Yine þiddet,
yine saldýrý!

Ankara’da Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Dahiliye Kliniði’nde çalýþan hekimler hasta yakýnlarýnýn
þiddetine maruz kaldý. Çok geçmedi, bir þiddet haberi daha
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Hastalýklarý Kliniði’nden
geldi. Klinikte görevli bir asistan hekim hasta yakýnlarýnýn sözlü
saldýrýsýna uðradý. Ankara Tabip Odasý tarafýndan konu ile ilgili
yapýlan basýn açýklamasýnda ise “Hastanelerde týrmanan þiddetten
kaygý duyuyoruz. Baþta Saðlýk Bakanlýðý ve hastane idareleri olmak
üzere tüm sorumlularý acil göreve çaðýrýyoruz” denildi. 2 ))

Örgütlü hekim güçlü tabip odasý
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TTB Merkez Konseyi, “Tam Gün” yasasýnýn Anayasa'ya aykýrý hükümlerine iliþkin çalýþmasýný tamamladý.
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TTB Hukuk Bürosu, “Tam Gün” yasasýnýn Anayasa'ya aykýrý hükümleriyle ilgili olarak
hazýrladýðý çalýþmayý ana muhalefet partisine iletti.
ödemeyi asli ücretlendirme yöntemi olarak
belirleyen düzenlemeler Anayasa’ya aykýrýdýr.
Mesai saatleri dýþýnda fazla çalýþmaya iliþkin yasa
hükümlerinde, fazla çalýþtýrýlma süresine üst sýnýr
getirilmemesi, çalýþanlarýn dinlenme hakký,
hastalarýn saðlýklarý riske atýlarak yaþam ve saðlýk
hakkýna iliþkin Anayasal normlarý ihlal etmektedir.
Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasý’nýn zorunlu
tutulmasýna ve kamuda çalýþan hekimler ile özel
saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan hekimlere primin
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Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Peyami Cinaz, Hekim
Postasý’nýn sorularýný yanýtladý

Prof. Dr. Peyami Cinaz:
Öðretim üyesinin
görevi hasta
bakmak deðil! 14, 15 ))
Saðlýk Bakanlýðý klinik þefi, þef yardýmcýsý
ve baþasistan alýmý sýnavý yapacak
Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerine uzman
tabipler arasýndan klinik þefi, klinik þef yardýmcýsý ve
baþasistan atama sýnavý yapacak. Hekimler ise baþvuru
süresinin çok kýsa olmasýndan ve boþ olduðu bilinen kimi
kadrolarýn ilan edilmemesine kadar bir çok baþvuru
koþulandan þikayetçi. 12 ))

Tecrübe
Klinik þefliðinde 28,
meslekte 40 yýl…
Ankara Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi 1.
Üroloji Kliniði Þefi Doç.
Dr. Demokan Erol,
mesleki tecrübelerini
Hekim Postasý ile
paylaþtý.
18 ))

yarýsýnýn ödettirilmesine iliþkin Kanun hükümleri
Anayasa’ya aykýrýdýr.
Hekimlerin serbest çalýþma hakkýna yönelik
sýnýrlama ve noksanlýklar Anayasa’ya aykýrýdýr.
Ayný nitelik, görev ve sorumluluklara sahip kamu
görevlisi hekimlerin ayný tazminat ve ek
ödemelerden yararlandýrýlmamasýna iliþkin
hükümler Anayasa’nýn eþitlik ilkesine aykýrýdýr.
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Ýptali Ýstemi Ýle Anayasa Mahkemesi’ne Baþvurulmasý
Ýsteminde Bulunulan Hükümlerin Tamamýna ATO ve
TTB’nin web sayfalarýndan ulaþabilirsiniz…

TEKEL
iþçileri
direniyor!

Fotoðraf : Dr. Seyfi Durmaz

Kamu saðlýk kuruluþlarýnda ve týp fakültelerinde
9
döner sermaye gelirlerinden performansa dayalý ek

aþta Türk Tabipleri Birliði
olmak üzere birçok saðlýk
örgütünün tepkilerine ve
hekimlerin iþ býrakma
eylemlerine karþýn Tam Gün
Yasa Tasarýsý TBMM Genel
Kurulu’ndan geçerek yasalaþtý.
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül,
üniversite ve saðlýk personelinin
tam gün çalýþmasýný öngören
kanunu onayladý. "Tam Gün"
Yasa Tasarýsý'nýn Meclis'te
görüþülmesine devam edilirken,
Türk Tabipleri Birliði (TTB)
çaðrýsýyla hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý tüm yurtta 19 Ocak
Salý günü Tam Gün Yasa
Tasarýsý’ný protesto için iþ
býrakma eylemi yaptý. 4-77 ))

Ýþlerine ve geleceklerine sahip çýkmak
üzere direnen TEKEL iþçileri eylemlerini
sürdürüyor. Ankara Tabip Odasý ve SES
üyesi hekimler gönüllü olarak TEKEL
iþçilerine geceli gündüzlü poliklinik
hizmeti veriyor. TEKEL iþçileri ile
dayanýþma amacýyla emek ve meslek
örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve
siyasi partilerin katýlýmýyla 4 Þubat 2010
tarihinde greve gidildi ve tüm illerde
kitlesel mitingler düzenlendi. 16 ))

Güncel

Gezgin

Asistan Eðitimi

Bir baþkadýr
benim Hindistaným…

Hekimlik mesleði birçok yönden
diðer mesleklerden çok farklý bir
konuma sahiptir. Hekimliði diðer
mesleklerden veya bir meslek
olmaktan ayýran, temel
uðraþýsýnýn insan ve yegane insan
hayatý olmasýdýr. Dr. Mehmet
Çolak’ýn yazýsý…
11 ))

Bilmem ki Delhi’de þuralarý gezin,
Mumbai’de mutlaka þuralarý
görün diye yazmak daha mý iyi
olurdu. Ama benim Hindistaným
görülecek binalarýn ötesinde
yaþanasý bir yerdir. Dr. Efsun
Müftüoðlu’nun yazýsý…
20 ))

Hekim ve Yaþam
Maðaracý Dr. Hatice
Ilgýn Ruhi mutlak
karanlýðýn
keþfinde…
Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi’nde görev yapan Doçent
Doktor Hatice Ilgýn Ruhi,
daðcýlýktan maðaracýlýða kadar
tam bir doða sporlarý tutkunu. 22 ))

Siz de yazýn
Gazetemiz
Hekim Postasý’na
her türlü haber ve yorum
yazýlarýnýzý
bekliyoruz.

hekim_postasi@ato.org.tr
Tel: 418 87 00/123
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Hekimlere yönelik þiddet artýyor, hastanelerde
çalýþanlarýn can güvenliði kalmýyor!

Dýþkapý Yýldýrým
Beyazýt Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi'nde
þiddet!
Ankara'da Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Dahiliye Kliniði'nde
çalýþan hekimler hasta yakýnlarýnýn
þiddetine maruz kaldý. Ankara Tabip Odasý
tarafýndan konu ile ilgili yapýlan basýn
açýklamasýnda ise "Hastanelerde týrmanan
þiddetten kaygý duyuyoruz. Baþta Saðlýk
Bakanlýðý ve hastane idareleri olmak
üzere tüm sorumlularý acil göreve
çaðýrýyoruz" denildi.
Hekim Postasý
Ankara'da Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Dahiliye Kliniði'nde çalýþan hekimler hasta yakýnlarýnýn
þiddetine maruz kaldý. 7
Ocak 2010 tarihinde meydana gelen olayda, klinik
þefi dahil 4 hekim hasta
yakýnlarýnýn fiziksel ve sözel þiddetine uðradý.
Ankara Tabip Odasý yöneticileri saatlerce küfürlü saldýrýya maruz kalan
ve tehdit edilen hekimleri
ziyaret ederek olay hakkýnda bilgi aldý.
Hacettepe Üniversitesi
Týp Fakültesi Çocuk Hastalýklarý Kliniði'nde ise klinikte görevli bir asistan
hekim hasta yakýnlarýnýn
sözlü saldýrýsýna mar uz
kaldý. Hekimin þikayeti
üzerine ATO saldýrý ile ilgili gerekli giriþimlerde
bulundu.
Ankara Tabip Odasý tarafýndan konu ile ilgili yapýlan basýn açýklamasýnda
ise Ankara Tabip Odasý'nýn
hekime ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete karþý hastanelerde forumlar
düzenlediði, konuyla ilgili
raporlar hazýrladýðý belirtilerek, Ankara Tabip Oda-

Hekim Postasý
Sahibi
Ankara Tabip Odasý adýna
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Sorumlu Yazý iþleri
Müdürü:
Dr. Aytuð Balcýoðlu

sý tarafýndan kurulan "Þiddet Bildirim Hattý" hakkýnda bilgi verildi.
Açýklamada þöyle denildi: "Hekime ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete
karþý TTB Türk Ceza Kanunu'na ek madde önerisinde bulundu ve saðlýk
çalýþanlarýna yönelik þiddete karþý daha caydýrýcý
yasal yaptýrýmlarýn olmasý
gerektiðini ortaya koydu.
Bu teklifin gerekçesinde
baþta hekimler ve hemþireler olmak üzere saðlýk
kurum ve kuruluþlarýnda
çalýþan saðlýk personeline
yönelik þiddette ciddi artýþ
olduðu belirtildi.
Tüm bunlara raðmen ne
yazýk ki yetkililer tarafýndan konuya iliþkin hiçbir
önlem alýnmadý, saðlýk çalýþanlarý hedef gösterildi
ve ar tan þiddete karþýn
þiddeti uygulayanlar karþýsýnda yalnýz ve çaresiz
býrakýldý. Hatta kimi zaman idareciler tarafýndan
þiddeti uygulayanlar haklý
ya da mazur görüldü.
Son olarak 7 Ocak 2010
Perþembe günü Ankara'da
Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Dahiliye Kliniði'nde
hekim arkadaþlarýmýz 1015 kiþilik hasta yakýný
grubunun saldýrýsýna uð-

Yayýmlayan:
Ankara Tabip Odasý
Yayýnýn Türü:
Yerel, süreli
Yayýnýn Þekli:
Aylýk Türkçe
Yýl: 2010
Sayý:20

radý, klinik þefi dahil 4
meslektaþýmýz darp edildi.
1 saatten fazla odalarýndan dýþarý çýkamayan arkadaþlarýmýz saatlerce küfürlü saldýrýya maruz kaldýlar, ertesi gün dahi tehdit edildiler. Hastane idaresi tüm bunlar olurken
meslektaþlarýmýzý koruyan
hiçbir ciddi adým atmadý
ya da atamadý. Hastane
idaresince saldýrganlarýn
kimler olduklarý bilindiði
halde hiçbir yasal giriþim
baþlatýlmadý!
Hastanelerde týrmanan
þiddetten kaygý duyuyoruz. Baþta Saðlýk Bakanlýðý ve hastane idareleri olmak üzere tüm sorumlularý acil göreve çaðýrýyoruz! Daha vahim olaylar
yaþanmadan bu þiddeti
durduracak adýmlar atýnýz! Baþta meslek örgütümüz olmak üzere ilgili kurumlarla iþbirliði içinde
derhal harekete geçiniz!
Aksi takdirde daha acý
olaylarýn yaþanmasýnýn
kesin olduðunu bir kez daha ifade ediyor uz. Bu
alanda yaþanacak kötü
olaylarýn sorumlusunun
önlem almayan yetkililer
olacaðý açýktýr. Barýþ ve
kardeþlik içinde, þiddetten
uzak bir saðlýk ve Türkiye
ortamý diliyoruz."

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

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

Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Ankara Tabip Odasý Baþkaný
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Yap-Boz

3 Aralýk 2008 tarihinde yayýmlanan Klinik Araþtýrmalar Hakkýnda Yönetmelik ile ilgili olarak
Türk Tabipleri Birliði tarafýndan, kimi
maddelerinin iptali istemi ile yargýya
baþvurulmuþ, açýlan davada Danýþtay
10. Dairesi bazý maddelerin yürütmesini durdurmuþtur. Durdurulan düzenlemeler, "Etik Kurullar" ve "Klinik Araþtýrma Danýþma Kurulu"nun oluþumu,
görev ve yetkileri ile çalýþma usul ve
esaslarý ile gönüllülerin araþtýrma ekibinden bir kiþi tarafýndan bilgilendirilmesi, gönüllülere bazý araþtýrmalar için
ücret ödenebileceði, araþtýrma baþvurusunun Etik Kurul'a ve Bakanlýðýn ilgili genel müdürlüðüne eþ zamanlý yapýlabileceði, araþtýrmanýn baþlamasýndan
sonra protokolde yapýlacak deðiþikliklerin bildiriminden itibaren ilgili genel
müdürlüðün 35 gün içinde protokol deðiþikliði konusunda görüþ bildirmemesi
dur umunda protokol deðiþikliðinin
onaylanmýþ sayýlacaðýdýr.
Danýþtay 8. Dairesi, týp fakültelerinin
bünyesinde bulunan týp eðitimi anabilim dallarýnýn kapatýlarak, saðlýk bilimleri enstitüsü bünyesinde týp eðitimi
anabilim dalý kurulmasýna; týp eðitimi
ve biliþimi anabilim dalýnýn birlikte kurulduðu týp fakültelerinden biyoistatistik anabilim dalý bulunanlarda biyoistatistik ve týp biliþimi anabilim dallarýnýn
birleþtirilmesine iliþkin 22 Aralýk 2008
tarihli YÖK kararýnýn yürütmesini durdurmuþtur..
Danýþtay 8. Dairesi, meslek kuruluþlarýnýn yönetim veya denetim organlarýnda görev alan üniversite öðretim elemanlarýnýn, YÖK Yasasý'nýn 38. maddesi
doðrultusunda YÖK'ten izin almalarýný
zorunlu tutan genelgenin yürütmesini
durdurdu. Danýþtay 8. Dairesi, TTB tarafýndan açýlan davada, YÖK tarafýndan
yayýmlanan genelgenin "Anayasal hakkýn gerçekleþmesi ve etkin olarak yürütülmesini kýsýtladýðý" gerekçesiyle, yürütmesinin durdurulmasýný kararlaþtýrmýþtýr.
18.07.2009 tarih ve 27292 sayýlý Resmi Gazete`de yayýmlanan Týpta ve Diþ
Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði’ne uzmanlýk dernekleri, TTB,
Türk Diþ Hekimleri birliði tarafýndan
itiraz edilmiþ, çok sayýda dava açýlmýþtýr. Yanlýþ düzenlemeyi içerdiðinden
Birliðimiz ve Odalarýmýzýn yaný sýra çeþitli kurum ve kuruluþlar ile meslektaþlarýmýzýn da itirazlarýna neden olmuþtu. Ýki bilimsel derneðin baþvurusu
hakkýnda Danýþtay 8.Dairesi, "...düzenlemenin yapýlmasýna temel teþkil eden
bir bilimsel çalýþmanýn ya da raporun

Editör: Jülide Kaya
Ýletiþim:
Jülide Kaya
Haber, yorum ve yazýlarýnýzý
hekim_postasi@ato.org.tr
adresine gönderebilirsiniz
6.000 adet basýlmýþtýr.

bulunmadýðý, ülkemizde diþ hekimliðinde uzmanlýk ana dalýnýn 6’ya çýkarýlmak suretiyle, yeni uzmanlýk ana dallarý ihdas edilmesini gerektirecek bir ihtiyacýn, akademik gerekliliðin varlýðýný
ortaya koyan verilerin veya bu yöndeki
akademik çevrelerden alýnmýþ bilimsel
görüþlerin dikkate alýnarak düzenleme
yapýldýðýný gösterecek bilgi ve belgelerin sunulmadýðý" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararý vermiþtir.
Etlik Ýhtisas Hastanesi'nin varlýðýna
son verilerek, Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile birleþtirilmesi yolunda tesis edilen Saðlýk
Bakanlýðý iþleminin iptali talebiyle Ankara Tabip Odasý tarafýndan açýlan davada, Ankara 2. Ýdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararý almýþtýr.
Ýþyeri Saðlýk ve Güvenlik Birimleri ile
Or tak Saðlýk ve Güvenlik Birimleri
Hakkýnda Yönetmelik, Atama ve Nakil
Yönetmeliði, Özel Hastaneler ve Ayakta
Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk
Kuruluþlarý ile ilgili yönetmelik deðiþiklikleri yargýda.
Örnekleri artýrmak mümkün... Burada anýlanlar yalnýzca saðlýkla ilgili olarak yapýlmak isteneni yasaya "uydurma" giriþimleri. Ne yazýk ki meslek örgütleri, dernekler, uzmanlar, maðdurlarý kapsayan çok geniþ bir grup anayasa,
yasalar, bilimsel veriler ve uzman görüþleri dikkate alýnmadan, yapýlan uygulamalarý durdurmak, geri çevirmek
için çaba harcamakla meþgul. Yanlýþtan
dönmek yanlýþlýðý saptansa da her zaman kolay da olmuyor, maðduriyetler
giderilemeyebiliyor.
Bir büyük yanlýþý da son günlerde yaþadýk. "Tam Gün" yasa tasarýsý meclisten geçti ve Cumhurbaþkaný tarafýndan
onaylandý. Tasarý gündeme geldiðinden
beri tabip odalarý, uzmanlýk dernekleri
tasarýnýn saðlýk ortamý ve özlük haklarý
bakýmýndan olumsuz olduðunu dile getiriyor. Yasada yer alan hükümlerin
Anayasa’ya aykýrýlýðý ile ilgili bir çalýþmalar yürüyor. TTB yasanýn yürürlüðe
girmesi ile birlikte bu tasarýdan maðdur
olacak hekimlerin maðduriyetleri konusunda kendilerine baþvurmalarýný öneriyor. Görünen köy kýlavuz istemiyor,
hekimlerin maðdur olacaklar. Ancak
bazen kýlavuza raðmen görülmüyor bazý þeyler, saðlýk hizmeti alanlar da maðdur olacak. Yanlýþtan dönüldüðünde bu
maðduriyetlerinden geri dönüþ olabilecek mi?
Özenle hazýrlanmýþ, anayasa, yasa, bilimsel veri ve uzman görüþlerinin dikkate alýndýðý, hak kayýplarý ve maðdurlar yaratmayan uygulamalar dileði ile.
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Ayda bir yayýnlanýr.
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SSUK, sigara yasaðýný
geniþleten yasanýn
zedelenmemesini istedi

Sigara ve Saðlýk Ulusal Komitesi (SSUK), Tütün Mamullerinin Zararlarýnýn
Önlenmesine Dair Kanun'un yumuþatýlmasý ve bazý yerlerde sigara içme yasaðýnýn
2015 yýlýnýn sonuna kadar uygulanmamasýný öngören yasa tekliflerine karþý çýkarak,
sigara endüstrisinin "ikram sektörünün gelirlerinin azaldýðý" yönündeki
açýklamalarýnýn gerçekleri yansýtmadýðýna dikkat çekti.
Hekim Postasý
Sigara ve Saðlýk Ulusal Komitesi (SSUK), kapalý alanlardaki
sigara yasaðýnýn kapsamýný geniþleten 4207 Sayýlý Tütün
Ürünlerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkýnda Kanun'un zedelenmemesini istedi.
SSUK üyesi dernek ve kurumlarýn temsilcileri, Türk Tabipleri
Birliði (TTB), Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði (HASUDER) ve
Toraks Derneði'nin çaðrýsýyla
ortak bir basýn toplantýsý düzenlediler.
Toplantýda, CHP Adýyaman
Milletvekili Þevket Köse ile CHP
Ýstanbul Milletvekili Algan Hacaloðlu'nun Tütün Mamullerinin Zararlarýnýn Önlenmesine
Dair Kanun'un yumuþatýlmasý
ve bazý yerlerde sigara içme yasaðýnýn 2015 yýlýnýn sonuna kadar uygulanmamasýný öngören
yasa tekliflerine karþý çýkýlarak,
sigara endüstrisinin "ikram sektörünün gelirlerinin azaldýðý"
yönündeki açýklamalarýnýn gerçekleri yansýtmadýðý, Merkez
Bankasý'nýn verileriyle ortaya
kondu.

Sigara yasaðýndan zarar
gören tek sektör 'sigara
endüstrisi' oldu

Tütün Mamullerinin Zararlarýnýn Önlenmesine Dair Kanun'un

yumuþatýlmasýna yönelik giriþimleri deðerlendiren Sigara ve
Saðlýk Ulusal Komitesi (SSUK)
yasaðýn yürürlüðe girmesinden
bu yana ikram sektöründe yüzde 5.2'lik bir artýþ olduðunu saptadý. Sonuç olarak, "Sigara yasaðýndan sonra zarar gören ve
kârlarý azalan tek bir sektör
vardýr, o da sigara endüstrisidir"
deðerlendirmesi yapýldý.
Açýklamada þöyle denildi: "Öncelikle tütünle ilgili yasa bir
halk saðlýðý yasasýdýr ve hiçbir
ekonomik gerekçe saðlýðýn önüne geçemez. Yüz bin vatandaþýmýzýn sigara nedeniyle öldüðü,
kapalý alanlarda sigara yasaklarýnýn tüketimi yüzde 25 azalttýðý, hiç bir havalandýrma sisteminin sigara içinde kanser yapýcý tanecikleri arýndýrmadýðý, sigara dumanýna maruz kalanlarda kanser riski ve kalp krizi riskinin yüzde 25 oranýnda arttýðý
gerçekleri, yýllardan beri uluslararasý saðlýk otoriteleri, ülkemizin bilim insanlarý ve Komitemiz'in bileþeni olan kuruluþlar
tarafýndan kamuoyuna yansýtýlmýþtýr. Bu gerçekler, yukarýda
belirtilen yasa tekliflerinde ele
alýnan tüm savlarý geçersiz kýlmaktadýr.
Konunun ekonomik boyutuna
gelince, sigara içerek artýk tamamý uluslararasý tütün devlerinin elinde olan ülkemiz tütün

pazarýna yýlda 20 milyar dolar
ödenmektedir. Her yýl sigaraya
baðlý hastalýklarýn tedavisi için
30 milyar dolar saðlýk harcamasý yapýlmaktadýr. Kýsacasý, sigara alýþkanlýðý ve yarattýðý saðlýk
sonuçlarý için yýlda 50 milyar
dolar yok olup gitmektedir.
Merkez Bankasý ve Maliye Bakanlýðý'ndan elde edilen güncel
veriler, ikram iþletmelerinin zarar ettiðini öne sürerek yasada
deðiþiklik önerisi veren Þevket
Köse'yi ve Algan Hacaloðlu'nu
tekzip etmektedir. Ayrýca ikram
endüstrisinde yasal önlemler diðer sektörlere göre bir buçuk yýl
geç baþlatýlmýþ ve uyum çalýþmalarý yapýlmasý için yeterli süre tanýnmýþtýr. Ne yazýktýr ki
baþta kahvehane sahiplerinin
meslek kuruluþlarý olmak üzere
bu sektörün temsilcileri, uyum
saðlamak yerine, süreyi yasadan
vazgeçilmesi için uðraþmakla
harcamýþtýr. SSUK tüm bu nedenlerle, tekliflerin ivedilikle
geri çekilmesi çaðrýsýnda bulunmaktadýr."
Açýklamada, TBMM tüm siyasal partilerin katýlýmýyla kabul
ettiði halk saðlýðýný ve gelecek
kuþaklarý korumaya yönelik bu
önemli yasaya sahip çýkmaya
çaðrýldý ve yasanýn "yumuþatýlmasý" giriþimlerinden ivedilikle
vazgeçilmesi gerektiði vurgulandý.

Tütün Yasasý'ný esnetme
çabalarýna TTB'den tepki

T

ürk Tabipleri Birliði
Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, kapalý ortamlarda sigara içilmemesine yönelik düzenlemeleri içeren
yasayý esnetme giriþimleri
ile ilgili olarak, Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan ve
CHP Genel Baþkaný Deniz

Baykal'a birer mektup gönderdi. Mektupta Türkiye'nin
kapalý or tamlarda sigara
içilmemesi ve sigara içmeyenlerin saðlýðýnýn korunmasý açýsýndan olumlu bir
konumda olduðu ifade edilerek, bu durumun korunmasý
konusunda duyarlýlýk çaðrýsýnda bulunuldu.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað:
Sigara yasaðýnýn esnetilmesi
söz konusu deðil

S

aðlýk Bakaný Recep
Akdað, sigara yasaðýnýn esnetilmesinin söz
konusu olmadýðýn belirterek,
"Kararlýlýkla bu uygulamaya
devam edeceðiz. Bütün uygulayýcýlarda bu uygulamaya
devam edecektir" dedi. Akdað, gazetecilerin 19 Temmuz'da yürürlüðe giren kapalý alanlarda sigara içilmemesine iliþkin kahvecilerin
ve bazý iþletmelerin yasaðýn
esnetilmesi taleplerine iliþkin soruyu yanýtladý. Akdað,
bu konuda bir sorun olduðunu düþünmediðini belirterek,

"Çok doðru ve hayýrlý bir iþ
yaptýk" dedi. Sigara yasaðýnýn uygulamaya girmesinin
ardýndan kahvehanelerin dumansýz ortamlar haline geldiðini belirten Akdað, buraya
gidenlerin artýk rahatça çay
içebileceklerini, oyunlarýný
oynayacaklarýný ifade etti.
Türkiye'de yüzde 70'lik bir
kesimin sigara kullanmadýðýný yüzde 30'luk bir kesimin
sigara içtiðini belirten Akdað, bu yüzde 30'luk kesimin
büyük bölümünün sigara yasaðýný desteklediðini ifade etti.
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Tam Gün Yasasý Meclis'ten geçti
Baþta Türk Tabipleri Birliði olmak üzere birçok saðlýk örgütünün tepkilerine ve hekimlerin iþ
býrakma eylemlerine karþýn Tam Gün Yasa Tasarýsý TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaþtý.
Hekim Postasý
"Tam Gün Yasasý" olarak bilinen,
"Üniversite ve Saðlýk Personelinin
Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" TBMM Genel Kur ulu'nda 21 Ocak 2010 tarihinde kabul
edildi.
Baþta Türk Tabipleri Birliði olmak
üzere birçok saðlýk örgütünün tepkilerine ve hekimlerin iþ býrakma eylemlerine karþýn Tam Gün Yasa Tasarýsý TBMM'den geçti.
Yasaya göre, öðretim elemanlarý,
üniversitede devamlý statüde görev
yapacak ve baþka yerlerde herhangi
bir iþ göremeyecek. Yükseköðretim
Kanunu'na göre Saðlýk Bakanlýðý'na

baðlý kuruluþlarda görevlendirilenler,
ilave ödemelerden yararlanmamak
kaydýyla, görev yaptýklarý unvan için
belirlenen ek ödemeden faydalandýrýlacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde, diðer kurumlardaki saðlýk personeli görevlendirilebilecek. Tam gün çalýþma
açýsýndan, üniversite hastanelerinde
bir yýl, Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde ise 6 ay sonra yürürlüðe girecek.
Saðlýk Bakaný Recep Akdað ise tasarýnýn kabul edilmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada Tam Gün Tasarýsý'nýn
yasalaþmasýyla "Tarihi bir iþ yapýldýðýný" öne sürdü. Yasanýn bir taraftan
vatandaþýn saðlýk hizmetine daha kolay ulaþmasýný saðladýðýný, diðer taraftan saðlýk çalýþanlarýna birçok
haklar getirdiðini savunan Akdað,
saðlýk çalýþanlarýnýn seyyanen aldýk-

larý aylýk gelirler, ek ödeme üst limitleri ve nöbet ücretlerinin artýrýldýðýný
iddia etti.

Cumhurbaþkaný
Tam Gün Yasasý’ný onayladý

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, üniversite ve saðlýk personelinin tam gün
çalýþmasýný öngören kanunu onayladý. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 5947 sayýlý “Üniversite ve Saðlýk
Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna ve
Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun”, Cumhurbaþkaný Gül
tarafýndan Anayasa'nýn 89. maddesinin birinci fýkrasý ile 104. maddesinin
ikinci fýkrasýnýn (a) bendi uyarýnca
yayýmlanmak üzere Baþbakanlýða
gönderildi.

Yasanýn hangi hükümleri ne zaman, nasýl ve kimleri etkileyecek?

T

ürk Tabipleri Birliði,
TBMM Genel Kur ulu'nda 13 Ocak 2010 tarihinde görüþmelerine baþlanan
ve görüþmelerinin izlenmesi ile
elde edilen bilgiler ýþýðýnda "Yasanýn hangi hükümleri ne zaman, nasýl ve kimleri etkileyecek?" konulu bir bilgilendirme
notu hazýrladý.
TTB tarafýndan hazýrlanan
bilgilendirme notuna göre; Yasa'nýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðý gün yürürlüðe girecek
hükümler þöyle:
- Ýyonlaþtýrýcý Radyasyonla
çalýþan saðlýk personelinin günlük çalýþma süresi 5 saatten 7
saate çýkacaktýr.
- Bir saatlik nöbet karþýlýðý
olarak uzman hekime 5, 73 TL,
pratisyen hekime 5,15 TL ödenecektir. Bu ödemeler döner
sermayesi bulunan kuruluþlarýn döner sermayesinden yapýlacaktýr.
- 26 Mayýs 1995 - 1 Ocak
2010 tarihleri arasýnda memur
statüsünde çalýþmakta iken istifa eden ya da çekilmiþ sayýlan
hekimler ile emekli hekimler
tekrar atanmak üzere Saðlýk
Bakanlýðý'na baþvurabilecektir.

Yasa'nýn Resmi Gazete'de
yayýmlanmasýndan 6 ay
sonra yürürlüðe girecek
hükümler:
- Kamuda çalýþanlar kamu dýþýnda herhangi bir yerde muayenehane, iþyeri hekimliði vb.
þekilde hekimlik meslek icrasý
yapamayacaklardýr.
- Vakýf üniversitelerinde çalýþan hekimler, üniversite dýþýnda çalýþabilecektir, ancak kendi
branþlarýnda SGK ile anlaþma
var ise SGK ile anlaþmalý saðlýk
kuruluþlarýnda; kendi branþlarýnda SGK ile anlaþma yok ise

SGK ile anlaþmasý bulunmayan
kuruluþlarda ve kendi muayenehanelerinde çalýþabilecektir.
- Mahalli Ýdareler ile kurum
tabipliklerinde çalýþan ve döner
sermaye ek ödemesi almayan
tabipler, muayenehaneleri var
ise kapatacak, özel bir saðlýk
kuruluþunda çalýþýyor ise hizmet akdini fesh edecektir. Bu
hekimler kamu görevlerinin dýþýnda yalnýzca iþyeri hekimliði
yapabilecektir. Ancak Döner
sermayeli saðlýk kuruluþlarý da
kurumsal olarak iþyeri hekimliði hizmeti vermeye baþlayacaklardýr.
- Özel muayenehanesi olan
hekimler, SGK ile anlaþmalý bir
saðlýk kuruluþunda çalýþýyor
iseler iþ akitlerini fesh edecek
ya da muayenehanelerini kapatmak zorunda kalacaktýr. Bu
hekimler, muayenehanelerinin
yaný sýra yalnýzca SGK ile anlaþmasý olmayan özel saðlýk
kuruluþlarýnda çalýþabilecektir.
- Adli Týp Kurumu'nda çalýþan
hekimler de Adli Týp Kurumu
dýþýndaki hekimlik icrasýný sona erdireceklerdir.
- Türk Silahlý Kuvvetleri kadrolarýnda bulunan asker ve sivil hekimler, kamu görevinin
yaný sýra yaptýklarý serbest
meslek icrasýný sona erdirecektir. Bu hekimlere Maliye Bakanlýðý ile Genel Kurmay Baþkanlýðý'nýn uygun görüþü alýnarak yasada belirlenen üst sýnýrlarý aþmamak üzere Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan
belirlenecek olan saðlýk hizmetleri tazminatý ödenmeye
baþlayacaktýr.
- GATA Komutanlýðý'na baðlý
eðitim hastaneleri ile týp fakültesinde öðretim üyesi ve hekim
ihtiyacý nedeniyle talep halinde
Yükseköðretim Kurulu ve Sað-

lýk Bakanlýðý tarafýndan hekimlerin isteði sorulmaksýzýn görevlendirme yapýlabilecektir.
- Türk Silahlý Kuvvetleri'ne
baðlýk saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda ihtiyaç duyulmasý
halinde TSK Saðlýk Komutanlýðý'nýn talebi üzerine üniversite
öðretim üyeleri ile kamu saðlýk
personelinden haftanýn belli
günleri veya belirli vakalar için
yine hekimlerin istemine bakýlmaksýzýn görevlendirme yapýlabilecektir.
- Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý döner sermayesi bulunan saðlýk
kuruluþlarýnda çalýþan hekimler, günlük mesai süresi ve nöbet süreleri dýþýnda ayrýca fazla
çalýþma yaparsa döner sermayeden performansa dayalý ek
ödeme alacaktýr. Ancak bu ek
ödeme, mesai saatlerinde yapýlan çalýþma karþýlýðýnda alýnan
ek ödemelerin uzmanlar için
yüzde otuzunu pratisyenler
için ise yüzde yirmisini geçemeyecektir.
- Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý döner sermayesi bulunan kuruluþlarda çalýþan hekimlere peþin döner sermaye ödemesi yapýlacaktýr. Yaklaþýk olarak
¼'ündeki hekimler esas alýnarak ün üst ödenecek rakam
yaklaþýk olarak Uzman Hekim
için 1.080 TL, Pratisyen hekim
için 588 TL, klinik þefi ise
1.285 TL'dir. O ay yapýlacak döner sermaye ek ödemesi, peþin
ek ödemeden fazla ise peþin
ödeme mahsup edilerek bakiye
ödeme yapýlacaktýr.
- Kurum hekimleri ile týp fakültelerinde çalýþan hekimlere
peþin döner sermaye ödemesi
yapýlmayacaktýr.
- Üniversiteler dahil kamu ve
özel saðlýk kuruluþlarý ile özel
muayenehanelerinde çalýþan

bütün hekimler, zorunlu mesleki sorumluluk sigortasý yaptýracaktýr.
Yaptýr mayanlar
5.000.TL idari para cezasý ödeyecektir. Zorunlu mesleki sorumluluk sigortasýnýn þartlarý
Saðlýk Bakanlýðý'nýn görüþü alýnarak Hazine Müsteþarlýðýnca
belirlenecektir. Kamu ve özel
saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan
hekimler primin yarýsýný, kendi
adýna baðýmsýz çalýþanlar ise
tamamýný ödeyecektir.
- Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý
saðlýk kuruluþlarý ile üniversitelerin saðlýk kuruluþlarý birlikte kullanýlmaya baþlanacaktýr. Ancak birlikte kullaným
esaslarý ile bu tür çalýþmalardan elde edilecek döner sermaye gelirleri ve personele yapýlacak ek ödemelere iliþkin hususlar Maliye Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu'nun görüþünü
alarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle
belirlenecektir.
- Peþin döner sermaye ödemesi almaya baþlayacak hekimlerden gelirlerinin yüzde yirmisi
oranýnda emeklilik için ilave
prim kesilmeye baþlayacaktýr.
Hekimler kamuda emekli olmadan ayrýlýr ise ödedikleri bu
primleri geri alamayacak ve bu
primler emekli ikramiyesinin
hesabýnda dikkate alýnmayacaktýr.

Yasa'nýn Resmi Gazete'de
yayýmlanmasýndan bir yýl
sonra yürürlüðe girecek
hükümler:
- Öðretim üyeleri kýsmi statüde çalýþmalarýna son verip devamlý statüye geçecektir.
- Üniversitelerde kurulabilecek döner sermaye iþletmelerine iliþkin usul ve esaslar ile
personele yapýlacak ödemelerin

unsurlarý Maliye Bakanlýðý'nýn
uygun görüþü alýnarak Yükseköðretim Kurulu tarafýndan çýkarýlacak bir yönetmelikle belirlenecektir.
- Yükseköðretim Kurulu tarafýndan çýkarýlacak Yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre, gelir getiren görevlerde çalýþan
öðretim üyesi ve öðretim görevlilerine ek ödeme matrahýnýn yüzde 800'ünü, araþtýrma
görevlilerine
ise
yüzde
500'ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkýsý olmayan öðretim üyesi ve öðretim görevlilerine yüzde
600'ünü, araþtýrma görevlilerine ise yüzde 300'ünü aþmamak
üzere ek ödeme yapýlabilecektir.
- Normal mesai ve nöbet süreleri dýþýnda fazla çalýþma yapacak öðretim üyelerine mesai
içi ek ödemenin tavan miktarlarýnýn yüzde ellisini aþmamak
üzere performansa dayalý döner sermaye gelirlerinden ek
ödeme yapýlabilecektir.
- Döner sermayeye yatýrýlan
ücret
karþýlýðýnda
saat
14.00'den sonra yapýlan öðretim üyesi hasta muayenesi sonlandýrýlacaktýr.
- Üniversitelerin kurduklarý
vakýflar aracýlýðý ile saðlýk kuruluþu iþletmesine iliþkin 2547
sayýlý Kanunun EK MADDE 22.
maddesi yürürlükten kalkacaktýr.
- Üniversitelerin SGK sigortalýlarýna verdikleri saðlýk hizmetlerinde öðretim üyesi fark
ücreti alabileceklerine iliþkin
hüküm yürürlükten kaldýrýlacaktýr.
- Telif ücretleri de döner sermayeye gelir olarak kaydedilecektir.
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"Tam Gün" aldatmacasýna
karþý hep birlikte
TBMM'de 13 Ocak 2010 görüþülmeye baþlanan "Tam Gün"
yasa tasarýsý ile ilgili olarak, TTB, tabip odalarý ve uzmanlýk
derneklerinin temsilcileri, Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi'nde bir araya gelerek bir deðerlendirme yaptýlar.
Deðerlendirmenin ardýndan bir basýn toplantýsý
gerçekleþtirildi. Basýn toplantýsýnýn ardýndan, TTB, tabip
odalarý ve uzmanlýk derneklerinin temsilcileri ile SES, DevSaðlýk Ýþ ve diðer saðlýk örgütlerinin temsilcilerinin de
katýlýmýyla Hacettepe Üniversitesi'nden Saðlýk Bakanlýðý'na
doðru yürüyüþe geçildi ve Saðlýk Bakanlýðý önünde basýn
açýklamasý yapýldý.
Hekim Postasý
TBMM'de 13 Ocak 2010 görüþülmeye baþlanan "Tam Gün"
yasa tasarýsý ile ilgili olarak,
TTB, tabip odalarý ve uzmanlýk
derneklerinin temsilcileri, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi'nde bir araya gelerek bir deðerlendirme yaptýlar. Deðerlendir menin ardýndan bir basýn
toplantýsý gerçekleþtirildi.
Basýn toplantýsýnda konuþan
TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, hekimlik mesleði ve Türkiye'nin saðlýk
sorunlarý ile ilgili önemli bir tasarýnýn TBMM'de görüþüldüðünü belirterek, bu konuda kamuoyunu aydýnlatmak istediklerini
söyledi.
"Tam Gün" tasarýsýnýn Saðlýkta
Dönüþüm Programý'nýn önemli
ayaklarýndan biri olduðunu belirten Gürsoy, bu yasanýn ardýndan kamu hastanelerinin birleþtirilmesine yönelik düzenlemenin de gündeme getirileceðini
söyledi. Gürsoy, "Hekimler ve
uzmanlýk dernekleri olarak, bizler bu yasaya karþýyýz. Bize raðmen bu yasa çýkarýlamaz" diye
konuþtu.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn tasarýya iliþkin açýklamalarýný da eleþtiren Gürsoy, hekimlerin alacaðý ifade edilen üc-

retlerin ve diðer farklarýn gerçekle ilgisinin olmadýðýný söyledi.
Gürsoy, TTB'nin her zaman ilke olarak tam gün çalýþmadan
yana olduðunu, ancak tasarýda
söz konusu olan durumun tam
gün çalýþma deðil, hekimlerin ve
saðlýk çalýþanlarýnýn ticarileþtirilmiþ bir ortamda, kölelik koþullarýnda çalýþmalarý olduðunu
kaydetti.
Gürsoy, bundan sonra yapýlabileceklerle ilgili olarak, Saðlýk
Bakanlýðý'nýn kurul ve komisyonlarýndan çekilme ve iþ býrakma dahil olmak üzere, seçeneklerin deðerlendirileceðini ve duyurulacaðýný bildirdi.
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, gazetecilerin sor ularý üzerine,
TTB'nin bu konuda alternatif
bir yasa tasarý taslaðý hazýrladýðýný, bunu da ilgili tüm kurumlara gönderdiðini belirtti. Gürsoy, baþka bir soru üzerine de,
tartýþmalarýn sadece muayenehanelerin kapatýlmasý üzerine
odaklanmak istendiðini, ancak
sadece 1000 dolayýnda hekimin
muayenehanesi bulunduðunu
vurguladý.

Güvenceli çalýþma
koþullarý istiyoruz

TTB Genel Sekreteri Eriþ Bilaloðlu da, hekimlerin ücretlerinin
güvence altýna alýnmasýný, çalýþ-

ma sürelerinin daha makul hale
getirilmesini istediðini anlattý.
Açýklandýðý gibi hekimlerin 17
bin TL maaþ almalarýnýn imkansýz olduðunu belirten Bilaloðlu,
tasarýnýn yasalaþmasý halinde
bir hekimin ortalama bin 400bin 600 TL olan maaþýnýn üzerine sabit döner sermaye ücreti
ekleneceðini anlattý. Ancak bir
hekimin 17 bin TL alabilmesi
için günde 20 saat çalýþmasý gerektiðini ifade eden Bilaloðlu,
bunun imkansýz olduðunu kaydetti.

Saðlýk Bakanlýðý önünde
ortak açýklama

Basýn toplantýsýnýn ardýndan,
TTB, tabip odalarý ve uzmanlýk
derneklerinin temsilcileri, SES,
Dev-Saðlýk Ýþ ve diðer saðlýk örgütlerinin temsilcilerinin de katýlýmýyla Hacettepe Üniversitesi'nden Saðlýk Bakanlýðý'na doðru yürüyüþe geçildi. Abdi Ýpekçi
Parký'nda 30 gündür Ankara'da
eylem yapan Tekel iþçileriyle
buluþan saðlýkçýlar, daha sonra
Saðlýk Bakanlýðý önünde basýn

açýklamasý yaptý.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Ali
Çerkezoðlu, burada yaptýðý açýklamada saðlýðýn bir ekip hizmeti
olduðunu belirterek, tasarýnýn
kendi görüþleri alýnmadan yasalaþtýrýlmak istendiðini söyledi.
Saðlýk hizmeti üretenlere kulak
verilmesi gerektiðini belirten
Çerkezoðlu, hastalarýn kendilerinin rakibi olmadýðýný, halkýn
saðlýk hakkýný savunduklarýný
ve savunmaya devam edeceklerini belir tti. Para tar týþmasý
yapmadýklarýný, iþ güvencesi istediklerini kaydeden Çerkezoðlu
saðlýkta dönüþüm programýnýn
maðduru olmak istemediklerini,

bu nedenle tasarýnýn geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

TEKEL iþçilerine destek

Saðlýk Bakanlýðý'nýn önündeki
açýklamanýn ardýndan, TEKEL
iþçileriyle dayanýþma amacýyla
Türk-Ýþ Genel Merkezi önüne
yüründü. TTB Genel Baþkaný
Gürsoy, burada yaptýðý konuþmada ise "Tam Gün" tasarýsý ile
ilgili yaptýklarý toplantýya deðindi. TEKEL iþçilerinin yanýnda olduklarýný ifade eden Gürsoy, açlýk grevlerine karþý olmalarýna raðmen, TEKEL iþçilerinin bu eyleme zorlanmalarý halinde iþçilerin yanýnda olacaklarýný belirtti.

ATO’dan 'Tam Gün'e karþý basýn toplantýsý
Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý tarafýndan Tam Gün Yasa Tasarýsý'na karþý 15 Ocak 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesi Ýbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantý Salonu'nda basýn toplantýsý düzenlendi. Ankara
Tabip Odasý Baþkaný Prof.
Dr. Gülriz Ersöz basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, hekimler baþta olmak
üzere tüm saðlýk çalýþanlarýna adeta bir "kölelik" dayat-

masý olan ve hekimlerin
emeðini deðersizleþtirmeye,
geleceklerini belirsiz kýlmaya dönük çýkarýlmak istenen
'Tam Gün' ve Kamu Hastane
Birlikleri Yasa Tasasý'na karþý olduklarýný bir kez daha
vurguladý.
Gülriz Ersöz, saðlýk çalýþanlarýnýn iþ güvencesi baþta
olmak üzere, özlük haklarýnýn kalýcý bir þekilde düzeltilmesini isteyerek, "Hekimlerimizin ve saðlýk çalýþanlarýnýn, iyi ve nitelikli hizmet
üretecekleri, iþsizlik kaygýsý
duymayacaklarý ve emekli-

liklerinde geçinebilecekleri
düzenlemelerin acilen yapýlmasýný tekrar talep ediyoruz. Ankara Tabip Odasý, diðer meslek örgütleri gibi bu
talepleri dikkate almayan
anlayýþa karþý görüþlerini
yüksek sesle söylemeye devam edecektir" dedi.
Basýn toplantýsýnda konuþan TTB Genel Sekreteri
Eriþ Bilaloðlu da halkýn saðlýk hakký ile saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarý için tüm
hekim ve saðlýk çalýþanlarýna 19 Ocak Salý günü iþ býrakma çaðrýsýnda bulundu.
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"Tam Gün" dayatmasýna karþý tüm
gün iþimizi gücümüzü býraktýk!
"Tam Gün" Yasa Tasarýsý'nýn Meclis'te
görüþülmesine devam edilirken, Türk
Tabipleri Birliði (TTB) çaðrýsýyla hekimler ve
saðlýk çalýþanlarý tüm yurtta 19 Ocak Salý
günü Tam Gün Yasa Tasarýsý'ný protesto için iþ
býrakma eylemi yaptý.
Hekim Postasý
"Tam Gün" Yasa Tasarýsý'nýn
Meclis'te görüþülmesine devam
edilirken, Türk Tabipleri Birliði
(TTB) çaðrýsýyla hekimler ve
saðlýk çalýþanlarý tüm yurtta 19
Ocak Salý günü Tam Gün Yasa
Tasarýsý'ný protesto için iþ býrakma eylemi yaptý.
Ankara Tabip Odasý, iþ býrakma eylemi kapsamýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi önünde bir basýn
açýklamasý gerçekleþtirdi. TekGýda Ýþ, KESK, SES, Dev-Saðlýk
Ýþ ile birçok saðlýk örgütünün
destek verdiði basýn açýklamasýna tekel iþçileri de katýldý.
Basýn açýklamasýnýn ardýndan
"Herkese saðlýk güvenliði gelecek", "Saðlýk haktýr satýlamaz"
"Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý" vb.
sloganlarla Saðlýk Bakanlýðý'na
doðru yürüyüþe geçildi. Eylem,
Abdi Ýpekçi Parký'nda meslek
odalarý ile sendika temsilcilerinin yaptýðý konuþmalarýn ardýndan sona erdi.

Tam Gün ile
temel hedef saðlýðýn
ticarileþtirilmesi!

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi önünde gerçekleþtirilen eylemde konuþan
Ankara Tabip Odasý Baþkaný
Gülriz Ersöz, Saðlýk Bakanlýðý'nýn "Tam Gün"ünün saðlýk çalýþanlarýnýn ücretlerinde kalýcý
ve emekliliðe yansýyan bir düzenleme içermediðine, saðlýk çalýþanlarýný geçinebilmek için 7
gün 24 saat çalýþmaya zorlayarak hasta güvenliðini tehlikeye
attýðýna, hekimleri "daha fazla
muayene, daha fazla tetkik, daha fazla ameliyat" yapmaya
yönlendirdiðine, üniversitelerde
ve eðitim hastanelerinde eðitimin kalitesini daha da düþürdüðüne, getirdiði mesleki sorumluluk sigortasýyla yerli-yabancý
özel sigorta þirketlerine yeni bir
kazanç kapýsý açtýðýna ve radyasyonla çalýþan saðlýk mensuplarýnýn haftalýk mesai sürelerini
25 saatten 35 saate çýkardýðýna
dikkat çekti.
'Tam Gün'ün ne saðlýk çalýþanlarý, ne de hastalar için hiçbir
olumlu düzenleme içermediðini
belirten Ersöz, þunlarý söyledi.
"Tam Gün'ü de içeren Saðlýkta
Dönüþüm Programý'nýn temel

hedefi saðlýðýn ticarileþtirilmesidir. Sosyal Güvenlik Kur umu'nun fonlarýyla büyüyen özel
hastane zincirleri daha þimdiden yabancý tekellere satýlmaya
baþlanmýþtýr. Hýzla artan saðlýk
harcamalarýný karþýlamanýn yolu vatandaþýn cebi olarak görülmeye baþlanmýþtýr. Vatandaþlar,
saðlýk hizmetlerine ulaþabilmek
için her geçen gün daha fazla
para ödemek zorunda býrakýlmýþtýr. Özel hastaneler yýldýzlandýrýlmýþ; vatandaþlar bizzat
devlet tarafýndan ödeme güçlerine göre sýnýflara ayrýlmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý iþ güvenceli istihdam yerine yüz binin üzerindeki taþeron çalýþan istihdamýyla Taþeron Bakanlýðý'na dönüþmüþ durumdadýr. Bizler mevcut
"Tam Gün" Tasarýsý'na baþýndan
itibaren karþý çýktýk. Karþý çýkmakla yetinmedik; kendi alternatif talep ve önerilerimizi yetkililere defalarca ilettik. Bu yasayý destekleyen saðlýk çalýþanlarýný temsil eden herhangi bir
örgüt olmamasýna raðmen siyasi
iktidar saðlýk çalýþanlarýnýn sesine kulak vermek yerine kendi
programýný okumaya devam etti. Saðlýk Bakaný, halký-hastalarý
hekimlere-saðlýk çalýþanlarýna
karþý kýþkýrtan bir tavýr izledi,
hekim ücretleriyle ilgili kamuoyuna hiç bir þekilde gerçeði
yansýtmayan rakamlar verdi.
Saðlýk çalýþanlarý olarak bizler,
saðlýkta dönüþüm programýnýn
maðduru olmak istemiyoruz.
4/a, 4/b, 4/c, 4924, sözleþmeli,
taþeron gibi statülerde adaletsiz
ve güvencesiz ücret ile çalýþmak
istemiyoruz. Emekliliðe dahi
yansýmayan, iþ barýþýmýzý tehdit
eden döner sermaye uygulamasýna mahkum edilmek istemiyor uz. Bütün saðlýk çalýþanlarý
için iþ güvencesi, genel bütçeden güvenceli, iyileþtirilmiþ ma-

aþ, saðlýklý ve güvenlikli çalýþma
ortamý, saðlýkçýnýn hakkýný koruyan, meslek örgütüme, sendikama, derneðime dil ve el uzatmayan bir saðlýk bakaný isteðimizi tekrar ifade ediyoruz. Eylemimiz hiçbir þekilde halkýmýza,
hastalarýmýza karþý deðildir.
Saðlýk ocaklarýnda 2 TL, devlet
hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde hem 15 TL hem de üstüne "ilave ücret" ödemek zorunda
kalanlar baþta olmak üzere uygulanan saðlýk politikalarýndan
zarar gören, maðdur olan bütün
vatandaþlarýmýzýn desteðini
bekliyoruz."

Tam Gün Yasasý Onaylanmasýn Ve Geri Çekilsin!
28 Ocak 2010

U

yarý ve taleplerimize
kulaklarýn týkanmasý,
gerçekle alakasý olmayan, bütünüyle aldatmaca içeren ve hepimizi rencide edip
zan altýnda býrakan açýklamalar yapýlmasý nedeni ile Tam
Gün Yasa Tasarýsý birçok kez
gündeme taþýndý. Ne yazýk ki
Meclis çoðunluðu çaðrýmýza
kulak vermedi ve tasarý meclisten geçti.
Bu yasa ile;
- "Hekimler, tam
gün, tek bir iþyerinde günde 8 saat"
deðil "12, 16, 18, 20
saat çalýþsýn" deniyor.
- "8 saat çalýþýp
belirli bir maaþ"
deðil, "az bir maaþ
ama 8 saatten fazla
çalýþma için ek ücret" deniyor.
- "Saðlýk hizmetinde nitelik" deðil

"bakýlan hasta sayýsý" önemlidir, "kaç hasta bakarsan o kadar para alýrsýn" deniyor.
- "Alýnan ücretlerin yarýsýndan azý emekliliðe yansýyacak,
maaþtan her ay fazla kesinti
ile emekli maaþý 25 yýl sonunda 2500 TL olsun" deniyor.
- "Hastaya yeterince zaman
ayýrýp nitelikli hizmet sunulsun, hatalar olmasýn" deðil
"Zaman önemli deðil ne kadar
çok hasta bakarsan o kadar
çok para alýrsýn. Hatalar içinde meslek sigortasý yapýlýr" deniyor.
- "Ücretlerin yarýsý devletten
yarýsý da döner sermayeden
verilsin, döner sermayeye paranýn birazý devletten birazý
da hastalarýn ödediði farklardan gelsin" deniyor.
- Nöbet ücretleri "Ýþ kanunda
belirtildiði gibi normalinden %
50 zamlý" deðil "normalin çeyreði kadar" olsun deniyor.
- "Öðretim üyelerine öðrenci

eðitimi, asistan eðitimi, araþtýrma yapmak gibi temel görevleri için uygun ortam ve
ücret" deðil, "baktýðý hasta sayýsý, yaptýðý ameliyat sayýsý
kadar para, yetmiyorsa ikinci
bir devlet hastanesinde ek iþ"
deniyor.
- "Kurum hekimlerinin ücretlerinde iyileþtirme" deðil, "Geçinebilmek için ikinci iþte çalýþsýn" deniyor.
- "Fazla radyasyona maruz
kalan saðlýk çalýþanlarý haftada 25 saat deðil, 35 saat çalýþsýn" deniyor.
Bizler ise bir kez daha yasa
ile ilgili gerçekleri kamuoyunun dikkatine sunuyor, iþ ve
gelecek güvencemiz adýna,
saðlýk hakký adýna "bu yasa
onaylanmasýn ve geri çekilsin"
diyoruz.
Ankara Tabip Odasý
Yönetim Kurulu
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Saðlýk Bakanlýðý'nýn toplantýsýnda
öðretim üyelerinden "Tam Gün"
karþýtý açýklama
Antalya'da çok sayýda
hekimin katýlýmýyla 16
Ocak 2010 tarihinde
gerçekleþtirilen Saðlýk
Bakanlýðý Müfredat
Komisyonlarý Toplantýsý'na
katýlan yaklaþýk 100
öðretim üyesi, "Tam Gün"e
karþý görüþlerini bildiren
bir basýn toplantýsý
düzenlediler.
Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði (TTB)
tabip odalarý ve uzmanlýk derneklerinin katýlýmýyla, 13 Ocak
2010 tarihinde bir basýn toplantýsý düzenlenmiþ ve Saðlýk Bakanlýðý ile Hükümet'in "hekimleri yok sayan, önerilerini dikkate almayan" yaklaþým ve yasa
tasarýlarýna karþý, hekimlerin
de saðlýk ortamýnýn her alanýnda görüþ ve tepkilerini gösterecekleri, gerekirse Bakanlýðýn
tüm kurul ve komisyonlarýndan
çekilmenin gündeme getirilebileceði belirtilmiþti.
Bu kapsamda, Antalya'da çok
sayýda hekimin katýlýmýyla gerçekleþtirilmekte olan Saðlýk Bakanlýðý Müfredat Komisyonlarý
Toplantýsý'na katýlan yaklaþýk
100 öðretim üyesi, 16 Ocak
2010 tarihinde "Tam Gün"e karþý görüþlerini bildiren bir basýn
toplantýsý düzenlediler. Son geliþmelere dair tepkilerini ifade
ettiler.

CHP
Anayasa
Mahkemesine
gidebilir!

T

TB Merkez Konseyi,
22 Ocak 2010 tarihinde CHP Grup
Baþkanvekili Hakký Süha
Okay ile TBMM’de yaptýðý
görüþmenin ardýndan “Tam
Gün” yasasýnýn Anayasa'ya
aykýrý hükümlerine iliþkin
çalýþmasýný tamamlayarak
CHP Grup Baþkanvekilliði'ne iletti. Grup Baþkanvekili Hakký Süha Okay tarafýndan yapýlan açýklamada
hazýrlýklarýn yaklaþýk 10-15
gün içerisinde sonlandýrýlarak Anayasa Mahkemesi’ne
baþvuru yapýlmasýnýn düþünüldüðü ifade edildi.

Týpta Uzmanlýk Kurulu Komisyonlarý Çalýþtayý'na Katýlan
Öðretim Üyelerinden Kamuoyuna

B

izler, Týpta Uzmanlýk
Kurulu komisyonlarýnda görev alan eðiticiler, uzmanlýk alanlarýna
yönelik müfredat oluþturma
ve uzmanlýk eðitiminin
standardizasyonunu saðlama çalýþmalarýnýn içinde yer
almak üzere bu ortamda bir
araya geldik. Amacýmýz, ülkemizde uzmanlýk eðitiminin niteliðini artýrmaya yönelik çalýþmalara katký saðlamaktýr. Ancak, güncel bir
geliþmenin, bizlerin bu yöndeki çabalarýnýn önünde
önemli bir engel oluþturduðunu görüyoruz. Bu güncel
geliþme, hepinizin çok iyi
bildiði "Tam Gün" Yasa Tasarýsý'dýr. Bu yasa tasarýsýnýn
önümüzdeki hafta Meclis'te
kabul edilerek yasallaþmasý
bekleniyor.
Hükümetin TBMM'ye sunduðu "Tam Gün" Yasa Tasarýsý, daha fazla týbbi iþlem,
daha fazla kazanç anlayýþýnýn hakim olduðu performans uygulamalarý üzerine
kurulu bir sistemdir. Yasa,
esas olarak, mesai içi ve mesai dýþý olarak döner serma-

yeden ek ödemenin daðýtýmýný temel alan bir düzenlemeyi içermektedir.
"Tam Gün" Yasasý ile getirilecek olan per for mansa
dayalý ödeme sisteminin en
önemli etkisi eðitim üzerine
olacaktýr. Bu yasanýn uygulamaya girmesiyle birlikte,
týp eðitimi ve uzmanlýk eðitimine ayrýlan süre, özellikle de hasta baþý eðitim süresi azalacak; eðitim, araþtýrma ve nitelikli saðlýk hizmeti sunumu gibi iyi hekimlik
deðerlerinden ödün vermek
kaçýnýlmaz olacaktýr.
Saðlýk eðitiminde ve hizmet sunumunda ekip çalýþmasý temel iken, bu Yasa,
gerek hekimler ile diðer saðlýk çalýþanlarý arasýnda, gerekse hekimlerin kendi aralarýnda daha fazla kazanabilme amaçlý rekabetin ortaya çýkmasýna neden olacaktýr. Bu durum çalýþma barýþýný bozacak; eðitimin ve
hizmet sunumunun olumsuz
etkilenmesine ve aksamasýna neden olacaktýr.
Bu yasayla birlikte, endikasyonsuz müdahaleler, etik

olmayan uygulamalar ve
uygulama hatalarý artacak;
hasta baþýna düþen muayene süresi ise azalacaktýr.
Yasa, ne hekimlerin ne de
diðer saðlýk çalýþanlarýnýn
kamusal haklarýna herhangi
bir katký saðlamayacaðý gibi,
yeni kesintilerle hak kayýplarýna yol açacaktýr. Daha
fazla kazanabilmek için haftanýn yedi günü 24 saat çalýþmak zor unda kalacak
olan saðlýk çalýþanlarýnýn
sunacaklarý hizmetlerde nitelik kayýplarý yaþanacak ve
halkýmýz bu dur umdan
olumsuz etkilenecektir. Bir
hekimin 100. hastasý olarak
muayene olmak ister misiniz?
Genel Saðlýk Sigortasý'nýn
uygulandýðý ülkemizde, sigor ta kapsamý içinde yer
alan kiþilerin sayýsý giderek
azalýrken, her geçen gün
hastanelere hastalar tarafýndan ödenen katký ve katýlým
paylarýnýn giderek arttýðýna
tanýk oluyoruz. "Tam Gün"
Yasasý saðlýk sistemiyle doðrudan iliþkilidir. Saðlýk kur umlarýnýn birer iþletme

olarak görüldüðü, piyasa
anlayýþýnýn hakim olduðu
bir sistemde gerçek anlamda
bir tam günden söz edilemez.
Tam Gün Yasasý'nýn "tam"
olabilmesi, vatandaþýn birinci basamaktan son basamaða, yani üniversite hastanelerine kadar hiçbir katký
payý ödemeden saðlýk hizmeti alabilmesi, ilaç ve diðer saðlýk harcamalarýnýn
tamamýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý halinde
mümkün olacaktýr. Tam
Gün Yasasý, týp fakültelerinin temel iþlevi olan eðitim
ve araþtýrmayý özendirici olduðunda, hekimlere ve diðer
saðlýk personeline "performans puaný karþýlýðý" ek
ödeme yerine, emeklerini
karþýlayacak
düzeyde,
emekliliðe yansýyan bir temel ücretin verilmesini saðladýðýnda "tam" olacaktýr.
Hekim ve uzman hekim
yetiþtiren, eðitici, araþtýrmacý, saðlýk hizmeti üreticisi olan bizler, "tam" olduðunda bu yasayý destekleyeceðiz.

TTB'den Tam Gün maðduru bütün hekimlere çaðrý...

T

TB, Tam Gün yasasýnýn yürürlüðe girmesi ile birlikte yasadan maðdur olacak hekimleri maðduriyetleri konusunda Türk Tabipleri Birliði'ne baþvurmaya çaðýrdý.
Açýklamada þöyle denildi:
"Hekimler ve saðlýk çalýþanlarý tarafýndan yakýndan takip edilen ve kamuoyunda
bilinen ismi ile Tam Gün Yasasý 21 Ocak 2010 Perþembe
günü TBMM'nde oyçokluðu
ile kabul edildi. 25 Ocak Pazartesi günü ise Cumhurbaþkaný'na gönderildi. Cumhurbaþkaný'nýn inceleme sü-

resi geliþinden itibaren en
fazla 15 gün olduðundan
uygun bulunmasý halinde
en geç 10 Þubat'ta Yasanýn
Resmi Gazete'de yayýmlanýp
bazý hükümleri yönünden
hemen, diðerlerinin ise altý
ay ve bir yýl sonra yürürlüðe girmesi söz konusu olacaktýr.
TTB bu yasa tartýþmalarýnýn baþýndan bu yana yasada saðlýk çalýþanlarýna ve
saðlýk hizmetine olumlu etkide bulunacak hükümlerin
bulunmadýðýný belirtmiþtir.
Yaný sýra saðlýk hizmet sunumuna katký saðlayacak

biçimde, hekimlerin çalýþma
ortamlarýna, çalýþma koþullarýna ve mesleki haklarýna
iliþkin ayrýntýlý önerilerini
oluþturarak bunlarý her düzeyde sunmuþtur.
Yasanýn Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi ile ilgili
olarak ana muhalefet partisi ile görüþmüþ olup, yasada
yer alan hükümlerin Anayasaya aykýrýlýðý ile ilgili bir
çalýþmayý yürütmektedir.
Ayrýca bu yasanýn uygulanmasý ile birlikte doðacak
maðduriyetler konusunda
da bir çalýþma yapmaktadýr.
Yasanýn yürürlüðe girmesi

ile birlikte bu tasarýdan
maðdur olacak hekimlerin
maðduriyetleri konusunda
Türk Tabipleri Birliði'ne
baþvurmalarýný öneriyoruz.
Maðdur olan hekimlerin
sorunlarýna birlikte çözüm
aramak, yürüttüðümüz ve
yürüteceðimiz çalýþmalarla
destek vermek, kölelik yasasýnýn ortadan kaldýrýlmasý
için demokratik hak arama
yollarýný kullanmak üzere;
bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve tutumlarýmýzý zenginleþtirerek ortaklaþtýrmaya çaðýrýyor uz. Baþvur u
için: ttb@ttb.org.tr
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Tam Gün'de dejavu!
Saðlýk çalýþanlarýný yok
sayarak, ayný filmin çok
daha kötü bir versiyonunu
bir kez daha sahnelemek
isteyen bu yasanýn baþarýsýz
olacaðý aþikar ama zaten kýt
olan ülke kaynaklarý bir kez
daha israf olacak. Sonuçta
olan bizlere olacak. Üstelik
yanlýþ hesabýn geri döneceði
bir Baðdat'ta yok artýk.
Býçaðýn kemiðe dayandýðý
noktadayýz. Ya hep beraber
ya hiç birimiz.

Hürriyet, 3 Mart 1980

Hürriyet, 5 Mart 1980

Dr. Serdar Koç
Saðlýkta Tam Gün, tam bir dejavuya dönüþtü.
“Çok eskiden yaþadým bu aný
ben.”
Evet, saðlýkta dejavu yaþýyoruz.
Bu seferki bir öncekinin karikatürü bile deðil. Sahtesi. Sahte
tam gün bu.
Bundan bir önceki, 1978 yýlýndaki “Saðlýkta Tam Gün Yasasý”,
iyi niyetle çýkarýlmýþtý. Hatta bir
yýl kadar da uygulandý.
29. 06. 1978 gün ve 2162 sayýlý
“Saðlýk Personelinin Tam Süreli
Çalýþma Esaslarýna Dair Kanun”,
Resmi Gazetenin 9 Temmuz
1978 gün ve 16341 sayýlý nüshasýnda yayýnlanarak yürürlüðe
girer. Ankara ve Ýstanbul üniversitelerinin yasaya karþý baþvurularýný inceleyen Anayasa
Mahkemesi 27 Þubat 1979 günkü kararýyla Tam Gün Çalýþma
Yasasý’ný Anayasa’ya aykýrý bulmaz ve iptal isteðini reddeder.
Anayasa Mahkemesi kararý
ders notu gibidir. Tam Gün Yasasý amacýnýn þöyle olmasý gereði vurgulanýr:
A) Nicelik ve nitelik yönünden
yeterli saðlýk personeli yetiþtirilmesi,
B) Eldeki saðlýk personelinden
olabildiðince çoðunun kamu
hizmetinde ve yurt düzeyinde
yaygýn bir þekilde çalýþtýrýlmasý,
C) Kamu hizmetindeki saðlýk
personelinin tüm çalýþmalarýný
bu göreve vermeleri.
Ve bunlarýnda Anayasaya aykýrý olmadýðýný yazmýþlardýr.
Bunun üzerine ne söylenebilir
ki?
Yazýk ki bu yasa, daha mürekkebi kurumadan yine ayný hükümet tarafýndan sulandýrýlmýþ;
bir yandan yasada yapýlan deðiþiklikle, hekimlere mesai sonrasý muayenehanelerinde çalýþma
izni verilirken diðer yandan da
hâkim ve savcýlarýn tazminatlarý gibi ayrý vergilendirilen tam
gün tazminatlarý, Sayýþtay kararýyla maaþla birlikte vergilendirilmeye baþlanarak hekimlerin
geliri tekrar düþürülmüþtü.
1979 yýlýnýn son aylarýndan
itibaren ve1980 yýlý boyunca,

Dünya, 17 Kas
ým 1980

günlük gazetelerde, tam günü
yozlaþtýran uygulamalar ve
buna karþý tepkilerle ilgili
haberleri görürüz.
“ Tam Gün
Yasasý hiçbir
zaman tam
olarak uygulanmadý.”
Tam gün,
tam günlükten çýkmýþtýr artýk. Yasa ayaklar
altýndadýr.
1978’deki
tam günü destekleyen ve çalýþmalarýna katýlan Tabipler Birliði, yasanýn uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmayan ve yasayý yozlaþtýran hükümete karþý muhalefetini de esirgememiþtir.
12 Eylül 1980 Cuntasý, 31 Aralýk 1980 günü aldýðý bir kararla,
yasayý tümüyle iptal eder.
Böylece ikinci tam gün yasasý
baþarýsýzlýkla sonuçlanýr.
(Artýk gazetelerde “hekimlere
zorunlu hizmet”e iliþkin haberler görülmektedir.)
1965’te bir tam gün yasasý teþebbüsü daha vardýr. Yeterli hazýrlýk yapýlmadan 25. 06.
1965’te çýkarýlan bu ilk “Saðlýkta Tam Gün Yasasý” daha baþlamadan bitmiþti.
Bugünkü en son tam gün yassýnýn da, yazýnýn baþýnda belirttiðimiz gibi, aslýnda adý dýþýnda
tam günle uzaktan yakýndan
alakasý yoktur. “Tüm Gün Köle-

Hürriyet, 24 Haziran 1980

Hürriyet, 10 Haziran 1980

Hürriyet, 25 Haziran 1980
lik Yasasý” da denilebilir. Saðlýðýn tüm bileþenleri, güvencesiz
olarak serbest piyasa koþullarýna terk edilmektedir. Saðlýk personelinin, iþveren için ucuz istihdamýný düzenlemektedir. Bu
haliyle, “Hekim Ýþgücü Piyasasý
Düzenleme Yasasý” olarak da
isimlendirilebilir.
12 Eylül paþalarýnýn ve Özal

hanedanlýðýnýn bile gücü yetmemiþti, Cumhuriyet’in en önemli kazanýmlarýndan birisi olan saðlýk ocaklarýný ortadan kaldýrmaya…
Saðlýk çalýþanlarýný yok sayarak, ayný filmin çok daha kötü
bir versiyonunu bir kez daha
sahnelemek isteyen bu yasanýn
baþarýsýz olacaðý aþikâr ama zaten kýt olan ülke kaynaklarý bir

kez daha israf olacak. Sonuçta
olan bizlere olacak. Üstelik yanlýþ hesabýn geri döneceði bir
Baðdat’ta yok artýk. Býçaðýn kemiðe dayandýðý noktadayýz.
Ya hep beraber ya hiç birimiz.
Not: Tam Gün ile ilgili geçmiþ
yýllarda çýkan haberlerin küpürleri Dr. Nevzat Eren’in arþivinden alýnmýþtýr.
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Saðlýkta Dönüþüm devam ediyor!

Neresi
Tam Gün?
Dr. Celal Emiroðlu
"Tam Gün" olarak bilinen Üniversite ve Saðlýk Personelinin
Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, TBMM ve
Cumhurbaþkanlýðý süreci olaðanüstü hýzla tamamlanarak yürürlüðe girdi.
Kanunda ilgili sadece tek madde olmasýna raðmen "tam gün"
söylemi öne çýktý.
Çünkü "tam gün", toplum saðlýðýný gözeten herkesin savunduðu, halkýn yararýna olan bir düzenlemeydi. Saðlýk Bakanlýðý,
halkýn maðduriyeti üzerinden
kurduðu; çalýþanlarý da korumayan, baþlangýcý doðru gerisi yalan cümlelerle "Saðlýkta Dönüþüm" çýkartmasý yaptý.
"Tam Gün" yasa tasarýsýnýn gerekçesi okunduðunda, saðlýkta
akýlcý çözüm arayan kiþi ya da
sendika, meslek örgütü, siyasi
parti gibi kuruluþlarýn bugüne
kadarki söylemlerinin, yeni bir
þey katýlmadan tekrar edildiði
görülecektir.
Kanun, üniversiteler ve askeri
kurumlar dahil olmak üzere kamuda çalýþan hekimlerin özelde
çalýþmasýný yasaklýyor. Hekimler; kamuda, Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleþmeli çalýþan
özel saðlýk kuruluþlarý ve vakýf
üniversitelerinde ya da serbest
olarak mesleðini icra edenler
olarak üç kategoriye ayrýlmýþ.
Yeni uygulamaya göre hekimler,
ayný kategoride birden fazla
saðlýk kurum ve kuruluþunda
çalýþabilecek, ancak iki ayrý ka-

tegoride çalýþamayacaklar. Yani
daha önce kamu ile birlikte
özelde iki yerde çalýþan hekimler, bundan sonra iki kamu kuruluþu ya da iki özel kuruluþta
çalýþabilecek ya da kendi kurumunda ek iþ yapabilecek. Özetle, üzerinde yaygara koparýlan
durum deðiþmedi.

Ek ücret
söz konusu deðil

Son 30 yýlda saðlýk çalýþanlarýnýn ücretlerinde reel artýþlar
saðlamadýklarý gibi, diðer kamu
çalýþanlarýndan daha düþük ücret artýþý yaparak saðlýk çalýþanlarýný ikinci/üçüncü iþlerde çalýþmaya özendirdiler. Halkýn canýný acýtan "býçak parasý" adý altýnda alýnan ücretler, yatak pazarý olarak algýlanan "muayenehane-hastane köprüsü" görmezden gelindi ve sonuçta hekimlerin bir kýsmý bu þekilde nemalandýrýldý. Üniversitede "özel
muayene" icat ederek, hem öðretim üyelerine sus payý verip
hem de üniversitelere önemli
kaynak oluþturarak, týp eðitimi
ve öðretimini de bitirdiler.
Hekimlerin çoðunlukta olan
kýsmýnýn tepkisinin giderek büyüdüðü ve grev aþamasýna geldiði dönemde "tam gün" ile sorunu çözer gibi düzenlemeler
yapýlýrken, ücretlerde bir kuruþ
dahi artýþ görülmüyor. Kanun
normal çalýþma süresinde deðil,
"mesai dýþý çalýþma karþýlýðý ayrýca ek ödeme verilmesi" kurgusuna göre düzenlendi. Söylendiði gibi "tam gün" çalýþmaya ek
ücret verilmesi söz konusu deðil. Hekimin mali özlük haklarý-

ný iyileþtirilebilmesi için
ek çalýþma yapmasý gerekiyor. Çözüm adýna; daha önce kamuda çalýþanlarýn kýsmi zamanlý özel çalýþmasý,
bu defa "mesai dýþý fazla çalýþma" ile kýsmi zamanlý resmi çalýþmaya dönüþtürülüyor.
Kamu hastanelerinin özel
gibi kullanýlmasýnýn olanaðý
saðlanýyor ve bu yasaya "Tam
Gün" adý veriliyor.

Esnek çalýþma

Hükümet, "muayenehaneyi kapat gel, masraflar kamuya, kazancý uygun' bir þekilde paylaþýrýz" diyor.
Üniversitede ya da özel muayenehanede yapýlanlar, hastanelerde mesai sonrasýna kaydýrýlýyor. Bu durum, hizmeti alanlar için görece "iyilik hali" olarak algýlanabilir, ancak bu uygulamanýn hasta için ek bir faturasý var ve çalýþanlar açýsýndan
sistemin adý "esnek çalýþma modeli" olarak geçiyor, "ne kadar iþ
varsa o kadar çalýþma süresi"
olarak uygulanýyor. Yani günlük
ek mesai süresini hasta sayýsý
belirliyor; arz talep dengesinde
çalýþanýn iþ gücü ve alýnan ücret, hizmetin kalitesinde ise
"müþterinin memnuniyeti" belirleyici oluyor.

Sigorta primini
hekim ödeyecek

Kanun, hekim dýþý personeli
ayrý tutarak, sadece Saðlýk Bakanlýðýma baðlý döner sermayesi
bulunan kuruluþlarda çalýþan
hekimlere peþin döner sermaye
ödemesi yapýlmasýný öngörüyor.

Yaklaþýk olarak her ay için
588-1285 TL arasý yapýlacak ek
ödeme, döner sermaye ödemesine mahsup edilerek yapýlacak.
Bu ek ödeme üzerinden kanun,
emekli hekimler için de çözüm(l)
üretiyor. Yapýlan ek ödemeye
denk düþen prim kesintisi üzerinden malullük, vazife malullüðü, yaþlýlýk ve ölüm sigortasýyla
sýnýrlý emeklilik aylýðý ya da sürekli tam iþ göremezlik geliri
hakkýndan hekimlerin yararlanmasý öngörülüyor. Ýlave prim
ödenmesi durumunda; emekli
hekimlere, ilave olarak ödedikleri gün sayýsýnýn her 360 günü
için yüzde 2'si oranýnda ilave
aylýk ödenecek. Ek ödenen prim
emekli ikramiyesine yansýmayacak. Kamuda çalýþan tabip ve
diþ tabipleri, sigorta priminin
iþveren payý dahil tamamýný
kendileri ödeyecek. Bu dahiyane
buluþ ile 1350 TL aylýk alan
emekli hekim, çalýþtýðý her yýl
için 20-36 TL arasýnda ilave aylýk alabilecek. Ancak bu olanaktan yararlanabilmek için yasa
yürürlüðe girdikten sonra geçen
süreler hesaba dahil olacak. Örneðin; 10 yýl fazladan çalýþýp
TANI GÜN ve KMW ek prim
ödeyerek emekli olan hekim,
200-360 TL arasýnda fazladan
aylýk alarak durumunu düzeltmiþ(l) olacak.
Baþbakan "Hekimler Baþbakan'dan fazla maaþ alýyor" diyor.
Baþbakan yalan mý söylüyor?
Yanlýþ mý bilgilendirildi? Saðlýk
Bakaný, " Hekimler 17 bin TL
maaþ alacak" diyor. Saðlýk Bakaný yalan mý söylüyor? Yanlýþ mý
bilgilendirildi?

Askeri hekimin maaþý
artýyor

Her neyse, kim yalan kim doðru söylüyor tartýþmasýndan öte
bir de gerçekler var.
Pratisyen hekim 1350 TL, uzman hekim 1500 TL maaþ alýyor. Türk Tabipleri Birliði, ortalama olarak, pratisyen hekimin
815, uzman hekimin 2054 TL ek
döner sermaye payý aldýðýný söylüyor.

Hükümetin söylediði ücretleri
alabilmesi için hekimlerin, uyumadan, dinlenmeden 7 gün 24
saat çalýþmasý dahi yetmiyor.
Tabii alabileceði bir kaynak varsa!.. Yasal düzenlemeler tamamlandýðýnda, döner sermaye girdileri dramatik þekilde düþecek,
eþ zamanlý olarak (baþka bir yasa taslaðýnda hazýrlýk yapan)
hükümet, döner sermaye ödemelerini kaldýracak.
Kanun, tüm çalýþanlara
"saðlýk hizmetleri tazminatý"
uygulamasýný uygun görmezken, Türk Silahlý Kuvvetleri kadrolarýnda bulunan tabiplere "saðlýk hizmetleri tazminatý" ödenmesini saðladý. Askeri hekimlerin maaþlarý artacak.
Kanun, "Hekimlere zor unlu mesleki mali sorumluluk sigortasý" getirdi. Kamu saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnda çalýþan tabipler ve diþ tabipleri, týbbi kötü
uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlara
karþý sigorta yaptýrmak zorunda. Bu sigorta priminin yarýsý
kendileri tarafýndan, diðer yarýsý
kurum döner sermayesi veya
bütçelerinden ödenecek. TTB tarafýndan yapýlan araþtýrmaya
göre, benzer bir uygulama hiçbir ülkede yok ve dünyada ilk.
Saðlýk hizmeti sýrasýnda doðan
zararlar ve varsa sigorta primlerinin tamamý, iþveren kurumlar
tarafýndan ödeniyor. Özel sigortacýlýk sektörüne kaynak aktarmaya yönelik bu giriþim, hekimleri ekonomik olarak daha da
sarsacak ve hastalarý mahkeme
kapýlarýnda süründürecek.

Ölümler ortaya çýkacak

Sonuç olarak; "tam gün",
özünde yeni liberal politikalarýn
dayattýðý "çalýþma sürelerinin
esnekleþmesi" ile birebir örtüþüyor. Aþýrý iþ yükü ve uzun süreli
çalýþma sonucu dinlenme aralýklarý kýsalacaðýndan, çalýþanlarda
strese baðlý kardiovasküler hastalýklar, hatta ölümler ortaya çýkacak...
Esnek çalýþmanýn bir sürümü
olan "mesai dýþý fazla çalýþma"
ile hekim emeðinin büyük sermayeye peþkeþ çekilmesi; önümüzdeki süreçte saðlýk çalýþanlarýnýn baþat sorununun emekser maye çeliþkisi olacaðýnýn
göstergesi...
Düþük maaþlarý fazla çalýþýp
ek ücretlerle artýrma çabasý;
üniversitelerde týp eðitimini
olumsuz yönde etkileyecek, eðitimin niteliði düþecek, bilimsel
araþtýrma yapmanýn ve bilimsel
geliþmeleri izlemenin nesnel koþullarý ortadan kalkacak. Bu tür
çalýþma, ayný zamanda hizmetin
niteliðini düþürecek, hasta-saðlýkçý iliþkisini bozacak, kýsacasý
týbbi kötü uygulamalarý artýracak.
Not: Celal Emiroðlu'nun "Neresi
Tam Gün" baþlýklý yazýsý Evrensel
Gazetesi'nde 2 Þubat 2010 tarihinde yayýmlanmýþtýr.
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Toplu hak arama özgürlüðü
Ç

aðdaþ demokratik sistemlerde, yurttaþlarýn
sahip olduðu temel hak
ve özgürlükler arasýnda "hak
arama özgürlüðü" de yer almaktadýr. Bu kurum, kimi zaman gereðinde doðrudan yürütme erkine yani siyasi iktidara karþý da etkin biçimde kullanýlabilecek, bu açýdan hiçbir
koþulda sýnýrlanmamasý ve yok
sayýlmamasý gereken temel bir
hak ve özgürlüktür.
Hak arama özgürlüðü denildiðinde þüphesiz ilk akla gelen,
yargý mercileri veya benzeri
kurumsal çözüm mercileri önüne getirilen talep ve baþvurular, bu gibi merciler nezdinde
usulünce yapýlacak giriþimlerdir. Ancak demokratik sistemlerde yurttaþlar için, anýlan
hak arama özgürlüðünün baþkaca meþru ve rasyonel araç ve
mekanizmalarý da þüphesiz
mevcuttur. Bunlar içinde, özellikle toplum içindeki çalýþan
kesimlerin yani daha somut bir
ifade ile esnaflar, üreticiler, iþçiler ve kamu çalýþanlarýnýn,
toplu biçimde gerçekleþtirdiði
kimi eylem ve etkinlikler, bu
arada toplu olarak iþ býrakma
veya iþ yavaþlatma þeklinde etkinlikleri sayýlabilir.
Nitekim siyasi iktidarýn çabalarýyla mevcut hukuki yapýnýn,
giderek çalýþan kesimler aleyhine deðiþime uðradýðý, beraberinde o hukuki yapýya baðlý bilinen kurumsal ve yargýsal çözüm mekanizmalarýnýn da giderek iþlevsizleþtiði bir süreçte,
sözünü ettiðimiz bu diðer hak
arama araç ve mekanizmalarý,
çok daha meþru ve rasyonel bir
hal almaktadýr. Bunun bilinen
güncel örnekleri, ülkemizde
öncelikle saðlýk alanýnda, eczacýlarýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn
kimi toplu eylem ve etkinliklerinde görülmektedir. Özellikle
kamuda çalýþan, yani 657 Sayýlý
Devlet Memurlarý Yasasý ve sair mevzuata tabi olan saðlýk çalýþanlarý açýsýndan, böylesi bir
toplu hak arayýþýna aktif biçimde katýlmak; ne yazýk ki kimi siyasi veya mülki yöneticilerin, öncesinde tehditvari söylemleri, sonrasýnda da disiplin

yönünden idari tasarruflarý ile
karþýlaþabilmektedir.
Peki, çok daha açýk bir biçimde ifade edersek, doðrudan sosyal, ekonomik, mesleki ve hatta
siyasi hak ve kazanýmlarýný
tehdit altýnda gören bir kamu
saðlýk çalýþaný, bir sendikanýn
veya meslek örgütünün çaðrýsýna uyarak iþ býrakýrsa, ortada
"hukuka aykýrý" bir eylem mi
söz konusudur?
Çaðdaþ hukuk sistemimizin
ve mevzuatýmýzýn bu soruya
verdiði yanýt, kesin bir "hayýr"dýr.
Soruda dile getirdiðimiz hukuka aykýrýlýk savýný, öncelikle
ceza hukuku açýsýndan ele alýrsak; konunun 5237 Sayýlý Türk
Ceza Yasasý'nýn 260. maddesinde düzenlendiði görülmektedir.
Anýlan madde baþlýðý, "Kamu
görevinin terki veya yapýlmamasý" baþlýðýyla yasada yer almaktadýr. Madde birinci fýkrasýnda; hukuka aykýrý olarak ve
toplu biçimde, görevlerini terk
eden, görevlerine gelmeyen,
görevlerini geçici de olsa kýsmen veya tamamen yapmayan
veya yavaþlatan kamu görevlilerinin her biri hakkýnda hapis
cezasý yaptýrýmýný öngörmektedir. Ancak maddenin ikinci fýkrasýnda açýkça, "Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal haklarý ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve
kýsa süreli iþ býrakmalarý veya
yavaþlatmalarý halinde, verilecek cezada indirim yapýlabileceði gibi, ceza da verilmeyebilir" denilmektedir. Öte yandan
kamu görevinin toplu biçimde
terkinin "hukuka aykýrý" olmasý, suçun ayrýca bir kurucu unsuru kýlýnmýþtýr. O halde, hukuk düzeni tarafýndan tanýnmýþ bir hakkýn ve olgunun gereði olarak yapýlan toplu terk
eylemi, hukuka aykýrý olmayacak ve dolayýsýyla söz konusu
suç oluþmayacaktýr.
Konu bu nedenle, ceza hukuku yanýndan kamu çalýþanlarýna özgü disiplin hukuku yönünden de, öncelikle söz konusu "hukuka aykýrýlýk" baþlýðýnda irdelenmelidir.
Bilindiði üzere, Anayasa'nýn

90. maddesinin son fýkrasýna,
22.05.2004 tarihinde yürürlük
kazanan 5170 Sayýlý Yasa ile
eklenen son cümle; "Usulüne
göre yürürlüðe konulmuþ temel
hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý anlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda,
milletlerarasý anlaþma hükümleri" esas alýnacaktýr" kuralý getirilmiþtir. Bu kapsamda çalýþan kesimlerin en temel hak ve
özgürlüklerinin düzenlediði
uluslararasý normatif bir belge
olarak, ILO sözleþmeleri akla
gelmektedir.
ILO Sözleþmeleri tarafýndan,
iþçiler yanýnda doðrudan kamu
çalýþanlarýnýn da, hak ve kazanýmlarý için örgütlenebileceði
ve hatta toplu eylem ve harekette bulunabileceði açýkça kabul edilmiþtir. Özellikle, 151
Sayýlý ÝLO Sözleþmesi'nin 3 üncü maddesinde; "Kamu makamlarý bu hakký sýnýrlayacak veya
bu hakkýn yasaya uygun þekilde kullanýlmasýna engel olacak
nitelikte her türlü müdahaleden sakýnmalýdýr" hükmüne yer
verilmiþ bulunmaktadýr.
Yine 87 Sayýlý ILO Sözleþmesinin 8/2 maddesinde de; "Yasalar, bu sözleþme ile öngörülen
güvencelere zarar verecek nitelikte olamaz veya zarar verecek þekilde uygulanamaz" hükmüne yer verilerek, kamu çalýþanlarýnýn meþru örgütleri aracýlýðýyla ve kendi amaçlarý doðrultusunda düzenlemiþ olan etkinlere katýlmak nedeniyle cezalandýrýlamayacaðý, açýk bir
biçimde ortaya konmuþtur. Bir
kamu çalýþanýn böylesi bir etkinlikte yer almasý, bir disiplin
suçu olmayýp, özünde sendikal
ve demokratik haklarýn kullanýlmasý niteliðindedir.
Öte yandan konu, yine doðrudan bir iç hukuk kaynaðý niteliði kazanmýþ olan Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi ve ilgili ek
protokollerinde de düzenlenmekte ve çalýþanlar lehine güvenceye alýnmaktadýr. Nitekim
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) tarafýndan verilen
ilgili kararlarda da, sendikal

toplu eylem ve etkinlikler nedeniyle verilen disiplin cezalarý, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 11. maddesine aykýrý bulmaktadýr.
Ör neðin, AÝHM tarafýndan
"Karaçay - Türkiye" davasýnda,
baþvurucu lehine ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti aleyhine
verilen bir kararda;
"(mahkeme), devlet memurlarýnýn maaþlarýnýn artýþ oranýný
protesto etmek amacýyla üyesi
olduðu KESK'in düzenlediði eyleme katýlmasý nedeniyle disiplin cezasý adý altýnda baþvurana uyarma cezasýnýn verildiðini not etmektedir. Oysa verilen
ceza, her ne kadar düþük olsa
da, kendisi gibi sendikaya üye
kiþilerin çýkarlarýný savunmak
amacýyla sendika üyelerinin
grev ve eylemlere yasal olarak
katýlmamasýna yönelik caydýrýcý bir niteliðe sahiptir" demektedir.
Yine bir baþka kararýnda
("Enerji Yapý Yol Sen - Türkiye"
davasý) AÝHM;
"… toplu iþ býrakma ve iþ yavaþlatma eyleminin 13 Nisan
1996 tarihli Baþbakanlýk Genelgesi ile yasaklanarak, iþ býrakma eylemine katýlanlarýn cezalandýrýlacaðýna dair uyarýlmasýný, üyelerinin çýkarlarýný savunmak amacýyla eylemlere
veya greve katýlmayý isteyen
sendika üyeleri ve diðer kiþiler
açýsýndan bir müdahale niteliðinde görerek, genel bir grev
yasaðýnýn Sözleþmenin 11 inci
maddesinin ihlal edildiðine" karar vermiþtir.
Öte yandan, kamu çalýþanlarýnýn hak arama özgürlüðü konusunda ulusal yargý organlarýmýzýn da çalýþanlar lehine tesis
ettiði deðerli kararlar bulunmaktadýr. Bu kapsamda, Danýþtay 1 inci Dairesi'nin
2001/3307 E., 2001/4415 K. sayýlý bir kararýnda; "Olayda, davacýnýn üyesi bulunduðu sendikanýn yetkili kurullarýnca alýnan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bulunduðu
mali sýkýntýnýn kýsmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen
bu sýkýntýlarý yine kamuoyuna
anlatarak desteðinin saðlanma-

TTB Takým Doktorluðu Kursu
gerçekleþtirildi
Hekim Postasý
TTB Takým Doktorluðu Kursu
gerçekleþtirildi. Takým Doktorluðu
Kursu, spor takýmlarýnda çalýþan
veya çalýþacak pratisyen ya da uzman hekimlerin en fazla gereksinim duyduklarý konular hedef alýnarak 2 aþamalý (Temel ve Ýleri Düzey Program) olarak planlandý. Belgelendirme programý Uluslararasý
Spor Hekimliði Federasyonu (FIMS)

onayý ve katýlýmý ile Türkiye Spor
Hekimleri Derneði'nin sekretaryasýnda ilgili kurumlarla iþbirliði þeklinde uygulandý.
TTB, Türkiye Spor Hekimleri
Derneði, Türkiye Futbol Federasyonu Saðlýk Kurulu ile Türkiye Spor
Yaralanmalarý, Artroskopi ve Diz
Cerrahisi Derneði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen kursa Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü de

destek verdi.
Takým Doktorluðu Temel Kursu'nun içeriði "Uluslararasý Spor
Hekimliði Federasyonu'nun (FIMS)
Takým Doktorluðu (Team Physician
Course)" 40 saatlik programý temel
alýnarak oluþturuldu.
Kurs 3- 7 Þubat günleri arasýnda
her gün 10:00 ile 18:00 saatleri
arasýnda Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi Morfoloji Binasý'nda düzenlendi.

sý amacýyla 01.12.2000 tarihinde bir gün göreve gelmemek
eylemini gerçekleþtirdiði anlaþýlmýþ olup, davacýnýn sendikal
faaliyet kapsamýnda bir gün
süreyle göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün
gerektiði, dolayýsýyla 657 sayýlý
yasanýn 125/C-b maddesinde
öngörülen 'özürsüz' olarak bir
gün göreve gelmemek fiilinin
sübuta ermediði görülmüþtür"
denilmektedir.
Danýþtay 12. Dairesi de benzer bir kararýnda; (2004/4643
E., 2005/313 K.)
"Olayda, davacýnýn üyesi bulunduðu sendikanýn yetkili kurullarýnca alýnan, üretimden
gelen güçlerini kullanma çaðýrýþýna uyarak 11.12.2003 tarihinde göreve gelmediði anlaþýlmýþ olup, davacýnýn sendikal
faaliyet kapsamýnda göreve
gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiði, dolayýsýyla 657 Sayýlý Yasa'nýn
125/C-b maddesi anlamýnda
özürsüz olarak göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediði
görülmüþtür. Bu durumda, disiplin suçu teþkil etmeyen eylem nedeniyle davacý hakkýnda
tesis olunan iþlemde hukuka
uyarlýk bulunmadýðý gerekçesiyle davanýn reddi yolunda verilen Ýdare Mahkemesi kararýnda hukukî isabet görülmemiþtir" görüþüne yer vermektedir.
O halde, saðlýk çalýþanlarýnýn
veya baþkaca kamu çalýþaný kesimlerin, hak ve kazanýmlarýný
elde etmek ve savunmak amacýyla gerçekleþtireceði toplu
eylem ve etkinlikleri, bu kapsamda özellikle toplu iþ býrakma veya iþ yavaþlatma þeklinde
eylemleri, hukuka aykýrý gören
ve soruþturma/ceza tehdidi ile
karþýlayan yaklaþýmlar; her durumda demokratik deðerlere ve
hukukun üstünlüðe baðlýlýklarý
yönünden sorgulanmalýdýr.
Tarih boyunca dile getirildiði
üzere; "hak verilmez, alýnýr".
Ve bilinmelidir ki, bireylerin
veya topluluklarýn demokratik
yollarla hakkýný alma çabasý
da, her dur umda hukuki ve
meþrudur.

Füsun Sayek Týp Eðitimi
Buluþmasý Mart ayýnda
gerçekleþtirilecek
Hekim Postasý
“Saðlýkta Deðiþimin
Anahtarý: Dr. Füsun Sayek
Týp Eðitimi Buluþmasý”nýn
üçüncüsü 5-6 Mart 2010
tarihinde Ankara’da gerçekleþtirilecek. Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesi
Abdülkadir Noyan Salo-

nu’nda düzenlenecek olan
etkinliðin konu baþlýðý ise
“Týp Eðitiminin Öznesi Týp
Öðrencileri” olarak belirlendi. Buluþmada, “Saðlýkta Dönüþüm ve Týp Eðitimi”, “Týp Eðitiminde Öðrencinin Rolü”, “Týpta Uzmanlýk Eðitimi” vb. konular tartýþýlacak.
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Asistan eðitimi
Araþ. Gör. Dr. Mehmet
Çolak
Hekimlik mesleði birçok yönden diðer mesleklerden çok
farklý bir konuma sahiptir. Hekimliði diðer mesleklerden veya bir meslek olmaktan ayýran,
temel uðraþýsýnýn insan ve yegane insan hayatý olmasýdýr.
Bu nedenledir ki hekimlik
eðitimi zorlu bir süreçtir. Çalýþmanýz gereken binlerce sayfa, öðrenmeniz gereken binlerce ayrýntý vardýr. Ama bu öðrendiðiniz bilgiler pratik eðitim ve uygulama olmadan hiçbir iþe yaramayacaktýr. Kitaplardan okuyarak, görmeden,
deneyimlemeden öðrenemeyeceðiniz birçok þey vardýr. Hipokrat'tan bu güne yüzlerce
yýldýr birikmiþ ve geliþmiþ
mesleki deneyim usta-çýrak
iliþkisiyle aktarýlmaktadýr. Bu
deneyimi size aktarmasý gereken hocalarýnýza ihtiyacýnýz
vardýr. Hekimlik eðitiminin
asýl önemli ve zor olan kýsmý
uygulama kýsmýdýr.
Bu kýsa girizgahtan sonra asýl
deðinmek istediðim soruna gelmek istiyorum. "Asistan Hekimlerin Eðitimi". Týp fakültesi
eðitiminde uygulamanýn çok
önemli olduðunu düþünüyo-

rum ve bu nedenle intörn ve
stajyer arkadaþlara, birçok kiþinin aksine ,"TUS'a çalýþmak
önemlidir ama uygulamalarý
kaçýrmayýn, meslek hayatýnýzda çok önemli olduðunu göreceksiniz" þeklinde öðüt veririm. Tabi çoðu pratisyenlik
yapmak istemediðini söylüyor
ve asistanlýk eðitimi sýrasýnda
yeterli eðitimi alabileceðini düþünüyor. Asistanlýk, akademis-

yenler dýþýnda birçok hekimin
uygulama eðitiminin son basamaðýný oluþturuyor ve bu nedenle çok önem kazanýyor.
Peki, öðrencilik yýllarýnda hayal ettiðimiz o mükemmel eðitimi acaba ne kadar alabiliyoruz? Birçok asistan, asistanlýðýn ilk günlerinden itibaren yoðun iþ yükü ve nöbetlerle karþýlaþýyor ve asistanlýk sürecinin çoðunu bu þekilde sürdürü-

yor. Eðitim için kurulmuþ üniversite hastanelerinde ve eðitim hastanelerinde hasta sayýsý
günden güne artýrýlmaya çalýþýlýyor. Hasta sayýsý arttýkça
hastaya, uzman hekimle veya
öðretim üyesiyle hasta deðerlendirmeye ayrýlan zaman azalýyor. Döner sermaye-performans hesaplarý yapýlýyor. Eðitim faaliyetleri performansa
yansýmýyor, aksine zaman kaybý olarak deðerlendiriliyor.
Eðitime ayrýlan zaman giderek
kýsaltýlýyor.
Öðretim üyelerinin ve altyapýnýn yetersiz olduðu üniversite hastaneleri açýlýyor. Devlet
hastaneleri bir günde eðitim
hastanesine dönüþtürülüyor.
Uzmanlarýn bile olmadýðý semt
poliklinikleri açýlýyor. Daha
çok hasta bakabilmek için
asistanlar, uzmanlarýn olmadýðý polikliniklerde hasta bakýyor. Eðitim hastaneleri amacýndan uzaklaþtýrýlýp hasta
bakmaya zorlanýyor. Asistan
eðitimi ikinci planda kalýyor.
Tabi þöyle düþünülebilir; yoðun çalýþma yoðun uygulama
demektir. Hekimlik eðitiminin
gereði budur. Ancak öðretim
üyesinin veya uzmanýn eþliðinde yapýlmayan uygulamayla deneyim kazanmak çok zorlaþýyor. Asistanlar edindikleri
kýsýtlý deneyimle rutin þekilde

çok sayýda hasta deðerlendiriyor.
Yoðun iþ temposu içinde çaba
harcayýp uygulama yapmak
veya hasta danýþmak için zaman ayýrdýðýnýzda da þu gerçekleri fark ediyorsunuz. Uzmanlar benzer bir yoðunlukta
hasta görüyor ve bu sýrada
akademik kariyerleri için çalýþma yapmak zorundalar. Öðretim üyeleri kýsmi zamanlý çalýþmak veya hastanede özel
hasta bakmak zorunda kalýyor.
(Yeni mezun bir aile hekimi öðretim üyesinin iki katýna yakýn
maaþ alýyor) Bu nedenle asistan eðitimine ayrýlan zaman
yeterli olamýyor ve öðretim
üyesi veya uzmana ulaþmak
zor olabiliyor.
Yeni getirilen Tam Gün Yasasý ile tüm öðretim üyelerinin
tüm gün hasta bakmalarý isteniyor. Uzmanlarýn, asistanlarýn
performans alabilmek için daha çok, daha çok puan toplamalarý gerekiyor.
Sonuç olarak, asistanlýk uygulama eðitimi birçok eksiklik
içeriyor. Araþtýrmaya zaman
ayrýlmýyor. Usta çýrak iliþkisi
giderek bozuluyor ve maalesef
Hipokrat'ýn kemikleri sýzlýyor.
Performans uygulamasýnýn olmadýðý tam gün çalýþma getirilmediði sürece, düzelme olmasý
mümkün görünmüyor.

Adana'da saðlýkta taþeron çalýþma sona erdi
Hekim Postasý
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde yýllardýr
taþeron þirketler aracýlýðýyla çalýþtýrýlýrken bu çalýþma biçiminin yasadýþý olduðu Bakanlýk
müfettiþleri tarafýndan tespit

Hrant Dink
unutulmadý
Hekim Postasý
Agos Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Hrant
Dink öldürülüþünün 3.
yýldönümünde Ankara'da da anýldý. Ankara'daki demokratik kitle
örgütleri, meslek odalarý
sendikalar ve çeþitli siyasi par ti üyeleri 19
Ocak 2010 tarihinde bir
araya gelerek AKP Ýl
Merkezi önüne siyah çelenk býraktý. Daha sonra
"Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz
Er meni'yiz",
"Hrant'ýn katili çete dev-

edildi. 1200 saðlýk çalýþaný 13
Ocak 2010 tarihi itibariyle Çalýþma Bakanlýðý kararýyla asýl iþveren olan hastanenin iþçisi olarak kadro aldý. Dev Saðlýk Ýþ tarafýndan yapýlan açýklamada ise
þöyle denildi. "Taþeronu saðlýk
alanýnda yasaklatma ve tüm
saðlýk emekçilerine kadrolu, gü-

leti", "Türk, Kürt, Ermeni; yaþasýn halklarýn
kardeþliði" sloganlarýyla
Yüksel Caddesi'ne yüründü.
Yüksel Caddesi'ndeki
devrim ve demokrasi þehitleri anýsýna yapýlan
saygý duruþunun ardýndan yapýlan ortak basýn
açýklamasýnda ise Hrant
Dink'in failinin ve asýl
sorumlularýn elini kolunu sallayarak dolaþtýðýna dikkat çekilerek, tarih boyunca uygulanan
yok etme ve sindirme
politikalarýna karþý toplumda birlikte yaþamanýn ve özgürlüklerin savunucusu olan Dink'in
ideallerine sahip çýkýlmaya ve farklý kimlik ile

venceli çalýþma saðlama yolunda elde ettiðimiz bu büyük kazaným yýllardýr hastanelerde taþeron çalýþtýrmaya karþý yürüttüðümüz mücadelenin sonucu
oldu. Mücadelemizi taþeron ve
güvencesiz çalýþtýrmayý saðlýk
alanýn tamamýnda yok etme ve
bugüne kadar verilmeyen hakla-

rýmýzý alma hedefiyle sürdürüyoruz. 13 Ocak 2010 tarihi itibarýyla yapýlan tescil iþlemi neticesinde yasa gereði ilk iþe girdiðimiz tarihten itibaren kamu
iþçisi olduðumuz kesinleþtiðinden, 6772 sayýlý Ýlave Tediye Yasasý gereði çerçevesinde kamu
iþçilerine ödenen ikramiyelerin

2010 yýlý ilk taksidinin ve ilk iþe
girdiðimiz tarihten itibaren alacaklarýmýzýn hesaplanarak
yasal faiziyle birlikte ödenmesini istiyoruz."

Gazeteci-Yazar Uður Mumcu
Ölümünün 17. Yýlýnda anýldý
Hekim Postasý

kültürlerin barýþ içinde
yaþamasý için mücadeleye devam edileceði vurgulandý.

24 Ocak 1993 yýlýnda otomobiline yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu yaþamýný yitiren gazeteci-yazar Uður Mumcu ölümünün 17. yýlýnda düzenlenen
törenlerle anýldý.
Uður Mumcu'nun katledildiði evinin önünde gerçekleþtirilen anma programýna Mumcu'nun eþi Güldal Mumcu ile çocuklarý,
siyasi parti, sendika, kitle
örgütü, meslek odalarý üye
ve temsilcileri katýldý. Ayný

gün Uður Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlýðý'ndaki
kabri baþýnda da bir tören
düzenlendi ve Mumcu'nun
mezarýna kýrmýzý karanfiller býrakýldý.
Törenlerde yapýlan konuþmalarda ise cinayetin
üzerinden 17 yýl geçmesine
karþýn hala somut bir sonucun ortaya çýkmadýðý ifade
edildi.
Ankara Tabip Odasý tarafýndan yapýlan açýklamada
ise "Ocak ayýnda gözaltýnda
öldürülen Metin Göktepe'yi, kaldýrýmda vurulan
Hrant Dink'i ve aracýna dü-

zenlenen bombalý saldýrýyla
katledilen Uður Mumcu ile
öldürülen daha nice aydýn
ve gazeteciyi saygýyla anýyor, tarihi aydýnlatýlmamýþ
gazeteci ve aydýn cinayetleri ile dolu ülkemizdeki bu
cinayetlerin faillerin ve asýl
sorumlularýn bir an önce
açýða çýkarýlmasýný istiyoruz" denildi.
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Saðlýk Bakanlýðý klinik þefi,
þef yardýmcýsý ve baþasistan
alýmý sýnavý yapacak
Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerine uzman tabipler arasýndan klinik þefi, klinik þef yardýmcýsý ve baþasistan
atama sýnavý yapacak. Hekimler ise baþvuru süresinin çok kýsa olmasýndan ve boþ olduðu bilinen kimi kadrolarýn ilan
edilmemesine kadar bir çok baþvuru koþulandan þikayetçi.
Hekim Postasý
Saðlýk Bakanlýðý, "Eðitim ve
Araþtýrma Hastanelerinde Klinik
Þefi, Klinik Þef Yardýmcýsý ve
Baþasistan Kadrolarýna Yapýlacak Atamalarda Uygulanacak Sýnavlara Ýliþkin Usul ve Esaslar
Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine göre" eðitim ve araþtýrma
hastanelerine ilgili dalda uzman
tabipler arasýndan klinik þefi,
klinik þef yardýmcýsý ve baþasistan atama sýnavý yapacak.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn web sitesinden edinilen bilgilere göre
atama yapýlacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler,
tercih sýrasý belirterek, Bakanlýðýn web sitesinden ilan edilen
kadrolardan, ayný unvanda olmak kaydýyla üçüne baþvurabilecek.
Baþvuru yapan adaylarýn bilimsel çalýþma ve eserleri Bakanlýk tarafýndan oluþturulacak
komisyonca deðerlendirilerek
baþvurularý uygun olanlar, 4 Nisan 2010 tarihinde yapýlacak
olan yazýlý mesleki bilim sýnavýna girmeye, yazýlý mesleki bilim
sýnavýnda baþarýlý olanlar ise ta-

rihi daha sonra duyur ulacak
olan sözlü sýnava girmeye hak
kazanacak.
Ýlan edilen kadrolara baþvurular 26 Ocak 2010 günü saat
09.00 itibariyle baþlayacak, 9
Þubat 2010 tarihinde sona erecek.
Baþvurular T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýk Eðitimi Genel Müdürlüðü, Prof. Dr. Nusret Fiþek
Caddesi No: 41 06420 Yeniþehir/Ankara adresine 09.00-18.00
mesai saatleri arasýnda þahsen
veya posta/kargo yoluyla da yapýlabilecek.

TTB kadrolarla ilgili
Saðlýk Bakanlýðý'na
yazý gönderdi

TTB Merkez Konseyi, klinik
þefi, klinik þef yardýmcýsý ve baþasistan kadrolarý ile ilgili olarak son yayýmlanan yönetmelik
ve açýklanan kadrolar üzerine,
Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Eðitimi
Genel Müdürlüðü'ne bir yazý
gönderdi.
Yazýda, sýnava gireceklerin
baþvurabileceði toplam 14 ilde
56 eðitim ve araþtýrma hastanesi için 156 Klinik Þefi, 254 Þef
Yardýmcýsý, 717 Baþasistan kad-

rosu ilan edildiði ancak yaklaþýk
10 yýldýr bu kadrolar için sýnav
açýlmadýðý, kadrolarýn Bakanlýk
tarafýndan atama yolu ile doldurulduðu, 2008 ve 2009 yýlýnda
toplam üç dönemde 546 Klinik
þef ve þef yardýmcýsý kadrosu
ilan edilerek sýnavsýz atama yapýldýðý, bu atamalara ilave olarak ilan edilmediði için tam sayýsý bilinmemekle birlikte bazý
üniversitelerden görevlendirme
yolu ile çok sayýda klinik þefi
atandýðý hatýrlatýldý.
Yazýda; hekimlerden tabip
odalarýna ve TTB'ye çok sayýda
baþvuru geldiðinin bu baþvurularda özellikle; "baþvuru süresinin çok kýsa olduðu, baþvuru
yapmayý düþünen pek çok adayýn, baþvuru anýnda eklenmesi
gereken yabancý dil baþarý belgelerini 21 Mart 2010'da yapýlacak Üniversitelerarasý Dil Sýnavýna (ÜDS) girerek edinebilecekleri, Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de bulunan toplam 44 eðitim araþtýrma hastanesinde 41
adet boþ þef kadrosunun ilan
edildiði, oysa daha çok boþ kadro olduðunun bilindiði, boþ olduðu bilinen kimi kadrolarýn
ilan edilmediði, merkezi sýnavýn

ÖSYM tarafýndan yapýlacaðýnýn
ilan edilmediði, bu durumda sýnavýn kim tarafýndan nasýl bir
yöntem ve hazýrlýkla yapýlacaðýnýn belirsiz olduðu ve açýklanmasý gerektiði ve bir ve ikinci
bölgede ilan edilen kadrolara
atanacak kiþilerin, daha alt bölgelerde ilan edilen boþ kadrolarýn dolmamasý üzerine bir yýl
süre ile istekleri dýþýnda görevlendirilecek olmalarýnýn defalarca zorunlu hizmet yapan hekimler olarak kabul edilemez olduðu"nun belirtildiði bilgisi verildi.
Yazýda talepler þu þekilde sýralandý: "Öncelikle, yapýlacak sýnavda kadrolarýn boþ kalmamasý
ve 21 Mart 2010 tarihinde yapýlacak ÜDS sýnavýna katýlarak
baþarýlý olacaklarýn 04.04.2010
tarihinde yapýlacak olan yazýlý
mesleki bilim sýnavýna girebilmesinin saðlanmasý, bunun için
baþvuru süresinin ve sýnavýn
ÜDS sýnav sonuçlarýnýn açýklanacaðý tarihi de kapsayacak bir
biçimde daha ileri bir tarihe ertelenmesi veya her halükarda
sýnava girmeleri ancak yabancý
dil baþarý belgesi olanlarýn sonuçlarýnýn geçerli kabul edilme-

sinin yapýlacak bir açýklama/düzenleme ile saðlanmasý, merkezi
yazýlý sýnavýn ÖSYM tarafýndan
yapýlmasýnýn saðlanmasý ve bu
dur umun açýklanmasý, Baþta
Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul olmak
üzere bütün eðitim araþtýrma
hastanelerinde kaç adet eðitim
kadrosu bulunduðunun (klinik
þef, þef yardýmcýsý ve baþasistan
olmak üzere ayrý ayrý) ve bunlardan hangilerinin dolu ve boþ
olduðunun ve bütün boþ kadrolarýn ilan edilip edilmediði hakkýnda bilgi verilmesi, boþ olan
ve ilan edilmeyen kadrolarýn
ilan edilen kadrolara dahil edilmesini (bu talebin ayný zamanda
meslektaþlarýmýzýn bilgi edinme
kanunu çerçevesinde haklarý olduðu düþüncesiyle acilen bildirilmesini), boþ kadrolara atanacak eðitim personelinin isteði
dýþýnda zorunlu olarak bir yýl
süre ile baþka hastanelerde görevlendirilmesine iliþkin düzenlemenin ise bu güne kadar zorunlu hizmetin yarattýðý olumsuz sonuçlar ile hekimlere getirilen ölçüsüz yükümlülükleri
daha da aðýrlaþtýrmasý dikkate
alýnarak ortadan kaldýrýlmasýný
talep ediyoruz."

TEB: Danýþtay'ýn iptal kararý
eczacýlarý zor durumda býraktý
Hekim Postasý

Danýþtay'ýn, Sosyal
Güvenlik Kurumu'nun
(SGK) eczanelerle tek
tek sözleþme yapmasýný
iptal eden kararýna
Türk Eczacýlarý Birliði
(TEB) tepki gösterdi.

TEB Baþkaný Erdoðan Çolak,
Danýþtay'ýn, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) eczanelerle tek
tek sözleþme yapmasýný iptal
eden kararýnýn SGK ile baþlayan
diyalog ortamýný sekteye uðrattýðýný belirtti. Çolak Danýþtay'ýn
kararýnýn TEB'in ve eczacýlarýn
deðil, SGK'nýn elini güçlendirdiðini söyledi.
SGK ile TEB arasýndaki gerginlik, ilaç fiyatlarýnda indirim
yapýlmasýyla baþlamýþtý. Eczanelerin, stoktaki ilaçlar sebebiyle zarar edeceðini öne süren
TEB, bir günlük kepenk kapatma eylemi düzenlemiþ, SGK da
bunun üzerine daha önce TEB

aracýlýðýyla yaptýklarý ilaç alým
sözleþmelerini feshetmiþ ve eczanelerle 15 Ocak 2010'a kadar
tek tek anlaþma yapacaðýný
açýklamýþtý. Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan da mutabakat
saðlanamamasý halinde marketlerden ilaç satýþý da dahil olmak
üzere farklý çözüm yollarýna
baþvurabileceklerini söylemiþti.
Ýstanbul Eczacý Odasý ise
SGK'nýn önceki alým sözleþmesini fesheden kararýný yargýya taþýmýþ, Danýþtay, kararýn yürütmesini durdurmuþtu.

Sözleþme sürüyor,
eczacýnýn sorunu da!

TEB tarafýndan yapýlan basýn
açýklamasýnda ise þöyle denildi:
"Danýþtay 10 uncu Dairesi, dün
aldýðý bir kararla SGK'nýn tek ta-

raflý fesih iþleminin yürütmesini
durdurdu. Bu kararý, bir yandan
sevindirici bir geliþme olarak
deðerlendiriyoruz; çünkü hukuki olarak da haklýlýðýmýz en yüksek idari organ tarafýndan onanmýþ oldu. Ancak arkasýndan Sayýn Çalýþma Bakaný bu karara
itiraz edeceklerini açýkladý. Danýþtay da hala nihai kararýný
vermemiþ olduðundan, sorun
henüz ortadan kalkmýþ deðil. 4
Aralýk'ta eczanelerimizi kapatmamýza neden olan sorunlar bizim için halen devam ediyor.
Bizler bu süreçte ilaç fiyat düþüþlerine karþý olmadýðýmýzýn
herkes tarafýndan anlaþýldýðýný
düþünüyoruz. Bizim taleplerimiz eczacýnýn gelirinin eczanesini sürdürebileceði düzeye getirilmesi, bizimle hiç ilgisi olma-

dýðý halde haksýz yere eczacýdan
bedel alýnmamasý ve eczanede
angaryaya zorlanmamasý, bürokrasiye boðulmamasý idi. Bizler her þeyden önce, dayatmalarla deðil, bizi dinleyen, anlayan, hak vermediði noktalarda
karþýlýklý tartýþan ama demokrasi içi, meslek birliðimizi tanýyan
ve eczacýlar açýsýndan yeni sorunlar üreten deðil, sorunlarý
çözmeye yönelen bir sürecin
parçasý olmak istiyoruz. Türkiye'de eczacýlýk hizmetinin hastalarýmýzýn layýk olduðu þekilde
sürdürülebilmesi için görüþmelerin devam etmesini, taleplerimizin dikkate alýnmasýný ve gerekli düzenlemelerin ivedilikle
yapýlmasýný talep etmeye devam
ediyoruz."

Hekim Postasý
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güncel
TTB Pandemik Ýnfluenza A H1N1 Bilimsel Danýþma ve Ýzleme Kurulu
medyada yer alan iddialarý deðerlendirdi

Bilgi kirliliðinden
kaçýnýlmalý!

TTB Pandemik Ýnfluenza A H1N1 Bilimsel Danýþma ve Ýzleme Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada, TTB'nin
pandemi ile ilgili oluþan bilgi kirliliðinden ve güven eksikliðinden derin endiþe duyduðu ifade edildi.
Hekim Postasý
TTB Pandemik Ýnfluenza A
H1N1 Bilimsel Danýþma ve Ýzleme Kurulu 9 Þubat 2010 tarihinde Ýstanbul’da toplandý. Kur ul’un Pandemik Ýnfluenza
H1N1 hakkýndaki son geliþmeleri deðerlendirdiði raporu önümüzdeki günlerde açýklanacak.
TTB Pandemik Ýnfluenza A
H1N1 Bilimsel Danýþma ve Ýzleme Kurulu’nun bir önceki toplantýsýnda ise Pandemik Ýnfluenza H1N1 hakkýnda son günlerde
medyada yer alan iddialar deðerlendirildi. Kurulun 13 Ocak
2010 tarihli açýklama metnini
aynen yayýmlýyoruz:
“Bu iddialardan biri, Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Saðlýk Alt Komisyonu Baþkaný Dr.Wolfgang Wodarg tarafýndan ileri sürüldü.
• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, resmi yönetsel
görevi olmayan ve üye ülke siyasetçilerinden oluþan bir kuruldur.
• Dr.Wodarg, bir süredir kiþisel web sayfasýnda grip aþýsýna
karþý görüþlerini dile getiren ve
son olarak da 2009 pandemisi-

nin sahte olduðunu iddia eden
bir siyasetçidir.
• Dr.Wodarg’ýn bu görüþleri
uzunca bir süredir kiþisel web
sayfasýnda yer almasýna karþýn,
özellikle Türkiye’de son günlerde gündeme gelmiþtir.
• Dr. Wodarg’ýn görüþleri bilimsel bir heyetin ya da uzman
bilim adamlarýnýn görüþlerini
yansýtmamaktadýr ve hemen her
ülkede dile getirilen az sayýda
siyasetçi söyleminin bir örneðidir. Bu görüþlerin bilimsel kanýtý
ve geçerliliði yoktur.

Yanlýþ yorum
yanlýþ sonuç

Son günlerde basýnda yer alan
bir baþka açýklama Har vard
Halk Saðlýðý Okulu araþtýrmacýlarýnýn yayýnlarýnýn yanlýþ yorumlarýna dayanmaktadýr.
•Har vard’lý araþtýr macýlar,
Pandeminin ilk aylarýndaki verilerden elde ettikleri sonuçlara
dayanarak öldürücülük oranýnýn
beklenenden düþük olduðunu
bildirdiler.
• Bu ifadeler baþýndan beri
uluslararasý uzmanlarýn ve kurulumuzun belirttiði görüþlerle
uyumludur.
• Pandemik Ýnfluenza A
H1N1’de öldürücülük oraný

mevsimsel griple ayný ya da daha düþük olsa bile, hastalýk daha yaygýn görüldüðünden ölen
insan sayýsý daha yüksektir.
• Beklenmedik ölümlerin engellenmesi için Harvard’lý araþtýrmacýlar risk grubundaki kiþilerin aþýlanmasý gerektiðini vurgulamýþlardýr.
• Ülkemizde bildirilen ölüm
sayýsý 24 Aralýk 2009 itibariyle
507’dir. Ölenlerin çoðu genç ve
beklenmedik ölümlerdir, ne yazýk ki baþka hastalýðý olmayan
27 gebe bu nedenle hayatýný
kaybetmiþtir.

Pandemi gerçektir!

Sonuç olarak:
• Bu salgýn iddia edildiði gibi
“sahte” deðil, küresel düzeyde
gerçek bir pandemidir.
• Salgýnýn öldürücülük oraný,
Kuþ Gribi örneðinde olduðu gibi
yüzde 50 deðil, çok daha düþük
olarak hesaplanmaktadýr ve bu
sevindirici bir geliþmedir.
• Lütfen pandemi hazýrlýk sürecinde önlemlerin kötü senaryolara göre kurgulandýðýný akýlda tutalým. Þu anki veriler, þimdilik iyi senaryonun gerçekleþtiðini göstermektedir.
• Ancak dikkat! Gelebilecek

yeni salgýnlarda kötü senaryolarý gözeterek hazýrlýk yapmak yine kaçýnýlmaz olacaktýr.

Sorun nerede?

• Saðlýðýn yoðun biçimde ticari faaliyete dönüþtürüldüðü bu
neoliberal çaðda, pandeminin
ilaç, aþý, dezenfektan vb “mallarýn” ticareti üzerinden paraya
çevrilmek istenmesi kimse için
þaþýrtýcý olmamalýdýr.
• Saðlýðýn birey ve kamu yararlarýnýn gözetilemeyeceði biçimde ticarileþtirilmesi gayretlerine karþý TTB uzun süredir
itirazlarýný yükseltmekte; konuyu baþta saðlýk olmak üzere,
tüm ülke kamuoyunun gündemine taþýmak için çaba harcamaktadýr. Örneðin ülkemizin aþý
üretmesini, halkýmýzýn saðlýða
eþitsizlikleri aþarak eriþebilmesini ve doðru bilgilendirilme
hakkýný savunmaktadýr. Pandemi Ýzleme Kurulu aracýlýðýyla
bilgi ve salgýn yönetimine iliþkin
bilimsel gerçekleri paylaþmayý
da bu kapsamda deðerlendiriyoruz ve sürdüreceðiz.
• Bu temel gerçekleri unutmadan, saðlýkla ilgili konularda her
türlü uygunsuzluk ve suistimale
karþý toplumsal düzeyde uyanýk
ve duyarlý olmamýz gerektiðini

biliyoruz. Bu nedenle her tür iddiaya dikkatle yaklaþmalý ve
eðer gerçekse sorumluluðu olanlarýn hesap vermelerini saðlamalýyýz. Ancak bu noktada ayný
duyarlýðý haksýz karalamalar,
bilgi kirliliði ve bilimsel dayanaktan yoksun yorum ve iddialar için de göstermeliyiz.

Saðlýklý bilgi için elele
Daha önce vurguladýðýmýz bir
noktayý, bu noktada bir kez daha dikkatinize sunmak istiyoruz:
Türk Tabipleri Birliði oluþan
bilgi kirliliðinden ve güven eksikliðinden derin endiþe duymaktadýr. Kurul üyelerimiz saðlýklý bilgiye ihtiyaç duyduðunuz
tüm zamanlarda destek olmaya
hazýrdýr. Sansasyon ve yanlýþ
yönlendirme çabasý olduðundan
tereddüt ettiðiniz her durumda
lütfen bizden bilgi ve destek isteyin.
Saðlýk Bakanlýðý’na salgýn yönetimi temel ilkelerine özen
gösterme, þeffaflýk, bilgi paylaþýmý ve iþbirliði için yaptýðýmýz
önceki çaðrýlarýmýzý yineliyor,
gecikmeden yanýt vermeye davet ediyoruz.

Bursa'daki hastane yangýný ile ilgili Yeni ihdas edilen
alanlarda zorunlu
eski baþhekimin hapsi istendi
hizmet olmayacak
Hekim Postasý

Hekim Postasý

Bursa'da, Þevket Yýlmaz Devlet
Hastanesi'nde meydana gelen yangýnda hayatýný kaybeden 9 kiþinin
ölümüyle ilgili aralarýnda eski baþhekimin de bulunduðu 5 memur
hakkýnda toplam 75 yýla kadar hapis
istemiyle dava açýldý.
Yangýn sonrasý yürütülen soruþturmanýn ardýndan savcýlýk hastanenin eski baþhekimi Osman Naci
Çelik'in de aralarýnda bulunduðu 5
kiþi hakkýnda "taksirle birden fazla
kiþinin ölümüne sebebiyet vermek"
suçundan 15'er yýla kadar hapislerini talep etti.
Yaklaþýk 7 ay önce hastanenin
ikinci bodrum katýnda elektrik kab-

Saðlýk Bakanlýðý yeni ihdas edilen alanlarda zorunlu hizmetin olmayacaðýný açýkladý. Bilindiði üzere
Aðustos ayýndan bu yana Týpta ve Diþ Hekimliðinde
Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile yeni ihdas edilen
alanlarda zorunlu hizmet uygulamasýnýn olup olmayacaðý merak konusuydu. Çünkü Saðlýk Bakanlýðý
yetkilileri tarafýndan bu konuda resmi bir açýklama
yapýlmadýðý gibi gayri resmi açýklamalarda zorunlu
hizmetin olacaðý yönünde bilgiler veriliyordu.
Aðustos ayýndan baþlayarak TTB-UDEK ve Uzmanlýk Dernekleri birlikte davranarak, Saðlýk Bakanlýðý'na bu konuda baþvurular yaptý. Baþvurularda, yeni ihdas olunan alanlarda zorunlu hizmetin uygulanmamasýna iliþkin gerekçeler belirtildi ve baþvuru süresi bitmeden Bakanlýðýn tutumunu açýklamasý istendi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu giriþimlere gecikme ile
de olsa yanýt vermiþ olmasý ve belirsizliði ortadan
kaldýrmasý memnuniyetle karþýlandý.

lolarýnýn yanmasýyla oluþan duman,
en üst kattaki genel cerrahi, kardiyoloji ve yeni doðan yoðun bakýmlarýna dolmuþ, dumandan nefes alamaz hale gelen yoðun bakým hastalarý itfaiye ve hastane personelinin
müdahaleleriyle tahliye edilmiþ an-

cak 9 kiþi hayatýný kaybetmiþti.
Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu ise
ölümlerden Baþhekim ile iki hastane
müdür yardýmcýsýnýn sorumlu olduðu ve yangýn alarm sisteminin de
2007'den beri çalýþmadýðý yönünde
rapor hazýrlamýþtý.
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Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Peyami Cinaz,
Hekim Postasý'nýn sorularýný yanýtladý

Prof. Dr. Peyami Cinaz:
Öðretim üyesinin
görevi hasta
bakmak deðil!
Tam Gün'e kiþisel anlamda karþý deðilim ama içeriðine
karþýyým. Bir kere benim 80 öðretim üyem geri döndü
diyelim. Bunun altyapýsý hazýr deðil. Benim
ameliyatlarým eðitim programým aksayacak. Öðretim
üyesi tam gün çalýþýyor diyelim, öðretim üyesine nasýl
hasta baktýracaksýnýz siz. Burasý eðitim hastanesi.
Öðretim üyesi polikliniði burada yapmak zorunda
deðildir. Eðitimini verir sonra odasýna çekilir.
Akþama kadar kitap okur, araþtýrma yapar, yayýn
yapar. Öðretim üyesinin özel muayenehanesini
kaldýrarak, öðretim üyeleri de bedava hasta
bakacak havasý yaratýldý. Bu yanlýþ.
Doç. Dr. Canan Kalaycýoðlu
- Hocam, öncelikle bize fakültenizle ilgili temel sorunlardan ve olumlu geliþmelerden bahseder misiniz?
Eðitimle ilgili bu sene bildiðiniz gibi öðrenci sayýmýz arttý.
Bu bütün fakültelerde genel bir
sorun haline geldi. Tabi bunun
yanýnda olumlu geliþmeler de
var. Ýngilizce týp bölümünü açtýk, 75 öðrenci aldýk. Dolayýsýyla bu bölümdeki arkadaþlarýmýz
Türkçe bölümündeki arkadaþlardan daha iyi puanlarla geldikleri için baþarý þansýmýz da
artýyor. Bunun dýþýnda týp fakültesi dersliklerinde iyileþtirmeler yaptýk. Yeni derslikler
oluþturduk. Tabi bunlar yeterli
mi deðil. Bunlarý yeterli hale
getirmek için ek çabalarýmýz
devam ediyor. Öðrenciler için
sosyal etkinlik anlamýnda çok
kulübümüz var, her alanda arkadaþlar çalýþabiliyor. Onlara
yeterli mekâný saðlamak için
uðraþýyoruz. Öðrencilerimizin
sosyal etkinliklere katýlýmlarýný
destekliyoruz. Yine uluslararasý
öðrenci birlikleriyle olan iliþkilerini devam ettirmelerini saðlýyoruz, kongre konferans vs.
gibi etkinliklere katýlýmlarý için
maddi yönden destek sunuyoruz. Öte yandan öðrenci burslarýnýn sayýsýný ve miktarýný artýrdýk. Daha önceki sayýnýn iki
misli sayýda öðrencimize burs
veriyoruz. Bu ekonomik krizde
yeni gelen öðrenci arkadaþlarý-

mýz maddi anlamda zorluk çekiyorlar. Onlar için daha iyisini
yapmak durumundayýz. Bu öðrenci arkadaþlarýmýza rektörlük
ve sosyal ve kültür daire baþkanlýðý olarak yemek fiþlerini
ücretsiz olarak daðýttýk. Yine
öðrenci arkadaþlarýmýzýn öðretim üyeleri ile iliþkilerini daha
fazla artýrmayý amaçlayan faaliyetlerde bulunduk. Her öðrencimize danýþman öðretim
üyesi belirledik.

- Ýngilizce týp açmanýn
amacý, daha kaliteli bir öðrenci kitlesi çekmek için mi?
Anadilde eðitim daha iyi deðil mi?
Ana dilde eðitim elbette
önemli. Ama üniversitesinin
görevi sadece hekim yetiþtirmek deðil, bilim adamý yetiþtirmek. Yurt dýþý açýlýmý saðlamak
önemli görevlerindendir diye
düþünüyorum. Türkçe eðitimin
yanýnda, Ýngilizce eðitimdeki
hedefimiz bu. Ýngilizce bölümünden mezun arkadaþlarýmýzýn yurt dýþý açýlýmý rahat olabilmeli. Dil sorununu aþmalý.
Bilimsel araþtýrmalar yapabilmeli. Bizim hem kendimize
hem baþka fakültelere öðretim
üyesi yetiþtirmek gibi bir amacýmýz ve gereken alt yapýmýz
olmalý. Þimdi yeni kurulan üniversitelerimizin yeterli öðretim
üyesi yok bildiðiniz gibi. Yarýn
Gazi'ye, Hacettepe'ye Ankara
Týp'a öðretim üyesi yetiþtirmek
durumundayýz. Artýk hepimiz

biliyoruz, her yýl uluslararasý
kongrelere katýlým gittikçe artýyor. Ve bu kongrelerin bir kýsmý
Türkiye'de yapýlýyor. Artýk bu
kadar açýlýmýn olduðu bir dünyada öðretim üyesinin yapýsý ve
kalitesi deðiþmek zorunda. Elbette kendi ana dilini çok iyi
kullanacak, yani bilim dili Ýngilizce, ana dil Türkçe olacak.
Çünkü yurt dýþýna kongreye gittiðiniz zaman bilim dili Ýngilizce. Artýk evrensel bir bilim dili
haline gelmiþ Ýngilizce. Ve tabi
biraz da yeterli altyapý ve yeterli öðretim üyesi var düþüncesiyle hareket ettik. Bir de
merkezi üniversitelerde bildiðiniz gibi YÖK belli bir süre kadro olayýnda sýkýntý yaþattý bize.
Fazla sayýda öðretim üyesini
biz Ýngilizce týp bölümünde
baþlatýrsak bu sorunu aþabiliriz
diye düþündük
- Yararý oldu mu hocam?
Oldu. Kadro anlamýnda da bir
rahatlama saðladýk. Tabi bundan sonra da elbette kadroya
ihtiyacýmýz olacak. Ýngilizce týp
bölümünde eðitim verecek öðretim üyesi alýmýnda da belli
kriterler koyacaðýz ve böylelikle de öðretim üyesinin kalitesinde de bir iyileþme saðlamýþ
olacaðýz.
- Týp eðitiminde bütçeyi nere den karþýlýyorsunuz?
Burslarý hastanemizin derneðinden saðlýyoruz. Hastane derneði gelirini öðretim üyelerine

tahsis ettiðimiz otoparktan temin ediyor. Otoparký 25 TL
burs karþýlýðý öðretim üyelerine
tahsis ediyoruz. Kantinlerden
elde ettiðimiz gelirlerimiz var.
Baðýþlarýmýz var. Tamamen bu
dernekte biriken paralarý öðrenciye yönelik, derneðe yönelik ya da yurtdýþý desteði için
kullanabiliyoruz.

"Biz döner sermaye
konusunda bir sorun
yaþamýyoruz. Hatta
biz son bir yýldýr
asistan, araþtýrma
görevlisi
arkadaþlarýmýzýn,
uzman öðretim
görevlilerimizin
yüzde 30 dönerlerini
arttýrdýk. Öðretim
üyelerinde de
performans dediðimiz
kendimize özgü,
mesai dýþý yaptýklarý
iþlerden sonra da bir
ek döner sermaye
katký payý vermeye
baþladýk geçen ay."
- Diðer giderler için genel
bütçeden yararlanýyorsunuz
deðil mi?
Bütçeden bize ayrýlan sýfýr.
Diðer giderleri döner sermaye
gelirlerinden karþýlýyoruz. Yaklaþýk 800 milyar civarýnda ders-

liklere para harcadýk geçen sene. Bu sene de mevcut derslikleri yeniliyoruz çünkü öðrencisi
sayýmýz 400'lere dayandý. Amfiler yetersiz hale geldi.
- Tam Gün Yasa Tasarýsý
TBMM'de kabul edildi. Sizce bu
yasa nasýl etkileyecek hekimle ri?
Tam Gün'e kiþisel anlamda
karþý deðilim ama içeriðine karþýyým. Bir kere benim 80 öðretim üyem geri döndü diyelim.
Bunun altyapýsý hazýr deðil. Benim ameliyatlarým eðitim programým aksayacak. Öðretim üyesi tam gün çalýþýyor diyelim,
öðretim üyesine nasýl hasta
baktýracaksýnýz siz. Burasý eðitim hastanesi. Öðretim üyesi
polikliniði burada yapmak zorunda deðildir. Eðitimini verir
sonra odasýna çekilir. Akþama
kadar kitap okur, araþtýrma yapar, yayýn yapar. Öðretim üyesinin görevi hasta bakmak deðil. Yani öðretim üyesinin özel
muayenehanesini kaldýrarak,
öðretim üyeleri de bedava hasta bakacak havasý yaratýldý. Bu
yanlýþ. Üniversite hastanelerinde hiçbir hoca bana sorarsanýz
hasta bakmayacak.
Doktorlar için öngörülen kazancýn büyük bir kýsmý döner
sermayeden karþýlanýyor. Þu
anda bizim döner sermaye gelirlerinin yüzde 15-20'si bu tür
peþin ödemelerden, özel muayenehanelerden ve bazý aldýðýmýz farklardan. Þimdi yüzde
15-20 benim kaybým olacak.
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Yani benim yaklaþýk ayda 2,5
trilyonluk bir kaybým olacak.
Bu yýlda 30 trilyon. Ve 30 trilyonu bana yýlda vermediði zaman, bir kaynak aktarýlmadýðý
zaman, benim 30 trilyon eksikle yürüme þansým yok. Yürümez. Ben baþtan beri söylüyorum. Finans kaynaðý saðlanmadan Tam Gün'ün yürümesi çok
zor.

"Týp fakültelerinde
ana hedeften sapma
oldu, eðitimden çok
hizmet öncelenmeye
baþlandý. Bizim
birinci görevimiz
eðitim daha sonra
araþtýrma en son da
hizmet sunumu. Ama
bunu yapamýyoruz.
Çünkü Saðlýkta
Dönüþüm Programý
çerçevesindeki saðlýk
politikalarý ile daha
çok hizmet sunumuna
aðýrlýk verildi."
- Döner sermaye dýþý bir kay nak gerekiyor.
Mutlaka. Döner sermaye kaynaðý sabit zaten. Ya döner sermayeye artý 30 trilyon ekleyeceksiniz veya bu öðretim üyelerinin maaþýný yükselteceksiniz.
Siz ücret politikasýný belirlemeden Tam Gün yasasý çýkarýrsanýz, döner sermayeyi güçlendirmezseniz bu yürümez diye düþünüyorum.
- Týp eðitiminde de sorunlar
yaþanacak…
Elbette.
- Son yýllarda zannediyorum
týp fakülteleri asistan bulmakta
da zorluk çekiyor?
Ýþte bunun nedeni parasal.
Devlet hastanesinde çalýþan
asistan 1.5 milyar döner sermayeden alýyor, benim asistaným
750 milyon alýyor. Þimdi biz bu
konuda iyileþtirme yaptýk, 1
milyara çýkardýk ama yine yetiþemiyor. Bu sefer ne oluyor, çok
yüksek puan alan, bizim buradan mezun olan çok iyi öðrencilerimiz, devlet hastanelerini
tercih ediyor. Dolayýsýyla kalitede bir düþme oluyor.
- Hocam öðretim üyeleri ve
diðer personel döner sermaye
ödemelerinde sorun yaþanýyor
mu?
Biz döner sermaye konusunda
bir sorun yaþamýyoruz. Hatta
biz son bir yýldýr asistan, araþtýrma görevlisi arkadaþlarýmýzýn, uzman öðretim görevlilerimizin yüzde 30 dönerlerini arttýrdýk. Öðretim üyelerinde de
performans dediðimiz kendimize özgü, mesai dýþý yaptýklarý
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iþlerden sonra da bir ek döner
sermaye katký payý vermeye
baþladýk geçen ay.
- Saðlýkta dönüþüm program larý týp fakültenizdeki eðitimi
nasýl etkiliyor hocam?
Týp fakültelerinde ana hedeften sapma oldu, eðitimden çok
hizmet öncelenmeye baþlandý.
Bizim birinci görevimiz eðitim
daha sonra araþtýrma en son da
hizmet sunumu. Eðitimi verirken, uygulamalý eðitimi de saðlamak için hizmet sunumu yaparýz biz. Hatta bizdeki hastanenin adý; Saðlýk Araþtýrma ve
Uygulama Hastanesi Merkezi
diye geçer. Yani biz öðrencimize
teorik derslerimizi veririz, sonra uygulama kýsmýný hastanede
yaparýz. Uygulama yeri amacýyla kurulmuþtur hastanemiz hizmet sunmak için deðil esasýnda.
Ama bunu yapamýyoruz. Niye?
Saðlýkta Dönüþüm Programý
çerçevesindeki saðlýk politikalarý ile daha çok hizmet sunumuna aðýrlýk verildi. Hasta birinci ayaða geçti. Hekim de hizmet sunumunu birinci dereceye
aldý. Þimdi hekime siz döner
sermayeden az para verirseniz,
maaþ vermezseniz, hekim de
mecburen özel muayeneye yönelir. Þimdi siz bir profesöre 3
milyar maaþ 2 milyar döner
sermaye veriyorsunuz, "5 milyara geçin" diyorsunuz. Þimdi
özel kolejlerin aylýðý 2 milyar
olmuþ. Hekim çocuðunu nerede
okutacak? Dolayýsýyla hekim
burada dersini anlatýyor, sonra
özel muayenehaneye yöneliyor.
Doðal olarak týp fakülteleri de
son yýllarda hizmet üreten yer

haline geldi. Eðitim ve araþtýrma sonraya kaldý. Bu mevcut
sistemin yarattýðý bir sonuç diye düþünüyorum. Siz öðretim
üyesi arkadaþa ekonomik anlamda, kafasýný rahatlatacak
kadar ücret verirseniz, o arkadaþa o zaman sorabilirsiniz, siz
bu yýl kaç tane makale yazdýnýz, kaç tane araþtýrma yaptýnýz, kaç tane proje verdiniz diye… Devlet hastanesinde birincil hedef hizmet sunumudur. O
orada akþama kadar hasta bakabilir. Ona itirazým yok. Bakýyorlar da zaten. Ama üniversite
hastanesi, devlet hastanesiyle
yarýþýr hale geldi. Ben her ay
döner sermayeme ne kadar para giriyor, onu takip etmeye
baþladým. Çünkü bana bütçe
ayrýlmýyor. Devlet bütçesinden
sýfýr kuruþ. Biraz önce söylediðiniz gibi týp fakültesindeki,
hastanedeki her masraf döner
sermayeden. Þimdi nerede benim araþtýrma bütçem? Nerede
benim eðitime ayrýlmýþ bütçem?
- Böyle gidecek olursa çok
ciddi bir problemle karþý karþý ya kalacak týp fakülteleri. Ýlk
baþvuru devlet hastanelerine
olacaðýna göre týp fakültelerine
çok az sayýda hasta gelmeye
baþlayacak.
O zaman döner sermaye gelirleri düþecek, döner sermaye
dönmeyince de eðitim dönemeyecek. Buna karþý ben kendime
göre önlemler düþünüyorum.
Týp merkezi açýyoruz Çay Yolu'nda. Yani oradaki hastalarý
buraya yönlendireceðiz. Yenimahalle Belediyesi yeri verdi,

bir hayýrsever yaptýrýyor, bu sene inþallah açacaðýz. Yine Yenimahalle Belediyesi'nin katkýlarýyla belediyenin giriþ katýnda
poliklinik hizmeti sunabilir miyiz, onun çalýþmalarýný yapýyoruz.
- Hocam, yurtdýþýndaki üni versitelerin týp fakülteleriyle
resmi anlamda kurulmuþ eði tim iliþkileriniz var mý?
Evet, Erasmus projesi çerçevesinde baðlantýlarýmýz var. Yine bizim ABD'de Michigan Üniversitesi ile baðlantýlarýmýz var.
Çift diploma verebilir miyiz diye çalýþmalar yürütüyoruz.
- Öðrenci sayýsýnýn artýþý fa kültenizi nasýl etkiliyor? Kon tenjanlarýnýz konusunda söz
sahibi misiniz?
Bizim talep ettiðimiz sayý gelmedi biliyorsunuz. Çok üzerinde geldi. Biz 200 dedik, artý 75
Ýngilizce dedik, þimdi 400'e yakýn. Biz öðrenci sayýsýndan esasen rahatsýz deðiliz, ben öðrencim uygun mekânda, uygun altyapýya sahip ve öðretim üyesiyle diyalog içerisinde bir ders alsýn istiyorum. Siz 400 kiþiye
ders anlattýðýnýz zaman etkinlik
farklý olur, 40 kiþiye anlattýnýz
zaman farklý. Sayý arttýkça öðretim üyesi etkinliði azalýr. Öðrencinin de derse katlýmý azalýr.
- Hekim Postasý aracýlýðý ile
baþka neler söylemek istersi niz?
2010 yýlýnýn bütün týp camiasýna ve hekimler daha iyi olmasýný diliyor um. Sor unlarý
çözmek için, kardeþçe, daha iyi

yerlere gelmek için el ele vermemiz gerektiðine inanýyorum.
Özellikle týp fakültelerinin bu
ekonomik çýkmazdan kurtulmasýný temenni ediyorum.
- Hocam, Türkiye'nin en önde
gelen týp fakültelerinden birisi siniz. Böyle bir fakültenin de kaný olmak nasýl bir duygu?
Önemli olan bu makamda olmak deðil, bu makamda kaldýðýnýz sürece ne yaptýðýnýzdýr.
Bir de bu fakültede çalýþan tüm
öðretim üyelerinin hepsini kucaklayabildiniz mi? Ben buna
çok önem veriyorum. Bütün öðretim üyelerini kucaklayabilmek ayrý þey. Ayrým yapmadan,
eþit mesafede durabilmek ve
özellikle onlarýn özlük haklarý
konusunda, kadro konusunda
onlara eþit davranabilmek
önemli. Önemli olan onlarýn benim için ne dediðidir.

"Týp fakültelerinde
ana hedeften sapma
oldu, eðitimden çok
hizmet öncelenmeye
baþlandý. Bizim
birinci görevimiz
eðitim daha sonra
araþtýrma en son da
hizmet sunumu. Ama
bunu yapamýyoruz.
Çünkü Saðlýk
Dönüþüm Programý
çerçevesindeki saðlýk
politikalarý ile daha
çok hizmet sunumuna
aðýrlýk verildi."
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kentten
TTB uyardý: Siyasi iktidar toplumsal
duyarlýlýðýný hatýrlamalýdýr

Fotoðraflar: Dr. Seyfi Durmaz
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TEKEL iþçileri
direniyor!
Ýþlerine ve geleceklerine sahip çýkmak üzere direnen TEKEL iþçileri eylemlerini sürdürüyor.
Türk-Ýþ tarafýndan 17 Ocak 2010 tarihinde Ankara'da düzenlenen, "Ekmek, Barýþ, Özgürlük Ýçin
Demokrasi ve Haklar" mitinginde bir araya gelen TEKEL iþçileri bekledikleri grev kararý
çýkmayýnca üç günlük oturma eylemi yaptý ardýndan da açlýk grevine baþladý.
Hekim Postasý
Özlük haklarý için mücadele
eden binlerce TEKEL iþçisi eylemlerini Ankara'da sürdürüyor.
Yaklaþýk iki aydýr devam ettirdikleri eylem boyunca zaman zaman polisin biber gazlý müdahalelerine maruz kalan TEKEL iþçileri,
Ankara'nýn ayazýna raðmen aileleri
ile birlikte Türk-Ýþ binasý önünde
oturma eylemi gerçekleþtiriyor.
17 Ocak 2010 tarihinde Türk-Ýþ
tarafýndan Ankara'da düzenlenen,
çeþitli sendika, siyasi parti, kitle
örgütü ve aralarýnda Ankara Tabip
Odasý'nýn da bulunduðu meslek
odalarý tarafýndan da desteklenen
"Ekmek, Barýþ, Özgürlük Ýçin De-

mokrasi ve Haklar" mitinginde bir
araya gelen TEKEL iþçileri bekledikleri grev kararý çýkmayýnca
Türk-Ýþ'in merkez binasýný iþgal etti ve üç günlük oturma eylemlerinin ardýndan açlýk grevine baþladý.
Açlýk grevini onaylamayan TTB
ve Ankara Tabip Odasý Ýnsan Haklarý Komisyonu ise TEKEL iþçilerine verdiði saðlýk hizmeti desteðini
sürdürdü.
TEKEL iþçileri eylemlerinin 39.
gününde ise Baþbakan Recep Tayip
Erdoðan Türk-Ýþ heyeti ile görüþeceðini açýkladý. Bunun üzerine tekel iþçileri açlýk grevine ara verdi.
Tek Gýda Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Türkel, sorunlarýna
çözüm bulunmamasý durumunda
kendisi de dahil olmak üzere iste-

yen tüm iþçilerin yeniden açlýk
grevine baþlayacaðýný söyledi.
Baþbakan Recep Tayip Erdoðan
ile Türk-Ýþ heyetinin görüþmesi ise
28 Ocak 2010 tarihinde gerçekleþti. Görüþmede Baþbakan'ýn TEKEL
iþçilerinin durumu ile ilgili çalýþma baþlatýlacaðýný söylemesinin
ardýndan 1 Þubat 2010 tarihinde
Türk-Ýþ heyeti Baþbakanlýkla bir
görüþme daha yaptý. Baþbakanlýk,
4/C'yi iyileþtirerek kýdem tazminatý ve izinlerin 22 güne çýkartýlmasýný önerdi. Türk-Ýþ heyeti bu teklifi kabul etmedi.
Bu geliþmeler üzerine kararlýlýkla direnen TEKEL iþçileri 2 Þubat
2010 tarihinde bu kez daha da kitlesel bir þekilde süresiz açlýk grevine baþladý.

TTB ve ATO üyesi hekimlerden gönüllü saðlýk hizmeti

Ö

te yandan TTB ile Ankara
Tabip Odasý üye ve yöneticileri TEKEL iþçilerine
destek ziyaretlerini sürdürdü.
Ankara Tabip Odasý ve SES üyesi
hekimler gönüllü olarak TEKEL
iþçilerine geceli gündüzlü poliklinik hizmeti verdi.
ATO Ýnsan Haklarý Komisyonu
tarafýndan yapýlan açýklamada
ise þöyle denildi: "Bu süreçte açlýk grevine katýlan iþçilere, öncelik ile, gerek hekimlik meslek ve
etik deðerler dikkate alýnarak hazýrlanan belgelerden gerek ise ülkemizde yaþanan deneyimlerden
hareketle, hekimlerin açlýk grevi
sürecindeki konumu ile ilgili bir
açýklama yapýlmýþtýr. Bu açýklamada; açlýk grevcisi ile hekim
arasýndaki iliþkinin hasta-hekim
iliþkisi çerçevesinde tanýmlandýðý, bu özellikli durumda, hekimlerin bu eylemin destekleyicisi,
teþvik edicisi gibi bir rolü veya

açlýk grevinin kýrýlmasý yönünde
bir baskýsýnýn söz konusu olamayacaðý, bu süreçte, hekimler olarak insan bedeninin günlük doðal
gereksinimlerinin kýsýtlanmasýna
yönelik her hangi bir tavsiyemiz
veya bunu nasýl yapýlacaðýna dair
planýmýz önerimizin olamayacaðý, her bireyin saðlýk durumu, vücut yapýsý, sahip olduðu hastalýklar farklýlýklar gösterdiðinden açlýk grevi sürecinde karþýlaþacaðý
risklerin de farklýlýklar göstereceði, dolayýsý ile hekimlerin açlýk
grevcisi ile iliþkisinin bire bir
hasta hekim iliþkisi, güveni ve
hasta mahremiyeti çerçevesinde
olmasý gerektiði, talep etmeleri
durumunda, elimizdeki olanaklar
çerçevesinde, açlýk grevindeki kiþilerin bire bir görüþmeler ile
saðlýk kontrolleri ile saðlýk durumlarý ve eylemin olasý riskleri
hakkýnda kiþisel bilgilendirilmelerinin yapýlacaðý, yine açlýk gre-

vinin takibinin, sürecin baþýndan
itibaren devam etmekte olan revirdeki saðlýk hizmetinden farklý
bir yaklaþým gerektirdiði ifade
edilmiþtir."

TB tarafýndan 26
Ocak 2010 tarihinde
yapýlan yazýlý açýklamada, "TEKEL iþçilerinin
emeklerinin karþýlýðýný ve insanca çalýþma koþullarýný kitleler halinde açlýk grevi yapmadan elde etmeleri saðlanmalý, bu açlýk grevi bir kez
daha baþlamamalýdýr." denildi.
Açýklamada, AKP Hükümeti'nin güvencesiz ve esnek çalýþtýrmanýn simgesi haline gelen ve hiçbir insani yönü bulunmayan 4-C uygulamasýný
bir an önce ortadan kaldýrmasý gerektiði belirtildi. TE-

KEL iþçisinin "açlýk grevine"
baþlayacak olmasýnýn ise bir
hekim örgütü olarak Türk Tabipleri Birliði tarafýndan kabul edilmesinin ve olaðan
karþýlanmasýnýn mümkün olmayacaðý dile getirilerek þu
ifadelere yer verildi: "TEKEL
iþçilerinin emeklerinin karþýlýðýný ve insanca çalýþma koþullarýný kitleler halinde açlýk
grevi yapmadan elde etmeleri
saðlanmalý, bu açlýk grevi bir
kez daha baþlamamalýdýr.
Mevcut siyasi iktidarýn böylesi bir toplumsal sorumluluðu olduðunu bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz."

ATO üyesi Dr. Deniz Türkyýlmaz:

1

980’den beri hükümetlerin halka karþý gerçekleþtirdiði neoliberal
saldýrýlardan sadece birisi tekel iþçilerinin baþýna gelen;
ama yürüttükleri ve çoðullaþtýrdýklarý mücadeleleriyle
tarihe not düþtüler. Tekel iþçilerinin mücadelesine destek veren, liberal politikalarýn karþýsýnda duran herkesin de katýlýmýyla mücadele
günden güne büyüdü. Bu süreçte bizler de Ankara Tabip
Odasý, SES ve Týp Öðrencileri
Komisyonu olarak gönüllü
kurduðumuz revirde iþçilere
saðlýk hizmeti vererek destek
olmaya çalýþtýk. Ýþçilerin sürekli dýþarýda olmaktan, soðuktan, yeterli dinlenememek, uyuyamamaktan, düzenli beslenememekten kaynaklý saðlýk sorunlarý oldu,
olmaya da devam ediyor.
Bizler de onlarý muayene
edip saðlýk hizmeti vererek,
bize baþvurduklarýnda yardýmcý olmaya çalýþtýk. Reviri
24 saat açýk tutup nöbetleþe
saðlýk hizmeti verdik; hafta

sonlarý da farklý þehirlerden
gelip destek olan hekim arkadaþlarýmýz oldu. En çok enfeksiyonlar, mide- baðýrsak
hastalýklarý, kas aðrýlarý, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalýklarýn alevlenmeleriyle karþýlaþtýk. Þu
anda bir taraftan da açlýk
grevi devam ediyor. Týbbi
olarak açlýk grevinin saðlýða
zararlý olmayacaðýný söylememiz elbette imkansýz ama
bu iþçilerin kendi kararý. Biz
bu süreçte daha önceki
günlerde olduðu gibi onlarý
yalnýz býrakmýyoruz. Tüm bu
direniþ bir bütün ve biz
hekimleri de ilgilendiriyor.
Tekel iþçilerinin mücadelesi
devam ettiði sürece bizler de
yanlarýnda olmaya devam
edeceðiz. Þimdiye kadar buraya gelememiþ olan tüm oda
üyelerini de en azýndan bir
saatlerini ayýrýp buraya uðramaya davet ediyorum; buradaki kararlýlýk ve inanç, insan sevgisi onlarýn da hayatýný güzelleþtirecek...

SES Ankara Þube Sekreteri Fikret Çalaðan:

T

EKEL iþçilerinin direniþinden bu yana Ankara Tabip Odasý ve
SES üyeleri olarak gönüllü
yürüttüðümüz saðlýk hizmetlerini zaman içinde daha koordineli hale getirmeye çalýþtýk. TEKEL iþçileri düzensiz
beslenme, kötü hava koþullarý
vs. gibi etkenler nedeniyle
saðlýk problemleri yaþýyorlar.
Çankaya Belediyesi, Türk Tabipleri Birliði ve Ankara Tabip Odasý iþçilere saðlýklarýna
dikkat etmeleri için önerilerin yer aldýðý broþürler daðýttý. Eczacýlar Birliði’nin de
desteði ile ilaç temin ettik, revir kurduk ve poliklinik hizmeti vermeye çalýþtýk. Çadýr-

larý ziyaret ederek saðlýk kontrolleri yaptýk. Ýlk ve acil müdahalelerin ardýndan hastayý
hastanelere yönlendirdik. Açlýk grevine baþlanmasýyla birlikte ise iþçilerin vücut dirençleri daha da düþtü. Bizler
elbette ki açlýk grevini onaylamýyoruz. Kamuoyuna yansýtýldýðý gibi iþçiler hekim ve
saðlýk çalýþanlarý gözetiminde
açlýk grevi yürütmüyorlar. Bizim bu konuda iþçilere herhangi bir müdahalemiz söz
konusu deðil. Biz sadece açlýk
grevinde olan iþçilerin tansiyon vs. gibi rutin kontrollerini yapýyor ve gerektiðinde ilgili saðlýk kuruluþlarýna yönlendiriyoruz.
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kentten
Altý konfederasyonun ortak
kararýyla çalýþanlar Tekel
iþçileriyle dayanýþma için 4
Þubat’ta grevdeydi

Genel grev
genel direniþ!

Yorumsuz

Hekim Postasý
Türk-Ýþ, DÝSK, KESK, Hak-Ýþ
ve Kamu-Sen’in ortak kararýyla
4 Þubat 2010 tarihinde TEKEL
iþçileri ile dayanýþma amacýyla
emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi
partilerin katýlýmýyla greve gidildi ve tüm illerde kitlesel mitingler düzenlendi.
Ankara'da da tüm iþçi ve
emekçiler, TEKEL iþçileriyle dayanýþma için iþ býraktýlar.
Çeþitli kollardan yapýlan yürüyüþlerle Kolej Meydaný’nda toplanan iþçi ve emekçiler, daha
sonra hep birlikte Ziya Gökalp
Caddesi’ne yürüdüler. Sendikalarýn “Genel Grev” çaðrýsýna aralarýnda SES, TTB, DÝSK/Devrimci
Saðlýk Ýþçileri Sendikasý ve Türk
Eczacýlarý Birliði’nin de olduðu
17 saðlýk örgütü de destek verdi.
Ankara Tabip Odasý ve SES
üyeleri Hacettepe Üniversitesi
Hastanesi önünde baþlattýklarý
yürüyüþün ardýndan korteje katýldý. Kýzýlay'da Ziya Gökalp Caddesi'nde SSK ÝÞ Haný önünde
Emek ve Meslek Örgütleri Platformu adýna KESK Þubeler Platfor mu sözcüsü Yusuf Þenol,
KESK Genel Sekreteri Emirali
Þimþek, Tek Gýda-Ýþ Sendikasý
Genel Baþkaný Mustafa Türkel,
TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý, DÝSK/Genel Ýþ Örgütlenme
Daire Baþkaný Remzi Çalýþkan ve
TTB Merkez Konseyi Ýkinci Baþkaný Dr. Feride Aksu Tanýk birer
konuþma yaptý.
Öte yandan Memur-Sen ve
Hak-Ýþ'in son anda eyleme katýlmama kararý iþçiler tarafýndan
tepkiyle karþýlandý.
Ziya Gökalp Caddesi'ni dolduran binlerce kiþi Tekel iþçilerine
destek sloganlarý atarken, mitingde yapýlan konuþmalarda
emek ve çalýþma yaþamýna yapýlan bütün saldýrýlarý kýnandý ve
emek ve demokrasi güçlerinin
TEKEL iþçilerinin yanýnda olduðu vurgulandý.

Tarih: 3 Þubat 2010
Yer: TBMM Genel Kurulu
(Meclis tutanaklarýndan eski ve yeni saðlýk
bakanlarýnýn sözleri)
OSMAN DURMUÞ: … Siz kaçaksýnýz, siz
kanun kaçaðýsýnýz, …Siz, fotoðraflarla
basýnýn önüne bakanlarýnýzýn eþlerini
çýkaracak kadar utanmazca tanýtýmlar
yaptýnýz.
RECEP AKDAÐ: Yalancý herif, sus!
OSMAN DURMUÞ: Yalan söyleyen Osman
Durmuþ namerttir.
…
RECEP AKDAÐ: Susun be!
OSMAN DURMUÞ: Peygamberlik hakaret
deðildir.
RECEP AKDAÐ: Susun be!
…
OSMAN DURMUÞ: Mýzraðýnýz çuvala
sýðmýyor Sayýn Baþbakan!
RECEP AKDAÐ: Sesini kes, terbiyesiz herif!
…
OSMAN DURMUÞ: Sayýn Baþbakan, size
iftira atan þerefsizdir
…
RECEP AKDAÐ: Meclisin yüz karasýsýn sen.
Otur yerine! Terbiyesiz! Yalancý! Otur
yerine!
OSMAN DURMUÞ: Terbiyesiz senin
babandýr.
RECEP AKDAÐ: Gel ulan. Gel bakayým!
OSMAN DURMUÞ: Sen gel!
…
(Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile Osman
Durmuþ'un birbirlerinin üzerine yürümeleri)
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Ankara Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi 1.
Üroloji Kliniði
Þefi Doç. Dr.
Demokan Erol,
mesleki
tecrübelerini
Hekim Postasý ile
paylaþtý.

Hekim Postasý
- Öncelikle sizi tanýyabilir mi yiz?
1946 yýlýnda Ankara'da doðdum. 1970 yýlýnda Hacettepe
Üniversitesi Týp Fakültesi'nden
mezun oldum. Daha sonra orada üroloji ihtisasýna baþladým.
Üroloji ihtisasýný 1974 yýlýnda
bitirdim. 1980'de doçent oldum.
1981 yýlýndan bu yana Ankara
Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde
Üroloji Þefi olarak çalýþmaktayým. Ayný hastanede iki ayrý
dönemde baþhekimlik yaptým.
50 den fazla üroloji uzmaný yetiþtirdim. Ürolojik birçok konuda 70'den çok uluslararasý ve
100 den fazla ulusal yayýným
var. Birçok mesleki kuruluþun
da üyesiyim.
- 28 yýldýr þef misiniz hocam?
Evet, en kýdemli þef benim.
Meslekte de 40. yýlý tamamlýyoruz.
- Meslekte geçen onca yýlýn
ardýndan edindiðiniz tecrübe lerinizi bizimle paylaþýr mýsý nýz?
Þimdi, klinik þefliði statüsü
üniversitedekinden farklý bir
olay. Eðitim hastanelerinin hem
hasta hizmetleriyle ilgili hem
de asistan eðitimi ile ilgili görevleri var. Bu ikisini iyi bir
dengede götürmek lazým. Bu
tabi bir yönetimin sizinle ayný

Klinik
þefliðinde
28,
meslekte
40 yýl…
anlayýþ içinde olmasýyla saðlanabilir ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn
bu konuda sürekli, tutarlýlýk
gösteren politikalarla sizi teþvik etmesi gerekir.
Ben klinik þefliðine baþladýðýmda, gerek týbbi donaným gerekse hastanedeki çalýþan insanlarýn standardý bugünkünden daha gerideydi. Kýt olanaklarla taný koymaya ve tedavi
yapmaya çalýþýyorduk. Zaman
içinde bir takým imkanlar saðlandý ama sizin burada eðitilmiþ insanlarý tutabilmeniz de
önemli. Sizin burada yararlý
olabileceðini düþündüðünüz hekimleri sizinle beraber çalýþmaya ikna edebilmeniz, onlarýn da
buradaki çalýþma koþullarýndan
memnun olmasý lazým. Bu üniversitede daha kolay oluyor
çünkü insanlara "Evladým sen
burada kalýrsan araþtýrma görevlisi, doçent, profesör olabilirsin" diye vaat edeceðiniz bir
þeyler var. Bir de maddi kazaným var tabi. Ama eðitim hastanelerinde bu yok. Mesela, üniversitelerde bir klinikte on tane
de profesör olabilir; ama burada bir tane þef oluyor. Arkadaþlar bekliyorlar ki ben emekli
olayým, onlara da kadro boþalsýn, þef olsunlar… Bunlar bizi
kadrosal yönden sýnýrlayan faktörler. Onun için çok zaman istediðiniz nitelikli arkadaþlarý
burada tutmanýz sorun oluyor.
Benim yanýmdan sekiz-on tane
arkadaþ doçent oldu, orada kaldýlar benim gibi. Ben de yirmi

sekiz senedir doçentim. Bizim
burada gidebileceðimiz son
nokta bu: Þeflik ve doçentlik.
Oysa buradan doçent olduktan
sonra ayrýlan arkadaþlarýmýzýn
hepsi bugün Anadolu'daki çeþitli üniversitede profesör, dekanlýk yapanlar var vs. Maddi yönden de eðitim hastanelerindeki
arkadaþlarýn kazanýmlarý sýnýrlý
hale geldi.

“Nitelikli arkadaþlarý
burada tutmanýz
sorun oluyor. Benim
yanýmdan sekiz-on
tane arkadaþ doçent
oldu, orada kaldýlar
benim gibi. Ben de
yirmi sekiz senedir
doçentim. Bizim
burada gidebileceðimiz
son nokta bu: Þeflik ve
doçentlik. Oysa
buradan doçent
olduktan sonra ayrýlan
arkadaþlarýmýzýn hepsi
bugün Anadolu'daki
çeþitli üniversitede
profesör, dekanlýk
yapanlar var vs. Maddi
yönden de eðitim
hastanelerindeki
arkadaþlarýn
kazanýmlarý sýnýrlý
hale geldi. “

- Peki, neler yapýlabilir, öne rileriniz nelerdir?
Saðlýk Bakanlýðý özlük haklarýmýzý düzeltmeli bir defa, hakikaten maaþlarýmýz son derece
düþük açýkçasý. Emekliliðe intikal eden bir olumlu gidiþ de görünmüyor. Þimdi tabi, bu performans sisteminin ortaya çýkmasýyla bir miktar döner sermayeden kazanýlan ücretler
þartlarý olumlu hale getirdi gibi
görünüyor ama bunun bir garantisi yok. Yani "az kazandýk
az veriyoruz, çok kazandýk çok
veriyoruz". Döner sermayenin
böyle bir tutarsýzlýðý var. Ýkincisi de bizim gibi emekliliðe
yaklaþmýþ olanlarýn emekli olduðunda hayat standartlarýný
koruyabilme konusunda endiþeleri var. Döner sermaye kesiliyor, maaþ zaten az dolayýsýyla
bu da stres yaratýyor. Temel ücretlerde iyileþme yapmak lazým, akademik yönden ilerlemenin önünü açmak lazým.
Üniversitelerdeki profesörlüðe
yükselme kriterleri neyse bize
de uygulansýn. Kaç tane yayýn,
kaç tane çalýþma, yani ne lazýmsa, imtihansa imtihan. Bizlere de bu haklarýn tanýnmasý
lazým.
- Hazýr saðlýk politikalarýna
gelmiþken, Türkiye'deki saðlýk
uygulamalarýný nasýl deðerlen diriyorsunuz?
Saðlýkta Dönüþüm diye bir
program uygulanmaya baþladý

biliyorsunuz. Bu program tabip
odasý tarafýndan da çeþitli vesilelerle eleþtiri konusu yapýldý.
Ben uygulamanýn içinde olan
bir insan olarak gözlemlerimi
söyleyeyim size: Halkýn saðlýk
hizmetine ulaþmasýnda kolaylýk
oldu, yani, SSK'ya mensup bir
insan sadece sigorta hastanesine gidebiliyordu, kuyruk bekliyordu, orada ilacýný almak için
güçlükle karþýlaþýyordu vs…
Þimdi bu engeller ortadan kalktý, SSK'lý bir hasta devlet hastanesine de üniversite hastanesine de gidebiliyor. Hastalar saðlýk hizmetine, ilaca kolay ulaþýr
hale geldiler, bu bir gerçek. Fakat bu durum saðlýk hizmetlerindeki harcama miktarýnýn
artmasýna neden oldu. Tabi bu
harcamalarýn tümünü bütçeden

“Ýnsanlar artýk
mecburi hizmetten
bunalmýþ vaziyetteler.
Ýkinci husus ise biraz
evvel söylediðim özlük
haklarýndaki
senelerden beri
beklenen iyileþmenin
bir türlü
saðlanamamýþ olmasý.
Üçüncü husus,
getirilen performans
uygulamasýnýn
hekimler arasýnda
yarattýðý fark…”
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karþýlamak kolay deðil. Kolay
olmadýðý görüldü. O nedenle insanlara "hadi bakalým, siz bu
saðlýk hizmetine katkýda bulun"
denmeye baþlandý. Baþlangýçtaki saðlýk hizmetine eriþim kolaylýðý hastalarýn ek ödeme
yapma zorunluluðu nedeniyle
biraz gölgelendi açýkçasý. Meseleyi hekim açýsýndan ele alacak
olursak; baþtan beri hekimlerin
mecburi hizmetle ilgili yükümlülüklerinin çok da uygun olmadýðýný düþünüyorum. Mecburi hizmet, hem týp fakültesini, hem ihtisasý hem de üst ihtisasý bitirdikten sonra üç kez
tekrar olan bir zorunluluk haline geldi. Mesela bugün üst ihtisasý yapmaya talip olanlar azaldý. Ýnsanlar diyorlar ki "iki kere
mecburi hizmet yaptýk, bir daha mý yapacaðýz!" Devlet imtihan açýyor, hematoloji vs. talip
olan insan bulamýyor. Bu dallara ihtiyaç var; ama insanlar artýk mecburi hizmetten bunalmýþ vaziyetteler. Ýkinci husus
ise biraz evvel söylediðim özlük
haklarýndaki senelerden beri
beklenen iyileþmenin bir türlü
saðlanamamýþ olmasý. Üçüncü
husus, getirilen performans uygulamasýnýn hekimler arasýnda
yarattýðý fark…

“Ben þimdi klinik
þefiyim, benim statüm
öteki arkadaþlardan
farklý, beni diðer
arkadaþlarla ayný
kefeye koyarak "sen þu
kadar ameliyat
yaparsan, þu kadar
hasta görürsen þu
kadar fark alýrsýn'
denmesi doðru deðil.
Çünkü insanlarýn
akademik kariyerdeki
yükselmeleriyle
paralel bir þekilde
yapmak zorunda
olduklarý iþler ve
yükümlülükler deðiþir.
Ben klinik þefi olarak
gidip basit bir ameliyat
yaparak ondan puan
almayý
düþünmemeliyim.“
- Tatsýz bir rekabet denebilir
deðil mi?
Denebilir, bunun pek yapýcý
bir rekabet olduðunu düþünmüyorum açýkçasý. Özellikle eðitim hastaneleri bazýnda düþünürsek, eðitim hastanelerinde
bu þekilde bir rekabet doðru da
deðil. Ben þimdi klinik þefiyim,
benim statüm öteki arkadaþlardan farklý, beni diðer arkadaþlarla ayný kefeye koyarak "sen
þu kadar ameliyat yaparsan,
þu kadar hasta görürsen

þu kadar fark alýrsýn' denmesi
doðru deðil. Çünkü insanlarýn
akademik kariyerdeki yükselmeleriyle paralel bir þekilde
yapmak zorunda olduklarý iþler
ve yükümlülükler deðiþir. Ben
klinik þefi olarak gidip basit bir
ameliyat yaparak ondan puan
almayý düþünmemeliyim, ben
eðitimin kalitesini yükseltmeliyim, ders vermeliyim, konferans vermeliyim, tez danýþmanlýðý yapmalýyým, panele katýlmalýyým, yapýlmayan ameliyatlarý yapmalýyým vs. Þimdi siz
beni herkesle ayný statüde puanlarsanýz bunlar olmaz. Ben
de o zaman daha basit iþleri yaparak daha çok puan alýrým,
ötekilerin külfetine girmem.
- Hizmet, eðitimin önüne mi
geçmeye baþladý?
Hizmet önde tutulmaya baþladý evet. Bu hastanelerin statüsü, eðitim ve araþtýrma hastanesi. Deniyor ki "hizmet esastýr, vatandaþ poliklinikte beklemeyecek, randevu verilmeyecek, gelene bakýlacak, her iþ en
kýsa zamanda sonuçlandýrýlacak" ve bunun böyle olup olmadýðý Bakanlýk'taki merkez örgüt
tarafýndan sürekli denetlenecek. Peki, eðitim yükümlülüklerimizi yerine getirip getirmediðimiz nasýl denetlenecek? Bunlarý denetlerken kriterler ne
olacak? Ben yabancý yayýn yapýyorum, deðerli bir araþtýrma
yapýyorum, bunun getirisi, katkýsý, geri dönüþü ne olacak?
Bunlarýn üzerinde daha ziyade
düþünmek lazým, belki bunlar
için bazý puanlar var ama bunlar gerçekçi deðil iþin aslýna bakarsanýz. Yani size eðitim hastanesinde hizmeti götüren kurum olarak bakýlýyor. Eðitim,
araþtýrma bu þartlar altýnda geri planda kalýyor.
- Tam Gün Yasasý konusun daki düþünceleriniz nelerdir
peki?
Tam gün aslýnda istenilen bir
sistem. Hacettepe Üniversitesi'nde öðrenciyken ve daha sonra asistan, uzman olarak çalýþtýðýmýz yýllarda uygulanan sistem 'tam gün'dü. Hocalar bizi
çok yakýndan tanýyorlardý, ismen biliyorlardý. Neyi yapýp
neyi yapamayacaðýmýzý deðerlendirecek kadar yakýnýmýzdaydýlar. 'Tam
gün'ün eðitim kalitesine katkýsý inkar
edilemez. Hakikatten ben üniversitede özellikle tam gün
çalýþmanýn
eðitim
kali-

tesine fevkalade olumlu yansýyacaðýný düþünüyorum fakat
bunun karþýlýðýnda insanlarda
istikbal endiþesi yaþatmayacak
bir ücret politikasýnýn olmasý
lazým. Ve bu ücretlerin emekliliðe yansýmasý lazým.
- Þef ve þef yardýmcýlarý ata malarý ile ilgili görüþleriniz ne l e rd i r?
Þimdi çok uzunca bir süreden
beri þef, þef yardýmcýlýðý sýnavlarý açýlamýyor. Buna iliþkin
kadrolar da boþ. Bu niteliklere
haiz olan arkadaþlarýmýz var ve
bu sýnavlarýn açýlmasýný bekliyorlar. Bu sýnavlar açýlmadýðý
zaman, kadrolar da boþ olarak
tutulduðu zaman baþka kurumlardan, Anadolu üniversitelerinde unvan sahibi olan arkadaþlarýn buralara tayinleri yapýlabiliyor. Bu da, bu pozisyona
kendini aday gören insanlarda
olumsuz bir tavra neden oluyor. Yani "Biz burada senelerden beri görev yapýyoruz. Þef
muavinliði, þeflik için gerekli
olan kriterleri haiziz, sýnavsa
herkesle beraber sýnava girelim, kim kazanýrsa o olsun!"
diyorlar ve haklýlar da.
Sýnav açýlacaksa açýlsýn,
þar tlarý neyse or taya
konsun, kontenjanlar
belli olsun, objektif bir
yarýþmayla hakký olanlar bu kadrolara getirilsinler.
- Meslekte kýrk yýlýnýzý
doldurmak üzeresiniz,
neler deðiþti 40 yýlda?
Ýnsan profili deðiþti öncelikle, hasta profili de deðiþiyor, hastanede çalýþan insanlarýn da profili deðiþiyor.
- Ne gibi deðiþiklikler
var?
Ben daha
iyi diyalog
kurabileceðimiz
insanlarý

otuz sene önce karþýmda görebiliyordum. Yani, hekime saygýlý, dediðine inanan, siz bir þey
anlattýðýnýz zaman can kulaðýyla dinleyen, size güvenen insanlar daha fazlaydý. Bu saygý
ve güven faktörünün aþýndýðýný
görüyorum ama tabi bunu genellemek de çok doðru deðil.

önemli, karþýndakini dinleyeceksin. Onunla empati kuracaksýn. Hasta insanýn duygularý
çok farklý. Sizden çok fazla ilgi
bekliyor; ama sizin gerçekte
koþullarýnýz o kadar fazla ilgi
göstermeye her zaman müsait
deðil, bunu baðdaþtýrabilmek
zor.

- Ýyi hekimlik deðerleri üzeri ne neler söyleyebilirsiniz?

- Hekimlik mesleðinizin dý þýnda aktiviteleriniz var mý?

Ýyi hekimlik bence en baþtan
mesleðe isteyerek gir mekle
mümkün. Ýkincisi hekimliði
maddi kazanç beklentili olarak
yapmayacaksýnýz. Hekimlik hele ki bundan sonra maddi beklenti için yapýlacak bir iþ deðil
artýk.

Son yýllarda biyografi ve yakýn tarih okumaya merak sardým. Spor olarak kayak ve tenisle ilgiliyim. Türk müziðini
seviyorum, bir Türk Müziði Korosu'nda amatörce þarký söylüyorum. Yemek kursuna gittim
bir dönem, yemek yapmayý seviyorum. Fýrsat buldukça pazar
günleri özel yemekler yapýp eþi
dostu davet ediyorum. Seyahati
seviyorum.

- Genç hekimlere ya da týbbi yeyi seçmeyi düþünen gençlere
tavsiyeleriniz neler olabilir?
Maddi kaygýlarý ön planda
tutmadan severek yapmalýlar
mesleklerini. Tahammüllü olmayý bilmeliler. Sabýr çok

- Hocam son olarak ne söyle mek istersiniz?
Duygularýma, düþüncelerime
deðer verdiðiniz için teþekkür
ediyorum.

“Ýyi hekimlik bence en
baþtan mesleðe
isteyerek girmekle
mümkün. Ýkincisi
hekimliði maddi
kazanç beklentili
olarak
yapmayacaksýnýz.
Hekimlik hele ki
bundan sonra
maddi beklenti için
yapýlacak
bir iþ deðil
artýk. “
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Bir baþkadýr benim
Hindistaným…
Bilmem ki
Delhi'de
þuralarý
gezin,
Mumbai'de
mutlaka
þuralarý
görün diye
yazmak daha
mý iyi olurdu.
Ama benim
Hindistaným
görülecek
binalarýn
ötesinde
yaþanasý bir
yerdir.
Hindistan
sizi her an
þaþýrtýr. Bir
otobanda
kýrmýzý ýþýkta
durursunuz
mesela.
Hemen
yanýnýzda da
bir fil durur
bekler ýþýðýn
yeþile
dönmesini.
Arabanýn
camýndan
para
uzatýrsýnýz,
alýr
binicisine
verir. Evin
balkonundan
bakarken
boynunda
yýlan asýlý bir
adam geçer…

Dr. Efsun Müftüoðlu
Bence her gezginin "Her yer
bir yana ama orasý bir baþka"
dediði bir yer vardýr. Orasý onu
çeker, orasý özlenir, oraya yeni
yerler keþfetmeye deðil, özlemleri gidermeye gidilir. Benim
için "bir baþka" olan o yer Hindistan'dýr. Yýllýk gezi planlarý
içinde deðildir orasý, zaten gidilmesi gereken, sýrasý geldiði için
gidilen "orada, uzaktaki köyüm"dür sanki.
Singapur'da tanýþtýðým Hintli
ailenin davetiyle baþladý Hindistan gezilerim. Kendi þehirlerine
yakýn olduðu için Mumbai'den
(Bombay deðil Mumbai) beni
alabileceklerini söyleyen aileme
inanýp Mumbai havaalanýna indikten sonra gideceðimiz þehre
otoban olduðu iddia edilen iki
þeritli yoldan gidilerek dört saatte varýlacaðýný ve misafiri

memnun etmek için tüm dostlarýn, aile bireylerinin bu iþe seferber olduðunu öðrendim. Pune'ye eve ulaþtýðýmýzda iþinden
izin alan büyüklerin, misafiri
karþýlamak için okuldan çýkýp
bizim eve gelen çocuklarýn ve
saygýlarýný göstermek için sarilerinin uzun ucunu baþlarýna
örten kadýnlarýn oluþturduðu
büyük bir kalabalýðýn, iki elin
avuç içlerini göðüsleri üzerinde
birleþtirip "Namaste" ile karþýlamalarýnýn ardýndan artýk her birini çok sevdiðim Hint yemeklerini yemeye davet edildim. O
günden beri ben Hindistan'ýn,
Hindistan benim bir parçamdýr.
Bir taraftan Ortadoðu'ya bir
taraftan Avrupa'ya komþu olmanýn getirdiði karma kültür bu
ülkelerde her an yeni bir þeylere
tanýk olma imkaný saðlamaz insana. Ama Hindistan sizi her an
þaþýrtýr. Bir otobanda kýrmýzý
ýþýkta durursunuz mesela. He-

men yanýnýzda da bir fil durur
bekler ýþýðýn yeþile dönmesini.
Arabanýn camýndan para uzatýrsýnýz, alýr binicisine verir. Evin
balkonundan bakarken boynunda yýlan asýlý bir adam geçer.
Tren istasyonunda direklerin dibinde fareler birbirini ezer, bir
girer bir çýkarlar yuvalarýna,
ama insanlar da yerlerde uyurlar.

Kalabalýðýn ne olduðunu
Hindistan öðretir
insana…

Ýpek sarili, upuzun, simsiyah
örgülü saçlarýna çiçekler takmýþ, çok güzel makyaj yapmýþ,
kollarý neredeyse dirseklerine
kadar bileziklerle dolu kadýnlar
Bombay sokaklarýnda yalýnayak
yürürler. Oysa kelimenin içerdiði bütün anlamýyla pistir þehir.
Hacetini duvara dönüp gidermek doðaldýr, bu nedenle bazý
binalarýn üstünde, duvarlarýn

“...Bir taraftan
Ortadoðu'ya bir
taraftan Avrupa'ya
komþu olmanýn
getirdiði karma kültür
bu ülkelerde her an
yeni bir þeylere tanýk
olma imkaný saðlamaz
insana. Ama Hindistan
sizi her an þaþýrtýr. Bir
otobanda kýrmýzý ýþýkta
durursunuz mesela.
Hemen yanýnýzda da bir
fil durur bekler ýþýðýn
yeþile dönmesini.
Arabanýn camýndan
para uzatýrsýnýz, alýr
binicisine verir. Evin
balkonundan bakarken
boynunda yýlan asýlý bir
adam geçer...”
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önünde bu eylemin gerçekleþmesini önlemek için Tanrýlarýn
resmi vardýr. Yollara tükürülür.
Ama ayný sokaklar nüfusun yüzde otuzunun da barýnaðýdýr. Bazen bir naylonun altýnda, bazen
tenekeden kondular içinde, bazen sadece bir battaniyenin altýnda, sokakta çoluk çocuk ailecek sürer yaþamlar. Bir tarafta,
tren raylarýnýn yanýnda üç bin
yýl öncesinin aletleriyle tarým
yapýlýr, öte yanda atom bombasýna sahip olmakla, dünyanýn
sayýlý biliþim teknolojisi þirketlerine sahip olmakla övünülür.
Kalabalýk kelimesinin anlamýný Hindistan öðretir insana. Yollarda, çarþýda, pazarda dip dibe
yürürsünüz. Bu kalabalýðýn içinde kamerayla 360 derece çekim
yapayým diye dönerken görüntüyü birden bir ineðin yüzü doldurabilir. Onlar her yerdedir,
ama buralarda inanýldýðý gibi
kimse önlerinde tapýnmaz. Sadece inekler de yoktur, köpekler,
kediler, domuzlar, fareler, Rajastan'a giderseniz develer, tavuskuþlarý sokaklarda insanlarla bir
arada yaþarlar. Arabalar hiç ara
vermeden korna çalar, kornanýn
amacý yoktur, önünde hiçbir þey
olmasa da çalýnýr. Çýkardýðý sesten dolayý tuktuk ya da rikþav
denilen motosiklet motorlu direksiyonsuz araçlarda sað veya
sol camdan çýkarýlan eller hangi
yöne dönüleceðini gösterir.
Aksana alýþtýktan sonra Ýngilizce'nin yaygýnlýðý ve kelime
hazinesinin zenginliði þaþýrtýr
insaný. Ýngilizce konuþmayan
nadirdir. Ýlkokul çocuklarýnýn
nasýl bu kadar akýcý konuþtuðuna þaþarsanýz anne ya da baba
da þaþýrarak "Okula gidiyor ama"
der size. Her on iki kilometrede
bir kelimelerin deðiþmeye baþladýðý ülkede farklý eyaletlerde
Hindi ya da Ýngilizce ortak an-

laþma dilidir. Hindi dilin Hindu
dinin adýdýr, zaten ülkenin adý
da Hindustan'dýr. Kafalar durmaksýzýn iki yana sallanýyorsa
sizi dikkatle dinliyor ve onaylýyorlar demektir.
Organize turla gidip otelde
kalmak Hindistan'ý anlamaya
yetmez. Gündüz gezilen sokaklardan gece beþ yýldýzlý otel odasýnýn konforuna dönüldüðünde
insanýn aklýnda yalnýzca çok pis
ve çok kalabalýk bir ülke kalýr.
Oysa bir gün Hindu bayramýdýr
ve tapýnaða gidilip Tanrýlara çiçek sunulur. Oradan yeni doðmuþ Hindu çocuðun isim günü
davetine gidilir. Ertesi gün þabattýr, akþamdan mumlar yakýlýr
ve ertesi gün sinagoga gidilir.
Bir sonraki gün Hýristiyan arkadaþlarýn hatýrý için kiliseye gidilir. Parsilerin düðünü için gidilen tapýnaða Parsi olmayanlar
alýnmadýðý için bahçede beklenir. Akþam ise Müslümanlarýn
düðününe davetlisinizdir. Hindularýn bir bölümü vejetaryen
olduðu için düðünlerde vejetaryenler için ve vejetaryen olmayanlar için ayrý ayrý yemeklerin
sunulduðu bölümlerden yemeðinizi alýrsýnýz. Hintlilerle birlikte
katýldýðýnýz bir yerel turda bir
hafta et yemediðiniz olur. Sih
tapýnaðýna girmeden önce arýnmak için sudan geçilir, Bahai tapýnaðýnda sessizlik esastýr. Budist ve Hýristiyan yediði domuzu Müslüman'ýn, Müslüman yediði ineði Hindu'nun gözüne
sokmaz. Ama Keþmir'de Hindu
tapýnaðýnýn kapýsýna inek baþý,
caminin kapýsýna domuz baþý býrakan "görünmez" güçler ertesi
gün binlerce kiþinin ölümünü
seyrederler.

Misafirsen emanetsindir

Benim bu ülkede en çok ama
en çok sevdiðim þey insanlarýn

her zaman iletiþime açýk olmasý
her zaman gülmesi ve göz temasýndan hiç kaçmamasýdýr.
Krematoryumda yanan ölünün
baþýnda bekleyenler bile sizi en
azýndan gülümsemeyle karþýlarlar. Bekleyenler sessizdir, çünkü
yaklaþýk 12 saatte tamamlanan
yanma süreci sonuna kadar beklenmez, kafatasýnýn çatlama sesi
duyulduktan sonra krematoryum terk edilebilir. Odunlarýn
üstüne konan naaþýn üzerine gül
yapraklarý ve kutsal su döküldükten sonra yanmayý kolaylaþtýrmak için kuru otlar ve tezek
konur. Krematoryum ziyaretinden eve dönüldüðünde birlikte
gelen kötü ruhlarýn uzaklaþmasý
için soðuk suyla duþ almak gerekir. Reenkarnasyon döngüsünü kýrmak için ölmek üzere Varanasi'ye gidip orada ölen kimsesizlerin cenazesini yakacak
odunu alabilecek kimse olmadýðýndan cesetler Ganj'a atýlýr. Kýyýya vuran cesetleri parçalayan
köpeklerin görüntüsü beþ yýldýzlý otel ziyaretçileri için bir daha
Hindistan'a ayak basmama gerekçesidir.
Sofrada mutlaka pilav vardýr,
üzerine dal dökülür. Pilavla dal
parmaklarla karýþtýrýlýr ve elle
yenir. Yemek avuçlanmaz ama
çatal kaþýkla da tadýna varýlmaz.
Bazý yiyeceklerin elle sunulmasýna da alýþmak gerekir. Hatta
bu durumda sunulan yiyecek
parmaklarla alýnmaz, avuç açýlýp içine konan direkt aðza atýlýr.
Tapýnakta bildiðimiz un helvasý
açýlan avuca elle verilir. Hindu
rahibin avuca verdiði süt iki
avuç açýk olarak birbiri üstüne
konulup içildikten sonra sütün
konmuþ olduðu el baþýn tepesinde gezdirilir. Þiþeden su içerken
þiþenin aðzý dudaklara deðdirilmez. Misafir çok önemlidir. Delhi'ye gitmek üzere beni trene bý-

rakan ev sahibim sadece kompartmanýn kapýsýndan herkese
yönelik olarak "Misafirim size
emanet" dediði için sabaha kadar tüm yolcular ve tren görevlilerinin sýrayla bir ihtiyacým
olup olmadýðýný sormalarý ve
beni yalnýz býrakmamak için
sohbet etmeleri nedeniyle Delhi'ye uyumadan indim. Ama sizinle sohbet eden oldukça eðitimli kiþinin terlikleri çýkarýp
ayaklarýný sizin yanýnýza uzatmasý vakayý adiyedendir ve hatta vücudun bir parçasý olduðu
için kol gibi, yüz gibi ayaklarýn
her an ellenmesi, sonra o elin sizin elinizi sýkmasý normaldir.

Rengarenk bir ahenk

Günde on sekiz milyon yolcu
taþýyan trenlerde yer bulmak
çok zordur. "Only in India" diye
baþlayan elektronik postalardaki salkým saçak yolcu görüntülerine tüm banliyö trenlerinde
rastlanabilir. Bilet bulamadýðým
için gidemediðim Chennai'nin
tsunami ile yýkýldýðýný Jaipur'da
öðrendiðimde insanlarýn rahatlýðýna þaþýrsam da "Bizde bir þey

yok, yalnýzca 13.000 ölü var,
esas Endonezya kötü durumda"
dediklerinde bu derece aþýrý nüfusun sayýlarý nasýl anlamsýz kýlabildiðini anladým.
Evet, ülke kelimelerin anlamýný tam olarak ortaya koyacak
þekilde pis ve kalabalýktýr. Ama
çok da renklidir. Sariler rengarenktir, þöyle bir kadýn grubu
karþýdan gelecek olsa renkler
gözünüzü alýr. Kamyonlar rengarenk süslenmiþtir. Her köþe
baþýnda göreceðiniz bazýlarý sadece bir Tanrý heykelinden ibaret olan irili ufaklý Hindu tapýnaklarýnýn önü sunulan çiçekler
ve meyvelerle doludur. Sabah fil
baþlý Tanrý Ganej’e ibadet edilerek baþlar ama arada mutlaka
ölüm Tanrýsý Þiva'ya saygýlar sunulur.
Bilmem ki Delhi'de þuralarý
gezin, Mumbai'de mutlaka þuralarý görün diye yazmak daha mý
iyi olurdu. Ama benim Hindistaným görülecek binalarýn ötesinde yaþanasý bir yerdir. Belki
sonraki yazýlara.
Dostlukla…

“...Ýpek sarili, upuzun,
simsiyah örgülü
saçlarýna çiçekler
takmýþ, çok güzel
makyaj yapmýþ, kollarý
neredeyse dirseklerine
kadar bileziklerle dolu
kadýnlar Bombay
sokaklarýnda yalýnayak
yürürler. Oysa
kelimenin içerdiði
bütün anlamýyla pistir
þehir. Hacetini duvara
dönüp gidermek
doðaldýr, bu nedenle
bazý binalarýn üstünde,
duvarlarýn önünde bu
eylemin
gerçekleþmesini
önlemek için Tanrýlarýn
resmi vardýr....Bazen
sadece bir battaniyenin
altýnda, sokakta çoluk
çocuk ailecek sürer
yaþamlar...”
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Maðaracý Dr.
Hatice Ilgýn Ruhi
mutlak karanlýðýn
keþfinde…
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'nde görev yapan
Doçent Doktor Hatice Ilgýn Ruhi, daðcýlýktan
maðaracýlýða kadar tam bir doða sporlarý tutkunu.
Hatice Ilgýn Ruhi ile sizin için söyleþtik.
Hekim Postasý
- Öncelikle bize kendinizi
tanýtýr mýsýnýz?
1966 doðumluyum. 1989 Ege
Týp Fakültesi mezunuyum. 1991
yýlýnda Týbbi Genetik uzmanlýðýný kazanarak Ankara'ya geldim.
1994'de uzmanlýðýmý aldým.
2006'da doçent oldum. Doða
sporlarý ise özellikle maðaracýlýk, yaþamýmýn ayrýlmaz bir parçasý oldu.
Üniversite yýllarýnda atletizmle uðraþtým. Paraþütle atlama
eðitimi aldým yine üniversite
yýllarýnda ama bu uðraþýyý sürdüremedim. Daha sonralarý hep
doða faaliyetleri, dað yürüyüþleri, navigasyon; doðada yön bulma yani ve maðaracýlýk…
Öte yandan koþmayý seviyorum ve 14 Mart'ta Ankara Týp'ýn
geleneksel koþularýna hep katýlýyorum. Genellikle hep bir madalya alýyorum.

- Peki, maðaracýlýða ne zaman merak sardýnýz?
Arkadaþ çevresiyle oldu aslýnda. Trakinglere giderken maðaracýlýkla uðraþan bir arkadaþ
grubum vardý. 1994 yýlýnda eðitimlerine katýldým. Dünyanýn
birçok yeri keþfedilmiþtir ama o
kadar çok bilinmeyen yeraltý
zenginlikleri var ki belki de bilinmeyeni merak ettiðimden
maðaracýlýðý sevdim. Hakikaten
çok farklý güzellikler var maðaralarýn içinde.

- Nedir maðaracýlýk?
Maðaralarýn tanýtýlmasý, ortaya konmasý, haritalanmasý, belgelenmesi, maðara canlýlarýnýn
envanterinin çýkarýlmasý, maðaralarýn zengin su altý kaynaklarý
ile ilgili araþtýrmalar yapýlmasý
vs. gibi birçok aktiviteyi içinde
barýndýrýr maðaracýlýk ve farklý
bilim dallarý ile baðlantýlarý vardýr. Sadece spor amaçlý da yapabilirsiniz maðaracýlýðý. Maðara
ortamý daha standart bir ortam-

dýr. Kýþýn çok soðuk olmaz yazýn
çok sýcak olmaz. Biz maðaralarý
dikey ve yatay olarak ikiye ayýrýrýz. Türkiye ise maðara açýsýndan çok zengin bir ülke. Benim
maðaracýlýkla ilgili aktivitem ise
sportif bir faaliyet olarak yürüyor çoðu zaman.

- Maðaracýlýkla ilgili nasýl
bir eðitim veriliyor peki?
Tek ip tekniði üzerine bir eðitim alýyorsunuz. Teknik bir donaným var bunu kuþanýyorsunuz, aletleriniz var o ipe belli
kurallar çerçevesinde baðlanýyorsunuz ve ip üzerinde yatay
dikey hareket ediyorsunuz. Yatay maðaralar için böyle çok
fazla ekipmana belki gerek yok,
uygun bir kýyafetle bu maðaralara girebilirsiniz, su olup olmadýðýna dikkat etmek gerekiyor
ama. Bilinen bir maðaraya giriyorsanýz sorun yok, orada ne
tür teçhizat gerektiðini bilebilirsiniz. Ben dikey maðaracýlýk da
yaptým. Çok derinlere inmedim
belki ama eksi 100'ün altýna indim yani 130-140 metre indiðim
olmuþtur. Bir maðara hem yatay
hem dikey olabilir. Isparta Pýnargözü Maðarasý hem yatay
hem dikey bir maðara. Türkiye'nin en uzun yatay maðarasý
ayný zamanda. Türkiye'nin en
derin maðarasý ise Anamur'dadýr.
Öte yandan, dikey maðaralarýn

hiç biri turizme açýlmýþ deðil.
Onlarý görmek istiyorsanýz maðaracýlýk eðitimi almanýz lazým.

- En çok etkilendiðiniz maðara hangisi oldu peki?
Konya'daki Güneysýnýr maðarasý… Maðarada büyük bir boþluða iniyorsunuz, salon diyoruz
biz bu boþluða. O kadar yüksek
ki yukarýya baktýðýnýz da yýldýzsýz bir gecede açýk alandaymýþsýnýz gibi hisse kapýlýyorsunuz.
Maðaralarda mutlak bir karanlýk vardýr. Aydýnlatma cihazlarý
ile yol alýrsýnýz maðaralarda ve
Güneysýnýrý maðarasýnda ki sarkýtlar, dikitler de oldukça etkileyici çok güzeldir. Yine Bursa'daki Oylat maðarasýndan çok etkinlenmiþtim. Hiçbir maðarada
bu kadar yarasa popülasyonu
görmemiþtim.

- Maðaracýlýk tehlikeli mi?
Maðaracýlýkta ferdilik yoktur,
ekip vardýr, çünkü hiçbir zaman
tek kiþi maðaraya girmez. Genellikle dikey maðaraya girilirken ideali üç kiþilik gruplardýr.
Kiþiler birbirini bekleyerek ilerler. Ýstasyonlar kurulur, her istasyon arasý bir kiþi yol alýr, istasyon deðiþtirilince öbür kiþi
ipe girer. Çok derin maðaralarda
kamp kurulabilir, kalýnabilir.
Uygun bir yer bulunduðunda
konaklama yapýlabilir. Ona göre
gidilir zaten. Tabi önce çok derin maðaralarda haberleþme teçhizatý kuruluyor. Bir haberleþme
ekibi telefon hattý döþüyor mesela. Dýþarýsý ve içersiyle bu þekilde irtibat kuruluyor. Çünkü
önlemler almak gerekiyor. Bu
maðaralar bulunduðu yere göre

hakikaten yaðmur rezervini çekebilir. Bir sel baskýnýnda bütün
suyu içeri toplayabilir ve o sýrada bir ekip içeride olabilir. Ve
yaz kýþ fark etmiyor, yazýn bile
çok ciddi yaz yaðmurlarý olabilir
ve havzanýn bütün suyunu çekebilir. O sýrada bir faaliyet varsa orada içeridekilere haber vermek lazým ki suyolunun üzerinde olmasýnlar çünkü o sel demek içerideki için.

- Hekimlere tavsiye eder misiniz bu tür aktiviteleri?
Herkese öneriyorum elbette,
bu tarz aktivitelerin enerjileri
sosyal yaþamýnýzý olumlu etkiliyor çünkü. Bu klasik bir söylem
belki ama hekimlik mesleðinin
birçok zorluklarý var. Bu zorluklarý aþmada hobilerinizin çok
yararý oluyor.
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kültür sanat
Evrim
Kimyonok
doðum
gününde
anýldý

Y

Hekimlerden müzik dinletisi

E

tlik Zübeyde Haným Kadýn Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Baþhekimliði tarafýndan hekim ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik müzik
dinletisi gerçekleþtirildi. 27 Ocak 2010 tarihinde hastanenin konferans
salonunda düzenlenen etkinlikte Etlik Zübeyde Haným Kadýn Hastalýklarý Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Cüneyt Yeþiltepe gitarý ve
akordionuyla izleyicilere keyifli anlar yaþattý. Dr. Cüneyt Yeþiltepe'ye solist olarak
Dr. Zafer Mutlu eþlik etti ve söylediði aryalar büyük beðeni topladý. "Dinlemece,
stres atmaca, katýlmaca ve söylemece" sloganýyla gerçekleþtirilen müzik
dinletisinden hekimler ve saðlýk çalýþanlarý büyük keyif aldý.

akalandýðý hemofagostik sendrom hastalýðý nedeni ile 28
Eylül 2009 tarihinde tedavi
gördüðü hastanede yaþamýný yitiren
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
2009 yýlý mezunlarýndan Evrim Kimyonok arkadaþlarý tarafýndan düzenlenen bir etkinlikle anýldý.
Evrim Kimyonok'un doðum günü
olan 7 Þubat günü Hacettepe Üniversitesi M Salonu'nda saat 19.00'da bir
konser düzenlendi. Konserde Ankara
Devlet Opera ve Balesi sanatçýlarýndan Piyanist Fügen Serbest, Tenor
Ýhsan Ekber Bariton Tuncer Tercan
ve Hacettepe Týp Fakültesi mezunu
Yeni Türkü kurucusu Patolog Dr. Selim Atakan yer aldý.

Anadolu'nun Kayýp Þarkýlarý
Hekim Postasý
Nezih Ünen’in yedi yýldýr yapýmý süren “Anadolu'nun Kayýp Þarkýlarý” filminin soundtrack CD’si film vizyona
girmeden önce Kalan Müzik etiketiyle
müzik marketlerde. “Yüzyýllýk sessizlik sona eriyor!..” sloganýyla 12
Mart’ta gösterime girecek olan film,
çeþitli festivallerde izleyenlerin dilinden düþmüyor...
Film gibi, albümün temel özelliði,
Anadolu'nun ücra noktalarýnda provasýz ve canlý kaydedilen otantik ses ve

görüntülerin evrensel soundlarla düzenlenmiþ olmasý. Anadolu’nun farklý
kültürlerinden insanlar, kaybolmuþ
þarkýlarýný özgün haliyle söylerken,
Nezih Ünen ve arkadaþlarý onlara albümde eþlik ediyor.
Bu performansý ayný þekilde sahneye de taþýyan Nezih Ünen, “Anadolu’nun Kayýp Þarkýlarý”nýn gösteriminin yapýldýðý Selanik, Cannes ve Berlin’de de büyük ilgi gören konserler
vermiþti. Projenin yaratýcýsý olan müzisyen Nezih Ünen, filmin de yönetmeni. Konserlerde, projenin müzik di-

rektörlüðünü üstlenen Serhat Ersöz
ile birlikte sahnede yer alýrken, grubun diðer üyeleri de nefesli çalgýlarda
Emre Sýnanmýþ, vokalde Devrim Kaya,
davulda Utku Ünal, gitarda Tuncer
Tunceli, vurmalýlarda Cengiz Ercümer
ve bas gitarda Caner Üstündað yer alýyor. Konserlerde Anadolu’nun kaybolmuþ þarkýlarý özgün haliyle ekrandan
söylenirken, Nezih Ünen ve arkadaþlarý canlý olarak onlara eþlik ediyor.
“Anadolu'nun Kayýp Þarkýlarý” adlý albüm sizi bu topraklarda keyifli bir
yolculuða çýkarýyor.

SES ve ATO Kadýn
Komisyonu'ndan
film gösterimi
Ankara Tabip Odasý ve SES Kadýn Komisyonu tarafýndan film gösterimi gerçekleþtirildi. Direniþte olan Tekel iþçisi kadýnlarýn da davet edildiði
etkinlikte "Karamel" adlý filmin gösterimi yapýldý. 3 Þubat 2010 tarihinde SES Ankara Þube'de gerçekleþtirilen film gösterimi sonrasý
söyleþi gerçekleþtirildi.

Fotoðraf: Jülide Kaya

4-C güvencesiz ve
esnek çalýþtýrmanýn
adýdýr. 4-C saðlýk
alanýnda çalýþanlar
için de "yeni kölelik"
koþullarý yaratmýþtýr.
Hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý TEKEL
iþçileri gibi güvenceli
bir iþ ile emeklerinin
karþýlýðýný
alabilecekleri bir
çalýþma ortamý talep
etmektedir.
4-C kapsamýnda
güvencesiz çalýþma
biçimleri tüm
iþkolunda farklý
statü ve adlar
altýnda
yaygýnlaþtýrýlmak
istenmektedir.
Biz hekimler TEKEL
iþçilerinin 4-C gibi
güvencesiz
çalýþtýrma
biçimlerinin ortadan
kaldýrýlmasýna
yönelik sürdürdüðü
mücadeleyi
destekliyor,
saðlýklý ve güvenlikli
çalýþma ortamý,
topluma eþit,
ücretsiz nitelikli
saðlýk hizmeti
sunmak istiyoruz!

