Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından onaylanan Sağlık
Torba Yasası 18 Ocak 2014 günü
ResmiGazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. 2 ))

hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Ocak 2014 Sayı: 58

Düzeltme ve Cevap
Gazetemizin Ekim 2013 tarihli sayısında yer alan “Sağlık Bakanlığı’nda Neler Oluyor?”
başlıklı haberimize yönelik olarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun’un
düzeltme ve cevap metnini Ankara 15. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/300 Değişik İş
sayılı kararı uyarınca yayınlıyoruz. 8 ))

Dışkapı Yıldırım Beyazıt’ta
“tasarlanmış saldırı”

Bir ay önce kendisini tehdit eden hastanın saldırısına
uğrayan hekimin kolu kırıldı ve ameliyata alındı. 10 ))

Aile hekimi
Nöbete ve hak
kayıplarına hayır!
TTB’nin çağrısıyla
her ilde aile hekimlerine
dayatılan acil nöbetleri,
uzmanlık eğitimi
zorlamaları ve
hak kayıplarıyla ilgili
basın açıklaması
yapıldı. 10 ))

Sağlık
Bakanlığı ve
kurumları
Sayıştay
denetimine
takıldı
Kamu
Hastaneleri
Birliği gibi
Sağlık Bakanlığı
ve genel
müdürlükleri de
Sayıştay’ın
2012 yılı
denetimlerinden
geçer not
alamadı. 9 ))

Özel hekim

Devlet hastanesi

Tıp eğitimi

İş güvenliği uzmanı
çalıştırmak artık
zorunlu

Eleştiriler geri
adım attırdı

Çapa’da eğitim
durma
noktasında

Muayenehaneler dahil 50’den
az çalışanı olan
işyerlerinde, işyeri
hekimi ve iş güvenliği
uzmanı bulundurmak 1
Ocak itibariyle zorunlu hale
geldi. 11 ))
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Torba Yasa
yürürlüğe
girdi
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İdare Mahkemesi, Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne yapılan
öğretim üyesi
atamalarının hukuki
bir geçerliliği ve
haklılığı olmadığını ve
üniversitenin yeniden atama
ilanına çıkması gerektiğini
hüküm altına aldı. Karar
emsal niteliğinde. 7 ))

P.P. 44
Yenişehir Ankara

Bu sefer hukuku
tanıyacak mı?

Personel ve hasta tuvaletlerinin
birleştirilmesi ve gizli müşteri
uygulamaları eleştirilere neden
olunca ikinci “90 Gün
Çalışması”
kapsamında
değişikliğe
gidildi. 6 ))

Değerli
Okuyucu,
Çağdaş demokratik toplum
düzeninin ve hukuk devletinin
en temel işleyiş kuralları
arasında; yönetenlerin her
durumda eleştirilir, denetlenir
ve hesap verir olması
gelmektedir. Bunun güvencesi
ise, “düşünce ve ifade
özgürlüğü”, “eleştiri hakkı”,
“haber yapma ve bilgi verme
hakkı” gibi mekanizmalarda
saklıdır. 8 ))

Performans
ödemeleri
eksik ve hatalı
Hekimlerin uzun süredir performans
sistemi ve hesaplamalar üzerine dile
getirdiği kaygılar Sayıştay raporuna da
yansıdı. Denetimler sırasında,
hastanelerin performans
hesaplamalarında eksik ve hatalı
işlemler tespit edildi. Danıştay, ek
ödemelerin belirlenmesine ilişkin
açılan davada yürütmeyi durdurma
kararı verdi. 6 ))

Kontenjan artışı
nedeniyle nitelikli
eğitim
alamadıklarını
söyleyen İstanbul (Çapa)
Tıp Fakültesi öğrencileri
isyan etti. 5 ))

Kültür sanat
Çamurla yaratılan
bir dünya
İnsanın daha önce ilgisini
çekmeyen, denemediği,
yeteneği olup olmadığını
bile belki bilmediği bir
sanat dalında başarılı
olması mümkün olur mu
sorusuna cevap, Dr. Serap
Bilen Hızel. 15 ))

güncel
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından onaylanan Sağlık
Torba Yasası Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Torba Yasa ulusal ve
uluslararası hekim
camiasında büyük tepkilere
neden olmuş,
Cumhurbaşkanı’na yasayı
onaylamaması çağrısında
bulunulmuştu.

Torba Yasa yürürlüğe girdi
Kamuoyunda “hekimlere gezi ayarı”
diye bahsedilen ve ruhsatsız sağlık
hizmeti veren hekimlere 1-3 yıl hapis
cezası ve 20 bin güne kadar para cezası verilmesi hükmünün yer aldığı
yasaya karşı Ankara Tabip Odası,
“Ruhsatım diplomamdır” açıklamalasında bulunmuştu.

Hekim Postası

Yürürlüğe giren Torba
Yasa’da tepki çeken belli
başlı maddeler şöyle:

TBMM’de kabul edilen Sağlık Torba
Yasasına Köşk’ten de onay geldi. Türk
Tabipleri Birliği, tabip odaları ve uzmanlık derneklerine ek olarak Dünya
Tabipler Birliği başta olmak üzere
uluslararası tıp camiasından gelen
tepki ve çağrılara rağmen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı
yasa 18 Ocak tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Diplomalı hekimin hastaya “ruhsatsız” müdahalesi suç iken polis,
jandarma ve özel harekatçılar, görev
yaptıkları esnada sağlık personeli
yokluğunda acil tıbbi müdahale yapabilecek.

Hastaların hekimlere verdikleri
mahrem bilgileri Sağlık Bakanlığı’na
bildirmeyenler iki kez uyarılacak,
üçüncüsünde aylık gelirinin %1’i
oranında para cezası verilecek.
Yurt dışında çalışan veya yurt
dışında eğitimlerini tamamlayanlar,
önümüzdeki altı ay içinde Türkiye’ye dönerlerse devlet hizmeti yükümlüğünden muaf olacaklar.
Üniversitede çalışmadan “Jet profesör” olan Bakanlık bürokratlarının
Sağlık Bakanlığı’nda çalıştıkları süreler üniversitede çalışmış gibi sayılacak, üniversiteye gitmeden üniversitenin akademik unvanlarını
kullanacaklar.

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ayda en az 8 saat nöbet tutacak.
Sağlık personelinin mesai saatleri
dışında kuruma çağrılması adı altında, ikamet zorunluluğu gelecek.
Memur olan hekimler, mesai dışında muayenehane açamayacaklar,
serbest meslek icra edemeyecekler.
Yükseköğretim kurumlarında çalışan doçent ve profesörler, mesai
bitiminde serbest çalışamayacaklar,
ancak bunlar arasından izin verilecek kişiler özel hastane ve vakıf
hastanelerinde çalışabilecekler.
Eğitim ve araştırma hastanelerindeki doçent ve profesörler ile
eğitim sorumluları, yine kiralama
sistemi ile mesai saatleri bitiminde
özel hastaneler ve vakıf hastanelerinde çalışabilecekler.

Sağlık Torbası Türkiye Büyük
Hekim Meclisi’nde oybirliğiyle reddedildi
bin hekimi temsilen gelen 250’nin üzerinde hekimin katıldı.

Hekim Postası
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısıyla 22 Aralık Pazar günü
Ankara’da toplanan Türkiye Büyük
Hekim Meclisi (TBHM), Sağlık Torba
Yasa Tasarısını tek gündem maddesi
olarak görüştü ve oyladı. Sağlık torbasını oybirliği
ile reddeden
TBHM’ye ülkenin dört
bir yanından
130

Hekim Postası
Sahibi:
Ankara Tabip Odası adına
Dr. H. Özden Şener
Sorumlu Yazı işleri
Müdürü:
Dr. H. Özden Şener

Yayın Kurulu:
Dr. Hande Arpat,
Dr. Burhanettin Kaya,
Dr. Serdar Koç,
Dr. Mine Önal,
Dr. H. Özden Şener

Editör:
Bercis Mani Şipal
Haber Merkezi:
Bercis Mani Şipal,
Kansu Yıldırım,
Sibel Durak

TTB Başkanı Dr. Özdemir Aktan’ın
açılış konuşmasının ardından “Mesele
Tam Gün Meselesi Değil, Mesele
Hekim Emeği Sömürüsü Meselesi” başlıklı bir sunum yapan
TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt
İlhan, Sağlık Torba Yasası’ndaki
düzenlemeleri aktardı ve eleştirilerini dile getirdi. İllerden
gelen temsilciler de kürsüden
konuşmalar yaparak

Haber, yorum ve yazılarınızı
ato@ato.org.tr
adresine gönderebilirsiniz.
Ankara Tabip Odası Basın Yayın
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gündeme ilişkin değerlendirme ve önerilerini paylaştılar.
Toplantının ardından “Mesele ‘Tam
Gün’ Meselesi Değil, Mesele Hekim
Emeği Ve Hasta Sömürüsü Meselesi –
Kırk Madde Yeter Üstü Kalsın” yazılı
dev bir pankart açan hekimler, fener
alayı oluşturarak Sağlık Bakanlığı’na
doğru yürüyüşe geçti. Bakanlık önüne
gündemdeki yolsuzluk iddialarını temsilen ayakkabı kutuları bırakılmasının
ardından TTB 2. Başkanı Dr. Gülriz
Erişgen’in okuduğu basın açıklamasıyla TBHM tarafından alınan
kararlar ve eylem planı kamuoyu
ile paylaşıldı.
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ATO’dan sembolik mezuniyet töreni…

KANUN BENİM
Dr. Özden Şener ATO Yönetim Kurulu Başkanı
ozdensener@hotmail.com

Hekim Postası
Cezaevinde olmaları sebebiyle mezuniyetleri 6 ay geciken ve üniversitelerindeki mezuniyet törenlerine katılamayan iki tıp öğrencisi için 16
Ocak’ta Ankara Tabip Odası’nda sembolik bir diploma
töreni düzenlendi. Törene tıp
fakültelerinden öğretim üyeleri, Ankaralı hekimler ve yeni
mezun hekimlerin arkadaşları
katıldı. Genç meslektaşlarına
hekimlik yeminini ettiren Prof.
Dr. İskender Sayek, bugüne
dek bu yemini çok ettirdiğini,
ama bu kadar anlamlısını ilk
kez yaşadığını ifade etti. Yeni
mezun hekimler Dr. Birhat
Şimşek ve Dr. Özgür Mert Bakan törene katılanlar tarafın-

dan uzun uzun alkışlandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu olan Dr. Birhat Şimşek’e diplomasını Hacettepe ÜTF’den Prof. Dr. Nural Kiper verdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu
olan Dr. Özgür Mert Bakan
ise diplomasını Ankara
ÜTF’den Prof. Dr. Feride Aksu
Tanık’ın elinden aldı. Mezunlara ayrıca ATO hatıra heykelciği, mezuniyet hediyesi kitap
ve ATO üyelik belgesi verildi.

“Yemin ettikten
sonra hekim
olduğumu anladım”
Törenden sonra kısa birer
konuşma yapan hekimlerden
Özgür Mert Bakan, “Şu ana
kadar kendimi sadece tıp eği-

timi almış bir kişi olarak görüyordum ancak şimdi, yemin
ettikten sonra gerçekten bir
hekim olduğumu hissedebildim” diyerek duygularını ifade
etti. Dr. Birhat Şimşek de yaşamı boyunca halkın sağlık
hakkı için çalışacağını, yılmayacağını belirtti. Mezuniyet
pastasının kesilmesinin ardından tören sona erdi.
Sağlık emekçilerine yönelik
olarak 06 Haziran 2012’de 6
ilde eş zamanlı düzenlenen
operasyonda gözaltına alınan
13 tıp ve sağlık öğrencisi “Parasız sağlık ve eğitim” sloganı
attıkları, mitingde halay çektikleri gibi gerekçelerle tutuklanmış, 6 ay tutukluluğun ardından ilk duruşmada serbest
bırakılmışlardı.

Ya diplomalar verilsin ya maaş!
Asistan hekimlerin mecburi hizmet kurasına kadar işsiz kalıp maaş
alamamaları sorunu son çıkan torba yasa ile çözümlenirken, benzer bir
uygulamanın tıp fakültesi mezunları için de hayata geçirilmesi
taleplerini gündeme getirdi.
Hekim Postası
Türk Tabipleri Birliği’nin uzun süredir
önerdiği ve mücadelesini verdiği sorun, CHP
Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları
tarafından verilen önergenin ardından kabul
edilen düzenleme ile çözüldü. Tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi gören hekimlerin,
uzmanlık eğitimini tamamladıkları Sağlık
Bakanlığı’na bildirildikten sonraki ilk devlet
hizmeti yükümlülüğü kurasına kadar araştırma görevlisi olarak çalışmaya ve maaş
almaya devam edebileceklerine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulunda kabul edilen
maddelerden oldu.

Yasal düzenleme gerekiyor
Benzeri bir sorun, tıp fakültesi mezunları
için ise halen devam ediyor. Mecburi hizmet
yapmadan diplomalarını alamayan ve çalışmaya başlayamayan hekim adayları için
asistan hekimlerin elde ettikleri kazanım
umut oldu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Özden
Şener konuyla ilgili olarak “Devlet hekime
‘sen benimsin, başka yerde çalışamazsın’
diyorsa, fiilen işe başlatsa da, aylarca bekletse
de ilk günden itibaren aylık ücretini ödemek
zorundadır. Aynı şekilde zorunlu hizmet süresinin de o ilk günden başlaması gerekir.”
diye konuştu.
TTB Avukatı Ziynet Özçelik ise, yeni mezunların durumlarının asistanlara kıyasla
daha güç olduğunu belirterek, “Yeni mezunların açıkta geçirecekleri süreler için tıp
fakültelerinin döner sermayelerinden ödeme
yapılması üniversitelerin durumunu düşününce mümkün gözükmüyor. Bütçeden pay
ayrılması gerekiyor. Bunun için de yasal
düzenleme yapılmalı.” dedi. Hiçbir meslek
grubunda belli bir burs ya da katkı olmaksızın
çalışma zorunluluğu olmadığına işaret eden
Özçelik, başka bir seçenek olarak, yeni mezunların mağduriyetlerini gidermek adına
atamaları yapılıncaya kadar çalışabileceklerine ilişkin bir düzenleme yapılabileceğini
kaydetti.

2012 yılına ait 277 sayfalık Sayıştay raporunun TBMM’ye 30
sayfa halinde özetle nerek ve toplam 31 bulgunun 15’inin
denetçi raporundan çıkarılarak yollandığı belirlendi. Raporun
tümü incelendiğinde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu,
Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu ile Türkiye Hudutlar ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü’nün de yapılan denetimlerden tam
olarak geçemediği görülüyor.
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu bir bardak çayı bile gayrimeşru
içmediğini ifade ediyor. “İktidar yanlış yaptıysa hukuk orada”
diyerek mahkemeleri işaret ediyor.
Gerçekten hukuk “orada” mı? “Orası” neresi, peki?
Biz Türkiye’yi, kanunların herkes için eşit olarak uygulanmadığı
bir ülke olarak tanıyoruz. Ama hiçbir dönemde, “var olan kanun
ve kuralların” bu kadar göstere göstere, bu kadar apaçık bir
şekilde çiğnendiğine de tanıklık etmemiştik.
İfade vermeye çağırılan ama gitmeyen, gönderilmeyen, “yedirtilmeyen” bir grup insan var. Yedirtilmeyecekler listesindeki
isimleri önceden tek tek bilemiyoruz. Yaşadıkça anlıyoruz;
“Hmm! Bak bu da yamyamların yemeye çalıştığı kritik bir şahsiyetmiş”.
Bir de yenilenler, yedirtilenler var: Hrant var, Mumcu var,
Ethemler var! Roboski var!
Ne de olsa “hukuk var”!
Hatırlayacaksınız, 2 yılı aşkın bir süre önce Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi (YBÜ) Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi alım ilanı
vermişti. Atama için istenen kriterler o denli acayipti ki kimlerin
alınacağı açıkça anlaşılıyordu. Ankara Tabip Odası’nın başvurusuyla Mahkeme bu ilanı yasaya aykırı bularak iptal etmişti.
YBÜ Rektörlüğü de başvuru süresinin üzerinden aylar geçtikten
ve atamalar tamamlandıktan çok sonra yeni bir yönetim kurulu
kararı almış, “koşulları iptal ettilerse biz de koşulsuz alıverdik”
demişti.
İşte şimdi Mahkeme yine ATO’nun başvurusu üzerine “İdare
iptal edilen idari işlemden doğan tüm sonuçları ortadan kaldırmakla yükümlüdür” dedi.
Bakalım, gerçekten hukuk “orada” mı? Bakalım, “orası” neresi?
Geçtiğimiz aylarda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne “dumansız
sigaranın oral mukozaya etkisi” konusunda çalışması olan dermatoloji öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. ATO yine kimin
alınacağını önceden noterden de tespit ettirerek bildi.
Ardından YÖK üniversitelere yolladığı bir genelgeyle “Kişiye
özel kriterlerle kadro ilanı vermeyin” dedi.
Buna karşın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilanları kişiye
özel izlenimi vermeye devam ediyor. 11 Aralık ve 31 Aralık
2013 tarihli iki ilanı okuyanların zihninde hemen isimler beliriyor.
Bizim gördüğümüzü elbette YÖK de görüyor.
Her şey o kadar açık ki! Bu kanun, kural tanımazlığı sağduyu
sahibi halk da görüyor!
Edirne’de Sağlık Bakanı balkondaki yurttaşa sesleniyor:
“Çayın varsa geleyim!”
Yanıt: “Yok çay! Sen de gelme, istemez!..”

güncel

İlaç bulmak giderek zorlaşıyor
Düşük fiyatlar nedeniyle pek çok ilaç bulunamaz hale geldi. TEB’in yayınladığı listeye göre piyasada bulunmayan 73
kalem ve üretimden kaldırılan 136 adet ilaç var. CHP Milletvekili Ecz. Özgür Özel, SGK tarafından ödenen 735 ilacın
piyasada bulunmadığını öne sürerken, Bakanlık iddiaların doğru olmadığını savundu.
Sibel Durak

Bıçağın kemiğe
dayandığı nokta

Türk Eczacılar Birliğinin (TEB) bir
liste yayınlayarak, Türkiye’de 73 kalem
ilacın piyasada bulunmadığını, 136
adet ilacın da üretimden kaldırıldığını
bildirdi. TEB Genel Sekreteri Harun
Kızılay, listeyi oluştururken, Mart
2013’ten itibaren Türkiye genelinde
eczacılar tarafından ihbar edilen, piyasada bulunmadığı kendilerine iletilen
ve hekimler tarafından yazılan ama
bulunamayan ürünleri ecza depolarından kontrol ederek piyasada olup
olmadığını araştırdıklarını kaydetti.
Normalde eczanelerde satılan ancak
artık bulunamayan ilaçlar olduğunu
aktaran Kızılay, yaşanan sorunun, ilaç
fiyatları belirlenirken gösterilen yaklaşımla doğrudan bağlantısı olduğunu
söyledi.

Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ancak yurtdışında belli hastalıklarda kullanım için ruhsat almış ilaçlar TEB
aracılığıyla ithal edilebiliyor. TTD
Genel Sekreteri Fırat bu konuda, “Vatandaşın, ilacın parasını cebinden ödemesi gerekiyor. SGK daha sonra ödeme
yapıyor ancak bunlar pahallı ilaçlar.
O kadar paranız yoksa getirtemezsiniz”
açıklamasını yaptı. İlaç sektörünün
bir işletme olduğunu ve kazanca baktığını söyleyen Fırat, “Belli bir karın
altına düşen firma o ülkede durmaz.
SGK’nın ilaç fiyatlarını indirmesinden
kaynaklanan bir düşüş var yıllar içinde.
Bulunamayan bu ilaçlar bıçağın kemiğe
dayandığı nokta. İlaç sektörü ile devlet
arasında karşılıklı restleşmenin sonucu
bu.” değerlendirmesinde bulundu.

200 bin hasta
ilaçsız kaldı
Romatizmal kalp hastalarının düzenli kullanması
gereken ve 2.32 TL’lik satış
fiyatı nedeniyle hekimlerin
de pek çok hastalıkta pahalı
antibiyotikler yerine özellikle
tercih ettikleri Deposilin adlı
ilacın temininde altı aya yakın süredir sıkıntı yaşanıyor.

Hammadde tedarikinden ötürü üretimin durdurulduğu belirtilse de asıl
sebebin düşük fiyat olduğu söyleniyor.
TEB yetkilisi Harun Kızılay, stokta
yaklaşık 20 bin civarında ilaç bulunduğunu ama ilacı kullanması gereken
hasta sayısının 200 bin olduğunu belirterek, “Kayıtlara baktığımızda Türkiye’de belli bölgelerde ecza depolarında var ama çok az. Bu da ayrı bir
sorun” diye konuştu. Hemen her gün
Deposilin sormak için eczaneye hastaların geldiğini aktaran bir eczacı ise,
uzun arayışlar sonunda bir hastanın
Batıkent’teki bir eczanede ilacı bulabildiğini söyledi.
Üretici firmanın hammadde tedarikinde sıkıntı olduğu gerekçesiyle
üretimi durdurması ve stoklardaki
ilaçların tükenmesi nedeniyle Sağlık
Bakanlığı, yurtdışından ilacı getirmeyi
planlamış ve ilaç 31
Ekim’de yurtdışı ilaç listesine eklenmişti. Ancak
yurtdışı fiyatın yüksekliği, maliyetler ve depolama sıkıntısı buna engel
oldu. Bakanlık ek olarak
üretim için bir başka firmaya ruhsat verdi. Bilim
İlaç’tan sonra İbrahim
Etem Ulagay’ın da bu ilacın üretimine başlayacağı
duyuruldu.

Sorunun
kaynağı
iskonto ve
kur
Ucuz ilaç
cenneti konumundaki Türkiye’de ilaç fiyatları, beş AvTEB Genel
rupa ülkesindeki en düşük
Sekreteri
satış fiyatı üzeHarun Kızılay
rinden % 10 iskonto uygulanarak hesaplanıyor. Ekonomik krizdeki Yunanistan’da fiyatların
çok düşük olması nedeniyle genellikle
Yunanistan’daki satış fiyatlarının baz
alınması ve Euro kurunun yasal mevzuata aykırı bir şekilde 16 Şubat
2009’dan bu yana 1,95’te sabitlenmesi
nedeniyle ilaç fiyatları da gittikçe düştü. SGK ise belirlenen bu fiyatlar üzerinden belli bir iskonto payı daha uygulayarak ilaçları temin ediyor. Bu fiyatlandırmanın, ilaçların piyasada bulanamayışıyla doğrudan bağlantısı olduğunu söyleyen TEB Genel Sekreteri
Kızılay, “Avrupa’da 100 Euro olan ilaç
Türkiye’de 60 Euro’dan hesaplanıyor.
Kur ve iskonto sorunundan ötürü, ithal
edilerek satılan ürünlerle ilgili çok
büyük sorunlar yaşanıyor.” diye konuştu.

20 TL’lik aşı yok,
muadilini SGK ödemiyor
Kronik bronşitli hastaların tedavisinde kullanılan ve devlet tarafından
ödenen Pneumo 23 adlı aşı uzun süredir bulunmayan ilaçlar arasında.
Barkot fiyatı 20 TL olan aşı bulunamadığı için hastalar yerine muadili
olan ilacı almak istediklerinde ise 152
TL’yi cepten vermek durumunda çünkü muadil ilaç SGK tarafından karşılanmıyor. Aşının bir diğer muadilinin
satış fiyatı ise 37,50 TL ancak o da
piyasada bulunamayanlar arasında.
Aşının bulunmadığını teyit eden Türk
Toraks Derneği (TTD) Genel Sekreteri
Hikmet Fırat, sorunun fiyat politikasından kaynaklandığını belirterek,
“Fiyatlar çok cüzi miktarlara çekildiği
için firma da ‘ithal etmiyorum’ dedi.
Muadili olan iki aşının ruhsatlandırması Sağlık Bakanlığınca Türkiye’de
olduğu halde fiyatı daha yüksek ve
bu nedenle SGK ödeme yapmıyor.
Türkiye’de ilaç bulunuyor mu? Bulunuyor. Ama kişiler ilacı ancak cebinden
para verip alabiliyor. Olan vatandaşa
oluyor, onu korumak lazım. Kaş yaparken göz çıkarmak bunun adı.” dedi.

Özel: “735 ilaç
piyasada bulunmuyor”
CHP Milletvekili Ecz. Özgür Özel
de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, SGK’nın geri ödeme
listesinde olmasına karşın 735 ilacın
piyasada bulunmadığını ileri sürdü.
Özel konuşmasında, iddia edilenin
aksine ilaç fiyatlarını hükümetin
düşürmediğini, zaten son 10-15 yılda
bütün dünyada ilaç fiyatlarının düştüğünü söyledi. Bunun ‘referans fiyat’ uygulamasından kaynaklandığını
belirten Özel, “Dünyada geri ödeme
kurumları 8 yolla ilaç fiyatlarına
baskı yaparlar. Referans fiyat, iskontolar, pozitif liste, katılım payı,
reçetelenen kalem sayısı, fiyat kontrolü, kar kontrolü ve global bütçe.
Ama, bunlardan birinin değil de
8’inin birden uygulandığı tek bir
ülke var, o da Türkiye” dedi. Kur
sorununa da dikkat çeken Özel,
“Bazı ilaçların fiyatı o kadar
düştü ki, üretilmeye değer

bulunmuyor. Bunların neredeyse 80
tanesi kanser ilacı, 300-700 arasında
ilaç piyasada yok” diye konuştu.

CHP Milletvekili Ecz. Özgür Özel

Bakanlık iddiaları
kabul etmedi
Özel’in iddiaları karşısında Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “593 adet ilaç piyasada
mevcuttur, 139 ürün ilaç değildir, 1
adet ilaç (Asmanex 400mcg 30 dozluk) piyasada yoktur. Asmanex
200mcg 30 dozluk ve Asmanex 400
mcg 60 dozluk formu piyasada bulunmaktadır, 1 adet ürün (BCG SSI
Kültürü) ülkemizde olmayıp, yurt
dışından TEB tarafından temin edilmektedir, 1 adet ürün de Serum
fızy.(Droser) 20ml üretilmemektedir
ancak jenerik ürünleri piyasada mevcuttur.” bilgisi verildi.
“Halen 7526 ilaç eczanelerde satılmaktadır ve temininde bir sıkıntı
yaşanmamaktadır” diyen Bakanlık
belirli dönemlerde tedarik sıkıntısı,
üretim yetersizliği, fiyat ve geri ödeme sorunları gibi nedenlerden dolayı
çeşitli ilaçların temininde sıkıntılar
yaşandığını kabul etti.

tıp eğitimi

300
Milyon
Euro’luk
pazar

Çapa’da eğitim
durma noktasında
Kontenjan artışı nedeniyle nitelikli eğitim alamadıklarını
söyleyen İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi öğrencileri isyan etti.
Öğrenciler, TTB ve öğretim üyelerinin de desteğiyle 18
Aralık’ta eyleme gitti.
Hekim Postası

Sağlık Bakanlığı yurtdışından ilaç
getirme yetkisini TEB’in yanında
özel firmalara da vermeye
hazırlanıyor.
Hekim Postası
Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) 1996 yılından
bu yana Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokoller
çerçevesinde piyasada bulunamayan ya da ruhsatı olmayan ilaçları yurtdışından getirme yetkisi artık özel firmalara da verilecek. Düzenleme,
SGK tarafından 2013 yılı Ağustos ayında Sağlık
Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikte yer
aldı.

Yetki ihaleyle verilecek
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun
yaptığı açıklamayla da konu kesinleşmiş oldu.
Yurtdışından en çok getirilen ilaçların bir listesi
olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, “Bu ilaçları
sadece TEB getiriyordu, artık Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı o listeyle ihaleye çıkacak.
Bunu artık depolar da yapabilecek. Yüklenici
firmadan opsiyonel olarak ilave taahhütler de
isteyeceğiz. Böylece ilaç sıkıntısı olmayacak.”
diye konuştu. Bakanlık ilaç ithalatı için her yıl
ihaleye gidecek. Konuyla ilgili TEB’in daha
önce açmış olduğu dava ise halen İdare Mahkemesinde devam ediyor.

Protokol sorunu çözülmeli
Piyasada bulunmayan ilaçların nedeninin
yanlış fiyat politikaları olduğunu söyleyen TEB
Başkanı Erdoğan Çolak düzenlediği basın toplantısında, “Şirketlerin kar hırsı ile piyasaya
girmesi bu sorunu çözmez. Yurt dışından getirilecek ilaçlarda ruhsat olmadığı için, muhtemelen yeterli denetimleri yapılamamış ilaçlar
olacaktır. Bu, daha büyük bir soruna yol açacaktır. Yapılması gereken, ilaçlardaki protokol
sorununun çözülmesidir” diye konuştu.

Maliyetler en az iki kat artacak
İlaçları getirme hakkının özel şirketlere verilmesi durumunda maliyetlerin en az iki kat
artacağını söyleyen Çolak, “Birliğimiz bu ilaçları
getirirken, hastaların ilaca daha hızlı ulaşabilmesi için kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmasının getirdiği tüm avantajları hasta
lehine kullanmaktadır. Hasta ile irtibatımızı
sağlayan bu hizmet, bizim için bir kar değil,
itibar meselesidir” dedi ve yapılan düzenlemeyle
yeni bir eczacılık modelinin yaratıldığını sözlerine ekledi. TEB tarafından yurtdışından
2013 yılında 289 milyon Euro, 2012 yılında ise
200 milyon Euro’luk ilaç getirildi.

Fakülte dekanlıklarının kontenjan azaltılması talebinin aksine
YÖK tarafından tıp fakültelerinin
kontenjanlarında 2005 yılından bu
yana yapılan artışın bu yıl yüzde
30’lara çıkarılması, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde
eğitimi durma noktasına getirdi.
Öğrenciler, öğretim üyeleri ve sağlık
çalışanları geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirerek durumu
protesto etti.
Her yıl kontenjanların
yüzde 30 artığını buna
karşın amfi, asistan, mikroskop sayılarında artış
olmadığını belirten öğrenciler, daha fazla kontenjan artışı istemediklerini söylediler. Niteliksiz hekim olmak istemediklerini belirten öğrenciler, “Sağlık politikalarının sonucunda, tıp
fakültelerinin sayısının,

kontenjanlarının artırılması, bizleri
niteliksiz, doktor olmayıp sadece
reçete yazan sağlık memuru durumuna düşürüyor. Biz de buna
karşı çıkıyoruz.” diyerek 18 Aralık’ta eyleme gitti.

Amaç seslerini
YÖK’e duyurmak
Asistan Dr. Coşkun Canıvar, kontenjan artışının durdurulup, nitelikli tıp eğitimi verecek seviyeye
indirilmesi talebiyle toplanan imzalar ile öğrenci ve öğretim üyele-

rinin ayrı ayrı kaleme aldıkları dilekçelerin Rektörlüğe sunulduğunu
söyledi. Dr. Canıvar, öğrencilerin
Rektörlük ve Dekanlık kanalıyla,
kontenjan artışından sorumlu olan
YÖK’e taleplerini iletmeyi hedeflediklerini ve dilekçelere verilecek
cevabın beklendiğini açıkladı.

Sınavsız öğrenci
alımına tepki
Son artışlarla 500’e yakın birinci
dönem öğrencisi bulunan Çapa
Tıp’ta toplam öğrenci sayısı 2500’e ulaştı. Buna ek olarak
yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının
artması ve özellikle
Suriye ve Mısırlı öğrencilerin hiçbir sınava tâbi tutulmadan her döneme kabul edilmesi de öğrencilerin tepki gösterdikleri konular
arasında yer aldı.

Birinci basamak hekimleri
için CPR kursu düzenlendi
Ankara Tabip Odası ve Pratisyen
Hekimlik Derneği Ankara Şubesi
tarafından 11-12 Ocak tarihlerinde,
ATO üyesi hekimler için ücretsiz
CPR kursu düzenlendi. Bu dönem
ikincisi düzenlenen ve Ankara Tabip
Odası’nda gerçekleştirilen kursa
toplam 38 kişi katıldı. Birer gün
süren kursların eğitmenliğini Dr.
Hayati Çakır ve Dr. Hamit Işıkalp
yaptı. Kurs programı uyarınca
hekimlere resusitasyon, solunum ve
dolaşım desteği, defibrilasyon ve
OED kullanımı, ileri yaşam desteği
uygulamalı eğitimi konularında
eğitimler verildi.

devlet hastanesi
Performans ödemeleri
eksik ve hatalı

Eleştiriler
geri adım attırdı
Personel ve hasta tuvaletlerinin birleştirilmesi ve
gizli müşteri uygulamalarının eleştirilere neden
olması üzerine, ikinci “90 Gün Çalışması”
kapsamında talimatlarda değişikliğe gidildi.
Hekim Postası

Karikatür:Taner Özek

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından hayata geçirilen
90 Gün Çalışmasının ikincisi 11
Kasım-10 Şubat tarihleri arasında
gerçekleştiriliyor. Birinci çalışmada yer alan ancak eleştirilere neden olan bazı talimatlarda değişiklik yapılıyor.
Dr. Ersin Arslan’ın hastane tuvaletinde öldürüldüğü örneği verilerek en büyük eleştiriyi alan
personel-hasta tuvaletleri ayrı-

Bu ifadeler yeni çalışma kapsamında, “İl genel sekreterleri,
hastaneler bazında ayrı ayrı ayda
bir kez birlik gözlemcisi uygulaması ile hastaneleri gözlemler.
Hastane çalışanları ve yönetimince
tanınmayan kişiler hasta olarak
hastaneye gider, karşılaştıkları
olumlu ve olumsuz tecrübelerini
gözlem raporu halinde il genel
sekreterliğine raporlar.” biçimine
dönüştürüldü. Hastaneler 90 gün
boyunca 3 defa birlik gözlemcileri
tarafından denetlenecek.

mının kaldırılmasına ilişkin talimatta geri adım atıldı. “Hastaneler
genelinde istisnasız bütün tuvaletlerde personel ya da hasta ve
yakını ayrımı kaldırılması gerekmektedir” talimatı, ikinci 90 günlük çalışma kapsamında “Hastane
genelinde personel ve hasta tuvaletlerinin fiziksel şartlarının
iyileştirilerek eşit standartlarda
hizmet verilmesinin sağlanması,
daha hijyenik ortamlara dönüştürülmesi gerekmektedir.” şeklinde
değiştirildi.

Gizli müşteri “birlik
gözlemcisi” oldu
‘Gizli müşteri’ uygulaması ise
İkinci 90 Gün Çalışmasında ‘birlik
gözlemcisi’ kılıfı altına saklandı.
Birinci 90 Gün Çalışması süresince
hastanelerin ayda bir kez gizli
müşteri uygulaması ile gözlemleneceği, hastane çalışanları ve yönetimince tanınmayan kişilerin
hastanelere giderek karşılaştıkları
olumlu ve olumsuz tecrübeleri il
genel sekreterliğine raporlayacakları ifadelerine yer verilmişti.

Selamlama ve
ev ziyaretlerine
devam
Hastaneye müracaat eden ve
kayıt yaptıran hastaların standart
olarak “Geçmiş olsun” ve “Size
nasıl yardımcı olabiliriz” cümlesi
ile karşılanması ve her ay taburcu
olmuş en az 4 hastanın evinde ziyaret edilmesi uygulamaları, ikinci
90 günlük sürede de devam edecek.
Ayrıca hastanelerden, çalışanların yaka kartı takması, hastane
resimlerinin derlenmesi, bebek
bakım odalarının kullanılabilir olması, çalışan ile hastaların e-posta
adreslerinin toplanıp bildirilmesi,
hasta ve çalışanların memnuniyet
ve memnuniyetsizlik sebeplerinin
araştırılması, çalışanlara yönelik
oryantasyon kitapçığı ve programı
hazırlanması, hastanelerde bilgilendirme videoları ve duyurularının yayınlanması, yaşlı ve engellilere yönelik düzenleme raporlarının oluşturması talimatlarını hayata geçirmeleri bekleniyor.

Hekimlerin uzun süredir
performans sistemi ve
hesaplamalar üzerine dile
getirdiği kaygılar Sayıştay
raporuna da yansıdı.
Denetimler sırasında,
hastanelerin performans
hesaplamalarında eksik ve
hatalı işlemler tespit edildi.
Danıştay, ek ödemelerin
belirlenmesine ilişkin açılan
davada yürütmeyi durdurma
kararı verdi.
Hekim Postası
Hekimler, performans sistemiyle birlikte etik dışı uygulamaların arttığını
ve maaş hesaplamalarının şeffaf olmadığını düşünüyor. Sayıştay’ın Kamu
Hastaneler Birliği denetimi sırasında,
hastanelerin performans ödemelerini
her ay farklı bir katsayı uygulayarak
hesapladığı ve personel maaş ödemelerinde eksik ve hatalı işlemler yapıldığını tespit etmesi de hekimlerin uzun
bir süredir dile getirdiği kaygıları doğrular nitelikte.

fından gerekli görüldüğü hallerde bir
yıl dolmadan değiştirilmelerinin de yolu
açık.
Konuyla ilgili görüş aldığımız hekimler, üyelerin seçimle değil yönetim
tarafından görevlendirme yoluyla gelmeleri ve bu şekilde komisyonun, hastane yönetiminin ağırlıklı çoğunluğuyla
oluşmasından dolayı performans ödemelerinin güvenilirliği konusunda emin
olmadıklarını dile getiriyorlar.

Danıştay’dan
yürütmeyi durdurma

Son yaşanan gelişmeyle birlikte, genel sekreterlerin
Döner
ek ödeme tutarını desermaye
ğiştirebilme ve yekomisyonlarının
Hastane giderniden belirleme
lerinin artması,
başkanlığını hastane
yetkisinin yürüthasta sayısının
mesi durdurulyöneticisi yapıyor, temsilci
azalması, yıl
du. SES tarahekimler başhekim tarafından
sonu vergi difından açılan
seçiliyor. Komisyonun hastane
limine girilmedavada Danışsi gibi sebepyönetiminin ağırlıklı
tay’ın yürütlerle kimi dömeyi durdurma
çoğunluğuyla oluştuğunu
nemler perforkararı vermesisöyleyen
hekimler
mans ödemelenin ardından 15
ödemelerin
rinde ciddi bir düOcak’ta Türkiye
güvenilirliğinden
şüş olması da tepKamu Hastaneleri
kilere neden oluyor.
kaygılılar.
Kurumu Başkanı Ali İhHekimler, ödemelerdeki
san Dokucu imzasıyla bir
düşüşe ilişkin olarak katsayılar
genelge yayınlandı. Genelgede,
üzerinden yapılan açıklamaları anla- “Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
malarının mümkün olmadığını belir- Sendikası tarafından, mezkur Genelterek endişelerini dile getiriyorlar.
ge’nin muhtelif hükümlerinin iptali ve
yürütmesinin durdurulması talebi ile
Komisyon şeffaf değil
Kurumumuz aleyhine açılan davada DaBaşkanlığını hastane yöneticisinin nıştay 11. Daire’nin yürütme durdurma
yaptığı döner sermaye komisyonları kararı doğrultusunda, 2014 yılı Ocak
başhekim, idari, mali, sağlık bakım hiz- ayından itibaren dağıtılacak ek ödeme
metleri müdürlerinin yanı sıra çeşitli tutarının belirlenmesinde genel sekreter
birimlerden hekim ve sağlık çalışanı tarafından, dağıtılacak ek ödeme tutarı
temsilciler ve sendika temsilcisinden kararının değiştirilmesi ve Yönetmelikte
oluşuyor. Ancak sağlık, teknik, yardımcı öngörülen sınırlar dâhilinde yeniden
ve genel idari hizmetler sınıfı temsilci- dağıtılacak ek ödeme tutarı belirlenmesi
lerine kendi birimlerinde seçimle karar mümkün değildir.” denildi. Buna göre
verilirken, dahili ve cerrahi birimlerden genel sekreterler Döner Sermaye Kotemsilci hekimler başhekim tarafından misyonu’nun belirlediği tutarları onayseçiliyor. Bu üyelerin başhekim tara- lamak durumunda olacak.

Katsayılar nasıl
hesaplanıyor
anlayan yok

tıp fakültesi

Kirli Mehmet Paşa’nın
hikâyesi ya da “kirlenmenin
güzelliği” üzerine

Bu sefer hukuku tanıyacak mı?

Tüm
fakülte

silbaştan! O

İdare Mahkemesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne yapılan öğretim üyesi atamalarının hukuki
bir geçerliliği ve haklılığı olmadığını ve üniversitenin
yeniden atama ilanına çıkması gerektiğini hüküm altına
aldı. Karar emsal niteliğinde.
Hekim Postası
Ankara Tabip Odası tarafından Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi (YBÜ) Rektörlüğüne karşı açılan ve öğretim üyesi alımına dair
getirilen kişiye özel atama
koşullarının iptaline karar
verilen dava sonucuna rağmen Rektörlüğün mevcut
atamalarda ısrar etmesi ve
iptal kararının gereklerine
uyulmaması üzerine yeni
bir dava açılmıştı. Açılan
davada ATO, subjektif atama koşullarının iptaline
rağmen YBÜ Rektörlüğünün söz konusu atamaların
geçerliliğinin devam etmesi
için aldığı ek yönetim kurulu kararının iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulmasını talep etti.
Davayı gören Ankara 16.
İdare Mahkemesi 20 Aralık
2013 tarihinde aldığı ara
kararı ile söz konusu yönetim kararına dair yürütmeyi durdurdu. Mahkeme
kararında, idarenin mah-

keme tarafından verilen iptal kararına uyması gerektiği vurgulanarak, “İdare,
iptal kararının amaç ve
kapsamına göre yeni bir
işlem ya da işlemler yapmak, iptal edilen idari işlemden doğan tüm sonuçları ortadan kaldırmak ve
önceki hukuki durumun
geçerliliğini sağlamak görevi ile yükümlüdür” görüşüne yer verildi.

Üniversite yeniden
ilana çıkmak
zorunda!
İdarenin yargı kararını
doğru bir şekilde uygulaması zorunluluğuna vurgu
yapan Mahkeme, objektif
kriterlere göre yeniden ilana çıkılması, bu kriterlere
göre başvuruların yenilenmesi ve atama işlemlerinin
de yenilecek olan ilana göre
yapılması gerektiğini ancak
tam aksi yönde alınan yönetim kurulu kararının hukuka uygun olmadığına
hükmetti.

Bu kararla, YBÜ Tıp Fakültesi’ne yapılan öğretim
üyesi atamalarının hukuki
bir geçerliliği ve haklılığı
olmadığı ve üniversitenin
yeniden atama ilanına çıkması gerektiği de yargı tarafından hüküm altına alınmış oldu.

Subjektif
kriterlerle
diğerlerinin
hakları kısıtlandı
Mahkeme kararında,
daha önce verilen iptal kararının, akademik kadro
ilanında yer alan koşulların
sübjektif esaslara dayanmasından kaynaklandığı ve
ilanda belirtilen kriterler
dışında kalanların kadrolara atanma hakkının kısıtlandığı da hatırlatıldı.
Önceki yargı kararını yerine getirmediğinden dolayı
YBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan hakkında bulunulan suç duyurusu üzerine açılan soruşturma ise
devam ediyor.

“Bu pisliği halk temizler”

Hekim Postası

TTB, KESK, DİSK ve
TMMOB’un çağrısıyla “Özgürlük, Barış, Demokrasi,
Adalet ve Emek Mitingi”
11 Ocak’ta Ankara’da düzenlendi. Türkiye’nin dört
bir yanından yola çıkarak
Ankara’ya gelen on binler

Hipodrom’da toplanarak
Sıhhiye Meydanına yürüdü.
“Bozuk düzende sağlam
çark olmaz, bu pisliği halk
temizler” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe çok
sayıda sivil toplum örgütü,
taraftar grupları ve vatandaşların yanı sıra CHP mil-

letvekilleri de katıldı. TTB
pankartı arkasında Ankara,
Mersin, Bursa, Muğla, Aydın, İstanbul tabip odaları
başta olmak üzere pek çok
ilden hekimler yürüdü. Mitingde TTB Merkez Konsey
Başkanı Özdemir Aktan da
bir konuşma yaptı.

Dr. Burhanettin Kaya
ATO İnsan Hakları Komisyonu üyesi
burha65@yahoo.com

smanlı devrinde bir sadrazam varmış. Yıkanmayı hiç sevmezmiş.
Yıllardır hiç yıkanmadığı için
“Kirli Mehmet Paşa” olarak anılmaya başlanmış. Hacı yağlarını
sürer, hayata olduğu haliyle devam edermiş. Öyle ki, Kirli Mehmet Paşa sarayın koridorlarında
yürüdüğünde kokusu yüzlerce
metre öteden duyulurmuş. Özellikle Divan’da işler daha da kötüymüş. Vezirler kokuya dayanamaz, Sultan divanı topladığında
devlet işleri hemen bitsin diye
acele ederlermiş. Sultan da bu
konudan çok rahatsız olur, sadrazamına bunu hatırlatırmış her
daim; ama ne hikmet ki sadrazam
yıkanmayı sevmezmiş. Gel zaman
git zaman Sultan da bu durumdan
çok rahatsız olunca vezirler sadrazamla konuşup onu yıkanmaya
razı etmişler. Mehmet Paşayı sonunda hamama gitmeye ikna etmişler. Hamam hazırlanmış. Göbek taşının üzerine yiyecekler,
içecekler serilmiş. Utlar çalınmış,
çengiler oynamış. Ve sonunda sadrazam Kirli Mehmet Paşa gerdeğe
girer gibi sırtına vurularak tellağa
teslim edilmiş. Vezirler eğlenir,
yemeklerini yiyip içkilerini yudumlarken tellak işe koyulmuş.
Zaman geçmiş, geçmiş, geçmiş.
Bir türlü sadrazam geri gelmemiş.
Vezirler bir yandan merak etmeye
bir yandan da ne çok kiri vardır
diyerek gülmeye başlamışlar; ama
zaman geçtikçe endişeleri daha
da artmış. Bir anda büyük bir sıkıntı, panik ve telaşla tellak içeri
girmiş. “Paşa gitti, paşa gitti.”
diye haykırmış. Vezirler şaşırmışlar. “Nereye gider bu adam. Gitti
derken bir şey mi oldu?” Soluk
soluğa kalan tellak soluğunu tutup
anlatmaya başlamış: “Paşayı yıkamaya başladım. Ben yıkadıkça
o kir oldu aktı gitti, geriye bir
şey kalmadı.” Meğer Mehmet Paşa
yalnızca kirden ibaretmiş.
Bu hikâyeyi Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Sadrazam Hamamda” adlı
şiirinden öykünerek kaleme aldım.
Osmanlı’da böyle bir paşa olup
olmadığını ya da böyle bir hikâye
anlatılıp anlatılmadığını da bilmiyorum; ama bu hikâye gösteriyor ki, kimi zaman unvanlar;
profesör, doçent, bakan, müsteşar,
milletvekili, rektör, doktor, iş
adamı vs. kimlikler kir gibidir.
Bazı insanlarda onları kaldırınca,
onlardan arınınca altta hiç bir
şey kalmaz. Asıl önemli olan bu

unvanlar, etiketler olmadan bir
şey olabilmektir. Hayata hayat
için, insana insan için, insanlık
için bir iz bırakabilmektir. Ama
bakıyorsunuz ki üniversiteler, fakülteler tam da tanımladığımız
gibi “kir” kadrolarla dolduruluyor. Yıldızlı, yaldızlı “kir”lerle bezeli kadrolar süslüyor derslikleri,
klinikleri…
Oral mukozada dumansız tütünün etkileri gibi son derece üst
düzey (?) bilimsel bilgi ile donanmış ya da psikiyatrik hastalıkları
tedavi etmek ya da önlemek için
“oksidatif stresin” ne denli önemli
(?) olduğunu gösteren yıldızlı hekimler. Bu yıldızlarını bir erdem
gibi üzerine giyinerek koridorlarda
dolaşan… Etik tüm değerleri yok
sayarak, teamülleri yıkarak, bilime
indirgemeci bakan, bütünü göremeyen, bilimselliği sadece yabancı
dergilerde makale yayınlamak olarak algılayan, H indeksinin büyüsüne kapılmış, hastalıkların
toplumsal oluş nedenlerini araştıran ve var olan bilgiyi tartışılır
kılan araştırmaları değil, örneğin
bazı hastalıklarda hipokampus
hacminin değiştiğini gösteren ve
pahalı teknikler kullanılan araştırmaları daha değerli gören ince
ayar jürilerin değer biçtiği. Böylelikle “kir” kadroları katmerli
“kir”lere dönüşüyor.
Tam da burada herkesin diline
dolanan OMO adlı çok eski bir
çamaşır deterjanın daha çok satmak için geliştirdiği, bu amaçla
kirlenmeyi kutsadığı, kirlenmeyi
özgürlük ve yaratıcılıkla birleştirdiği reklamının sloganı akla geliyor. “Kirlenmek güzeldir.”… Gerçekten güzel mi? Biz de sağlık
ortamında, üniversitede, ekonomide, siyasette, bilimde yaşanan
bu kirlenmeyi yüceltip içimize
sindirmeli miyiz? Sevinmeli miyiz
böyle kirlendiğimiz için? Bir OMO
düşüyle mutlu mu hissetmeliyiz
kendimizi? Yoksa kirlenmeye karşı
bir duruş mu sergilemeliyiz? Karşı
çıkmalı mıyız?
Onurlu, erdemli, toplumcu, dayanışmayı ve paylaşmayı teninde
hisseden, hayata ve insana dokunan, can veren, umut veren hekimler olarak temiz ve aydın yüzümüz, ışıltılı gözümüzle dünyaya
bakmalı, coşkulu sesimizle haksızlığa karşı düşüncelerimizi haykırmalı mıyız?
Bugün bunun üzerine düşünmenin ve harekete geçmenin tam
zamanı.

güncel

Düzeltme
ve Cevap
Prof. Dr. Nihat Tosun Vekili Av. Sıraceddin
Çiftçi tarafından gazetemize gönderilen düzeltme ve cevap metni şöyledir:
“Sn. Muhatap,
Müvekkilimiz Prof. Dr. Nihat Tosun hakkında Ankara Tabip Odası’na ait “Hekim
Postası” adlı gazetenin Ekim 2013 tarihli
55. Sayısının spotlar halinde verilen “-üç
yangında ayda 300 bin TL -kamu zararı 10
Milyon TL -Akrabanın uçak biletleri bütçeden” başlığıyla verilen haberin manşet kısmında belirtilen “Sağlık Bakanlığında neler
oluyor?” adlı yazıda Müvekkilimiz hakkında
gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı
niteliğindeki ifadeler kullanılmıştır. Gerek
kullanılan başlıklar ve gerekse de içerik sonucu yazının kamuoyuna sunuluş şekli itibariyle Müvekkilimiz T.C Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı olan Prof. Dr. Nihat Tosun’un
şahsını doğrudan hedef alan, kişilik haklarına
saldırı niteliği taşıyan, yazı yalan ve maksatlı
haberdir.
Müvekkilimizin yazıda akrabası olduğu
iddia edilen Dr. İbrahim Şentürk ile hiçbir
akrabalık bağı bulunmadığı gibi adı geçen
şahsın ataması da Müvekkilimizin Müsteşarlık görevine başlamasından daha evvel
gerçekleşmiş bir atamadır.
Ayrıca Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’ne bir banka tarafından ödenen promosyon
paralarının kişisel harcamalarda kullanıldığı
yönünde Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca
düzenlenmiş herhangi bir denetim raporu
bulunmayıp haberde bu hususta yer alan
iddialar da gerçek dışıdır.
Yine haber içeriğinde belirtilen müvekkilimizin Düzce Üniversitesi’nden aldığı
ücret tamamen hukuka uygun olup, iddia
edildiği üzere hukuka aykırı bir durum söz
konusu değildir.”

Sağlık Bakanlığı'nda
'lüks' yolsuzluk

Değerli Okuyucu,
Bugün içinde bulunduğumuz
süreçte, iki temel olgu gündemi
belirliyor.
Bunlardan ilki, kimi siyasetçilerin ve bürokratların içinde
yer aldığı yolsuzluk olaylarının
bir bir açığa çıkmasıdır. Kamu
gücünün ve kamusal değerlerin,
kimi yönetenler tarafından kendileri ve yakınları için zenginleşme aracı kılındığına kaygı ile
tanık oluyoruz.
Diğeri ise, belki ilkinden de
kaygı vericidir ve söz konusu
yolsuzluk olaylarının aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılıp cezalandırılması noktasında;
muhalif toplum kesimlerine, toplumun demokratik örgütlerine,
hatta aynı zamanda yargı erki
ile basın-yayın kuruluşlarına yönelen ağır bir baskı ve müdahale
sürecine de tanık olmaktayız.
Çağdaş demokratik toplum
düzeninin ve hukuk devletinin
en temel işleyiş kuralları arasında; yönetenlerin, her durumda
eleştirilir, denetlenir ve hesap
verir olması gelmektedir. Bunun
güvencesi ise, şüphesiz bireye
ve topluma tanınan “düşünce ve
ifade özgürlüğü”, “eleştiri hakkı”,
“haber yapma ve bilgi verme
hakkı” gibi mekanizmalarda saklıdır.
Ankara Tabip Odası’nın gazetesi Hekim Postası öteden beri,
kimi siyasetçi veya bürokratların,

SGK, İstanbul'daki bu
skandalla çalkalanıyor

Sağlık Bakanlığı bürokratları,
İstanbul Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü’nden SGK BaşkanlıHalk Bankası ile yaptıkları proğı’na geçtiğimiz 11 Temmuz’da
mosyon sözleşmesinden gelen
çarpıcı bir yazı gönderildi. Yazıda,
yaklaşık 8 milyon lirayı lükse
3 il müdür yardımcısının da kayat ırdı . Has tan e inşa atı için
rıştığı iddia edilen yolsuzluk neTOKİ’ye aktarılan 2.5 milyar lira
deniyle kur umun milyonlarca
bütçe gideri olarak gösterilmedi.
lira zarara uğratıldığı anlatıldı.
Bakanlığın maaşlar dışındaki
Müfettiş görevlendirmesi talep
paraların bankada tutulması karedilen yazıda, ihale ile satılması
şılığında Halkbank tarafından
gereken 180 kadar kamyon ve
ver ilen pro mos yon ücr etin in
Kamu Haznedarlığı Tebliği’ne TIR’lık hurda malzemenin el algöre vadeli bir hesapta olması tında satıldığı, ihalelere fesat kave elde edilen faizin bütçeye gelir rıştırıldığı belirtildi. Ancak ya.
olarak kaydedilmesi gerekiyordu pılan satışlara dair kurum kasapabu
inin
sına para girişi olmadı. SGK BaşBakanlık yöneticiler
raları vadeli hesapta tutmadıkları kanlığı konu ile ilgili müfettiş
ve kendi makam odalarını yeni- görevlendirdi, soruşturma sürüyor.
ledikleri tespit edildi.
16 Aralık 2013 Haber2000
18 Kasım 2013 Hürriyet

kamu sağlık politikalarına dair,
hukuka ve kamu yararına aykırı
gördüğü iş ve eylemlerine yönelik; öncelikle hekim camiasını
ve kamuoyunu bilgilendirmekte,
bilgi ve görüşleri paylaşmakta,
sorumlu görülen kişi ve kurumları eleştirmektedir. Bu yolda
elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, kimi eylem ve olaylar gündeme taşınmakta, bunların aydınlatılmasına katkı sunulmakta, öncelikle de kamuoyu
ile ilgili kişi ve kurumlarda bu
yolda bir farkındalık ve duyarlılık
yaratılmaya çalışılmaktadır.
Bu haklı ve meşru çabaların,
bu yoldaki yayınların; ne yazık
ki zaman zaman bize yönelik
baskı ve yasaklara evrildiği de
oldu. Görmememiz, duymamamız ve belli ki susmamız isteniyor.
Yargı erkinin de, öncelikle ve
her durumda temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olması
beklenir. Ancak, maalesef bu her
zaman böyle olmuyor. Ne yazık
ki yargı da kimi kararları ile,
anılan hak ve özgürlükler karşısında konumlanabiliyor.
Güncel gelişmelerle de izlendiği üzere bugün yargı kararlarının, özellikle siyasi iktidar/yürütme erki karşısında bağımsız-

Sağlık Müdürüne
Hapis Cezası
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
görevi yaptığı sırada karıştığı
ihale yolsuzluğu davası ile ilgili
yargılanan Ankara İl Sağlık Müdürü Seraceddin Çom’a 10 ay
hapis cezası verildi.
Sağlık ihalelerine fesat karıştırdığı iddiasıyla tutuksuz
olarak yargılanan Seraceddin
Çom hakkında Mahkeme kararını verdi. Çom, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sağlık ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddia
edilen ve aralarında Eskişehir
eski Sağlık Müdürü Seraceddin
Çom’un da bulunduğu sanıkların yargılanmasına dün Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
02 Ekim 2013
Eskişehir’in Sesi

lığını ve etkinliğini koruma zemininde zorlandığı, neredeyse
bütün ilke ve kurumlarıyla siyasi
iktidarın baskısı altına alınmaya
çalışıldığı izlenimi kamuoyunda
giderek yaygınlaşmaktadır.
Hekim Postası’nın geride kalan
sayılarında sayfalarına taşınan,
elimizde mevcut birçok belge ve
sair maddi olgularla desteklenen
kimi haberler hakkında, haberlerde adı geçen kimi bürokratların başvuruları neticesinde,
yayın yasağı ya da tekzip kararları verildi. Bu kararlara karşı
hukuki girişimlerde, karşı itirazlarda bulunduk ve bulunuyoruz. Ancak, bu yolda kesinleşen yargı kararlarının gereğini
yerine getirmekte, bu günlerde
başkaları tarafından sıklıkla yok
sayılan “hukuka/adalete saygı”
kuralının bir gereğidir.
Bu ve belki de ileriki sayılarımızda, işte bu gerekliliğin ifadesini bulacaksınız.
Ancak, yönetenler bilsinler ki;
görmeye, duymaya ve konuşmaya da devam edeceğiz.
Yoksa, bilmekteyiz ki sonrası;
kör edici bir karanlık, kahredici
bir sessizlik ve suskunluk olacaktır.
Saygı ile duyururuz.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Bursa'da SGK
yolsuzluğu
operasyonunda
tutuklama
Bursa Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndaki (SGK) yolsuzluk iddiaları ile alakalı gözaltına alınan 9
kişiden 2’si tutuklandı.
Diğer 5 kişi ise toplam
45 bin liralık kefaletle
serbest bırakıldı. Polis,
bazı gazino ve özel hastane sahipleri ve işadamlarının, çalıştırdıkları işçilerin pirim borçlarını
SGK görevlilerine rüşvet
karşılığında sildirdikleri
iddiaları üzerine harekete geçti.
07 Haziran 2013
Yeni Bursa

Ankara'da
hastanenin
malını
hastaneye
sattılar
Ankara’da Mali Suçlarla Müc adel e Şube
Müdürlüğü ekiplerinin
önceki hafta Atatürk
Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne yaptığı baskının
detayları ortaya çıktı.
5 yıllık takibin ardından polis, sterizilasyon
ve dezenfeksiyon malzemelerinin alımına
ilişkin ihalede usulsüzlük tespit etti.
06 Ekim 2013
Bugün

güncel

Her yer rüşvet
her yer
yolsuzluk!

Sağlık Bakanlığı ve
kurumları Sayıştay
denetimine takıldı
Kamu Hastaneleri Birliği gibiSağlık Bakanlığı ve
genel müdürlükleri de Kamu Hastaneleri Birliği
gibi Sayıştay’ın 2012 yılı denetimlerinden
geçer not alamadı.
Hekim Postası

Kansu Yıldırım
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2013
yılında 107 ülkede 14 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Yolsuzluk Barometresi” kamuoyu anketine göre, Türkiye’de kurumlar arasında yolsuzluk sıralamasında
sağlık kurum ve kuruluşları 6. sırada
yer aldı. Uluslararası kurumların kayıtlarına geçen sağlık alanındaki yolsuzluklar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
verilerinde de ilk sırada yer aldı.
EGM’ye bağlı Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM)
raporlarına göre son birkaç yıldır sosyal
güvenlik ve sağlık sektöründe yolsuzluk
vakalarında ciddi bir artış var. 2009 yılında 36 olan yolsuzluk operasyonu sayısı,
2010’da 59’a, 2011’de de 67’ye çıktı.
2012 yılında 58 operasyon gerçekleştirildi.

2011-2012’de de
sağlık alanı başı çekti
KOM tarafından 2011’de 13 sektörde
gerçekleştirilen 207 yolsuzluk operasyonunda ilk sırada sağlık sektörü geldi.
Kamu ve özel sağlık sektöründe 62 yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi ve
34’ü kamu görevlisi 152 kişi tutuklandı.
Aynı yıl sosyal güvenlik alanında 5 operasyon gerçekleştirildi ve 29’u şüpheli
olmak üzere 11 kişi tutuklandı.
2012 yılı KOM verilerine göre ise 15
sektörde gerçekleştirilen 224 yolsuzluk
operasyonunda sağlık sektörü ikinci sırada yer aldı. 51 yolsuzluk vakasının

tespit edildiği operasyonlarda 28’i kamu
görevlisi 85 kişi tutuklandı. Sosyal güvenlik alanında 7 yolsuzluk operasyonu
gerçekleştirildi ve 7 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2012 Raporunda sağlık ve sosyal
güvenlik sektörlerinde gerçekleştirilen
usulsüzlüklere yönelik operasyonlarda
şu suçlar ön plana çıktı:
Bazı sağlık kurumlarınca gerçekleştirilen medikal cihaz/tıbbi malzeme alımı
ihalelerine fesat karıştırılması suçları,
Usulsüz ve/veya sahte reçete/rapor/ilaç
yazılarak harcamaların Sosyal Güvenlik
Kurumu’na fatura edilmesi,
Kurulan paravan şirketler üzerinden
şahısların hiç çalışmadıkları halde sigortalı gösterilmesi ve sağlık, emeklilik
vb. gibi haklardan usulsüz yararlanmaları.

CHP’den Meclis Araştırma
Önergesi
CHP Mersin Milletvekili Dr. Aytuğ
Atıcı Sağlık Bakanlığı’yla ilgili üst düzey
bürokrat ve siyasi erkin yakınlarına yönelik basında çıkan yolsuzluk iddiaları
hakkında Ocak ayında TBMM’ye bir
araştırma önergesi sundu. Atıcı önergesinin gerekçesinde, bugünkü iktidarın
döneminde atanan Sağlık Bakanlığı bürokratlarının da yargılandığı çok sayıda
dava olduğuna ve kamuoyunda “112 acil
rüşvet” olarak bilinen olayla ilgili Emniyet
Genel Müdürlüğü raporlarına rağmen
hükümetin gerekli önlemleri almadığına
dikkat çekti.

Sayıştay’ın Eylül 2013’te yayınlanan 2012 Denetim Raporlarına
göre Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı
Kurumu, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu ile Türkiye Hudutlar ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü yapılan
denetimlerden tam anlamıyla geçemedi.
Kamu Hastaneleri Birliği gibi
Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı
Kurumuna ait mali tablo, bilgi ve
belgeler de Sayıştay’a teslim edilmediğinden, her iki kurumun 2012
yılına ilişkin mali tabloları hakkında
görüş bildirilmedi. Ayrıca Sağlık
Bakanlığı tarafından Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına
yaptırılan sağlık tesisleri ve hizmet
binaları giderlerinin ödenmesinde,
yapılan ön ödemelerin kapatılmadığı
ve bütçe giderinin kaydedilmediği
tespit edildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 yılı Genel Bütçe
Denetimlerinde, kurumun personel
maaş işlemlerini yürütürken bazı
hatalı işlemler yaptığını da tespit
eden Sayıştay, Kuruma bağlı 983
adet döner sermayeli işletmeyi mercek altına alarak, işletmelerin hukuki yapısının Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununda belirlenen
ilkelere uyumadığı sonucuna vardı.

Laboratuvar tetkikleri
incelenmedi
Sayıştay denetimlerinde, tetkik
ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarı

tavan ücretin
% 100’ünü
geçmesine
karşın, Halk
Sağlığı Kurumunun aile
hekimlerinin laboratuvar tetkiklerini incelemediği tespit edildi. Antalya, İstanbul, İzmir gibi bazı illerde limitin fazlasıyla aşıldığı kaydedilen raporda, bu incelemenin
aile hekimlerinin tetkik yazmasını
engellemek adına değil, yersiz tetkik
istismarını önlemek amacıyla yapılması gerektiği belirtildi. İncelemenin kuruma ek külfet getirmeyeceği aksine fazla ödemede bulunmasını engelleyeceği de raporda
geçen ifadeler arasında yer alıyor.

Planda yer alan
denetim yapılamadı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihaz, Etüt,
Proje Yetkilendirme ve Koordinasyon Dairesi görev alanındaki iş ve
işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin
zamanında Sayıştay’a sunulmamasından ötürü planda yer almasına
karşın bu konuyla ilgili denetim
çalışması yapılamadı. Bu eksiklikten
ötürü Sayıştay, mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru
ve güvenilir bilgi içerdiği ve gelir,
gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanun ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varsa da, Kurum hakkında
şartlı görüş verdi.

Taşınmaz mallar
kayıtlara geçirilmedi
Sayıştay’ın hakkında şartlı olumlu görüş bildirdiği bir
diğer kurum da Türkiye Hudut ve Sahiller Genel
Müdürlüğü. Sayıştay, Genel Müdürlüğe ait tapuda kayıtlı
ve tapuda kayıtlı olmayan bina, arazi ve arsaların adet ve
yüzölçümü bakımından önemli bir kısmının muhasebe
kayıtlarına alınmadığını tespit etti.

şiddet
Dışkapı Yıldırım Beyazıt’ta
“tasarlanmış saldırı”
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Ankara Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde bir hasta, bir
ay kadar önce hastaneden
ayrılırken “seninle hesaplaşacağız” diye tehdit ettiği
üroloji kliniği asistanı Dr.
İsmail Önder Yılmaz’ın kolunu kırdı. Bir ay sonra kontrol için geldiği hastanede Dr.
Yılmaz’ın odasının önünde
içerideki hastalar ayrılana
kadar bekleyen saldırgan,
daha sonra odasına girip hekimi darp etti. Saldırı sonucunda kolu kırılan Dr. Yılmaz
ameliyata alındı.

Caydırıcılık
artırılmalı
Olayın ardından Ankara
Tabip Odası hekime yönelik
şiddeti protesto etmek üzere
Dışkapı Yıldırım Beyazıt

Dr. Ersin Arslan’ın
katiline 24 yıl
Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te görev yaptığı
hastanede bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak
öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması 14
Ocak 2014 günü görüldü. Gaziantep 4. Ağır Ceza
Mahkemesi, Murat Geceken’in Dr. Ersin Arslan’ı
tasarlayarak görevinden dolayı öldürme suçunu
işlediği sonucuna vararak önce ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası verdi. Murat Geceken’in suçu
işlediği tarihte 17 yaşında olması nedeniyle, Türk
Ceza Kanunu’nun 31. Maddesi uyarınca cezasında
zorunlu indirimi yapıldı.
İndirimi en az miktardan yapan Mahkeme, sanığın
Türk Ceza Kanunu uyarınca verilebilecek en üst
ceza miktarı olan 24 yıl hapis cezası ile
cezalandırılmasına karar verdi.
Son duruşmaya Dr. Ersin Arslan’ın yakınları ile
yakınlarının avukatları dışında yargılamayı
başından itibaren takip eden Türk Tabipleri Birliği,
uzmanlık dernekleri, tabip odaları ve sağlık
çalışanları sendikaları temsilcileri katıldı.
Davanın karara bağlanmasından sonra Gaziantep
Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği temsilcileri
tarafından yapılan basın açıklamalarında bu
kararın tek başına adalet duygusunu tatmin
etmeye yeterli olmadığı, bu kişiye böyle bir suçu
işleyebileceğini düşündüren sağlık politikaları
yöneticilerinin asıl sorumlular oldukları ve hala
etkili adımların atılmadığı vurgulandı.

Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Hastanede görev yapmakta
olan hekimlerin de katılarak
destek verdiği basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip
Odası Başkanı Dr. Özden Şener, bu saldırının planlanarak gerçekleştirilmiş olmasının vahameti arttırdığını
belirterek hukuki süreçte
asistan hekimin yanında olacaklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı başta olmak
üzere tüm yöneticilere seslenerek sağlık çalışanlarına
güvenmeyi bilmeleri ve çalışanları hedef gösteren ifadeleri terk etmeleri çağrısında bulunan ATO Başkanı,
sağlıkta şiddetin önlenmesi
için doktorların her hastaya
yeterli zaman ayrılabilmesinin sağlanmasını ve sağlıkta şiddet yasası çıkartılarak caydırıcılığın artırılmasını talep etti.

Nöbete ve hak
kayıplarına hayır!
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TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla, aile hekimlerine dayatılan acil nöbetleri,
uzmanlık eğitimi zorlamaları
ve hak kayıplarıyla ilgili olarak 16 Ocak 2014 tarihinde
birçok ilde olduğu gibi Ankara’da da basın açıklaması yapıldı.
TTB Aile Hekimliği Kolu
ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen basın toplantısında, Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimleri
ve diğer sağlık çalışanlarının,
kendilerini kamu hastanelerinde acil nöbet tutmaya zorlayan Sağlık Torba Yasasını
kabul etmeyecekleri dile getirildi. Toplantıya TTB Merkez
Konseyi 2. Başkanı Gülriz

Erişgen, TTB Aile Hekimliği
Kolu Başkanı Handan Yüksel,
ATO Aile Hekimliği Komisyonu’ndan Zafer Çelik ve Ankara
Tabip Odası Yönetim Kurulu
Üyeleri Ebru Basa ile Rıza
Özbek katıldı.

Ücretler düşürülecek
Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşündüğü Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliğine de değinilen basın toplantısında,
değişiklikle ASM çalışanlarının ücretlerinin düşürüleceği,
yeni ek görev ve sorumluluklar getirileceği ve kazanılmış hakların geriye götürüleceğinin anlaşıldığı belirtildi.

Uzmanlık eğitimi ile
ilgili endişeler var
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun
‘Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi’nin esaslarını belirlemek
amacıyla 2-3 Ocak 2014 tarihinde yaptığı toplantında aldığı kararlar aracılığıyla Sağlık
Bakanlığı’nın, yıllardır birinci
basamak hizmet birimlerinde
hizmet yürütmekte olan pratisyen hekimlere uzmanlık sınavına girme şartı getirmesi,
eğitimin belirsiz içeriği, 6 yıl
gibi uzun bir süreye yayılacak
olması, 6 aylık rotasyonlarla
kendi nüfusundan kopması
ihtimali gibi yaşanabilecek
birçok olası sorunların endişelere neden olduğu ifade edildi.

özel hekim
İş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi çalıştırmak
artık zorunlu
Muayenehaneler de dahil olmak üzere
50’den az çalışanı bulunan çok
tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde,
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
istihdamı için tanınan süre 1 Ocak
2014’te doldu.
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Sekreter, yardımcı personel ve benzeri herhangi bir
çalışanı bulunan hekim muayenehanelerini
de ilgilendiren düzenlemeye göre, bundan sonra işçi sayısına göre aylık
daimi iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi çalıştırmak
zorunlu hale geldi.
Kademeli olarak
yürürlüğe giren 6331
sayılı yasa gereğince 1
Ocak 2014 tarihinden itibaren 50
ve daha az sayıda çalışanı olan tehlikeli ve
çok tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu oldu. İşyerlerinde çalışanlar arasında belirlenen niteliklere
sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamı veya bir kısmı ortak sağlık ve güvenlik birimleri
(OSGB) aracılığıyla da yerine getirilebilecek. Muayenehanesinde çalışanı bulunmayan hekimler için bu
zorunluluk söz konusu değil.

Tarihler sürekli ertelendi
Kanunun çıkmasının ardından tehlikeli sınıf içinde
yer alan muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, aile
hekimliği, okul hekimliği, işyeri hekimliği ve diyaliz
merkezlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
çalıştırmak için ilk olarak 1 Temmuz 2013’e kadar
süre tanınmıştı. Ancak iş güvenliği uzmanı sayısındaki
yetersizlik gerekçe gösterilerek 50’den az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflardaki işyerleri
için bu süre 1 Ocak 2014’e kadar uzatılmıştı.

Risk değerlendirmesini de
artık uzmanlar yapacak
01 Ocak 2014 tarihine kadar hekim ve çalışanların
kendilerinin yapabildiği risk değerlendirmesini bu tarihten sonra iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin
de aralarında bulunduğu ekip tarafından yapılması
gerekiyor. Risk değerlendirmesini yaptırmayan işyerlerine ilk ay için 3000 TL, aykırılığın devam ettiği her
ay için 4500 TL idari para cezası verilmesi söz konusu.

Ziyaret Bitti
Dağılın Lütfen
Nihal Kemaloğlu
Gazeteci Yazar
nihalkemaloglu@gmail.com
Son on yılda “neoliberal sağlık
müstemlekesine” çevrilen Türkiye’de bulunmayan kuduz aşısı,
hortlayan verem, kızamık, sıtma,
çiçek, haberlere yeni düşen çocuk felci vaka sayımız, kamu
sağlığı adına vardığımız “trajik”
evreyi apaçık gösteriyordu.
Yıllardır battal boy siyasi popülizmin arkasına saklanan “Sağlıkta acı ve pahalı reçetemizi”
devlet tarafından 75 milyon vatandaşın eline tutuşturma vakti
nihayet gelmişti. Türkiye kamusal sağlık alanı, koruyucu
sağlık sistemi, devlet hastaneleri,
çalışanları ve teşkilat yapısıyla
tamamen lağvedilirken ruhumuz duymamıştı. Çünkü
o esnada ne
kadar meşguldük...
Milyonlarca tomografi, ultrason çektirmiş, kişi başına kilolarca ilaç tüketmiş ve sağlık
kurumlarına “yerli yersiz” başvurma ve ziyaret sıklığında çılgın bir rekora sahip olmuştuk.
“Hemşirenin yaptığı iğne acıttı”,
“doktor bana güleryüz göstermedi” diyerek alo ihbar hatlarına
şikayet telefonlar açmıştık. Hastanelerden telefonla randevu
alırken bir kaç TL ödediğimizi
sonradan öğrenmiş ve bir doktorun altı dakika ayıracağı 70.
hasta olmayı “sağlıkta cihan reformu” sanmıştık.
Sağlık bilgilerimizi son adet
tarihinden, bipolar tanımıza kadar devlet “istiflerken” bu mahrem bilgi stoku bizi katiyen endişelendirmemişti... Gebelik testi
yaptıran kadınların evine telefon
açan “sağlıkçı bir dost”, evin erkeğine “kızınız, karınız hamile”
kamu sağlığı bilgisini “ücretsiz”
vermeye başlamıştı.
On yıl boyunca sezaryeni irice
performans puanıyla “ödüllendiren”, 10 uluslararası bilimsel
yayına rutin dermatolojik müdahale puanını “hak gören” Sağlık Bakanlığı “paradigma değişikliğine” giderek, hastane inşaat
ihalesi açmadığı zamanlarda “kadın doğurganlığını” denetlemeye,
vatandaşın mahrem bilgilerini
piyasalara satmaya başlamıştı.
Hastane koridorlarında dövülen, kalbinde bıçak yaralı 30
saattir çalışan cerrahlar, “sistem
sömürüsüne” katlanmayıp çalıştığı kurumun üst katından
“artık dayanamıyorum” notuyla

intihar eden genç asistanlar bir
gün içinde unutuluyor, hastane
duvarlarında doktorların ensesinde silah ve bıçak gölgeleri
geziniyordu.
Üniversite hastanelerinin
önünde işten atılmış “taşeron
sağlık emekçi” çadırları rektör
veya başhekim talimatlı yine
“taşeron” özel güvenlikçilerce
söktürülüyor, sağlık emekçilerinin sendikaları yasal düzenlemelerle tasfiye ediliyordu.
Ama bir süredir yedi yıldızlı
lüks hastane odalarının ipek
seccadeli, LCD ekranla donatılmış dekorasyon fotoğraflarının
yanında, yine kuyruklarda 7-8
saat bekleyen muayene, ilaç,
tetkik katkı payını yüklenmiş
ama GSS kredi kart limiti aldığı
sağlık “paketine” yetmeyen hasta
yığınları belirmeye başlamıştı.
Devasa fark ücretini bulup
buluşturup ödeseniz bile aylar
sonrasına MR randevunuza kısmet olup gidip gidemeyeceğinizi
bilemiyordunuz.
2013 yılı itibariyle hepimize
“Ziyaret bitti şimdi odayı boşaltınız” deniyordu.
Kısacası, “eski sistemin yozlaşması” gerekçe gösterilerek
sağlık hakkı “doğumdan-ölüme”
parayla satın alınan bir “mal”
olmuştu.
Ve 1992 yılında sağlık harcamaları 4.9 milyar TL tutan Türkiye’nin 2012 yılı harcamaları
76 milyar TL’ye ulaşmış, kişi
başı nakit harcama ise 566 dolara çıkmıştı.
Ama durun, bu “piyasa “ daha
da şişecekti ve küresel sağlık
piyasalarının 2023 yılı ülke sağlık harcama beklentisi 100 milyar TL ve kişi başı 2000 dolara
yerleştirmişti çoktan. Tabii ki
“bu altın dönüşümün hem finansal kaynağı hem nesnesi” olduğumuzu idrak ancak mümkün
oluyordu.
Bu günlere kolay gelmemiştik.
Önce doktorların meslekleri üzerindeki özerkliği siyasi tahakkümle yıkılınca, “CEO’lu işletme”
devlet hastanelerinde “kar” odaklı çalışma rejimine kolayca geçilmişti.
Tüm sağlık çalışanlarına sözleşmeli-taşeron modeller dayatılırken, itiraz eden anında işsizlikle “terbiye” edilmiş, sağlık
sistemi “vakit nakittir” piyasacı
değer sistemine göre yapılanmıştı.

Küresel hastane zincirleriyle
kol kola yerli sermaye grupları
Başbakan’ın “fakir” hayali
“Kamu-Özel Ortaklığı (Şehir Hastaneleri) ihalelerinin birinden
çıkıp diğerine koşuyorlardı.
Böylece bir milyon metrekare
“tahsis” kamu arsasına özel sektör tarafından inşa edilecek, 29
yıl boyunca bütün ticari alanları
ve % 70 doluluk oran garantisiyle
işletilecek olan “Şehir Hastanelerinin” önümüzdeki otuz yıl
100 milyar TL tutan “kira bedelini” sıhhatle ödeyecektik.
“Benim vatandaşım özel-devlet fark etmez, parasız sağlık
hizmet alacak, vatandaşın boynunu büktürmeyeceğiz” davudi
gürlemesi de haliyle susmuştu.
Özel hastane fark ücretlerine
gelen %200’lük zam “kimin” nereye doğru yönleneceğini, “sınıfsal” hastanesini parasına ve
tamamlayıcı sağlık sigorta bütçesine göre A, B, C, D mi ayan
beyan göstermişti. Takvim hızlanmış; zorunlu GSS mükellefi
olup prim ödeyen tüm vatandaşların bir yıl sonra topyekun
tamamlayıcı özel sigorta kapsamına
doğru
mobilizasyonu başlatılmıştı.
“Milletçe” yani “75 milyon”
yani dört kişilik bir aile yılda
birkaç bin TL’ye “tamamlayıcı
özel sağlık sigorta sektörünü” abad etme tarihi gelip çatmıştı.
Ve SGK tarafından 2014 yılı
için GSS’nin karşıladığı “hizmetler” yeniden belirlenince “gözağız-diş tedavi ve reçeteleri” GSS kapsamı dışına çıkartılıvermişti.
Kanser ve diyaliz hastalarından katkı payı talebi şimdilik
direkten dönmüştü ama “tek”
kullanımlık ameliyat malzemelerinin tekrar tekrar sterilize
edilip kullanıldığını öğreniyorduk...
Sağlık Bakanlığı’nın fellik fellik Sayıştay’dan kaçırdığı raporlarına bakınca da Neoliberal KİT
SGK’nın özel hastanelere kaptırdığı 5 milyar TL’lik “açığını”
görüyorduk, sağlık kurumuna
hiç gitmemiş vatandaşlara düzenlenen on binlerce yatış, tedavi
ve yoğun bakım faturaları yerden arşa kadar yükseliyordu.
Ne mutluluk ki yatak sayısından kat be kat fazla yoğun
bakım hizmeti verme “teknolojilerine” erişmiştik.
Evet, evet “ziyaret bitmişti”
beş yıldızlı plastik çiçekli, taşeron hemşire ve sözleşmeli doktorlu hastaneden apar topar uzaklaştırılıyorduk. Ve her yerimizden
“sağlık”,
pardon
“Piyasa Sağlık Sistemini” finanse
edecek demet demet fatura fışkırıyordu...
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Milyon dolarlık cihazlar
için “evden eve nakliyat”
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü,
öğretim üyelerinin tüm
itirazlarına rağmen tıp
fakültesi araştırma
laboratuvarlarını Gölbaşı
Yerleşkesine taşıma
kararında ısrarcı. Milyon
dolarlık cihazların taşınması
için tutulan Öz Sıla Nakliyat
kamyonlarının hazır
beklediği hastane bahçesinde
toplanan öğretim üyeleri ve
TTB-ATO temsilcilerinin
tepkileri üzerine taşınma iki
kez ertelendi. 8 ))
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görev yapan hekim ve sağlık
çalışanları çalışma
koşullarını protesto etmek
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çalışanlarının fenerli gece eylemin
Mahkemesi’nin
duvarına lazerle
“Sağlık Haktır”
yazıldı. Kan
ağlayan adaleti
temsilen siyahlar
giyinmiş bir canlı
heykel eylem
boyunca Mahkeme
önünde
performans
sergiledi. 11 ))
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Bir politika olarak “reform” adı altında
meslek)) örgütlerinin yeniden
yapılandırılması projesi adım adım yürürl
üğe konuyor. Bazı düşünce
kuruluşlarının söylem ve kanaat oluştu
rma yoluyla zeminini hazırlamaya
çalıştıkları düzenleme girişimlerini saldırı
ların hedefindeki TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası’ndan Nevzat Ersan
değerlendirdi. 10 ))
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Tam gün
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Hastane

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğretim
üyesi alım ilanında Tıp
Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı profesör
kadrosu için
adaylardan “Oral mukozada dumansız
tütünün etkileri üzerine
çalışması olması” istendi. Bu çok spesifik
tarif dermatoloji camiasında şaşkınlı
kla
karşılanırken, ilgili anabilim dalının
böyle bir kadro ihtiyacı ve talebi olmadığ
ı, öğretim
üyesi alımının Rektörlük kararı olduğu
öğrenildi. 3 ))

Hastanesi’nde 18 Nisan akşamı
bir hasta yakını, asistan hekim,
intörn hekim ve hemşireye
belindeki silahı göstererek
ölümle tehdit etti. Hastanedeki
asistan hekimler 19 Nisan
Cuma günü sabahtan itibaren
iş bıraktı, tüm polikliniklerde
hizmet durdu. 6 ))
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Sağlık Bakanı değişti
4
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Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ
koltuğunu Dr. Mehmet
12
9
Müezzinoğlu’na bıraktı.
Kamuoyunda, bugüne dek
çok başarılı olduğu söylenen
Recep Akdağ’ın neden
görevden alındığına
dair tartışmalar devam ediyor. 4 ))

13

8

))

asistan hekim
Performans ödemeleri
dibe vurdu
Türkiye genelinde tıp fakült
esi
ve eğitim ve araştırma
hastanesinde
çalışan asistanların
performans ödemeleri 2012
yılının son
aylarında “sıfır”
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liraya kadar
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İbni Sina’da saldırı ve ölümle tehdit k
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Ankara Üniversitesi İbni Sina
10
13
14

4
Hasta
nesi’nde uzmanlık eğitimi gören asist
an hekimlere
bir süredir hastane yönetimi tarafından
dayatılan
“acil serviste triaj nöbeti tutm
a” uygulamasına karşı
11
Ankara Tabip Odası tarafından açılan
iptal davasında,
yürütmenin durdurulması kararı verild
i. 8 ))

SAĞLIK HAKTIR

Meslek birliklerine "liberal" saldırı

"bilimsel
atak!"
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Anayasa Mahkemesi
duvarında:
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Gazi Rektörlüğü’nden

şart
YÖK genelgeyle “kişiye özgü
” dedi ama yardımcı
koym
4 ayın
doçent alımı için
ine
“anastrozolun rat testisi üzer
ında çalışması olmak”
etkisi alan
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Aile hekimliği

Poliklinik, yoğun bakı
büyüyen
sayılarını artırarak her gün
erinde,
eğitim ve araştırma hastanel
almaları
hekimlerin kısa süre nefes
dinlenme
için ihtiyaç duydukları özel
4 ıyor. 2 ))
alanlarına yer bulunam
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asistan
Ankara Tabip Odası tarafından
tılan
hekimlerin sorunlarına ve daya
ek üzere
çalışma koşullarına dikkat çekm
Vatandaş
“Türkiye’nin Sağlığı Hastadır!
adır” başlıklı
Çaresiz, Sağlık Çalışanları Zord
irildi. 11 ))
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Türkiye Kamu
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Bir hekim olarak geleceğe umutla bakıyorum.
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Cumhurbaşkanı tarafından
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Kamu Özel Ortaklığı Yasası,
leri
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Tıpta “ekstern eğitim”
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Döner sermayeden
yapılacak
ek ödemeler
yeniden düzenlendi
Asistan
hekimler
“imdat”
diyor!

Ankara Tabip
Odası’nın hekimlerle
yaptığı anketten
çarpıcı ama
şaşırtmayan sonuçlar
çıktı. Anketi kamuoyu
ile paylaşan ATO yönetimi, sağlık yöneticilerine,
2
“çalışan memnuniyetini
ölçmekte samimiyseniz
doğru sorularla çalışmalısınız”
diye seslendi. 9 ))
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SABİM’i ziyaret eden
Ankara Tabip Odası
heyeti, hekimlerin
yoğun tepkisine neden
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yöneticileriyle görüşt
ü.
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Yürütülen mekanizma
dolayısıyla hekimlerin
yaşadığı sıkıntıları
aktaran ATO heyeti,
toplantının ardından
sistemin işleyiş
biçimine ilişkin
incelemelerde bulundu.
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ATO heyetinin
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TBMM yetkisi
gasp edildi
8

Sağlık Bakanlığı teşkilata yolladığı
rehberde, TBMM’de görüşülmemiş
olan
tasarı maddesinin “aynen çıkarılacağı
nı” garanti etti. TTB’nin konuya dikka
t
çekmesinin ardından, “aynen çıkarı
lacaktır” ibaresi alelacele metinden
silindi. 3 ))
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Bir yıl oldu
Çıt yok!
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Aralık

hayatını
hastasından bulaşan KKKA hastalığından
smi rakamlar ve tabip odaları
b i Al

Yargıdan emsal niteliğinde karar!
Aralık 2013

ÖZELDE YA DA KAMUDA
Sağlık kuruluşlarının
kapısı tabip odalarına
kapatılamaz!

Yargı, hem insan hakları hem de tabip odalarının çalışmaları açısından son derece
önemli bir karara imza attı. ATO’dan 8bir heyetin Numune Hastanesi mahkum koğuşunu
4
ziyaretine izin vermeyen Bakanlık işlemi iptal edildi. Mahkemenin gerekçeli
kararında,
özel ya da kamu hastanelerini yerinde gözlemlemenin tabip odalarının görev ve
sorumluluğu olduğu teslim edildi. 7 ))
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Sağlık politikaları

ölüm
Dr. Ersin Arslan’ın
yıldönümü olan 17
Nisan’da tüm
gibi
ğu
Türkiye’de oldu
Ankara’da da beyaz
yürüyüş yapıldı.
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lu Park’ta yaptıkları kahvaltılı forumla Gezi
İşyeri hekiml
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6-7
8 ))
12

Güncel

2

6-7

11

Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Yöneticisi Nurullah Zengin
hakkında, geçtiğimiz yılki olaylı 29
Ekim kutlamalarının ardından
hastanesinde görevli bir hekime sözel
şiddette bulunduğu gerekçesiyle ceza
davası açıldı.
6-7 6 ))
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Ekim 2013

dan sağlıkta şiddetin
Dr. Ersin Arslan’ın katlinin ardın
ı Recep Akdağ'a
önlenebilmesi için TTB Sağlık Bakan
talepleri makul bularak
7 acil talep iletmiş, Bakan bu
3
şti. Akdağ geçen 9
üzerinde "çalışacağı" sözünü vermi
medi. Şimdi gözler
ayda sözlerinin çoğunu yerine getire
ak mı yoksa
3 Müezzinoğlu’nda. O da Akdağ gibi sadece bakac
Bakan
çalışacak mı?
hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü
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Dr. Ersin Arslan Şiddet Özel Sayısı
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Haziran-Temmuz 2013

Yaklaşık bir aydır polis barikatlarıyla
halka kapatılan Gezi Parkı 8 Temmuz
Pazartesi günü İstanbul Valisi, Büyük
Belediye Başkanı ve Beyoğlu Belediye
şehir
Başkanı’nın katıldığı resmi törenle “halka
açıldı”. Akşam saatlerinde ise parka
gitmekte olan ve İstanbul Tabip Odası’
nın da bileşenleri arasında yer aldığı
Taksim Dayanışması üyeleri İstiklal
Caddesi’nde gözaltına alındı. Gözaltındak
i İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri
Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Kamil Tekerek,
Mimarlar Odası yöneticisi Mücella Yapıcı
, TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solma
z’ın da aralarında olduğu onlarca kişini
adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 8 ))
n

2013'ten satırbaşları...

Haziran-Temmuz 2013

Vali “Gelin” dedi,
polis gözaltına aldı
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Mısır’da
doktorlar ve
eczacılar iş
bıraktı
Mısır’da kamu sektöründe çalışan
doktorlar 514’ten fazla sağlık kurumunda
bir günlük grev düzenledi.
Hükümete doktorların taleplerini ileten Mısır Doktorlar Sendikası, öncelikli
sorunlarının ekonomik durumlarında
iyileştirme ile çalışma saatlerinin yeniden
düzenlenmesi olduğunu belirtti. Mısır
Doktorlar Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Reşvan Şaban, hükümete ve
sağlık bakanlığına ilettikleri taleplerinin
sadece ücretlerle ilgili olmadığını, iş saatleri gibi doktorların en fazla sıkıntı
yaşadığı konuları kapsadığını söyledi.
Şaban, Eş-Şarkıyye ve Dimyat illerinde
grevin % 100, Kalyubiye kentinde % 30,
İskenderiye’de % 70, Beni Suveyf’de %
80 başarı sağladığın, hastaların kendilerini desteklediklerini ve hükümetten
gerekli adımı beklediklerini kaydetti.
Doktorların grevi esnasında Mısır Eczacılar Sendikası da üyelerine grev çağrısı
yaptı. Eczacılar Sendikası yetkilileri sabah saatlerinde greve başladıklarını ve
% 75’lik katılım gerçekleştiğini belirti.
Grev süresince üniversite hastanelerinin
acil birimleri ile orduya bağlı sağlık kuruluşlarında hizmet devam etti. (Kaynak:
Daily News Egypt)

ABD’de hastane baskını
Araştırmalara göre her 100 kişiden
89’unun silah sahibi olduğu ABD’de tanık
olduğumuz okul baskınlarının bir benzeri
bu sefer bir hastanede gerçekleşti. Nevada
şehrinde faaliyet gösteren Renown Tıp Merkezi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 2
kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bölge Polis Departmanı yetkililerinden

Nijerya’da grevler
devam ediyor
Nijerya’da ücret ve çalışma koşullarında
iyileştirme talep eden ve Aralık ayından bu
yana iş bırakma eylemleri gerçekleştiren doktorlar, hükümetin gerekli adımları atmaması
üzerine grevlere devam edeceklerini duyurdu.
Sağlık sisteminde reformu öngören ve doktorlar ile hükümet arasında imzalanan anlaşmalara hükümetin uymadığını belirten Nijerya
Tabipleri Birliği, ülke genelinde iş bırakacaklarını belirtti.
Nijerya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Francis
Faduyil, çalışma ve nöbet sürelerinin düzenlenmesi, sağlık çalışanlarına yönelik ayrımcı
politikalara son verilmesi, ücretlerin refah seviyesine göre ayarlanması, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ekipmanların ye-

Albert Snovert, hastane saldırısında saldırgan
dahil 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Psikolojik
sorunlarının olduğu belirtilen saldırgan hastaneye girerek etrafa ateş açtıktan sonra
kendi silahı ile intihar etti.
Saldırı sonrasında okul saldırıları için alınan güvenlik önlemlerinin hastaneler için
de alınıp alınmaması konuşulmaya başlandı.
(Kaynak: Voice of America)

Sudoku

nilenmesi gibi sağlık sistemini iyileştirecek
taleplerinin hükümet tarafından görmezden
gelindiğini söyledi.
Ülke genelindeki iş bırakmalarda kamu sektöründeki acil servisler ve diyaliz merkezleri
açık kalıyor. (Kaynak: Vanguard & Guardian
News)

Yanıtına www.hekimpostasi.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

kültür sanat

Çamurla
yaratılan bir dünya
İnsanın daha önce ilgisini çekmeyen, denemediği, yeteneği
olup olmadığını bile belki bilmediği bir sanat dalında başarılı
olması mümkün olur mu sorusuna cevap, Dr. Serap
Bilen Hızel. “Çocukluk yıllarımda başladım”
cümlesini kurmuyor. Zaten seçtiği sanat dalı da,
çamurla oynanan oyunlar dışında bir çocuğun
ailesindeki bireylerden birinin uğraşısı değilse
aklına kolay kolay gelmeyecek bir dal: Plastik
sanatlar.
Boyut katma
Sibel Durak
isteği plastik
Sanatla uğraşma fikri o yıllarda ak- sanatlara
lının ucundan geçmeyen Dr. Bilen Hızel, yönlendirdi
tercihini tıp fakültesinden yana yapıyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki
öğrencilik yıllarını İskenderun’da mecburi hizmet ve sonrasında Atatürk
Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesindeki uzmanlık yılları izliyor, 1997’den bu yana da
Bayındır Hastanelerinde göğüs uzmanı
olarak çalışıyor.

“Birisi bana fener tuttu ben
de peşinden gittim”
“Tıp fakültelerinden ara sıra doktor
çıkar derler ama birlikte hekim olduğum
arkadaşlarım hala hekimlik yapıyor.
Biz aslında hekim olmak için girmişiz
galiba.” diyor. Mesleğini severek yapsa
da farklı bir şeyler yapma, bir hobi
edinme isteği beliriyor içinde. Üç yıl
önce bir arkadaşının teşvikiyle seramik
atölyesinde çalışmalarına başlaması bu
anlamda onun hayatını değiştiriyor.
“Sanatla uğraşan pek çok arkadaşım
var. Ben sonradan seçtim yolumu. Birisi
bana fener tuttu ben de peşinden gittim”
diye anlatıyor o süreci.

Son sözü fırın söylüyor
İşin abece’sini öğrenmesi bir yılını
alıyor. Sonrasında kendi çalışmalarını
yapmaya başlıyor. En çok, esere başlama aşamasını seviyor. Genelde ilham
perilerinin yönlendirdiği doğrultuda
gitmeyi tercih ediyor. Son sözü her zaman fırının söylemesi, seramiğin ona
göre en heyecanlı tarafı. Ne zaman
mutlu, ne zaman mutsuz olduğunu yaptığı çalışmalara dönüp baktığında anlayabiliyor. Seramikle tanışmasından
sonra bu alanda kimler neler yapmış,
araştırıp öğrenmeye de ciddi bir zaman
ayırıyor Bilen Hızel. Bir sanat dalıyla
uğraşmanın sadece bir eser ortaya koyarak değil kültürel anlamda da insan
hayatına artılar kattığını düşünüyor.
Sadece hobi olarak kalsa bile yaptığı
bir vazoyu, bir tabağı görenlerin “Bunu
sen mi yaptın?” cümlelerini duymak
Bilen Hızel’in mutlu olmasına yetiyor.

“Üç boyutlu bir eser yaratmak ve o eserin etrafında
dolanabilmek benim için çok
çekici. Kendinizi o kadar fazla
kattığınız bir sanat dalı
ki bu bana çok iyi geldi.” diyen Bilen Hızel’in resme yatkınlığı olmasına rağmen plastik sanatlara yönelmesinin
sebebini, boyut
katma ve o boyutu elle şekillendirme isteği
oluşturuyor.
Seramiğe tutunmasının
bir diğer nedenini
de,
“Bizler hekim
olarak çok titiziz. Hata
yapmama,
yaptığımız
şeyi en iyi şekilde yapma
disipliniyle
yetişiyoruz.
Çamurda da
aynı dikkati
gösteriyorum ama bir
süre sonra
‘Kötü oldu bozup
yenisini yapayım’
diyebiliyorum. Bu
yönümü telafi etmek için çok güzel bir uğraşı.”
diye anlatıyor.
Özel sektörde
çalışmasına
rağmen insanın isterse zaman yaratabileceğini de seramiğe başladıktan sonra daha net
gördüğünü söylüyor

“Keşke daha önce
başlasaydım”
Çamurun dilinden anlamanın, onun
nazını çekmenin insana sabrı öğreten
bir tarafının olması Dr. Bilen Hızel’in
hayata bakışını da değiştirmiş. Üç yıllık
süreç içinde daha sakin, huzurlu birine
dönüştüğünü, seramiğin bu anlamda
terapi gibi geldiğini anlatıyor. Geç kaldığını düşündüğü olup olmadığı sorusuna, “Üniversite yıllarında sporla ilgileniyordum. Sanatla uğraşabileceğim
aklıma gelmezdi. Şimdi beni atölyeyle
tanıştıran arkadaşıma şükrediyorum.
Keşke daha önce başlasaydım dedim
ama sanırım her şeyin bir zamanı
var. İyi ki başlamışım.” cevabını veriyor. Bundan sonra kendini geliştirerek, farklı teknikleri, yeni yöntemleri öğrenerek çalışmalarını
sürdürmek isteyen Dr. Serap
Bilen Hızel, kişisel ve karma
sergiler açmak ve bir atölye
kurmayı hayal ediyor. Günün birinde yaptığı
eserlerden birinin gelecek kuşaklara kalabilme ihtimali ise
işin en heyecanlandıran yönü.

Dr. Bilen
Hızel üç yıllık
süreç içinde
daha sakin, huzurlu
birine dönüştüğünü,
seramiğin bu
anlamda terapi gibi
geldiğini anlatıyor.

RESİM ve FOTOĞRAF SERGİSİ
Sanatsal üretimimizi paylaşacağımız sergi
14 Mart Haftası’nda
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
Eserlerimizi hazırlayalım...
ato.org.tr

ANKARA
TABİP ODASI
ÖYKÜ
YARIŞMASI
Hekimlere ve
tıp fakültesi
öğrencilerine açık
ÖYKÜ YARIŞMASI
Yarışmanın bu yılki konusu

"yaşamın tanığı olmak"
Son başvuru tarihi: 25 Ocak 2014
Ayrıntılı bilgi için: www.ato.org.tr

