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Acil durumda
şehirden
hastaneye nasıl
ulaşırız?

P.P. 44
Yenişehir Ankara

Emek, Barış, Demokrasi
Mitinginde yaşanan patlama
Ankara Tabip Odası başta
olmak üzere ilgili meslek
örgütlerinin Etlik ve
Bilkent’te kurulacak şehir
hastaneleriyle ilgili
itirazlarında ne denli haklı
olduklarını acı bir şekilde
gösterdi.

Ankara Katliamı ders olsun:

Ekim 2015 Sayı: 72

Korkmuyoruz!
Barışta ısrarcıyız
TTB, DİSK, KESK VE
TMMOB’un çağrıcısı
olduğu Emek, Barış,
Demokrasi Mitingi
barış karşıtları
tarafından kana
bulandı. Kitleleri
sindirmek için
yapılan bombalı
saldırıya cevaben
demokratik kitle
örgütleri yaptıkları
ortak basın
açıklaması ve
Türkiye genelindeki
grevle “barışı
savunmaktan
vazgeçmeyeceğiz”
mesajı verdiler. 2-3 ))
Dünyadan hekimler
katliamı lanetledi 9 ))

Güncel
Sağlık turizminden
Ankara payını
istiyor
Ankara Ticaret Odası’nın
düzenlediği “Ankara’da Sağlık
Turizmi” panelinde bir araya
gelen özel sektör ve kamu
temsilcileri Ankara’nn sağlık
turizminden nasıl pay
alabileceğini tartıştı. 4 ))
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Güncel

Güncel
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Hekimler
yine en önde

ATO Sağlık Bakanı’nın
asılsız suçlamalarını
kınadı

Ankaralılar
katliam gibi
kazalara kurban
edilemez

Acil servise aile
hekimi aranıyor

TTB ve ATO üyesi
hekimler Ankara’da yaşanan
patlamanın ardından
organize bir şekilde
acil duruma müdahale edip
katliamın sonuçlarının
daha da
ağırlaşmaması
için çaba sarf ettiler. 6 ))

Provokasyonla suçlanan ATO
tarafından yapılan açıklamada
“Bakan halkı yanıltmakta ve
hekimlerin saygın meslek
örgütü Türk Tabipleri Birliği ve
ATO’nun itibarını azaltmayı
amaçlamaktadır” denildi. 10 ))

Ankara Dikimevinde EGO
otobüsünün karıştığı katliam
gibi kazanın ardından Ankara
Tabip Odası (ATO) kazanın
sorumlularını kamuoyuna
hesap vermeye çağırdı. 11 ))

Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
acil servisin yükünü
aile hekimlerine
taşıtmaya hazırlanıyor.
Hastane hafta sonları
acil serviste gönüllü
nöbet tutacak
aile hekimleri arıyor. 13 ))
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Korkmuyoruz! Barışta ısrarcıyız
TTB, DİSK, KESK VE TMMOB’un çağrıcısı olduğu Emek, Barış, Demokrasi Mitingi barış karşıtları tarafından kana bulandı.
Kitleleri sindirmek için yapılan bombalı saldırıya cevaben demokratik kitle örgütleri yaptıkları ortak basın açıklaması ve
Türkiye genelindeki grevle “barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdiler.
Hekim Postası
“Savaşa hayır! Barış hemen
şimdi” demek için Ankara’ya
gelen kitlelerin sesi iki intihar
bombacısının alçak saldırısıyla
susturulmak istendi. Bayram
havasında geçmesi planlanan
miting için Ankara Garında
toplanmaya başlayan barış savunucularının halayı saat
10.04’te meydana gelen iki patlama ile kesildi. Patlamada
100’den fazla yurttaş hayatını
kaybederken, 400’den fazla
yurttaş yaralandı.
Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ni kana bulayan katliamın
ardından TTB, DİSK, KESK ve
TMMOB yöneticileri TTB'de ortak basın toplantısı düzenlediler. Ortak basın açıklamasını
okuyan TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!”
demek için gelmiştik. Saray’ın
saltanatı uğruna aylardır kan
dökenlere “Dur!” demek için
gelmiştik. Savaşa karşı barışı;
baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye
karşı emeğin mücadelesini hep
birlikte yükseltmek için gelmiştik. Başvurusu Ankara Valiliği tarafından uygun görülmüş, bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik. Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve
coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken patlattılar
bombaları. Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garında, binlerce
polisin gözü önünde patlattılar.
Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız ve
isyandayız!” dedi.

ruz; “aynı seriden” olduğunu
biliyoruz. Katilleri tanıyoruz.
Katiller; diktatörlük hevesleri
7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır. Katiller;
400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir.
Katiller; yarattıkları terör ve
dehşetin korkusuyla 1 Kasım
seçimlerinden galip çıkmaya
çalışanlardır. Katiller; aylardır
akreplerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne
çevirenlerdir.” diye sürdürdü.

Korkmayacağız,
yılmayacağız,
unutmayacağız,
affetmeyeceğiz
Korkutarak ve yıldırarak on
üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzeninin sürdürülmeye çalışıldığını belirten Dr. İlhan mitinglerini kana bulayanlara “Bütün vahşetinize, bütün şiddetinize, bütün katliamlarınıza
rağmen eşit, özgür, demokratik
bir ülkede bir arada yaşamı ve
barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz! Korkmayacağız, yılmayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz” diye seslendi.
Basın toplantısında, faşist kat-

liamı protesto etmek için 11
Ekim’den itibaren üç günlük
yas ve 12-13 Ekim tarihlerinde
tüm Türkiye'de grev ilan edildi.

Üzgünüz,öfkeliyiz,
yastayız ve
isyandayız!
10 Ekim Barış, Emek ve Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan vahşi saldırı sonrası alınan
üç günlük yas ve g(ö)rev kararının ardından hayatını kaybeden yurttaşları anmak için
yurt çapında anma etkinlikleri
düzenlendi. Patlamaların yaşandığı saat 10:04’te tüm hastane, tıp merkezleri, aile sağlığı
ve toplum sağlığı merkezleri
ile sosyal hizmet kurumlarının
önünde anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bütün vahşetinize
rağmen barış içinde
yaşamanın
mücadelesini
sürdüreceğiz
Anma için TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan,
ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy,
SES Eş Genel Başkanı İbrahim

Kara ve çok sayıda sağlık emekçisi 12 Ekim’de İbni Sina Hastanesi bahçesinde bir araya geldiler. Hayatını kaybeden yurttaşlar için yapılan saygı duruşunun ardından Dr. Çetin Atasoy tarafından basın açıklaması
okundu. “Barışçıl bir mitingde
yüzü aşkın canımız gitti” diyen
Dr. Atasoy “Ey bombacılar! Koltuk hırsından gözü dönmüşler!
Size sesleniyoruz: Bütün vahşetinize karşın biz eşit, özgür,
laik, demokratik bir ülkede, bir
arada, barış içinde, emeğimizin
karşılığını alarak yaşamanın
mücadelesini sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

Tren Garı önünde ortak basın açıklamasını okuyan Dr.
Çetin Atasoy “Kimsenin en
ufak kuşkusu olmasın ki, bu
ülkenin demokrasi güçleri 10
Ekim Ankara’sını unutmayacaklar, unutturmayacaklar.
Emekten gelen gücümüzü kullanarak, cesur ve yılmaz örgütlülüğümüze dayanarak demokrasi taleplerimizi haykırmaya, akan kanın hesabını sormaya, yaşamı savunmaya, silahların susması için mücadele
etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu katliamın faili meçhul
olmadığını belirten Dr. İlhan
sözlerini “Bombaları tanıyoruz.
18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruç’taki patlamalardan tanıyo-
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TTB, TMMOB, ATO üyeleri ve
yurttaşlar buradan patlamanın
yaşandığı tren garına doğru
yürüyüşe geçtiler. Islıklarla, alkışlarla “Savaşa inat barış hemen şimdi” sloganlarıyla barışa
atılan bombaları lanetleyen
yüzlerce kişi patlamanın yaşandığı yere kırmızı karanfiller
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10 Ekim Ankara’sını
unutturmayacağız

“Katilleri tanıyoruz”

Hekim Postası

Kırmızı
karanfiller
bırakıldı

Editör:
Sibel Durak
Haber Merkezi:
Kansu Yıldırım
Sibel Durak

Haber, yorum ve yazılarınızı
ato@ato.org.tr
adresine gönderebilirsiniz.
Ankara Tabip Odası Basın
Yayın Komisyonu ürünüdür.
Ayda bir yayınlanır.
ATO üyelerine
ücretsiz gönderilir.

Yayın İdare Merkezi:
Ankara Tabip Odası
Mithatpaşa Cad.
No: 62/18 Kızılay
ANKARA
www.ato.org.tr
Tel : (312) 418 87 00
Faks : (312) 418 77 94

Yayımlayan:
Ankara Tabip Odası
Yayının Türü:
Yerel, süreli
Yayının Şekli:
Aylık Türkçe
Yıl: 2015, Sayı: 72
12.000 adet basılmıştır.

Baskı öncesi hazırlık:
GEO Tanıtım ve Reklam Hizmetleri
Turgut Reis Caddesi 47/6 06570
Maltepe /Ankara
Tel
:(0532) 664 08 98
Faks
:(0312) 230 82 76
geotanitim@gmail.com
Basım yeri ve tarihi: İhlas Gazetecilik AŞ. Turgut
Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde No:68
Siteler Ankara TEL: 353 29 61 / 28 Ekim 2015

güncel

ato’dan

Dr. Çetin Atasoy
ATO Yönetim Kurulu Başkanı
cetinatasoy@yahoo.com

Kim korkar hain
bombadan?
Basın açıklamasının ardından Numune Hastanesi’ne doğru yürüyüşe geçen
grup bomba ihbarı nedeniyle emniyet güçleri tarafından durduruldu. Sıhhiye
köprüsünün altındaki şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından kitle
tekrar Numune Hastanesine
doğru yürüyüşe geçti ve eylem hastane önünde sona
erdi.

Numune Hastanesi
çalışanlarına
destek ziyareti
Eylemin ardından TTB
Merkez Konseyi Başkanı Dr.

Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal,
ATO Genel Sekreteri Dr.
Ebru Basa, Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Asuman Doğan ve
ATO Üyesi Dr. Serdar Koç
Numune Hastanesi acil servisinde görev yapan ve katliamın yaralarını sarmak
için olağanüstü bir özveriyle
çalışan sağlık çalışanlarına
destek ziyaretinde bulundular. Acil servis ziyaretinin
tamamlanmasının ardından
Başhekim Prof.Dr.Nurullah
Zengin'i makamında ziyaret
ederek hastaların güncel durumu hakkında bilgi alan
heyet; Başhekimin şahsında

Numune Hastanesi yönetimine kriz yönetimi ve bilgi
paylaşımı konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle
teşekkürlerini ilettiler. Heyet
patlamada kız kardeşiyle
birlikte yaralanan İstanbul
Tabip Odası Üyesi Dr. Gönül
Karataş'ı da klinikte ziyaret
ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yitirdiğimiz
canlar anıldı
Barış Mitingine yapılan
kanlı saldırının ardından yitirilen canlar için anmalar
13 Ekim’de de devam etti.
TTB, DİSK, KESK ve
TMMOB’nin çağrısıyla yüzlerce kişi Sakarya Meydanında toplandı. Eyleme, ATO
Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.
Mine Önal, Dr. Asuman Doğan, Dr. Rıza Özbek ve Dr.
Onur Naci Karahancı katıldı.

Kurtuluş yok
tek başına
Ellerinde yitirilen yurttaşların fotoğraflarının olduğu dövizleri ve adlarının
yazılı olduğu balonları taşıyan yüzlerce kişi oturma
eylemine başladı. Sık sık
“Savaşa inat barış hemen
şimdi”, “Kurtuluş yok tek
başına ya hep beraber ya
hiçbirimiz” sloganları atan
acılı kalabalık tek tek isimleri okunan kayıplar için
“Aramızda” diye haykırdı.
Alçak saldırıda yaşamını yitiren yüzlerce kişinin isimlerinin yazılı olduğu balonların gökyüzüne bırakmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

10 Ekim günü
Sağlık Bakanını
görmedik
ATO Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Asuman Doğan
burada yaptığı konuşmada
“10 Ekim günü çok büyük

bir katliam yaşadık fakat
Sağlık Bakanı’nı göremedik.
Cizre’de 35 günlük bebek,
80 yaşında insanlar ölürken
de görememiştik” diyerek
Sağlık Bakanı’nı eleştirdi.
Bakanın 10 Ekim günü
TTB’nin telefonlarına çıkmadığını belirten Dr. Doğan
“Böyle olağanüstü günleri
yaşarken işbirliği yapmadıkları gibi hastanelerden
bilgi almamızı da engellediler” diye konuştu. Sağlık
Bakanı’nı istifaya çağıran
Dr. Doğan 10 Ekim günü
büyük özveriyle çalışan sağlık emekçilerine de teşekkür
etti.

Yaralılarımızı bir
an evvel aramızda
görmek istiyoruz
ATO Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Mine Önal da, yaralı ve kayıp bilgilerini güncel tutabilmek adına her
gün takip ettiklerini ve edeceklerini belirtti. ATO’nun
bu bilgileri web sitesinde
paylaştığını belirterek 118
kişinin hastanelerde tedavi altında
olduğunu,
elliye yakın
kişinin ise
yoğun bakımda bulunduğunu
ifade eden
Dr. Önal
“Yaralılarımızı da bir an
önce aramızda görmek istiyoruz” diye
konuştu. Faşizme
karşı birlik mesajı
veren kitlenin bir saat
süren oturma eyleminin ardından
anma etkinliği
sona erdi.

10 Ekim 2015, saat 10.04.
Ankara, Tren Garı önü.
Emek, Barış, Demokrasi Mitingi.
İki bomba, yüze yakın ölü,
dörtyüz civarında yaralı…
Lime lime olmuş, kimliklerini
bekleyen yitik bedenler; yanmış
suratlar; kopmuş bacaklar…
Geride kalanlar, analar-babalar,
eşler-çocuklar, kardeşlerarkadaşlar…
Acılar, gözyaşları, öfkeye evrilen
yaslar…
…
Ey, düğünümüzü cenazeye,
barışımızı savaşa çevirenler,
özgürlüklerimizi kelepçeleyenler,
emeğimizin düşmanları…
Korkar mıyız, siner miyiz, susar
mıyız? Unutur muyuz, sanırsınız?
Parçalayabilir mi bombalarınız
kardeşliğimizi? Eşit/özgür yurttaş
birlikteliğimizi?
Yanıldınız. Bakın yine
sokaklarda, meydanlardayız.
Duymuyor musunuz sesimizi dört
bir yanından yurdun, “Emek” diyor
Gündoğdu’dan İzmirliler,
“Demokrasi” diyor
Kadıköy’den, Taksim’den
İstanbullular, “Barış”
diyor Kızılay’dan,
Sıhhıye’den Ankaralılar…
Kaçıncısında
anlayacaksınız “Bir
gideriz, bin geliriz”
sözümüzün kerametini?
Savaş siyasetinden
medet umanlar,
bombalarla, mayınlarla,
kurşunlarla beslenenler…
Boşunadır çırpınışlarınız.
Mayınlarınız tohum,
bombalarınız gübre,
kurşunlarınız
vitamin olacak
ülkemizin barışçıl,
özgür, eşitlikçi,
aydınlık yarınlarına.
Kaybedeceksiniz…

güncel

Sağlık turizminden Ankara payını istiyor
Ankara Ticaret Odası’nın düzenlediği “Ankara’da Sağlık Turizmi” panelinde bir araya gelen özel sektör ve kamu
temsilcileri Ankara’nın sağlık turizminden nasıl pay alabileceğini tartıştı.
Hekim Postası
Panelde konuşan Ankara Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ankara’nın uluslararası hastaların tedavi amacıyla geldikleri iller arasında İstanbul ve
Antalya’nın ardından üçüncü sırada yer
aldığını belirterek, Bilkent ve Etlik’te yapımı
devam eden hastane komplekslerinin tamamlanmasının ardından ilk sıraya yükseleceğini söyledi. Bezci, dünyada sağlık
turizminin son 10 yılda hızlı bir gelişme
gösterdiğini, Hindistan’dan Kosta Rika’ya,
Malezya’dan Küba’ya kadar pek çok ülkenin
sağlık turizmiyle ilgilendiğini aktardı. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bölgesinde cazibe merkezi haline gelen Türkiye’nin sağlık
turizminde de adından söz ettirmeye başladığını vurgulayan Bezci, “Türkiye coğrafi
konumu, doğal kaynakları, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde büyük
ve donanımlı hastaneleri, yetişmiş doktorları
ve diğer sağlık personeli açısından sağlık
turizminde lider olabilecek bir ülkedir”
dedi.

Hastalar hekimlere güveniyor
AKP Hükümetinin hedef göstermesine
karşın hastalar tarafından Türkiye’deki hekimlere duyulan güven katılımcılar tarafından panelde sıklıkla yinelendi. Ankara’nın
sağlık turizminde avantajlı bir şehir olduğuna dikkati çeken Bezci, 16 bini hekim
olmak üzere 34 bin sağlık personeli bulunduğunu kaydederek, “Ankara hekim kalitesi
ve bilimsel gücü ile lider konumda” diye
konuştu. Termal kaynakların varlığının büyük önem taşıdığını belirten Bezci Ayaş,

Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam ve Polatlı’nın
termal suları ile Ankara’yı marka şehir
yolculuğuna taşıyacağını söyledi. Bezci, halen Ankara sınırlarında bulunan 56 termal
otelde 3 bin 600 yatak kapasitesinin mevcut
olduğunu, bu kapasitenin değerlendirilmeyi
beklediğini kaydetti. Bezci, “Savunma ve
medikal sanayide adından söz ettiren Ankara’nın kongre ve sağlık turizminde de
parlak bir geleceği vardır” dedi. Türkiye’nin
sağlık alanında 2023 yılında 2 milyon yabancı hasta ve 20 milyar dolar döviz girdisi
hedeflediğini hatırlatan Bezci, “Bizler Ankara
Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına
koyuyoruz. Ankara'yı sağlık turizminde
marka haline getirmek istiyoruz” dedi.

Hangi illerin destekleneceği
yıl sonunda belli olacak
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş
de konuşmasında, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını belirterek
Kurul’un Türkiye’de sağlık turizmini yönlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü, konuyla ilgili tüzük ve yönetmeliklerin hazırlandığı bilgisini verdi. Kurul’un çalışmalarını tamamlamasının ardından sağlık
turizminde hangi illerin ve hangi sağlık
kuruluşlarının destekleneceğini bu yılın
sonunda ilan edeceklerini kaydeden Gümüş,
belirlenecek kriterlere uygun görülen hastane ve kliniklere “sağlık turizmi yapabilir”
sertifikası verileceğini bildirdi. Komşu ülkelerden yaşlı bakımı konusunda talepler
geldiğini anlatan Gümüş, sağlık turizminde
Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle işbirliği
yapacaklarını vurguladı.

anelde “Ankara
Sağlık Turizminin
Altyapısı”,
“Ankara’da Sağlık
Turizminin Gelişimi
Önündeki Engeller” ve
“Ankara Sağlık
Turizminde Hangi
Konulara Odaklanmalı”
başlıkları tartışılırken
Ankara’nın sağlık turizmi
potansiyelini ölçmek için
yapılan “Ankara Sağlık
Turizmi Pazarı
Değerlendirme Çalışması
Araştırma Raporu
2015”in sonuçları
paylaşıldı. Araştırmanın
18 Aralık 2014-23 Şubat
2015 tarihleri arasında
sadece 13 sağlık turisti
ile görüşülerek
raporlaştırılmış olduğu
göze çarptı. Sağlık
turizmi konusunda
yetkilendirilmiş 27
yönetici ve 13 sağlık
turisti ile yapılan
görüşmeler sonunda
hekim kalitesi, sağlık
alanında güçlü akademik
yapı ve bilimsel çalışma

P

disiplini, hastanelerin
fiziksel altyapısı, karar
vericilere yakın olma,
termal kaynaklar,
organize şehir yaşantısı,
İstanbul’dan ucuz fiyat
avantajı, trafiğin az oluşu,
jeopolitik konumu, sağlık
turizmine sahip çıkan
iradenin varlığı ve
başkent oluşu Ankara’nın
sağlık turizmi için
avantajları olarak sayıldı.
Araştırma sonucuna göre
yurt dışından kısıtlı
sayıda direkt uçuş, dil
bilen sağlık ve yan hizmet
personelinin olmayışı,
tanıtım eksiklikleri,
kurumlar arası bütüncül
strateji ve ortak hareket
eksikliği, yeterli sayıda
ara eleman ve sağlık
personeli olmayışı,
otelcilik ve hizmet
yetersizliği, üniversite
hastanelerine ayrılan
bütçe ve personel
kaynağının yetersizliği
Ankara’nın dezavantajları
olarak açıklandı. İlaç ve
tıbbi malzeme için yılda
ortalama 22 milyar dolar
harcayan Türkiye’nin bu
gideri sağlık turizmi ile
geri kazanabileceği dile
getirilirken sadece gelir
getiren bir dal olarak
görülmesin diye ‘sağlık
turizmi’ yerine ‘sağlık
diplomasisi’ ifadesinin
kullanılması önerildi.
Özel hastaneler ile kamu
hastaneleri arasında
ortak kullanım
protokollerinin
geliştirilmesi, fiyat
rekabetinden çok kalite
rekabetinin öne
çıkarılması, sağlık
turistlerine
yetkilendirilmiş seyahat
acentaları vasıtasıyla
ulaşılması da panelde
dile getirilen öneriler
arasında yer aldı.

güncel
- Termal turizmden 3 milyar dolar gelir elde edilmesi
- Türkiye’nin medikal turizmde dünyanın ilk beş destinasyonu arasında yer alması (Türkiye medikal turizmde 2015 yılı itibarıyla ilk
10 ülke arasında yer alıyor)

Dr. Ebru Basa
ATO Genel Sekreteri

ebrubasa@gmail.com

Turizm mi o?
2015’in ilk aylarında Başbakan Ahmet Davutoğlu toplam
25 alan için kalkınma programları hazırladıklarını ve bu programların 9’uncusu olan sağlık
turizminin çok da uzun olmayan
bir vadede Türkiye ekonomisinin sacayaklarından biri haline
geleceğini belirtmişti. Sağlığın
sermayenin yeniden değerleneceği bir yatırım alanı olarak kılcal damarlarına kadar düzenlenmekte olduğunu uzunca bir
süredir zaten yazıp çiziyoruz.
Sağlık turizmi strateji belgeleri,
istihdam ve yatırım planları biraz daha yakından incelendiğinde sağlık turizminin bir ulusal
endüstri olarak tarif edildiği anlaşılıyor. Sağlık turizmi endüstrisi alanın bütünü gibi yine kar
odaklı olarak reorganize edilmiş
durumda. Ancak bu kez AKP’nin
“ustalık döneminin” ürünü entegrasyon “becerisi”nin kar maksimizasyonunda çarpan etkisi
yaratmasının hedeflendiği anlaşılıyor.

Sağlık Turizminin
serencamı
Sağlık turizmi yönelimi kar
oranlarının düşme eğilimi genel
yasasına koşut olarak giderek
değersizleşmekte olan turizm
sermayesinin sektörde yaşanan
daralmaya çare bulma arayışının
ürünü aslında ve bu niteliği nedeniyle enternasyonalist bir karakter taşıyor; yerli ya da AKP’li
bir açılım değil yani.
Sağlık turizminde öne çıkan
üç fraksiyon; medikal turizm,
termal turizm ve ileri yaş-engelli
turizmi dünya genelinde turizm
trendlerini ölçüp değerlendiren
kuruluşların raporlarında zaten
yükselen pazarlar olarak tarif
ediliyor. Bununla birlikte sağlık
turizmindeki Türkiyeli projeksiyonun hedeflerinin kapsamı
oranında hayli iddialı olduğunu
söylemek mümkün:
- Termal turizmde 2018’e
kadar 100 bin yatak kapasitesine ulaşılması
- 1 milyon 500 bin yabancı
termal turiste hizmet sunulması

- 750 bin medikal yabancı
hastanın tedavisinin gerçekleştirilmesi ve medikal turizmden 5-6 milyar dolar gelir
elde edilmesi
- İleri yaş turizminde 150
bin yabancı turistin ülkeyi ziyaret etmesi ve 750 milyon
dolar gelir elde edilmesi bu
hedefler arasında yer alıyor.
Bu stratejide hedef kitle-iç
müşteriler bir yana-Türkiye’nin
4 saatlik uçuş halkası içerisinde
yer alan bir başka deyişle tek
biletle direkt uçuşların gerçekleştirilebildiği ülkelerde yaşayanlar. Yani 1.5 milyar insan.
Yani Rusya, Türki cumhuriyetler,
Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta
Doğu ülkelerinin yurttaşları. Yatırım coğrafyasında termal kaynakların dağılımı kadar altyapı
yatırımlarının gözetildiğini söylemek de mümkün; 3.Havaalanı
projesi gibi İstanbul’un kuzeyindeki ormanları yani kentin
akciğerlerini yok edecek olan
mega projeler değerlendirilirken
bu projelerin sağlık turizmi yatırım lokasyonlarıyla uyumu yönünden de ele alınmasında fayda
var. Bir taşla üç kuş vurma mantığı hakim mantık.
Güncel örneğini Şile’den verebiliriz; Şile moda deyimle sağlık turizminin yeni gözdesi. Türkiye’de sağlık turizminden geçen
yıl 2.5 milyar dolar gelir elde
edilmiş; 2023 yılında bu gelirin
25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şile 3.Havaalanına,
3.Köprüye ve Sabiha Gökçen Havaalanına yakınlığı nedeniyle
bu projeksiyonda kritik önemde
görülüyor. Bakanlığın sağlık turizmi teşvik kapsamına aldığı
Şile yakın bir gelecekte Avrupa’nın en büyük diyabet eğitim
merkezine ev sahipliği yapacak.
Yine dünyanın en büyük engelli
eğitim ve yaz kampının da Şile’de
açılması hedefleniyor. İkinci baharını Şile’de geçirmek isteyen
yaşlılar için kurulması hedeflenen, içerisinde tıbbi bakım üniteleri de olan 200 yataklı bir
geriatri merkezinin yer aldığı
rehabilitasyon köyü de projeler
arasında.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürünün ifadesiyle bu köyde
dünyanın yaşlılarına biz bakacakmışız. Ömer Tontuş, “Narayama Türküsü”nü izlemiş midir
acaba? “Narayama Türküsü” filminde artık vadesinin geldiğine
karar verilen yaşlılar ölümü bek-

lemek üzere bir köye bırakılırlar.
Teşbihte hata olmaz; Japon gelenekleri bir yana Şile’deki bu
yaşlı köyünün kendi ülkelerinde
yaşlanmaları maliyetli bulunan
yabancılar için bir nevi Narayama olduğunu söylemek mümkün.
Sağlık turizminde strateji belirleyen kurul Sağlık Turizmi
Koordinasyon Kurulu. SATURKK
Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, TURSAB,
aracı kuruluş ve STK’lardan oluşuyor. Bu kurulun öncelikli görevi pazar araştırması yapmak
ve bu araştırmaların akabinde
ülke/bölge bazlı tanıtım ve pazara giriş stratejileri belirleyip
eylem planları hazırlamak. Kurul, sağlık turizmi hizmet sunucularının sahip olması gereken
minimum standartları, tanıtım
stratejisini, fiyat listesini belirleyecek ve sağlık turizmi alanındaki teşviklerin tümünün akreditasyonla ilişkisinin kurulmasını sağlayacak.
Sağlık turizmi ile ilgili teşviklerden yararlanmada akreditasyon/yetkilendirme belgesine
sahip olma şartı getiriliyor. Yetkilendirme ve akreditasyon için
de TÜSEB’e bağlı Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü var elbette.
Oluşturulması planlanan sağlık
turizmi portalına da enstitünün
önerdiği yazılımla giriş yapılabilecek. Termal turizmden beklentiler de hayli yüksek. Termal
kaynakların tedavi amaçlı kullanımı için bölgesel endikasyon
veritabanı oluşturuluyor. Envanteri çıkarılan ve ileri yaş ve

planlanan 24 bin yatak daha
bulunduğunu hatırlayalım.
Sağlık turizmindeki hedef ve
beklentilerin gereksinim duyduğu yatak sayısı ise bu rakamların hayli üzerinde. Hal
böyle iken yeni Kamu Özel
Ortaklığı projelerine girişmek
yerine ihtiyaç duyulan yatakların turistik tesislerden devşirilmesi daha rasyonel bulunmuş ve 55 ilde en az 4 hekimin görev yapacağı rehabilitasyon klinik otellerin açılmasına daha doğrusu otellerin
kliniğe ya da kür ve rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmesine karar verilmiş.
REHA-Kliniklerde görev
yapacak kişiler için “Sağlık
Turisti Rehberliği/Uluslararası
Hasta Rehberliği” sertifika
programları düzenlenecek ve
“sağlık turizmi potansiyelini
arttırmak amacıyla” tıp eğitimindeki yabancı öğrenci kontenjanı arttırılacak. Sertifikasyon yine ve elbette Kalite ve
Akreditasyon Enstitüsü tarafından sağlanacak. REHA-kliniklerin müdürleri aynı zamanda başhekim de olacak.
Planda sağlık turizminin gereksindiği özel nitelikler nedeniyle ortaöğretim, ön lisans
ve lisans programlarına sağlık
turizmi seçmeli dersleri koyulacağı belirtilmişti.
Durumdan vazife çıkaran
Kapadokya Meslek Yüksek
Okulu yakın tarihte sağlık turizmi işletmeciliği ön lisans
programı açtı.

engellilere yönelik medikal, termal, sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluşlar tematik önceliklerine göre sınıflandırılacak.
El değmişken Sağlık Bakanlığına bağlı kaplıca tesisleri de
kullanım hakkı devri yöntemiyle
geçerken özelleştiriliyor.

Pasta büyük

Sertifikasyon işi
bizden sorulur
AKP’nin entegrasyon “becerisi” burada yine devreye
giriyor. Öncelikle Bakanlık hastanelerindeki 32 bin yatağa
ek olarak Kamu Özel Ortaklığı
projeleriyle temin edilmesi

Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısı 5 yılda 5 kat artarak
583 bine ulaştı. Diş tedavileri,
saç ekimi ve estetik/rekonstrüktif
işlemler için başvuranlarla birlikte sayı 1 milyona ulaşıyor.
Savaş coğrafyasından gelen hastalar çoğunlukla ortopedik ameliyatlar için ya da travma cerrahisi amaçlı başvururken Körfez ülkelerinden gelenler ağırlıkla
estetik ve rekonstrüktif işlemler
için başvuruyorlar.
Türkiye saç ekiminde dünya
ikincisi, sağlık turizminde dünya
yedincisi. Plastik ve rekonstrüktif cerrah sayısı bakımından ise

dünyada dokuzuncu sırada. Nitelik yüksek ve işçilik ucuz olduğu sürece rekabet avantajı da
korunuyor. Örneğin ABD’de 129
bin dolara yapılan koroner bypass ameliyatı Türkiye’de 1112 bin dolara yapılabiliyor. Turizm sermayesini ilgilendiren
elementer veri ise bir “sıradan”
turistle sağlık turisti arasındaki
katma değer farkı. Bir sağlık turisti en az iki sıradan turiste
bedel. Sıradan turist günlük ortalama 600-700 dolar harcarken
sağlık turisti 1300-1400 dolar
harcıyor.

Akreditasyon çalışır da
geleneksel ve
tamamlayıcı tıp
durur mu?
Durmaz tabii. Bir haber de
Kızılcahamam’dan. Çin’in Sincan
Uygur Özerk Bölgesi Urumçi
şehrinde faaliyet gösteren bir
şirketler grubunun termal sağlık
turizmini tamamlayıcı tıpla birleştireceği yatırımıyla ilgili. Hatırlarsınız; Uygur Özerk Bölgesi
ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki gerilimde Uygurlardan
taraf olan bazı yurttaşlarımız
Afyonlu bir işletmecisi olan Çin
Lokantasının yine Uygur olan
aşçısını dövmüştü. Bu karışıklıktan mı bilinmez Cumhurbaşkanı akabinde Çin’e uçmuş ve
beklenenin tam tersi bir açıklama yapmıştı. Diplomatik jestlerin ardı arkası kesilmedi ve Uygur-Çin tababeti ayağımıza, Kızılcahamam’a geldi. İlçede bir
şifalı bitkiler fabrikası kurulacağı
dolayısıyla şifalı bitkiler tarımı
yapılacağını da aynı haberden
öğreniyoruz.
Şirketin Ankara’da kurduğu
Urumçi Tarım AŞ ile Yıldırım
Bayazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Merkezi arasında bir
protokol imzalandı. Termal sağlık turizmi bu kez de Uygur ve
Çin tababetini içeren tamamlayıcı tıbba entegre edilmiş oldu.
Yıldırım Bayazıt Üniversitesi
Tamamlayıcı Tıp Merkezi bu
hizmetler esnasında Uygur ve
Çin tamamlayıcı hekimlerinin
muayene, tetkik, raporlama, reçete ve diğer(?) uygulamalarına
nezaret edecek.
Bu yazı için tarama yaparken
nasıl yorumlayacağıma karar
veremediğim bir anekdota rast
geldim. Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürü Ömer Tontuş, Recep Akdağ zamanında sağlık turizminin o kadar önemsenmediğini, hatta bir tehdit olarak
görüldüğünü ve Recep Akdağ’ın
“Kısıtlı kamu-özel imkanını vatandaşa kullandırtmak yerine
yurtdışına kullanıyorsunuz; bunun bize ne faydası var” dediğini
belirtmiş.
Yorumlarınıza bırakıyorum

güncel

Hekimler yine en önde
Bülbülü
Öldürmek
Dr. Mine Önal
ATO YK üyesi
ebruminedr@yahoo.com

Okuduğumda sanırım 12 ya da 13
yaşındaydım
‘Bülbülü Öldürmek’ Harper
Lee’nin 1960‘da yazdığı Pulitzer
ödüllü 40 milyon satan romanı.
Romanda adalet, özgürlük ve eşitlik
temaları işleniyor.
Öykü 1930’lu yıllarda küçük bir
Amerikan kasabasında geçiyor.
Asılsız bir iddia ile yargılanan bir
zenciyi savunmakla görevlendirilen
bu yüzden kasabanın geri kalanı
tarafından dışlanan hatta suçlanan
bir avukat, Atticus Finch ve onun
küçük kızı ana kahramanlar. Hikâye
küçük kızın gözünden anlatılıyor.
Önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk
çatışmaları kitabın örgüsünü
oluşturuyor.
Ne yazık. Hala önyargılar, sınıf ve
ırk çatışmaları dünyayı kana
bulamaya devam ediyor.
Sonra, 1962 yılında kitap beyaz
perdeye başarıyla uyarlanıyor. Film
de en az kitap kadar içine işliyor
insanın. Başrolünde Gregory Peck.
Onlar ve biz ayrımının derinleştiği
kasabada siyah ve masum bir genci,
beyaz ama yoksul ve yoksul olduğu
için dışlanmış bir kadının ‘tecavüze
uğradım’ iddialarına karşı
savunuyor. Aslında eşitliği, adaleti,
iyiliği ve doğruluğu savunuyor.
Siyah ve beyaz. Biri ırkı diğeri
sınıfı nedeniyle toplumun hor
gördüğü her iki karakter de içinizi
acıtıyor.
Öykünün bir yerinde küçük kıza
verilen bir öğüt “Neye ateş edersen
et ama bülbülleri vurma. Unutma
bülbülü öldürmek günahtır.”
Bülbülü öldürmek.
Kitap boyunca suçsuz insanların
zarar gördüğü her yerde akla geliyor.
10 Ekim’de Barış, Emek ve
Demokrasi için Ankara Gar’ının
önünde buluştular. Kadın, erkek,
işçi, doktor, öğrenci, mühendis…
Aydınlık alınları, umut dolu
yürekleriyle. Tanıdıklarla
kucaklaştılar. Tanımadıklarına
yoldaş olmanın sıcaklığıyla sevgiyle
baktılar.
O güzel insanları paramparça
gördüğümde bu iki kelime geldi
aklıma.
Bülbülü öldürmek…
Bu kıyımda emeği geçen herkese
sonsuz lanetlerimle…

Gezi Direnişi sırasında kurdukları seyyar revirlerle gösteriler sırasında yaralananlara
ilk müdahaleyi yapan TTB ve ATO üyesi hekimler Ankara’da yaşanan patlamanın
ardından organize bir şekilde acil duruma müdahale edip katliamın sonuçlarının daha
da ağırlaşmaması için çaba sarf ettiler.
Hekim Postası
Emek, Barış, Demokrasi Mitinginde
yaşanan bombalı saldırının hemen
ardından TTB ve ATO üyesi hekimlerin
hızlı müdahalesi olası can kayıplarının
artmasına engel oldu.
Olay anından itibaren yapılmaya
çalışılanlar şöyle:
* Patlamanın hemen sonrası, patlamaya çok yakında bulunan TTB
kortejindeki sorumlu hekimler ve oda
emekçileri, yaptıkları anonslarla insanları sakinleştirip, düzenli bir şekilde yolları açmalarını sağlayarak
alanda ilk değerlendirmeyi yaptılar.
* TTB, ATO, SES ve DİSK üyesi
sağlık emekçileri alanda triaj işlemi
yaparak yaralıların aciliyet durumunu
saptadılar. Vücut bütünlüğünü koruyabilmiş olanlar içinde ağır yaralılara
öncelik vererek 112’den ambülans istediler. Orta derecede yaralılara alanda
müdahale etmeye çalıştılar. Kan kaybı
yaşayan, şok tablosu içindeki yaralılara klinik olarak yapılması gereken
işlemleri yaparak müdahale ettiler.
Hekimler tek tek cenazeleri kontrol
ederek yaşam belirtisi olup olmadığını
kontrol ettiler.
* İkili bir görev üstlenen hekimler
bir yandan yaralılara müdahale ederken diğer yandan ambülansların yaralılara ulaşacakları yolu açmak için
görevli gibi davranmak durumunda
kaldılar.
* Sağlık emekçilerinin yaralıları
hayatta tutmaya uğraştığı sırada po-

lisin biber gazı saldırısı başladı. Alana
ambülanslardan önce giren çevik kuvvet ambulansların yaralılara ulaşmasını engelleyecek şekilde insanları
kıstırdı. Hekimler ağır yaralı ve solunum sıkıntısı çeken kişilere ölümcül
etkide bulunabilecek biber gazı saldırısı karşısında polisi engellemeye
çalıştılar.
* Patlamanın olduğu alan güvenlik
şeridine alınmadığı ve çevik kuvvet
biber gazı ile saldırdığı için olay yeri
inceleme ekipleri gelene kadar, delillerin karartılmaması adına alanda
kalarak güvenliği sağladılar.
* Ambülansların alanda yaralı olduğu tespit edilen tüm yurttaşları
götürmesinin ardından alanda sağlık
emekçisi kalmadı. Ankara Tabip Odası
patlama alanına en yakın yerlere doktorların yönlendirilmesini sağladı. Bu
andan itibaren ATO üyesi hekimlerin
her biri ihtiyaçların belirlenmesi, yardım ve koordinasyon için hastanelere
yöneldi. Patlamanın ağırlık derecesi
göz önünde bulundurarak çok fazla
sayıda travma hastası olabileceği düşünülerek hastanelerin ortopedi servisleri ve kan merkezleri aranarak
ihtiyaçlar tespit edildi.
* Ankara Üniversitesi İbni Sina
Hastanesinde 0 Rh (-) kan ihtiyacı olduğunun öğrenilmesiyle ATO üyesi
hekimlere kısa mesaj gönderildi.
*Adli tıp uzmanı hekimler de eş
zamanlı olarak Adli Tıp Kurumuna
giderek burada yapılan çalışmalara
katıldılar.

* Alanda bu yaşananların yanında
ATO çalışanları Mithatpaşa Caddesindeki adreste toplanarak kriz masası
oluşturdu. ATO üyesi tüm hekimlere
cep mesaj atılarak Ankara’da bir patlama yaşandığı ve hastanelerde yardıma ihtiyaç olabileceği bilgisi paylaşılarak üyelerden hastanelere ulaşmaları istendi. İletişim için numaralar
paylaşıldı.
*Oda personeli tarafından Ankara’daki kamu ve özel tüm hastaneler
ile tıp merkezleri aranarak ölen ve
yaralanan yurttaşların isimleri ve yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi
alındı. Hastanelerde bulunan ATO
üyesi hekimler elektronik iletişim yollarını kullanarak hastanelerden aldıkları yaralı yurttaşların isimlerini
eş zamanlı olarak odaya bildirdiler.
Patlamanın üzerinden geçen 2 saatlik
zaman dilimi içinde patlamanın ağır
bilançosu tespit edilmiş oldu.
* Kayıplarından haber alamayanlar
için sosyal medyadan duyuru yapılarak ATO’ya ulaşmaları istendi. Yaralıların hangi hastanede tedavi altında
olduğu konusunda yakınlarına bilgi
verildi.
* Oluşturulan listeler TTB ve Ankara Barosu kriz masası ile paylaşıldı.
* Kamuoyuna sağlıklı bilgilendirme
yapabilmek için patlamanın üzerinden
geçen bir hafta boyunca hastaneler
düzenli olarak aranarak bilgiler güncellendi. Hastanelerdeki yaralılar ATO
Yönetim Kurulu ve hastane çalışanı
aktivistlerce ziyaret edildi.

güncel

Dr. Burhanettin Kaya
ATO İnsan Hakları
Komisyonu üyesi

burha65@yahoo.com

Katili tanıyoruz,
yastayız,
isyandayız…
Türkiye, tarihinin en kanlı eylemlerinden birini yaşadık geçtiğimiz hafta. Roboski, Reyhanlı,
Soma, Ermenek ve en son Suruç’ta yaşanan gibi. Her biri, insanlığı örseleyen onarılması güç
travmalarımıza eklendi… Ve yeniden gördük ki ülkenin tarihi
bir travmalar tarihi. İsyan ve
devrimden daha çok. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana işleyemediğimiz, tarihin raflarına
bir türlü yerleştiremediğimiz, faili
belli olup adaleti bir türlü tesis
edemediğimiz olaylarla, katliamlarla dolu. 1930’lar 40’lar, 60’lar,
70’ler ve 12 Eylül 1980. Ama son
30 yıl içinde bizi en çok örseleyen,
örsesi kalıcılaşmış, sonraki kuşaklara aktarılmış travmaları,
çok büyük katliamları yaşadık,
yaşıyoruz. Ankara, Sivas, Suruç
katliamı... Maraş katliamı, 1 Mayıs 77 katliamı, Roboski Katliamı.
Ankara Katliamı bunlardan yalnızca biri. Olay ya da facia değil,
katliam. Travmayı anlamlandırmanın ilk adımı yaşananın adını
doğru koymaktır. Ama en üzücü
olan da tüm bu katliamların, savaşın, insanları öldürmenin, çocukları katletmenin siyasetin bir
aracı olarak kullanılması, insan
hayatı üzerinden siyaset yapılması, bununla oy toplanması…
Bu iddianın ne denli gerçek olduğu devletin büyüklerinin dil
sürçmeleri, miting konuşmaları,
televizyon konuşmalarında, bir
boş bulunma anı olarak ortaya
çıkan itiraflarında görülüyor.
Şu soru akla geliyor. Bu yaşananlara tanık oldukça, uzaktan
baktıkça duyarsızlaşıyor muyuz?
Bir şey çok tekrarlanırsa ona
karşı duyarsızlaşmaya başlarız.
Ama duyarsızlaşmak beraberinde
örselenmeyi de getirir. Bir travmayı işlemeden, anlamlandırmadan duyarsızlaşmak, onu daha
derine, kişiyi çok daha fazla örseleyecek bir yere itip hapsetmektir. Hapsetmek, onu orada
tutabilmek için daha fazla enerji
harcamak demek. Örselenmek
böyle kronikleşiyor. Yani örtük
belleğimize, bilinç dışımıza, en
önceye itip, orada onu bastırmaya
çalışarak yokmuş gibi davranmak

daha fazla enerji kaybettiriyor.
Böylece işlenmemiş travmamızla
kişiliğimizi, benliğimizi, kendiliğimizi, tutumlarımızı, geleceğimizi -farkında olmadan- belirleyen bir süreci, bir dinamiği
zihnimizin arka odalarına yerleştirmiş oluyoruz. Bu hapsedilen, etrafını tutuşturan kor halindeki bir çekirdek gibidir.
Duyarsızlaşma herkeste aynı
biçimde, aynı düzeyde olmaz.
Bunun nedeni insanların travmaya verdikleri anlamdır. Bazı
bireyler baştan duyarsızdır. O
yüzdendir ki patlama alanına
ölenleri anmak için bırakılan karanfilleri tekmeleyen, “yaşın yanında kurular da yandı” şeklinde
acımasızca sözler sarf edebilenler
var. Ama en başta “onlar insan
değil ki, hepsi terörist!” ya da
“beni eleştiren herkes teröristtir!”
diye tanımlayan ve kendi ve yandaşı dışındaki her şeyi kötü olarak
algılayan, ötekileştiren bir iktidar
var. Bu böyleyken sokaktaki insanın katliamı bu şekilde algılaması, yorumlaması ve duyarsızlaşması daha da kolay oluyor.
Aslında bu duyarsızlaşma değil
duyarsızlıktır. Bunu söyleyebilen
kişi zaten duyarsızdır. İnsani temelde aynı dili konuşmadığınız
aynı kavramlarda buluşmadığınız
biridir.
Peki, neden işlemiyor ya da
anlamlandırmıyoruz? Bir travmayı işleyebilmenin ilk yolu onun
ne olduğunu bilebilmektir. Yani
nedenlerini, faillerini, kimin, ne
için yaptığını anlayabilmektir.
Tüm bunların açığa çıkartılmasıdır. Adını koyma ile başlar iş.
Yani siz, size yönelik bir eyleme,
katliama “olay” derseniz anlamlandıramamaya başlarsınız. Oysa
adlandırılmanın doğru yapılmasıyla başlar anlamlandırma. Katliam yerine facia derseniz “Ne
işleri vardı orada, yapmasalardı
kardeşim eylem! Barış onlara mı
kalmıştı?” derseniz travma anlamlandırılamamamış olur.
Travmalar duygusal bir donuklaşmaya yol açar. Oluşan ruhsal bozukluğun en önemli belirtilerinden biridir bu. Duygusal
küntleşme, duygusuzmuş gibi görünme hali aslında travmatik yaşantının istek dışı akla gelmesinin,
anımsanmasının, yoğun sıkıntı
vermesinin sonucudur. Aslında
birey o yoğun sıkıntıyla baş edebilmek için duygusuzlaşır. Bir
tür savunma mekanizmasıdır.
Duyguları, eğer bu olayı anlamlandıramıyor, işleyemiyorsa, ortaya çıkan bu kaygıyla yüzleşemezse donuklaşmaya başlar. Bir
yanıyla olayın duygusal yanıyla,
bilişsel yanını birbirinden ayırt
etmeye başlar. İzolasyon diyoruz
buna. Olay artık kuru bir şey
olarak anlatıldıkça katlanabilir
hale gelir. Katlanamadığı için o
duyguyu dışarda bırakır. Bu belki
kısa süreli bir rahatlık sağlar.
Koruyucu bir şey ama aslında iyi
bir şey değil. Olayın duygusal

yanını ihmal edip sadece kurgusal, mekanik yanıyla yüz yüze
kalma, onu kuru bir olaya dönüştürme, o an için kişiyi koruyor
olsa da uzun vadede kronikleşmeye yol açar. Yani yaranın izlerinin kalıcılaşmasını sağlar. “Ne
yapalım, hayat devam ediyor” diyerek olanları çok kısa sürede
normalize etmek de uygun bir
başa çıkma yolu değil. Biz travmatik anıları istek dışı anımsamaya devam ediyoruz. Aklımıza
sık sık geliyor, kâbuslar görüyoruz. Küçük uyaranlarla aynı şey
yaşanıyormuş gibi bizim “flashback” dediğimiz o anıya geri dönmelerimiz oluyor. Bu bedenin
bulduğu bir başa çıkma mekanizması. Ancak buradaki duyarsızlaşma sağlıklı bir duyarsızlaşma değil. Bilgiyi işlemedikçe de
devam ediyor. Anımsamalarımız
kontrollü bir şekilde yapılırsa,
örneğin terapiyle, ancak bu iyileşmeye yol açıyor.
Görüntülere kontrolsüz bir ortamda sürekli bakmak kişiyi örseler. Ama terapi sürecinde güvenli bir ortamda görüntüleri yeniden anımsama, o ana imgesel
maruz kalma iyileştirici bir süreç
olarak kullanılabilir. Buna bağlı
oluşan duygusal işleme ile yaşanan travma ile ortaya çıkan olumsuz inançların, olumluyla yer değiştirmesine katkı sağlar. Aslında
korktuğumuz şeyin başımıza gelmediğini, yüzleştiğimiz zaman
dayanabildiğimizi, bu olaya üzüldüğümüzü, üzüntümüzü doğal
şekilde yaşadığımızı ama mahvolmadığımızı görmek gerekir.
Ancak bu şekilde yaşam devam
ediyor ve biz buna alışabiliriz
diyebiliriz. Bu, “Olur böyle şeyler,
patlasın bombalar” dedirtmez
bize. “Acı çekiyorum ama buna
dayanabiliyorum, katlanabiliyorum, başa çıkabiliyorum”dur yüzleşmedeki temel amaç. Yaşananları tüm çıplaklığıyla tekrar tekrar
kontrolsüzce görenlerde ise bu
yeniden travmaya (re-travma)
yol açar. Re-travmatize olmak
için illa da görüntüleri yeniden
görmek gerekmez. Yapılan yorumlar, atıflar da buna yol açar.
Örneğin İçişleri Bakanının sorumluluğunu göz ardı ederek
“Güvenlik zaafiyeti yok!” demesi,
Adalet Bakanının insanların acılarına gülmesi bir yeniden travmadır. Bu artık tarihe mal olmuş
bir gülüştür. İnsanlığın yeniden
travmasında çok önemli bir imge
olarak kalacaktır. O gülüşü gören
her insanın, o anı tekrar yaşaması
ve tekrar travmatize olması, öfke
ve tepki göstermesi olasıdır.
Bazı kesimlerin yorumları dehumanizeydi. İnsansızdı. İnsansızlaşmıştı. Bunun ilk örneklerini
devletin siyasi erkânı sergilemişti.
Onları model alan kitleler “Eğer
bunlar söyleyebiliyorsa ben de
söyleyebilirim” diyerek bu dehumanizasyonun ortağı oldular.
Kitleler demokratik haklarını kullanmak, son derece insani, ev-

rensel ilkelerce kabul edilmiş bir
hakkını sunmak ve savunmak
için Ankara’ya gitmişti. Barışı
dillendirmek için oradaydılar.
Güven duymamız gereken devlet
ise katliamın yaşanmasına zemin
hazırlayan stratejik bir ihmalkârlık sergileyerek, özensiz davranarak, güvenlik zaafı olmadığını
söyleyerek bunu yaptı. Polis aşırı
terli gezen birini makul şüpheden
gözaltına alırken Başbakan’ın
bombacıların, eylem yapmadan,
yani bombayı patlatmadan tutuklanamayacağını söylemesi bunun en acımasız ve acı verici
göstergesidir. Bu ne anlama geliyor? “Sen benim korumak istediğim önemli insanlardan biri
değilsin! Sen benim için makul
şüpheden her an gözaltına alınabilecek birisisin” anlamına geliyor. Onlar ise kesin kanıt olmadan dokunulmayanlar oluyor. Ayrımcılığın ve ideolojik ortaklığın
en açık tezahürü
Bu tutumlar bizi re-travmatize
eder. Katliamdan kurtulan, tanık
olan, yakınını, dostlarını kaybeden herkesi yaralar. Her bir açıklama yeni bir bomba demektir.
Her gülüş. Her biriyle yeni bir
bomba atılır ruhumuza.
Gündem Başbakan’ın artarda
gelen dil sürçmeleri ve şaşırtıcı
ifadeleri ile de dolu. Dil sürçmeleri
psikiyatride çok önemlidir. Bilinç
dışında bastırılan arzular, düşünceler bilinç dışından bilinç
düzeyine bazen dil sürçmeleriyle
çıkar. Buna lapsus deriz. Üzerine
kitaplar yazılmıştır. Lapsuslar
(dil sürçmeleri) tesadüf değildir.
Çok değerlidir. Psikodinamik kuramla uğraşanlar bilinçdışı yalan
söylemez derler. Eğer,”IŞİD'le bizim savunduğumuz İslam arasında 360 derece fark var” deniyorsa, ve bu bir lapsussa, ben
aslında “Onlarla aynı görüşteyim”
anlamına gelebilir ve yanlış anlamalara yol açabilir. Eğer doğruysa Başbakan, karısıyla birlikte
IŞİD’e katılan ve çocuklarının
kurtarılmasını isteyen bir aileye
IŞID’e canlı bomba olarak katılan
bu çift için "Birbirlerine destek
olurlar" diye bir yorum yapıyorsa,
buradan IŞID’e yakınlık duyduğu
anlamı çıkabilir ve bu çok tehlikelidir. Bu katliamın asıl müsebbibinin kim olduğu konusunda
bir kuşku uyandırır. Unutmayalım ki, bir bombayı atan kadar,
bu fikri, bu zihni hazırlayanın
kim olduğu önemlidir.
Ben polisi anlayamıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Çabalıyorum. Anlayamıyorum. Genç insanlar, yaşamlarını sürdürmeye
çalışıyorlar diyorum. Ama ürettikleri bu şiddeti anlamama yetmiyor. Burada başka bir tartışma
yürütmek gerekiyor. Polise karşı
çıkan, demokratik haklarını kullanan, iktidarı eleştiren her birey
öteki, kötü ve şiddeti üretenler
sadist ya da sapıklar değil, itaatkârlardır. Boyun eğici, sisteme
göbekten bağlı, çocukları çiçekleri

ve hayvanları seven ama inandığı
değer adına şiddet uygulamayı
meşru gören itaatkâr kişiliklerdir.
Peki polis neden var? Güvenliğimizi sağlamak için, sokakta güvenle yürüyebilmemiz için değil
mi? Demokratik haklarımı ve ifade özgürlüğümü, korumak için
yürüyüş yaptığımda beni korumak için var, engellemek için değil. Benim her türlü eylemimi
kendine karşı terör, terörist bir
eylem olarak algılayan ve iktidarı
eleştiren her türlü söylemimi düşmanca algılayan bir eğitimden
geçtiği için tam tersini yapıyor.
Polisler bizlere hasta olarak geliyor, aileleriyle, çocuklarıyla ya
da kendileri ile ilgili ruhsal sorunlarını paylaşıyorlar. Yardım
istiyorlar. Bir hekim olarak yardımcı oluyoruz. Ama aynı kişi
meslek örgütümüzün flaması altında yürüdüğümüzde karşımızda
kalkanlarıyla duran, bazen bize
cop vuran, tartaklayan, biber
gazı atan kişi oluyor. Benden yardım alan kişi, bana şiddet uygulayana dönüşüyor. Kendisine yardım eden bizi kötü olarak algılıyor, örseliyor. Bu bize en acı
veren yaşantılardan biri. Yardım
ettiğimiz kişiyle düşmanca karşı
karşıya gelmek…
İktidara muhalif herkes tehdit
ediliyor, şiddete maruz kalıyor,
kimileri gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Toplumun genelinde
gerçekten çok büyük bir korku
var. Kendini ifade etmenin büyük
bir şiddetle karşılanacağı korkusu
egemen. Hiç yazılmamış bir kitaptan ceza alma ihtimaliniz var.
İnsanlar güvenli bir ülkede yaşamadıklarını düşünüyorlar. Sürekli tedirgin, tetikte olma hissi
var herkeste. Belirsizlik var. İnsanları daha da eve kapatmaya,
kendi içine gömmeye yarayan bir
belirsizlik. ‘Öğrenilmiş çaresizlik’.
Bunu aşmanın yolu ‘öğrenilmiş
güçlülük” olmalıdır. Güçlülüğü
öğrenmeliyiz, çaresizliği değil.
Sonuna dek barış demek. Yapmamız gereken barışı dillendirip,
toplumsal dayanışmayı geliştirmek. Her şeye rağmen barışçıl
bir dili korumaya devam etmeliyiz.
Ankara’da ve İstanbul’da Psikososyal Dayanışma Ağı kuruldu.
Başka illerde de kurulacak. Çoğalacak. Türk Tabipleri Birliği,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği, diğer tüm
bileşenleriyle dayanışma dalgasını
büyütmek ve yaraları sarmak
için çalışacak. Tüm gönüllüleriyle… Bu umut verici. Dayanışmalıyız. Her zaman barış, dayanışma ve bütün iyi değerleri savunarak. İnsanları renk, dil, din,
cinsiyet, kültür vs. diye ayırmadan, eşitlikçi anlayışımızı koruyarak birlikte yaşamalıyız. Yaşamayı öğrenmeli ve başarmalıyız.
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Ankara Katliamı ders olsun:

Acil durumda şehirden
hastaneye nasıl ulaşırız?
Emek, Barış, Demokrasi Mitinginde yaşanan patlama Ankara Tabip Odası başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerinin
Etlik ve Bilkent’te kurulacak şehir hastaneleriyle ilgili itirazlarında ne denli haklı olduklarını acı bir şekilde gösterdi.
Hekim Postası
AKP Hükümetinin sağlık turizminden daha çok gelir kazanmak için sağlık hizmetlerini kampüs hastaneler
adı altında şehrin sadece iki noktasına
toplamasının afet ve acil durumlarda
yaratabileceği sakıncalar Ankara Katliamı ile bir kez daha gözler önüne
serildi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
3 bin 800 yatak kapasitesiyle Türkiye
ve Avrupa'nın en büyük kapasiteli
şehir hastanesi olmaya aday Bilkent
Şehir Hastanesini önümüzdeki yıl 29
Ekim’de açmış olacaklarını söylerken
Türkiye’nin sağlık turizminde yakın
coğrafyanın merkezi olması yönünde
çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Müezzinoğlu 13 Ekim’de yaptığı açıkla-

Kamu özel ortaklığı yöntemiyle bedelsiz
olarak tahsis edilen Hazine arazilerinin
üzerine kira karşılığı hastane yaptırılması
için Sağlık Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi alan
şirketlere mevcut hastanelerin arazileri
“kampus dışı ticari alan” adı altında
veriliyor. Etlik ihalesiyle birlikte şirketlere
Etlik Kadın Doğum Hastanesi, Dışkapı
Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik İhtisas
Hastanesi, 3 adet lojman, SGK’ya ait arşiv
ve depo binaları ile marangozhane, garaj ve
sosyal tesisler içeren alan “entegre tesis
alanı” olarak tahsis edildi. Şirketlere ayrıca,
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ulus Devlet
Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Çocuk
Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar Ek
Poliklinik Binası, Dr. Zekai Burak Kadın
Doğum Hastanesi, Dr. A.Y. Ankara Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi de “kampus
dışı ticari alan” adı altında verildi. Hemen
hepsi eğitim araştırma hastanesi olan bu
kurumlarda çalışan ve eğitim alan
hekimlerin nerede çalışacağı, eğitimlerine
nerede devam edeceği ise belirsiz. Bilkent
ihalesinde ise ihaleyi alan şirketlere
Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Yüksek İhtisas Hastanesi ve Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi verilmek istendi,
ancak bunlar şirketler teklif vermediği için
şimdilik kamuda kaldı.

mada şehir hastanelerine muhalefet
edenlerin tedavilerinin de burada yapılacağını belirterek "Türkiye, bu şehir
hastaneleriyle gerek cihaz ve tıbbi
teknoloji donanımı gerekse fiziki mekanlardaki saygın sunum anlamında
çok büyük bir başarıyı yakalamış olacak. Bu başarıyı algılayamayan veya
bu vizyonda olmayan ne yazık ki Türkiye'nin muhalefeti bu projelerin ha-

TCDD Garı ile
Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
arası mesafe:
- Mevlana Blv/D200
ve Eskişehir
Yolu/D200 üzerinden
15 dk - 11,7 km

yata girişini en az 3 yıl geciktirdi.
Anayasa Mahkemesine gidildi, yürütmeyi durdurma kararları alındı." sözlerini sarf etti.

Yaralılar ilk anda
Sıhhiye’deki hastanelere
getirildi
Müezzinoğlu’nun projeleri 3 yıl geciktirmekle suçladığı meslek örgütle-

17 dk
14 km

- Eskişehir Yolu üzerinden
17 dk - 11,7 km
- Ankara Blv üzerinden 17 dk - 14,0 km

15 dk
11,7 km

17 dk
11,7 km

güncel
rinin haklı itirazları Ankara’da yaşanan katliamın bilançosunun daha da ağırlaşmasına engel oldu. Ankara
Tren Garında yaşanan bombalı saldırı sonrasında yaralılar trafiksiz yolda bile en
az 15 dakikada ulaşılabilecek
Bilkent arazisindeki hastanelere değil, 5 dakika içinde
ulaşılabilecek hastanelere
taşındı. İlk müdahaleleri miting kortejinde bulunan hekimler tarafından yapılan yaralıların ambülansların alana
gelmesiyle taşındığı hastaneler ilk anda olay yerine yakınlığından ötürü Sıhhiye yerleşkesindekiler oldu. ATO’nun
olayın hemen ertesinde hastaneleri arayarak elde ettiği
bilgilere göre patlamanın üze-

TCDD Garı ile
Ankara
Numune
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi
arası mesafe:
- Talatpaşa Blv
üzerinden
2 dk - 1,3 km

TCDD Garı ile
Ankara
Hastanesi
arası mesafe:
- Talatpaşa Blv
üzerinden
9 dk - 3,3 km

rinden geçen yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 34, Ankara Üniversitesi İbni Sina
Hastanesine 48 yaralı başvurdu.

Yaralıların dörtte
birinden fazlası
Numune’ye getirildi
Patlamanın etkisiyle olay
günü Ankara’daki 24 hastaneye 400’e yakın yaralı başvurdu. Yaralıların dörtte birine ilk müdahale Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Olay yerine
araçla 5 dakikadan kısa mesafede bulunan Numune Hastanesine patlamanın ardından

Hastane Başhekimi Prof. Dr.
Nurullah Zengin’in verdiği
bilgiye göre 121 yaralı getirildi.
Etlik Kampüsünün tamamlanmasıyla arazileri ihaleyi
alan şirkete “kampüs dışı ticari alan” adı altında devredilecek hastanelerden Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nde 54 yaralının tedavisi
yapıldı. Hastane olay yerinden 10 dakikalık mesafede
bulunuyor. Ankara Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne
ise 25 yaralı getirildi. Ankara
Barosu Kriz Masasının aldığı
bilgiye göre aynı gün Bilkent
Şehir Hastanesi arazisi içindeki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sadece
17 hasta başvurdu.

2 dk
1,3 km

12 dk.
3,8 km

11 dk
4,0 km

- Talatpaşa Blv
ve Ulucanlar
Cd. üzerinden
11 dk - 4,0 km

12 dk
3,8 km

- Cumhuriyet
Cd. ve Bentderesi Cd. üzerinden
12 dk - 3,8 km

TCDD Garı ile
Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim Ve
Araştırma
Hastanesi arası
mesafe:
- Cumhuriyet Cd.,
Çankırı Cd. ve İrfan
Baştuğ Cd. üzerinden 9 dk - 2,8 km
- D200 üzerinden
8 dk - 5,6 km
- Kazım Karabekir
Cd. üzerinden
8 dk - 3,7 km

Dünyadan
hekimler katliamı
lanetledi
Ankara’da yaşanan katliamın ardından
dünyanın çeşitli ülkelerinden hekim
örgütleri Türk Tabipleri Birliği’ne
yolladıkları taziye ve geçmiş olsun
mesajlarıyla yaşanan katliamı
lanetlediler.
Hekim Postası
Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan
saldırının ardından dünyanın dört bir köşesinden
TTB’ye taziye ve geçmiş olsun mesajları yağmaya
devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar
Uluslararası Eş Temsilcisi Serap Öztürk, TTB adına
Dr. Bayazıt İlhan’a gönderdiği mesajda “10 Ekim
2015 Cumartesi günü DİSK, KESK ve TMMOB ile
birlikte düzenlemiş olduğunuz Emek, Barış,
Demokrasi Mitingi’nde meydana gelen saldırı ve
sonrasında yaşananlara büyük bir şok ve üzüntü
içinde tanıklık etmiş bulunuyoruz. Kendini insan
hayatını kurtarmaya adamış uluslararası bir insani
yardım kuruluşu olarak bu ağır saldırıyı kabul
edilemez buluyoruz.” dedi. Öztürk, TTB’nin
yaralıların sağlık durumlarının saptanması, acil
sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yaşamını
kaybeden ve yaralanan insanlarla ilgili güvenilir
bilgilerin derlemesi konusundaki çabasını saygıyla
ve içtenlikle selamladıklarını söyledi.
İsviçre-Türkiye Hekimler ve Akademisyenler
Derneği'nden gelen mesajda ise “Barışçıl amaçla
DİSK, KESK ve TMMOB ile birlikte düzenlemiş
olduğunuz Emek, Barış, Demokrasi Mitingi
toplanma alanında yapılan bombalı hain saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Size ve nezdinizde tüm TTB
üyesi sağlık çalışanlarına geçmiş olsun
dileklerimizi iletmek istiyoruz. Cumhuriyet
tarihimizin bu en büyük terör eyleminde ölen
vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı,
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer
verildi. Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) ve Norveç
Tabipleri Birliği de başsağlığı mesajlarını TTB’ye
iletti.

“Barışa ve emeğe
konan bombalara şahit olduk”

8 dk
5,6 km

8 dk
3,7 km

9 dk
2,8 km

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden gelen mesajda
Kıbrıslı hekimler katliamın ardından duydukları
üzüntüyü “Düzenlemiş olduğunuz Emek, Barış
Demokrasi Mitingi’nde meydana gelen insanlık dışı
saldırıyı ve sonrasında yaşananları biz Kıbrıslı Türk
Hekimler an be an büyük bir şok ve üzüntü içinde
izledik. Yüreğimiz paramparça, boğazımız düğüm
düğüm, çaresizlik içinde barışa ve emeğe konan
bombalara şahit olduk. TTB’nin saldırı sonrasında
kurduğu kriz masası acil sağlık hizmetlerini
yürütmesi ve sağlıklı bilgiye ulaşılması için
üstlendiği sorumluluk takdire şayandı. Köklü ve
saygın bir kurum olan TTB kurumsallaşmasının ne
kadar güçlü olduğunu sağlık ve halk adına
üstlendiği bu sorumlulukla bir kez daha kanıtlamış
oldu. Biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak Kuzey
Kıbrıs’taki tüm hekimler adına TTB’nin verdiği
emek, barış ve demokrasi mücadelesini saygıyla
selamlıyoruz.” cümleleriyle dile getirdiler.

güncel

ATO Sağlık Bakanı’nın
asılsız suçlamalarını kınadı
Hekim Postası
Ankara’da 100’den fazla
ölüm, 400’den fazla yaralanmayla sonuçlanan Türkiye tarihinin en vahşi ve alçak saldırılarından birinin yaşanmasının ardından ATO, üyesi olan
hekimlere, İbni Sina Hastanesi
Kan Merkezinin 0 Rh (-) kan
gereksinimi olduğunu öğrenerek saat 12.19’da üyelerine 0
Rh (-) kan ihtiyacı olduğunu,
kan vermek isteyenlerin İbni
Sina Hastanesi Kan Bankası’na
başvurması gerektiğini belirten bir kısa mesaj gönderdi.

Sağlık Bakanı’nın Ankara Tabip Odası’nı Ankara Katliamı’nın hemen ardından kan bağışı anonsu
yaptığı için provokasyonla suçlaması ATO tarafından sert bir dille kınandı. Açıklamada kan
bağışı çağrısının sadece kendi üyelerine, tek bir hastaneye yönelik olarak ve sadece gereksinim
olduğu doğrulanan 0 Rh (-) kan grubu için yapıldığı belirtilerek “Bakan halkı yanıltmakta ve
hekimlerin saygın meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği ve ATO’nun itibarını azaltmayı
amaçlamaktadır” denildi.

Patlamada
yaralanan
doktorlara
ziyaret
Ankara Tabip Odası,
Barış Mitingindeki
patlamada
yaralanan doktorları
tedavi gördükleri
hastanede yalnız
bırakmadı.

Bakandan akıl almaz
yorum
ATO’nun üyelerine yaptığı
bu kan bağışı çağrısını Sağlık
Bakanı can kayıplarını artırmaya yönelik bir hamle olarak
yorumladı. Bakan Mehmet
Müezzinoğlu 14 Ekim 2015
gecesi katıldığı televizyon programında Ankara Tabip Odası’nın olay günü üyelerine gönderdiği mesaj ile gereksiz bir
kan bağışı anonsu yaptığını,
bunun bir provokasyona destek anlamına geldiğini ifade
ederek ATO’yu can kaybına
sebep olan bir ortam yaratmayı amaçlamakla suçladı.
Bakan konuşmasında ATO’nun
yaptığı kan bağışı çağrısı sayesinde yoğun bağışçı talebiyle
kaos ortamı yaratarak yaralıların tedavisini aksatmayı ve
bu yolla can kaybını artırmayı
amaçladığını ima etti.

Meslek örgütünün
itibarını azaltmayı
amaçlıyor
Bakanın bu beyanını kınayan ATO yayınladığı açıklamada Sağlık Bakanı’nın halkı
yanıltmayı ve hekimlerin saygın meslek örgütü Türk Ta-

Hekim Postası
bipleri Birliği ve Ankara Tabip
Odası’nın itibarını azaltmayı
amaçladığını belirtti. Üyelere
cep telefonu mesajı ile gönderilen çağrının salt İbni Sina
Hastanesine yönelik olarak yapıldığı belirtilen açıklamada,
bu çağrının sadece 0 Rh (-)
kan grubuna sahip ATO üyesi
hekimleri ilgilendirdiği vurgulandı.

Bu çağrı ile Bakanın
iddia ettiği gibi bir
olumsuzluk meydana
gelmemiştir
Açıklamada “Sayın Bakan
çok iyi bilmektedir ki 0 Rh (-)
az bulunan, bu tür toplu yaralanmalarda en çok gereksinim duyulan bir kan grubudur.
Sayın Bakan çok sayıda yurttaşın bu çağrı üzerine hastanelere akın ettiğini ve bu durumun kaos yarattığını ileri

sürmüştür. Oysa söz konusu
mesaj sadece ATO üyesi hekimlere gitmiştir ve bu mesajı
alan hekimlerden uygun kan
grubuna sahip olanların hepsinin İbni Sina hastanesine
kan bağışı için başvurduğu
varsayılsa bile bu sayının orada bir kaos yaratmayacağını
aritmetik bilen herkes kolayca
tahmin edebilir. Nitekim araştırmalarımız İbni Sina Hastanesinde kan bağışı başvurusundan kaynaklanan ve yönetilemeyecek bir durumun
yaşanmadığını göstermektedir.” denildi.

Yurttaşlar
kendiliğinden
hastanelere gitti
10 Ekim günü hastanelerden edinilen bilgiye göre pek
çok yurttaşın olası kan ihtiyacı nedeniyle hastanelere

kendiliğinden bağış yapmak
için gittiğini belirten ATO,
“Sayın Bakan bunun kendi sorumluluğunda olan, Bakanlıkça yönetilmesi gereken ve
böylesine fazla sayıda ölü ve
yaralıya yol açan katliamlarda
beklenmesi gereken bir tepki
olduğunu biliyor olmalıdır.
Bunun yönetilememesinden
ileri gelen bir sorun oluşmuşsa, ki gözlemlerimiz bu durumun sağlık hizmetine olumsuz bir etkisinin olmasına izin
verilmediği yönündedir, Bakanlık nedeni başkalarında
değil kendisinde aramalıdır.”
ifadelerine yer verildi. Olay
günü çeşitli hastanelerde sağlık personeli tarafından kan
bağışı yapılması istendiğini
hatırlatan ATO, Bakanın alandan yeterli bilgi alamamasından dolayı gerçek gereksinimleri ve yaşananları değerlendiremediğini kaydetti.

Barış mitingine katılmak
için Ankara’ya gelen Dr.
Berrak Sancak ve Dr.
Gönül Karataş da
patlamada yaralandı.
Fethiye’den miting için
Ankara’ya gelen Dr. Berrak
Sancak patlamada göğüs ve
bacağından yaralanarak
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesine
kaldırıldı. İstanbul’da
görev yapan Dr. Gönül
Karataş da patlamanın
ardından Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesine
kaldırıldı. Ankara Tabip
Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Onur Naci
Karahancı meslektaşlarını
tedavi gördükleri
hastanede ziyaret etti. Her
iki doktorun da genel
durumunun iyi olduğu
öğrenildi.

güncel

Ankaralılar katliam gibi
kazalara kurban edilemez
Ankara Dikimevinde EGO otobüsünün karıştığı katliam gibi kazanın ardından Ankara Tabip Odası (ATO) kazanın
sorumlularını kamuoyuna hesap vermeye çağırdı.
Hekim Postası
Dikimevi’nde 1 Ekim’de yaşanan kazada EGO otobüsünün
durakta bekleyenlere çarpması
sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
EGO otobüslerinin teknik aksamları ve otobüs şoförlerinin

tutumunun sorgulanmasına sebep olan kazanın ardından 4
Ekim’de ATO tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Bu kadar sık belediye
otobüsü kazası yaşanan bir başkentin “çağdaş” olduğunun iddia edilmesi gülünçtür. Daha
önceleri de çok sayıda benzer

kazalar yaşanmış olmasına rağmen hepsinden daha fazla ölüme yol açan yeni bir kazanın
gerçekleşmemesi için önlem
alınmamış olmasının hiçbir mazereti yoktur.” denildi. Ankara’da 20 Haziran’da Gölbaşı’nda
virajı alamayarak şarampole
devrilen belediye otobüsünde

3 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı. 5 Ağustos 2014, 11 Temmuz 2014 ve 21 Nisan 2014’te,
Çankaya, Sincan ve Şaşmaz’da
belediye otobüslerinin karıştığı
üç ayrı kazada toplam 6 kişi
ölmüş 25 kişi de yaralanmıştı.

“Yaygın toplu ulaşım,
güvenli trafik demek”
Uygar ülkelerde kentsel ulaşımın önemli bir bölümünün
toplu ulaşım araçlarıyla sağlandığı ve toplu ulaşımının en
önemli bileşeninin raylı sistemler olduğu belirtilen açıklamada “Toplu ulaşımın yaygın
olduğu kentlerde bireysel ulaşım araçlarına, otomobillere
daha az gereksinim olduğundan, daha güvenli bir trafik
söz konusu olmakta, trafik kazaları ve bunlara bağlı ölüm
ve yaralanmalar azalmaktadır.”
bilgisi verildi.

Ankaralılar bireysel
ulaşıma zorlanıyor
Ankara’da toplu ulaşımın
çok uzun yıllardır ihmal edildiği
belirtilirken “4 milyondan fazla
nüfusu olan bir başkent için
sadece birkaç hat ile sınırlı olan
ve çalışma saatleri de oldukça
kısa olan, gece ulaşımına izin
vermeyen metro ve hafif ray

Füsun Sayek anıldı
Aramızdan ayrılışının dokuzuncu
yılında TTB Merkez Konseyi
Başkanlarından Dr. Füsun Sayek
Türk Tabipleri Birliğinde
düzenlenen etkinlikle anıldı.
Etkinliğe Sayek’in ailesi, yakınları ve
meslektaşları katıldı. 19 Ekim 2015
Pazartesi akşamı düzenlenen
etkinlik TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın açış
konuşmasıyla başladı. Ardından
Prof. Dr. Gülriz Erişgen, “Tıpta
Uzmanlık Sınavı” konulu bir sunum
yaptı. Sayek'in kızı CHP İzmir
Milletvekili Selin Sayek Böke'nin ve
katılımcıların duygu ve
düşüncelerini paylaşmalarının
ardından etkinlik sona erdi.

sistemi bir utanç kaynağıdır.
Raylı sistemlerin ve onları destekleyen otobüs hatlarının gereksinimlere oranla çok kısıtlı
olması, Ankaralıları bireysel
ulaşıma zorlamaktadır. Kent
ulaşımının kabul edilemeyecek
kadar büyük bir bölümü otomobiller aracılığıyla olmakta
ve sonuçta zaten yetersiz olan
şehir içi yollarda giderek sıkışan
bir trafik sorunu ortaya çıkmaktadır.” açıklaması yapıldı.

Halk sağlığını
etkiliyor
Toplu ulaşımdaki sorunların,
güvenli taşıma dışında başka
halk sağlığı sorunlarını da doğurduğuna işaret edilen açıklamada Ankara halkının güvenli
ve sağlıklı olan toplu ulaşım
yerine bireysel taşımacılığa
mahkum edilmesinin trafik sıkışıklığını arttırmak yoluyla,
Ankara’da toplu ölümlere davetiye çıkaran trafik kazaları
için riskleri büyüttüğü, hava
kirliliğine bağlı sağlık sorunlarına yol açtığı söylendi. Kazanın sorumlularını kamuoyuna hesap vermeye çağıran ATO
Ankara halkını da güvenli ve
sağlıklı ulaşım hakkına sahip
çıkmaya davet etti.

TTB’den Sancar’a tebrik mektubu
Türk Tabipleri
Birliği, DNA
onarım
mekanizmaları
üzerine yaptığı
çalışması ile
2015 yılı Nobel
Kimya Ödülü’nü
kazanan üç bilim
insanından biri olan Prof.
Dr. Aziz Sancar’a bir tebrik
mektubu yolladı.
TTB Başkanı Dr. Beyazıt
İlhan ve Genel Sekreter Dr.
Özden Şener imzalı
mektupta “DNA onarım

mekanizmaları
üzerine yaptığınız
çalışma ile 2015
yılı Nobel Kimya
Ödülü’nü
kazanmaya hak
görülen üç bilim
insanından biri
olmanızdan dolayı
mutlu ve gururluyuz. Tıp ve
bilim dünyasına yaptığınız
bu mühim katkı nedeniyle
sizi yürekten tebrik ediyor,
çalışmalarınızda
başarılarınızın devamını
diliyoruz.” denildi.

işçi sağlığı
Eylül ayında
177 işçi
yaşamını yitirdi

İ

ş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayınladığı İş Güvenliği Raporuna göre Ocak ayında 128,
Şubat ayında 85, Mart ayında
140, Nisan ayında 135, Mayıs
ayında 167, Haziran ayında
155, Temmuz ayında 171,
Ağustos ayında 159, Eylül
ayında ise 177 olmak üzere
2015 yılının ilk dokuz ayında
iş cinayetlerinde 1317 işçi
can verdi.
2012 yılından bugüne Eylül ayında yaşanan iş cinayetleri sayılarına da yer verilen rapor işçi ölümlerindeki
artıştan hareketle işçi sağlığı
için gereken önlemlerin alınmadığını gözler önüne serdi.
2012 yılının Eylül ayında 83,
2013 yılının Eylül ayında
125, 2014 yılının Eylül ayında
152 olan iş cinayeti sayısı
2015 yılının Eylül ayında 177
olarak belirlendi.

İş cinayetleri
güvencesiz
çalışmanın hakim
olduğu işkollarında
yoğunlaşıyor
Güvensiz çalışmanın hakim olduğu işkollarında
ölümler yine yoğunlaştı. Eylül
ayında tarım-orman işkolunda 49; inşaat-yol işkolunda
40; taşımacılık işkolunda 23;
ticaret-büro- eğitim-sinema
işkolunda 14; madencilik işkolunda 10; sağlık-sosyal hizmetler işkolunda 10; belediye-genel işler işkolunda 8;
konaklama-eğlence işkolunda

5, çimento-toprak-cam işkolunda 3; metal işkolunda 3,
savunma-güvenlik işkolunda
3; ağaç-kağıt işkolunda 2;
enerji işkolunda 2; gıda-şeker
işkolunda 1; petro-kimyalastik işkolunda 1; tekstilderi işkolunda 1; gemi- tersane- deniz-liman işkolunda
1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçinin ise çalıştığı iş kolu belirlenemedi.
Eylül ayında yaşamını yitiren 177 emekçinin 138’i
işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 39’u kendi
nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

9 çocuk 45 yaşlı işçi
hayatını kaybetti
Eylül ayında yaşanan iş
cinayetlerinin nedenleri arasında 67 ölümle trafik-servis
kazaları yine ilk sırada yer
aldı. Yıldırım düşmesi, intihar, silahlı saldırı, kalp krizi,
beyin kanaması gibi diğer
nedenlerle 34; ezilme-göçük
nedeniyle 25; düşme nedeniyle 19; elektrik çarpması
nedeniyle 13; patlama- yanma nedeniyle 7; zehirlenmeboğulma nedeniyle 7; nesne
düşmesi nedeniyle 4; kesilme-kopma nedeniyle 1 işçi
can verdi. Eylül ayında iş cinayetlerinde 17 kadın, 9 çocuk ve 45 yaşlı işçi can verdi.
İş cinayetlerinde 8’i Suriyeli
1’i Türkmen 9 göçmen işçi
de hayatını kaybederken iş
cinayetleri en çok İstanbul,
Antalya ve Hatay’da yaşandı.

Zafer direnen emekçinin
Türkiye’nin dört bir yanında güvencesiz çalışmaya,
sendikasızlaştırılmaya karşı seslerini çıkaran taşeron işçiler,
direndikçe kazanıyor.

aİ

stanbul Üniversitesi Çapa
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
haklarını talep ettikleri için işten atılan
DİSK Genel-İş üyesi taşeron işçilerinin
direnişi, daha başladığı gün kazanımla
sonuçlandı. İşçiler hastane bahçesine direniş çadırı kurmalarının hemen ardından
işe geri alındı. Vurallar isimli taşeron
firma bünyesinde çalıştırılan ve kadro
hakkı, ücret kesintilerinin geri ödenmesi
ve sağlıklı çalışma koşulları için mücadele
yürüten DİSK Genel-İş üyesi ameliyathane
işçileri, 19 Ocak’ta yaptıkları eylemin
ardından işten atılmakla tehdit edilmişti.
İşçiler, pişman olduklarını, özür dilediklerini belirten savunmalar vermeye zorlanmış, bunu kabul etmeyen dört işçi

‘provokatörlük yaptıkları ve işçileri greve
teşvik ettikleri’ gerekçesiyle işten atılmıştı.
TAŞ.İŞ.DER Başkanı İsmet Çeçen’in de
işten çıkarılmasıyla birlikte, işten atılan
işçi sayısı beş olmuştu. İşten atılmalar
üzerine işçiler hastane bahçesinde gerçekleştirilen kitlesel yürüyüşün ardından
bir basın açıklaması yaparak direniş
çadırı kurdu. Direniş çadırının kurulmasının ardından işçiler ve sendika temsilcilerinden oluşan bir heyet, hastane yönetimi ve taşeron firma yetkilileriyle
görüştü. Görüşmeler işçilerin lehine sonuçlandı ve hastane yönetimi ve taşeron
firma işçilerin yeniden işbaşı yapacaklarını duyurdu. (27. 01. 2015-Birgün)

altepe Üniversitesi Hastanesinde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan 98
işçinin 194 günlük hak mücadelesi zaferle
sonuçlandı DİSK’e bağlı DEV SAĞLIK-İŞ
üyesi oldukları gerekçesiyle Maltepe Üniversitesi Hastanesinde işten çıkartılan
98 işçi hastane bahçesine kurdukları çadırla direniş yapmışlardı. İşçiler 194 gün

süren mücadele sonunda işlerine geri
döndü. Hastanede temizlik, hasta bakımı
gibi işlerde çalışan aralarında engellilerin
de olduğu çoğu kadın olan işçilerden
22’si açtıkları işe iade davasını kazandı
ve mahkeme işçilerin işe iadesinin yanı
sıra 12 brüt maaş tutarında sendikal tazminatlarının ödenmesine karar verdi.
(03. 07. 2015- Maltepe Ekspres)

ankaya Belediyesi’nde işten
atılmaları üzerine direnişe
geçen Nakliyat-İş üyesi 97 işçi kazanım
elde etti, belediye geri adım attı. Çankaya
Belediyesi’nde taşeron Norm Altaş A.Ş.

bünyesinde çalışırken sendikalaştıkları
gerekçesiyle işten atılan DİSK/Nakliyatİş üyesi 97 işçinin direnişi sonuç verdi
işçiler yeniden işbaşı yaptı. (10. 08. 2015Sendika org)

SHOT'ta kadrolu işçilerle
aynı işi yapmalarına rağmen
taşeron şirketten sigortalı gösterildikleri
için dava açan ve bu yüzden işten çıkarılan işçiler hukuki sürecin sonunda kazanım elde ettiler. Yargıtay 7. Hukuk

Dairesi kadrolu işçilerle aynı görevi yap-
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masına karşın taşeron olarak çalıştırılan
işçileri haklı buldu. Yargıtay, ESHOT ve
İZELMAN'ın yaptığı itirazların hepsini
reddetti. (03. 09. 2015 - Yeniasır)

güncel

Acil servise aile hekimi aranıyor
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisin yükünü aile hekimlerine taşıtmaya hazırlanıyor. Hastane hafta sonları
acil serviste gönüllü nöbet tutacak aile hekimleri arıyor.
Hekim Postası
Angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin ücretsiz izne çıkması nedeniyle
acil servisi Haziran ayında bir süreliğine
kapanan Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesine hafta sonları gönüllü nöbet
tutacak aile hekimleri aranıyor. Doktorların bir kısmının istifa etmesi bir
kısmının da yoğunluktan ötürü rapor
alması sonucu kapısına “tadilat nedeniyle kapalıdır” yazısı asılan acil servis

bir süre kapalı kalmıştı. Yoğunluğu her
geçen gün artmasına rağmen, kapasitesi
yıllardır aynı kalan hastane, acil servisin
yükünü aile hekimlerine taşıtacak.

Günlük ortalama bin civarı hastanın
geldiği acil serviste hafta sonları gönüllü
nöbet tutacak aile hekimlerine 250 TL
nöbet ücreti verilecek.

Gönüllü nöbet 250 TL

“Acil serviste çalıştırılacak
kimse bulunamamasının
nedenlerine değinmek
gerek”

Altındağ Toplum Sağlığı Merkezi aracılığıyla 23 Temmuz’da aile hekimlerine
iletilen yazıda “Ankara Hastanesinde
hafta sonu gönüllü olarak nöbet tutmak
isteyen hekimlerimizin merkezimiz ile
iletişime geçmesi hususunda; “denildi.

Hastanenin kendi personelinden acil
serviste çalıştıracak kimse bulamamasının nedenlerine değinmek gerektiğini
belirten Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa “Burada bir direnç
var çünkü hastanede görev yapan acil
tıp uzmanları iş yükünden dolayı ya
görevi bırakmış ya da ücretsiz izne ayrılmış durumda ve farklı klinik dalların
asistanları acil nöbetini eğitimlerinin
bir parçası olarak görmüyorlar. Uzmanlık öğrencisi olmakla hizmet vermek
ya da iş gören olmak arasındaki fark
gibi. Beri yandan Ankara Hastanesi acil
servisi şiddet olaylarının en sık vuku
bulduğu acillerden. Kaldı ki zaten Türkiye'de geçen yıl nüfusu aşan bir acil
servis başvurusu olduğunu hatırlarsak

ve acil sağlık hizmetinin donanım ve
yetkinlik gerektiren niteliğini de göz
önünde bulundurursak bu hastane özelinde yaşanan sıkışmayı kavrayabiliriz.“
açıklamasını yaptı.

“Bir tür taşeronlaşma”
Hastanenin ücretle nöbet tutacak
aile hekimi arayışının bir nevi taşeronlaşma olduğunun altını çizen Dr.
Basa sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçici
çözümler adı üzerinde geçicidir ve çözüm değildir ama en acayibi askıya
çıkar gibi acil hizmetlerin bir nevi ihale
edilmesidir. Buna rahatlıkla bir tür taşeronlaşma da diyebiliriz. Hiç bir şekilde
kabul edilemez. Hizmet sürekliliği tek
amaç olamaz; nitelik önemsenmek zorundadır. Uzun sürelerle ve aşırı çalıştırdığınız sağlıkçıların tükenmesini ya
da şiddet görmesini engelleyemezsiniz
zaten; hal böyleyken acil servisi açık
tutmakta ısrar etmek yerine kapatmak
gerekir, nitekim bir süre böyle oldu.
Acil başvuru sayısını azaltmayı hedeflemeden geçici önlemlerle ne kadar
idare edilebilirse o kadar edilecek.”

Acil serviste nöbet tutması beklenen aile hekimleri ve aile
sağlığı çalışanları hastane acillerinde dayatılan angarya ve fazla
çalışmaya direnmiş ve gitmemişlerdi. Yılın başında yeni bir nöbet
genelgesi yürürlüğe girdi ve birinci basamakta görev yapan aile
sağlığı çalışanlarının bu kez de görevli oldukları ASM'lerde hafta
sonları angarya ve fazla çalıştırılması gündeme geldi. Bu dayatmaya
karşı da bu nöbetleri tutmayacaklarını deklare eden aile hekimleri
direnişlerini hala sürdürüyorlar.

Sağlık Bakanlığı’nda hizmet alımı ile çalışan sayısı
2002 yılından 2014 yılına 2.9 kat artış kaydetti

“S

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Faaliyet Raporu 2014

ağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu
2014”te verilen bilgilere göre Sağlık
Bakanlığı bünyesinde 2002 yılında
67 bin 496 olan hizmet alımıyla çalışanların
sayısı 2014 yılında 196 bin 459’a yükseldi.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun,
2014 yılı için bünyesinde çalışan personele
ilişkin yayınladığı “Sağlık İnsangücü
Analizi”ne göre kurumda 2013 yılında 121
bin 291 olan hizmet alımıyla çalışan personel
sayısı 2014 yılında 11 bin 524 kişi artarak
132 bin 815 kişi oldu. Kurum personeli içinde
memurların ardından en fazla istihdam
edilen personel olarak hizmet alımı
kapsamında çalışanlar yer alıyor.

dünyadan

ABD uçakları
Afganistan’da
hastane vurdu

S

ınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Afganistan’ın Kunduz ilindeki hastanelerine düzenlenen
hava saldırısında ölenlerin
sayısının 22’ye yükseldiğini
açıkladı.
Afganistan’ın kuzeydoğusunda Taliban tarafından ele
geçirilen Kunduz şehrine yönelik başlatılan askeri operasyonlarda ABD’nin düzenlediği hava saldırısında Sınır
Tanımayan Doktorlar’a (MSF)
ait hastane vuruldu.
Saldırıda ilk belirlemelere
göre 12 MSF çalışanı, üç hasta
çocuğun da olduğu 19 kişi
hayatını kaybetti, 37 kişi de
yaralandı. Yaralı 37 kişiden
19’unun MSF personeli olduğu ve 5’inin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
MSF, daha sonra yaptığı açıklamada ölenlerin sayısının
22’ye yükseldiğini açıkladı.
MSF Yöneticisi Bart Janssens yaptığı açıklamada “Saldırıdan ve personelimizle hastalarımızın öldürülmesinden
dolayı büyük bir şok içerisindeyiz” dedi. MSF açıkla-

masında savaşın taraflarına
sağlık hizmeti veren binaların
güvenliğine saygı gösterme
çağrısı yaptı.
MSF hastanenin “nokta atışıyla” vurulduğunu belirtti.
MSF yetkilileri “Uçaklar daire
çizip geri geldi. Bu sürekli
devam etti. Hastanenin ana
binası alevler içindeydi. Hastalar, yataklarından kalkıp
kaçamadı, yanarak can verdiler” diye konuştu.
MSF, hastanenin GPS koordinatlarını defalarca NATO
yetkililerine verdiklerini,
“ikincil (sivil) kayıp” açıklamasını asla kabullenemeyeceklerinin altını çizdi.
Afganistan Devlet Başkanı
Eşref Gani de, sivil kaybından
dolayı derin üzüntü duyduğunu bildirdi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Afganistan’da MSF örgütünün işlettiği hastaneye
yönelik saldırıyı kınadı ve
hiçbir şekilde sağlık çalışanlarının ve tıbbi tesislerin hedef
alınmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon ve BM
İnsan Hakları Konseyi Başkanı
Zeid Ra’ad el Hussein, hava
saldırısının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini bildirdi.
BM, olayın “savaş suçu” olarak değerlendirilebileceğine
işaret etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Josh
Earnest, günlük basın brifinginde, Obama'nın, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz
kentinde MSF'nin işlettiği hastaneye hafta sonu ABD uçaklarınca yapılan hava saldırısı
sonrası 22 kişinin hayatını
kaybetmesiyle ilgili MSF'nin
Uluslararası Başkanı Dr. Joanne Liu'yu telefonla arayarak
özür dilediğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Ash
Carter da, taziye dileklerinde
bulunurken, Afgan hükümetiyle birlikte bir soruşturma
açıldığını bildirdi. Afganistan’daki Amerikan Kuvvetlerinin Komutanı Orgeneral
John Campbell, saldırıyla ilgili
“kapsamlı soruşturma” sözü
verdi.

Pratisyen hekimler
tartışmalara neden
olan yeni
sözleşmeleri
Downing Street’te
protesto etti

B

inlerce
hekim,
hemşire ve sağlık
çalışanı Londra’da
Başbakanlık binasının olduğu
Downing Street’te “Şartsız,
amasız, pratisyen hekim kesintilerine hayır!” sloganlarıyla yürüdü.
Haziran ayında Sağlık Bakanlığı Sekreteri Jeremy
Hunt tarafından geliştirilen
“Yeni Sözleşme”, pratisyen
hekimlere standart ücret ve
cumartesi günleri ekstra çalışma saati getiriyor.
Yeni Sözleşmeyi protesto
eden sağlık çalışanları hekim,
hemşire ve asistanların hepsinin maaşlarından kesintilerin olacağı ve Ulusal Sağlık
Hizmetlerinde bir dağılma
başlayacağı konusunda hemfikir.
Britanya Tabipleri Birliği
(BMA) hükümetle sözleşmenin değişmesine yönelik “Hekimler için ve Ulusal Sağlık
Hizmetleri için kötü bir du-

rum” şiarı ile mücadele edileceğini belirtti.
Hekimler, protestolarının
sadece para ile ilgili olmadığını, eğer yeni sözleşme devam ederse güvencesiz ve
yoğun çalışma saatleri sebebiyle hastaların zarar göreceğini, hastalara karşı yeterince koruyucu olamayacaklarını belirtiyorlar.
Tıp öğrencileri ise meslekteki gelecekleri hususunda
endişeli olduklarını belirttiler. Bir tıp öğrencisi “Son senemdeyim ve mezun olduktan sonra ilk iş başvurumu
başka ülkelere yapacağım.
Bu bizim yurtdışında çalışmayı düşünmeden önceki
son şansımız” diye konuştu.
Hekimler “Ulusal Sağlık
Sistemini Koruyalım”, “Neredesin, Jeremy?” sloganlarıyla eylemlerini sonlandırdılar.
BuzzFeed News

VOA & Sputnik News

Sudoku

Yanıtına www.hekimpostasi.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Dr. Kamil Furtun
cinayetinin
ilk davası görüldü
Samsun’da görev yaptığı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde
öldürülen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Kamil Furtun cinayeti davasının ilk
duruşması 18 Eylül’de Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.
Sanık İsmail Koyun’un tutuklu bulunduğu Sinop Cezaevi’nden video konferans sistemiyle
katıldığı dava, diğer tanıkların dinlenmesi için 24 Kasım 2015 tarihine ertelendi. Mahkeme
TTB, SES ve Samsun Tabip Odası’nın davaya müdahillik talebini kabul etti.
Hekim Postası
Duruşma öncesi Samsun’da bir araya
gelen sağlık meslek örgütleri, hekimler
ve sağlık çalışanları, ortak bir basın
açıklaması yaptılar. Basın açıklamasına
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt
İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr.
Özden Şener, İstanbul Tabip Odası adına
Dr. Osman Öztürk, Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mine Önal,
Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul
Tanrıkulu, Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş
Başkanı İbrahim Kara ve SES Samsun
Şube Başkanı Süleyman Bal ile hekimler
ve sağlık çalışanları katıldı. Ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Bayazıt İlhan okudu.
Dr. İlhan sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet olaylarının münferit olaylar olarak gösterilmeye çalışıldığını aktararak
“Sağlık Bakanlığı yetkilileri Ersin Arslan
öldüğünde cinayeti mazur gösteren
açıklamalar yapmış, katilin ‘bir kendini
bilmez’ olduğunu söylemiş, ‘olur böyle
vakalar’ demeye getirmişti; Dr. Melike
Erdem SABİM soruşturmasından yılıp
canına kıydığında Sağlık Bakanı bunu
meslektaşımızın kişisel sorunlarına bağlamıştı. Bugün de ‘Pek de sağlıklı olmayan bir kişi gelmiş, vurmuş’ diyerek
Dr. Kamil Furtun için aynı şeyi söylüyor
Bakanlık” dedi.

“Cinayet ihmal
sonucu ortaya çıktı”
Dr. İlhan, Dr. Kamil Furtun cinayetinin Sağlık Bakanı’ndan başlayarak
hastane başhekimi dahil bu hastanenin
yönetiminde söz sahibi olan her düzeyde
yöneticinin ihmali, görevini yapmaması
sonucu ortaya çıktığını, Bakan dahil
tüm yöneticilerin bu cinayetin sorumlusu olduğunu söyledi.

İş Sağlığı Güvenliği
Kurulu’nun gündem
maddesinde görüşüldü
Dr. İlhan, daha önce gece nöbetinde
hastane çalışanını yumrukladığına dair
tutanaklar bulunan sanık hakkında du-

yulan rahatsızlığın hastanenin İş Sağlığı
Güvenliği Kurulu’nun cinayetten bir
gün önceki toplantısının gündem maddelerinden birisi olduğunu kaydetti. Sanık İsmail Koyun’dan duyulan rahatsızlığın “Hastane içerisinde sürekli olarak bulunan çalışan dışı İsmail isimli
kişi konusunda neler yapılabileceği veya
uzaklaştırmak için nasıl bir yöntem izleneceği görüşüldü” şeklinde toplantı
tutanaklarına geçtiğini bildiren İlhan
“İhmalin boyutlarını görüyorsunuz,
değil mi? Başhekimliğin bu şahısla ilgili
olarak o güne dek gerekli tedbirleri almadığı, şahsı hastaneden uzaklaştırmadığı bu tutanakla, hem de hastanenin
bir kurulu tarafından kayda geçirilmiş
oluyor” dedi.

“Sadece katilin değil onu
azmettirenlerin de tespiti
için gayret göstereceğiz”
Dr. İlhan sözlerini “Bizim görebildiğimiz kadarıyla; hastane para kazanı-

yorsa, hastaların sağlığının, sağlık çalışanlarının canının kıymeti yoktur bu
sistemde. Cinayet sonrası Bakanlığın
üç icraatı olmuştur: Bakan, Dr. Kamil
Furtun’un cenaze törenine katılmıştır,
hastaneye meslektaşımızın adı verilmiştir, cinayeti protesto için iş bırakan
sağlık çalışanlarına soruşturma açılmıştır. Hepsi bu. Şiddete karşı alınması
gereken tedbirlerden hiçbirisi yoktur.
Bizler bu olayı, bu davayı sonuna dek
büyük bir dikkatle izleyeceğiz. Cinayetin
ardından sıcağı sıcağına söylediğimiz
gibi; sadece katilin değil onu görmezden
gelenlerin, görevini savsaklayanların,
bir anlamda ‘azmettirenlerin’ de tespit
edilmesi için azami gayret göstereceğiz.”
diye sonlandırdı.
Basın açıklamasının ardından duruşmaya girildi. Duruşmada TTB, SES
ve Samsun Tabip Odası’nın davaya müdahil olma talepleri kabul edildi. Müdahil avukatları, sanığın bir kamu görevlisini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle, Türk Ceza Yasası’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi öngören 82/a ve
g maddelerinden yargılanmasını talep
ettiler.

Cinayet göz göre göre
işlendi
Sinop Cezaevi’nde tutuklu bulunan
sanık İsmail Koyun, avukat istemediği

Samsun Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi
Hastanesi’nde görev
yapan Göğüs Cerrahisi
Uzmanı Dr. Kamil
Furtun, 29 Mayıs 2015
tarihinde, görev yaptığı
hastanede uğradığı
silahlı saldırı sonucu
yaşamını yitirmişti.

için CMK gereğince Samsun Barosu’ndan
bir avukat tarafından temsil edildi.
Sinop Cezaevi’nden video konferans
bağlantısı kurulan sanığa iddianame
ve ifadelerin okunmasının ardından ne
diyeceği soruldu. Cinayet sonrası “Neden
yaptın?” sorusuna “Canım sıkıldı. Böyle
zevklerim var abi. Hoşuma gitti ondan
vurdum” yanıtını veren Koyun, duruşmada kendisine sorulan soruları “Ben
kral eşek arısıyım. Benim iki tane kraliçem var, oğullarım var. Sizleri sokacağım, oğullarıma sizi sokturacağım.
Bana bir kovan bal verirseniz ifademi
söylerim” şeklinde cevapladı.
Mahkeme heyetince dinlenen tanık
ifadeleri arasında sanığın yıllardır hastaneye sıklıkla girip çıktığı, kantin civarında dolaştığı, bir sohbet esnasında
hastanede görev yapan din görevlisine
“ben buradan büyük birini götüreceğim”
dediği, cinayetten 2 gün önce Dr. Kamil
Furtun’a muayene olduğu ve Furtun’un
sanıktan tomografi istediği yer aldı.
Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi
için 24 Kasım 2015 tarihine ertelendi.

“Furtun cinayeti ciddi
ihmaller sonucunda
gerçekleşti”
Duruşmanın ardından mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklama
yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Bayazıt İlhan, Furtun cinayetinin
ciddi ihmaller sonucunda gerçekleştiğini
söyledi. Bu ihmallerden sorumlu olanların belgelerin nasıl sızdığına dair hastane içerisinde soruşturma yürüttüklerini belirten Dr. İlhan, “Ortada çok
çirkin bir olay var. Şimdi de olayın
açığa çıkması için çalışan sağlık çalışanları tehdit ediliyor, baskı altına alınmaya çalışılıyor. Yeni çirkinler yaratılıyor” diye konuştu. Dr. İlhan TTB, tabip
odaları ve sağlık örgütleri olarak sürecin
takipçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

YASTAYIZ! İSYANDAYIZ!
BARIŞTA ISRARCIYIZ!
Daha fazla kan akmasın, çocuklarımız yaşamlarını yitirmesin,
daha fazla acı ve gözyaşı olmasın diye Ankara’da toplanan
on binlerce barış savunucusunun ortasında alçakça patlatılan
bombalarla 100’ün üzerinde yoldaşımız, arkadaşımız, canımız
yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.
Yastayız, isyandayız…

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ,
UNUTMAYACAĞIZ!
Bedeli ne olursa olsun, barış ve demokrasi
mücadelesinde ısrarcıyız…

