hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Mithatpaşa Cad. No: 62/18
06420 Kızılay ANKARA

Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla birlikte Ankara’da kamu hastanelerinin
kapatılacak olması sağlık hizmetine erişim kadar bu hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanları
açısından da belirsiz bir ortam yarattı. Sürecin en başından beri konunun takipçisi olan Ankara
Tabip Odası kapatılması planlanan hastanelerde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının
durumunu 3837 numaralı resmi yazıyla 01 Kasım 2017 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne
sordu. Müdürlüğün ilgili şubeleri Ankara İl İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ve Ankara İl
Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nden gelen yanıtlar ise sürecin ya Bakanlığın kendi içinde bile bilgi
akışı olmadan sürdürüldüğü ya da kamuoyundan bilgi saklandığı izlenimi uyandırdı. 8 ))
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Kapatılacak hastaneler
Türkiye’de ilk yüzde
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik
Yönetim Dairesi Başkanlığı “Her Branşta İlk 100 Hastane” 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi
poliklinik, yatış, yoğun bakım ve acil servis istatistiklerini yayımladı.
Türkiye geneli Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin sıralandığı ilk 100 hastane
listesinde Ankara’da Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla kapatılması
planlanan 13 hastane verilen hizmet yönünden ilk sıralarda yer alıyor. Muayene
sayıları, acil başvuruları, ameliyat sayıları bakımından Türkiye’de ilk sıralarda gelen
kamu hastanelerinin kapatılacak olmasının Ankara’da yürütülen sağlık hizmetine
katkıdan çok zarar vereceği ön görülüyor. 14-15 ))

Kapatılacak
hastaneler
hangileri?
Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin
açılmasıyla Ankara’nın sağlık hizmeti
yönünden büyük yükünü taşıyan 13
köklü kamu hastanesi tarihe
karışacak... 3, 4, 5, 6 ))

Şehir
hastanelerinden
önce ve sonra...
Şehir Hastanelerinin
açılmasıyla,
Ankara’da
hastane
dağılımına
ilişkin
görünümü
gözler önüne
seren harita... 7 ))

Aklımızdaki
sorular
Fotoğraf:
Hekim Postası,
Haziran 2012,
“Etlik İhtisas’ta
yolun sonu”

Güncel
Bunları biliyor
musunuz?
Bilkent Şehir
Hastanesi’nin
açılmasıyla 3 bin
704, Etlik Şehir
Hastanesinin açılmasıyla
3 bin 577 yatak
kapasitesine sahip dev iki
sağlık kampüsümüz
olacak ama... 10 ))

Güncel

Güncel

ATO şehir hastaneleri
anketi

Kapatılacak
hastanelerin
eğitim işlevi

ATO’nun anketi
hekimlerin de bu
hastaneleri istemediğini
ortaya koydu.
Ankete katılan
hekimlerin yüzde 73’ü
şehir hastanesinde
çalışmak istemediğini
belirtti. 11 ))

Asistan eğitimlerinde
büyük rol oynayan, eğitim
araştırma hastanelerinin
şehir hastanelerine
taşınmasıyla asistan
eğitimlerinin nasıl
yürütüleceği de
belirsizliğin koruyor. 15 ))

Güncel

Türkiye genelinde yapımı süren veya
hizmet vermeye başlayan Şehir
Hastaneleri konusunda muhalefet
milletvekilleri tarafından 2017 yılı
içinde 20’yi aşkın soru önergesi
verildi. 9 ))

Güncel
Hastaneye nasıl
ulaşırım
Etlik ve Bilkent Şehir
Hastanelerinin açılmasıyla
Ankaralılar için en büyük
sorunlardan biri de ulaşım
sorunu olacak. Hastaların Etlik
ve Bilkent’e ulaşmak için takip
edeceği güzergah ve
harcayacağı süreyi Hekim
Postası için hazırladık. 12-13 ))

ato’dan
Entegre Sağlık Kampüsleri
(Şehir Hastaneleri)
Dr. Vedat Bulut ATO Yönetim Kurulu Başkanı
vbulut@vedatbulut.com

T

ürkiye uzunca bir süredir giderek artan neoliberal-piyasacı anlayışın sürdürüldüğü
bir yağmalama alanına dönüştürülmüştür. Bu yağmalama zamanda ve
mekanda dört boyutlu olma özelliği
taşımaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu
yıllardan beri kazanımları olan yatırımları elden çıkarıldı. Hatta Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin bile
kapatılması söz konusu oldu. Türkiye’nin geleceği 49 yıla kadar varan işletme ruhsatı süreleriyle ve kamu bütçesinden ödeme garantileriyle ipotek
altına alındı. Yeraltı ve yerüstü kaynakları ekosistemi bozacak şekilde
tahrip edildi ve yandaş bir avuç oligarka talan ettirildi.
Şehir Hastaneleri bu trajedinin sadece bir parçası oldu. Toplamda 20
adet olarak planlanan bu hastanelerin
ihale bedelleri 25 milyar USD olarak
gerçekleşti. Kamu-Özel İşbirliği Modeli
kapsamında yapılan bu yatırımların
25 yıllık ödeme garantisiyle kamu bütçesinden çıkacak toplam ödemenin
60-75 milyar USD olacağı tahmin edilmektedir.
Ankara’da iki adet Şehir Hastanesi
inşa edilmektedir; Ankara Bilkent Şehir
Hastanesi (3704 yataklı) ve Ankara
Etlik Şehir Hastanesi (3577 yataklı).
Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük
Kamu Özel İşbirliği projesi olan ve
dünyanın tek parçada yapılan en büyük
hastanesi unvanını taşıyan Ankara
Şehir Hastanesi-Bilkent’in yabancı finansörlerle
yaptığı
sözleşme
Bonds&Loans Turkey Awards-2015 tarafından 100 aday arasında En İyi
Altyapı Finansmanı Ödülü, Yılın En
İyi Proje Finansmanı ve Yılın En İyi
Sendikasyon Kredisi kategorilerinde
ikinci gelerek aday olduğu 3 dalda,
Project Finance International (PFI)
Awards-2015 tarafından da Ortadoğu
ve Afrika kategorisinde Yılın Anlaşması
Ödülü’ne layık bulundu.
Bu bilgiler doğrudan tüm planlama,
teknik alt yapı, lojistik faaliyetleri ve
satın alımı, bina ve arazi hizmetleri,
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bakım ve onarım hizmetleri, ortak
hizmetler, tekstil, mobilya ve mefruşat,
yer ve bahçe bakım ile diğer medikal
ekip destek hizmetleri, ilaçlama, temizlik, güvenlik, çamaşırhane, idari
ofis, atık yönetimi, otopark, catering,
hasta yönlendirme ve refakat, resepsiyon ile taşıma hizmetlerini yürütecek
konsorsiyum ana şirketinin resmi bilgilerdir. Hastane en iyi mimari, en iyi
sağlık hizmeti -ki henüz belirlenebilir
koşullar yoktur- ödülleri değildir. Ödüllerin tamamı en iyi finansman anlaşmaları olarak kabul edilmiştir. Yani
’’Nasıl en iyi para kazandık?’’ ödülleri…
Entegre Sağlık Kampüsleriyle (Şehir
hastaneleri) bir koyup üç alacak yabancı finansörlerin sağlık bütçesine
dayadığı vantuzlarla bu sistemin sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Milyarlarca dolarlık yıllık rant içeren bu
yap-işlet-devret (YİD) modelinin oluşturacağı güçlü lobinin gelecekte halk
sağlığını ikinci plana iten yatırım planlamaları yönünde Sağlık Bakanlığı’nı
etki altına alması kaçınılmazdır. Aşı
karşıtı kampanyanın genişlemesi, umut
tacirliği haline gelen GETAT uygulamalarının hız kazanması bizlerin bu
bağlamda ele alacağı konulardır.
Yıllardır Sayıştay denetimlerini bile
yok eden, kamu kaynaklarının kullanımlarında şeffaflığı ortadan kaldıran,
‘’stratejik yatırım’’ veya ‘’ticari sır’’
tanımlamalarını torba kanunlar ve
KHK’ların içine gömen bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Bu yatırımların
planlanmasında ilgili kamu kurumlarının, meslek örgütlerinin, sendikaların
ve Sivil Toplum Kuruluşlarının, mahalle sakinlerinin, esnafın, muhtarlıkların, yani iç ve dış paydaşların fikirleri alınmamıştır. Hatta bu konuda
Sağlık Bakanlığı’na, Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü’ne sorular yönelten Ankara
Tabip Odası’nın sorularına yanıt bile
verilmemiştir.
Bu konuda fikirleri alınan ve kamu
bütçesi tüm hukuki düzenlemelerle
kendilerine uygun hale getirilen küresel

sermaye aktörleriyse mevcuttur. 2012
yılı AKP 4. Olağan Büyük Kongresi’ne
katılan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder bu küresel aktörlerin
en önemlisidir. Almanya Eski Şansölyesi 2005 yılında görevinin bitmesinden kısa bir süre sonra Rothschild’in
Frankfurt finansal karargahında
CEO’luk görevine getirilmiştir. Bu finans merkezinin Rusya ile de bağlantıları güçlü bir şekilde kurulmuştu.
Basında çok dikkat çekmeyen bu ziyaretten 5 ay sonra, 6428 sayılı ‘’Sağlık
Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi
ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’
Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanun
sayesinde ihale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel iş birliği
modeli çerçevesinde ihtiyaç duyulan
tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu
hazırlanması, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların otuz yılı geçmemek üzere tahsisatları, projeler için
alınacak danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji
ya da yüksek mali kaynak gerektiren
bazı hizmetlerin gördürülmesi işlemlerinin önü açıldı. Uluslararası finansörlerle ve yatırımcılarla hukuki sözleşme hükümleri bile 2 milyon USD
bedelle bir özel şirkete hazırlatıldı.
Daha ötesi bu yatırımcılarla ihtilaf
halinde Türkiye’de bulunan mahkemeler yerine tahkim hükümleri geçerli
olacaktır.
Şehir hastanelerinin hizmetleri karşılığında ödenecek bedel, Bakanlığa
veya bağlı kuruluşlara ait döner sermaye bütçesinden ve/veya merkezi
yönetim bütçesinden olmak üzere düzenlendi. Hizmet ve kullanım bedellerinin yaratacağı cari açık derinleşecek
ve bu hastanelerde çalışan kadrolu
veya sözleşmeli sağlık personelinin
performans ödemeleri gelecekte kısıtlanmak zorunda kalacaktır. Bu cari
açığın doğuracağı kara deliğin diğer
sağlık kuruluşlarını etkilemesiyse kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.
Ankara özelinde Bilkent ve Etlik
Sağlık Kampüsleri’nin diğer 6 hastanenin tamamen kapatılmasına ve 5
hastanenin de küçültülmesine yol açması, 6407 sözleşmeli personelin işlerini kaybedecek olması sonuçlarıyla
ağırlaşan sosyal trajedi bizleri ilgilendirmektedir. Her iki hastanede yatak
başına düşen 300 metrekare üzerindeki
inşaat alanı uluslararası standartların

Şehir Hastanesi Özel Sayısına Katkıda Bulunanlar:
Ali Karakoç, Arif Müezzinoğlu, Asuman Doğan, Bayazıt İlhan,
Benan Koyuncu, Burhanettin Kaya, Can Pençe, Çetin Atasoy,
Derman Boztok, Ebru Basa, Emel Bayrak, Eriş Bilaloğlu,
Figen Şahpaz, Gül Bakır, Gülgün Kıran, Gülriz Erişgen, İrem
Yıldız, Metin Baştuğ, Mine Önal, Muharrem Baytemür, Onur
Naci Karahancı, Ramazan Akçan, Selçuk Atalay, Selçuk Çelik,
Serdar Koç, Zafer Çelik ve Muammer Canik
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iki kat fazlasıdır ve maliyetler bu yüzden kabarıktır. Yerleşkelerin büyük
ve klinik alanların mesafelerinin birbirinden uzak olması nedeniyle konsültasyonların ve konsey çalışmalarının
aksaması beklenmektedir.
Şehir hastaneleri kentleşme, altyapı
ve ulaşım sorunları gözetilmeden planlanmıştır. Bu nedenle ODTÜ yerleşkesinde orman katliamı gerçekleşmektedir ve yeşili giderek azalan bir Ankara
geleceğin ekosistem sorunlarıyla karşı
karşıyadır. Ulaşımı zor hale gelecek
olan bu hastanelere acil olguların nakli
en önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir.
Şehir hastanelerinin uzmanlık öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili sorunları
belirsizliğini korumaktadır. Kapatılacak
olan EAH’lardan aktarılan öğrencilerin
eğitimleri yetersiz kalabilecektir.
Hastane/AVM/Otel melezi bu tür
büyük hastane işletmeleri ABD ve Birleşik Krallık’ta daha önce denenmiştir
ve doluluk oranını yakalamak için kapatılan diğer orta ölçekli hastaneler
kamuoyunun tepkisini çektiğinden atıl
projeler ve terk edilmiş uygulamalar
haline gelmiştir. Sistemin oluşturduğu
devasa açık, bir kara delik gibi bütçeyi
yutmaya başladığında sürdürülebilirliğinin olmadığı bu ülkelerde görüldü.
Biz Ankara Tabip odası olarak kamusal sorumluluğumuzu yerine getirerek, tarihe not düşmek adına, bu
konuda duyarlı olan tüm yurttaşlarda
farkındalığı artırmak için, yetkilileri
uyarmak için, bu Hekim Postası’nı
‘’Şehir Hastaneleri Özel Sayısı’’ olarak
hazırladık.
Elinizdeki Hekim Postası’nda sunulan ayrıntılı çalışmalar için başta
üç dönemin TTB Merkez Konsey Başkanları Eriş Bilaloğlu, Bayazıt İlhan
ve Raşit Tükel olmak üzere pek çok
TTB ve Ankara Tabip Odası kol ve komisyonlarında görev alan arkadaşlarımıza, Şehir Hastaneleri Çalıştayı’nı
odamız adına düzenlemede görev alan
Prof. Dr. Metin Baştuğ’a, Ankara Tabip
Odası HP Yayın Kuruluna ve çalışanlarına, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi YK Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve çalışma arkadaşlarına,
TMMOB Ankara İKK’da görev alan ve
her alanda katkılarını esirgemeyen
mühendislerimize, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası yönetici
ve çalışanlarına teşekkür borçluyuz.
Yayımlayan:
Baskı öncesi hazırlık:
GEO Tanıtım ve Reklam
Ankara Tabip Odası
Turgut Reis Caddesi 47/6
06570 Maltepe /Ankara
Yayının Türü:
Tel :(0532) 664 08 98
Yerel, süreli
Yayının Şekli:
geotanitim@gmail.com
Basım yeri ve tarihi:
Aylık Türkçe
İhlas Gazetecilik AŞ. Karacalar
Yıl: 2018, Sayı: 88
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Akyurt Ankara Tel: 353 29 61
12.000 adet basılmıştır. 1 Haziran 2018

Hastanemi kapatma!

Kapatılacak hastaneler hangileri?
Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla Ankara’nın sağlık hizmeti yönünden büyük yükünü taşıyan 13 köklü
kamu hastanesi tarihe karışacak. Sağlık hizmeti sunumunu olumsuz yönde etkileyecek olan bu uygulama aynı zamanda
kapatılacak hastanelere bugüne kadar yapılmış olan tüm yatırımların da israfı ve kamu
zararı anlamı taşıyor…

Numune
EAH
Altındağ
1800’lü yılların ikinci yarısında "Gureba Hastanesi" ismi ile hizmet veren
hastane 1924 yılında çıkarılan bir yasa
ile "Ankara Numune Hastanesi" ismini
aldı. Hastanede görevli bazı uzman hekimler 1945 yılında açılan Ankara Tıp
Fakültesi’nin kuruluşunda rol oynadı,
hastanenin bazı klinikleri de o yıllarda

Tıp Fakültesine devredildi.
Tek bir taş binadan bugünkü
bina kompleksi haline gelen hastanenin gelişmesi 90’lı yıllarda
ivme kazanarak Türkiye genelinde örnek oldu. 1998 yılında Ankara Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi ismini alan hastane Sağlık Bakanlığı bünyesindeki en büyük hizmet
ve eğitim hastanesi olma özelliği taşıyor.
Eğitim, araştırma ve hizmet sorumluluklarını birlikte yürüten hastane aynı
zamanda referans hastanesi olarak birçok konuda "hakemlik hizmetini" de
yerine getiriyor.

Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı EAH
Samanpazarı
1925 yılında Hamamönü’nde kerpiçten yapılma
bir binada 5 yataklı olarak Doğumevi ismiyle faaliyete
başlayan hastane zaman içinde ihtiyacı karşılayabilmek için iki kez farklı binalara taşındı. Ancak
bu binalar da yetersiz kalınca Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mart 1949 yılında açılışı yapılan 300 yataklı
modern bir hastane kuruldu ve hastanenin başhekimliğine İstanbul 'un tanınmış kadın hastalıkları

Ankara Fizik
Tedavi ve
Rehabilitasyon
EAH
Sıhhiye
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Projesi Sağlık Bakanlığı’nın birinci beş yıllık
kalkınma planı dahilinde 1963 yılında uygulamaya konuldu. 28 Ağustos 1968 yılında

Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıbbi rehabilitasyon alanında hizmet veren ilk yataklı
merkez olan hastanenin açılışı gerçekleştirildi.
50 yatan ve 200 ayaktan gelen hastaya
hizmet kapasitesi ile açılan hastanenin yatan
hasta kapasitesi artan talep nedeniyle kat
ilavesi yapılarak 200’e çıkarıldı. 2007 yılında
Gazi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi’nin de bünyesine katılmasıyla yatan hasta
kapasitesi 270’e ulaştı. Ana binadaki Çocuk
Kliniği 2008 yılının Mart ayında Gazi Ek Binaya taşındı. Türkiye’nin ilk 50 yatak kapasiteli pediatrik rehabilitasyon merkezi
olma özelliği taşıyan hastane Nörolojik ve
Ortopedik Rehabilitasyon ağırlıklı hizmet
veriyor.

ve doğum uzmanlarından
Dr. Zekai Tahir
Burak getirildi. Yıllar içinde yapılan kat
ilaveleri ile 1975
yılına gelindiğinde 400
yatak kapasitesine ulaşıldı. Türkiye’de kamuda
ilk tüp bebek merkezi
1990 yılında burada kurularak faaliyete başladı.
2003 yılında 21 bin m2 kapalı alanda hizmet veren
hastane yapılan düzenlemeler ve fiziksel mekan
genişletme çalışmaları sonucu 2010 yılı başında 35
bin m2 kapalı alanda hizmet veren dev bir kompleks
haline getirildi.

Ulucanlar Göz
Hastanesi
Ulucanlar/Altındağ
1995 yılında SSK bünyesinde kuruldu. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na
devredildi. Ocak 2009’da Kızılay Atatürk Bulvarı üzerinde “Kızılay
Semt Polikliniği” hizmete girdi. Dal hastanesi olan Ulucanlar Göz
Hastanesinde yılda ortalama 300 bin ayaktan hastaya poliklinik
hizmeti verilip 35 bin acil muayene yapılırken yıllık 15 bin yatan
hastaya hizmet veriliyor.

Hastanemi kapatma!
Dr. Sami Ulus Kadın
Doğum, Çocuk
Sağlığı Hastalıkları
EAH
Altındağ
1950’li yıllarda Işıklar Caddesi’nde Ankara Çocuk Hastanesi
olarak faaliyete başladı. Hastaneye adını veren Dr. Sami
Ulus’un kişisel gayretleriyle bugünkü hastane binası yapılarak
150 yatak kapasitesi ile 1963 yılında hizmete sokuldu. Hastanenin birinci başhekimi olarak görevlendirilen Dr. Sami Ulus,
6 Mayıs 1965 tarihinde çok sevdiği hastanesinde, görevi
başında yaşamını yitirdi. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı tarafından hastaneye “Dr. Sami Ulus” adı verildi. Kuruluşundan itibaren sürekli gelişme gösteren hastanede hizmet
verimliliğini artırmak amacıyla 1990 yılında 2 katlı poliklinik
binası ve ishal takip ve tedavi merkezi açılarak halkın
hizmetine sunuldu. Hizmet binasının ihtiyaca cevap vermemesi

Etlik Zübeyde
Hanım Kadın
Hastalıkları EAH
Etlik
1990 yılında Ankara Etlik'te 216 dönüm arazi üzerine
kuruldu ve 420 yatak kapasiteli binasında hizmete başladı.
1995 yılı itibari ile “SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları
Eğitim Hastanesi” olarak hizmetine devam etti. 2004 yılında

üzerine hastanenin bahçesine 5 katlı ek bina yapılarak 23
Nisan 1998’de açılışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin her yerinden
gelen hastalara 24 saat hizmet sunan hastane, yıllık 270 bin
poliklinik, 8 bin 500 ameliyat kapasitesine sahip. Hastane,
modern cihazlarla donatılmış olarak ve 40 yıllık çocuk sağlığı
ve hastalıkları deneyimi ile Türkiye’nin bu alandaki en büyük
ve en yetkin sağlık kurumlarından biri olma özelliğine sahip.

“SSK Ankara Doğumevi ve Kadın
Hastalıkları Eğitim
Araştırma Hastanesi” , 2005 yılında
“Sağlık Bakanlığı
Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın
Hastalıkları Eğitim
Araştırma Hastanesi” adını aldı.
2008 yılından beri de “Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım
Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ismi ile
hizmet veriyor.

Hastanemi kapatma!

Ulus Devlet Hastanesi
Rüzgarlı

Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişi olan hastane SSK’nın ilk
kuruluşlarından olma özelliği taşıyor. 1940’lı yıllarda, mevcut bulunan hastanenin Dışkapı semtine
taşınmasıyla hastane dispanser şeklinde hizmet vermeye başladı. 1956
yılında, SSK’ya bağlı SSK Ulus Hastanesi’ne dönüştürüldü. O yıllarda, 115
yatak kapasitesi olan hastane, 2006
yılında toplam altı bina ve 200 yatak kapasitesine ulaştı. 20 Şubat 2005 tarihinde
Sağlık Bakanlığı’na devri ile birlikte, Ulus
Devlet Hastanesi adı altında hizmetlerini sürdürdü. 2012 yılı
itibariyle hizmet yelpazesini genişletme çalışmalarına başlayan
hastanede, 2013 yılı başında hizmete giren palyatif bakım ve
yoğun bakımlarla ‘Bakım Hastanesi’ olma yolunda adım atıldı.
Hastane 41’i yoğun bakım olmak üzere 110 yatak kapasitesiyle
hizmet veriyor.

Atatürk EAH
Bilkent

Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt
EAH
Dışkapı
Bütün çalışanların güvenliğini
bir çatı altında toplamak amacı
ile kurulmuş olan SSK’nın bir süre
sonra çalışanlara ve ailelerine sağlık hizmeti vermeyi de amaçlamasıyla kuruldu. Bu amaçla 1954
yılında Dışkapı Baba Harman mevkii olarak bilinen otuz iki dönümlük

arazi Ankara Belediyesinden kiralandı. 1957 yılında temeli atılan
hastane binası 300 yatak kapasitesi
ile 25 Haziran 1964 tarihinde hizmete açıldı. Yoğun talebi karşılamak için binaya zamanla yeni birimler eklenerek yatak kapasitesi
artırıldı.
1996 yılında Etlik Semt Polikliniği hizmete girdi. Yenilenen acil
servis ile Ankara’da en fazla sayıda
hastaya acil hizmeti veren hastanelerden biri oldu. 2005 tarihinde
Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle
adı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesi olarak değişen hastane, bünyesine dahil edilen çeşitli semt poliklinikleri ve
yeni açılan 48 polikliniği ile daha
da büyüdü.

19 Şubat 2004 tarihinden itibaren sağlık
hizmeti veren hastanede 417 klinik yatağı,
52 yoğun bakım yatağı, 72 gözlem yatağı
ve 155 poliklinik
odası bulunuyor.
2012 yılında 1
milyon 332 bin
767 poliklinik ve
32 bin 84 yatan
hasta sayısına
ulaşan hastanede
6 yoğun bakım
ünitesi, 17 ameliyat salonu, 4 göz
ameliyat masası
bulunuyor.
Hemodiyaliz

Ünitesi konusunda eğitim verebilecek şekilde
planlanmış olup 3’ü enfekte diyaliz hastası
olmak üzere toplamda 22 diyaliz makinesi
bulunurken hastanede kalp ve böbrek nakli
yapılıyor. Mart 2011 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan
protokol gereği üniversitenin uygulama hastanesi olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Hastanemi kapatma!

Ankara Gazi
Mustafa
Kemal
Hastanesi
Gazi Mahallesi
1930’lu yıllarda TCDD’nin artan
personel sayısına paralel olarak personelin sağlık hizmeti ihtiyacı da
artmaya başladı Bu artan talep o
güne kadar TCDD personeline sağlık hizmeti
sunan Eskişehir TCDD
Hastanesi’ni yetersiz
hale getirince Ankara’da
günün teknolojisine uygun aletlerle donatılmış,
biyokimya laboratuarı
ve diş kliniği bulunan
bir hastane kurulmasına
karar verildi. Bu düşünceler ışığında, Atatürk
Orman Çiftliği ile askeri
fabrikalar arasındaki sahada modern bütün tıbbi tekniklerin kullanılmasına uygun olacak
100 yataklı TCDD An-

kara Hastanesi’nin inşaatına başlandı.
18 Ocak 1943 tarihinde eğitim amacı
da güden TCDD Ankara Hastanesi’nin
açılışı yapıldı. Hastanede kurulduğu
yıllarda, Türkiye’de pek çok hastanede bulunmayan tıbbi donanıma
sahip fizyoterapi ünitesi, biyokimya
laboratuarı, ameliyathane, modern
bir çamaşırhane ve yemekhane bulunuyordu. 2003 tarihinde TCDD
Genel Müdürlüğü ve SSK arasında
imzalanan protokol gereği SSK Gazi
Hastanesi olarak hizmetlerini sürdüren hastanenin ismi 2005 yılında
Sağlık Bakanlığına devriyle Ankara
Gazi Devlet Hastanesi, 2009 yılında
da Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi olarak değiştirildi.

Bilgiler, hastanelerin web sitelerinden alınmıştır.

Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji
Hastanesi
Yenimahalle
Türkiye’de onkoloji alanında hizmet
veren tek eğitim ve araştırma hastanesi
olan hastane 1956 yılında Türk Kanser
Araştırma Kurumu’nun çabası, gönüllü
kişi ve kuruluşların katkılarıyla 100 yataklı Ahmet Andiçen Hastanesi
olarak Kurtuluş semtinde faaliyete başladı.
1962 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilişi ve
iş yükünün artması sonucu 1967 yılında Etimesgut'daki Makine
Kimya Enstitüsüne ait
olan bina hizmete alındı
ve böylece yatak kapasitesi 300'e yükseldi. 6
Nisan 1989 tarihinde yapımı tamamlanan yeni
ve modern hastane binasının hizmete başla-

masıyla Etimesgut bölümü Demetevler'de
şu anda faaliyetlerin yürütüldüğü yeni
binaya taşındı. Modern cihazlarla donatılmış bu bölümün hizmete girmesiyle
toplam 600 yatak kapasitesine ulaşıldı
ve verilen hizmetin niteliği de arttı.
Bu yapıya ilaveten 17.05.2007 tarihinde
Demetevler Urankent sitesinde yer alan
yeni ve modern hastane binasının ek hizmet binası olarak hizmete alınmasıyla
çocukluk çağı kanserlerine yönelik çağdaş
ve kaliteli hizmet verilmeye başlandı. Ayrıca bu bina bünyesinde kemik iliği transplantasyon ünitesi de kuruldu. Son olarak
2009 yılı içerisinde Kanser Erken Teşhis
Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) binası
da Demetevler merkez kampus içerisinde
yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Şehir hastanelerinden önce ve sonra...
Şehir
hastanelerinden
önce ve sonra...
Ankara’da şehir
hastaneleri açılmadan
önce ulaşılabilen
hastanelerin dağılımı üst
haritada görülmektedir.
Alttaki harita ise şehir
hastaneleri açıldıktan
sonra hastanelerin
dağılımını göstermektedir.
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Bilkent Şehir
Hastanesi

Çankaya

Kapatılacak olan devlet
hastaneleri:
22- Ulus Devlet Hastanesi
23- Gazi Mustafa Kemal
Devlet Hastanesi

5

H

1- Ankara EAH
2- Ankara Atatürk Göğüs Has
ve Göğ. Cerrahisi EAH
3- Ankara Keçiören EAH
4- Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Yenimahalle
EAH

16- 29 Mayıs Devlet
Hastanesi
17- Gölbaşı Hasvak DH
18- Akyurt İlçe DH
19- Meslek Hastalıkları
Hastanesi
20- Sincan Dr. Nafiz Körez DH
21- Şehit Sait Ertürk DH

2

20

Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri

5- Çocuk Sağlığı Hast.
Hematolojisi ve Onk. EAH
6- Numune EAH
7- Zekai Tahir Burak Kadın
Sağlığı EAH
8- Türkiye Yüksek İhtisas
EAH
9- Fizik Tedavi ve Reh. EAH
10- Etlik Zübeyde Hanım
Kadın Has. EAH
11- Dr. Sami Ulus Kadın
Doğum, Çocuk Sağ. Has. EAH
12- Dışkapı Yıldırım Beyazıt
EAH
13- Atatürk EAH
14- Dr. Abdurrahman
Yurtaslan Onkoloji EAH
15- Ulucanlar Göz EAH

H
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Sağlık emekçileri soruyor

?

Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla birlikte Ankara’da kamu hastanelerinin kapatılacak olması sağlık hizmetine erişim kadar bu
hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanları açısından da belirsiz bir ortam yarattı.
Sürecin en başından beri konunun takipçisi olan Ankara Tabip Odası kapatılması planlanan hastanelerde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının
durumunu 3837 numaralı resmi yazıyla 01 Kasım 2017 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne sordu.
Müdürlüğün ilgili şubeleri Ankara İl İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nden gelen yanıtlar ise sürecin
ya Bakanlığın kendi içinde bile bilgi akışı olmadan sürdürüldüğü ya da kamuoyundan bilgi saklandığı izlenimi uyandırdı.
İl İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nden, ATO’ya, ilgili sorular hakkında “Şehir hastanelerinin bitiminde hizmeti yürütecek personel ile ilgili
Bakanlığımızca bugüne kadar Müdürlüğümüze herhangi bir talimat verilmemiştir” yanıtı geldi.
Yatırımlar Şube Müdürlüğü ise soruları “Müdürlüğümüzde Şehir Hastaneleri ile ilgili herhangi bir bilgi belge bulunmamakta olup; şehir
hastaneleri, Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülmektir” diyerek cevapladı.
ATO’nun sorduğu ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün bilgisi olmadığını öne sürdüğü sorular şunlar:

Şehir hastanelerinin büyüklüğü
ve mevcut hastanelerin
kapatılacak olması nedeniyle
yeni hastanelere ulaşım
güçlüğü konusunda ciddi
kaygılar mevcuttur. Sağlık
çalışanlarının ve hastaların
sorunsuz ulaşımı için hangi
çalışmalar yürütülmektedir?

?

Şehir hastanelerine taşınacak
olan hastanelerimizde eğitim
görevlisi, başasistan, uzman
hekim, pratisyen hekim ve
asistan hekim kadrolarında
görev yapmakta olan
hekimlerimizin tamamı şehir
hastanelerinin kadrosuna
geçecek midir? Değilse nasıl bir
planlama yapılmaktadır?

Şehir hastanelerine taşınacak
olan hastanelerimizde kadrolu
olarak görev yapmakta olan
eczacı, hemşire, anestezi
teknisyeni/teknikeri, radyoloji
teknisyeni/teknikeri, sağlık
memuru, psikolog, acil tıp
teknisyeni/paramedik
sağlık çalışanlarının tamamı
şehir hastanelerinin kadrosuna
geçecek midir? Değilse nasıl bir
planlama yapılmaktadır?

?

Şehir hastanelerine
devredilecek hastanelerimizde
çalışanları bilgilendirecek
toplantılar yapmayı planlıyor
musunuz?

?

Kamuoyunda ve şehir
hastaneleri için hazırlanan
Çevresel ve Sosyal Etki
Değerlendirme Raporlarında
%70 doluluk oranı
garantisinden söz edilmektedir.
Bu doluluk oranı hangi alanları,
hizmetleri, ödeme biçimlerini
kapsamaktadır, nasıl
hesaplanacaktır?

Şehir hastanelerine
devredileceği konuşulan
hastanelerin pek çoğu
eğitim ve araştırma
hastanesidir. Buralarda
eğitimlerini sürdüren
asistan hekimler de
ayrımsız olarak
devredilecek midir? Şehir
hastanelerinde eğitim
görevlilerinin
görevlendirilmesi,
dağılımı, birden fazla
eğitim ve araştırma
hastanesinden gelen
eğitici personel ve
asistanların
entegrasyonu, eğitim
faaliyetlerinin
organizasyonu konusunda
nasıl bir çalışma
yürütülmektedir? Eğitim
faaliyetlerinin
aksamaması konusunda
ne gibi hazırlıklar
yürütülmektedir?

?

Yukarıdaki soruda
belirtilen eğitim ve
araştırma hastaneleri
halen Sağlık Bilimleri
Üniversitesi ile ortak
kullanım protokolü ile
faaliyet yürütmektedir.
Şehir hastanelerine devir
ile birlikte bu hastaneler
Sağlık Bilimleri
Üniversitesi ile yeniden
protokol mü
imzalayacaklardır?
Devredilen sağlık
personelinin hukuki
durumu ne olacaktır?

Şehir hastanelerinde
eğitim faaliyetleri için
kullanılmak üzere
derslikler, toplantı ve
konferans salonları,
kütüphaneler inşa
edilmekte midir? Sayı ve
kapasiteleri ne kadardır?

Şehir hastanelerinde görev
alacak hekimlerimizin ve sağlık
çalışanlarının ücret ve döner
sermaye ödemelerinde kayıplar
yaşanması olasılığı var mıdır?
Bunların olmaması için hangi
hazırlıklar yapılmaktadır?

Kapatılması planlanan
hastaneler nedeniyle Ankara
genelinde 'hasta yatağı’
sayılarında bir azalma olacak
mıdır?

?

Devredileceği söylenen
hastaneler Ankara il
merkezinde acil servis
hizmetleriyle öne çıkan
hastanelerdir. Bu hastanelerin
devredilmesi ile şehir
merkezinde acil sağlık
hizmetlerinin aksamaması için
hangi çalışmalar
yürütülmektedir?

Şehir hastanelerinde
hekimlerimizin sağlık hizmetini
kesintisiz ve sorunsuz
verebilmesi için yanlarında
bilgi işlem/ veri giriş elemanı ve
ihtiyaç duyulan polikliniklerde
hemşire bulunacak mıdır?
Hangi kliniklerde bu hizmetlere
yönelik özel hazırlıklar
yürütülmektedir?

Şehir hastanesine devredilecek
olan hastanelerimizin mevcut
bina ve arazilerinin ne olarak
kullanılması planlanmaktadır?
Bunların yıkılması ve özel
sektöre devri söz konusu
mudur?

?

Ankara’da yapımı devam eden
Bilkent ve Etlik Şehir
Hastanelerine taşınacak olan
hastaneler hangileridir?

Şehir hastanelerine
taşınacak olan
hastanelerimizde taşeron
şirketlerin bünyesinde
görev yapmakta olan
personelimiz ayrımsız
olarak şehir hastanelerinde
işlerine devam edecekler
midir? Bu personelimiz bu
hastanelerde yeni şirketler
bünyesinde mi işe
alınacaklardır?

Şehir hastanelerinde görev
alacak hekimlerimizin ve
sağlık çalışanlarının çalışma
güvencelerinde bir
değişiklik olacak mıdır?
Sözleşmeli çalışma biçimine
geçiş söz konusu olacak
mıdır?

Şehir hastanelerine devir ile
ilgili olarak öngörülen bir
takvim var mıdır?
Hastaneler hangi sırayla
devredilecektir?

Şehir hastanesi bünyesinde
çalışmayı tercih etmeyen
hekim ve sağlık
çalışanlarının durumu ne
olacaktır? Kendilerine il
içinde alternatif çalışma
yeri seçeneği sunulacak
mıdır?

Görüntüleme, laboratuar ve
rehabilitasyon
hizmetlerinin, ihaleyi alan
şirketlere devredilecek
hizmetler olduğu
belirtilmektedir. Bu
birimlerde çalışan hekim ve
sağlık çalışanları da
ayrımsız olarak şehir
hastanelerine devredilecek
midir? Şehir
hastanelerindeki kadro ve
diğer hukuki durumları
nasıl olacaktır?

Milletvekilleri soruyor
Türkiye genelinde yapımı süren veya hizmet vermeye başlayan Şehir Hastaneleri konusunda muhalefet
milletvekilleri tarafından 2017 yılı içinde 20’yi aşkın soru önergesi verildi. Hastanelerin ihale süreçleri,
finansmanı, yapım-işleyiş aşamaları, sağlık personelinin durumu ve sağlık hizmeti sunumuyla ilgili
soruların yer aldığı bu önergelerin hiçbiri ilgili Sağlık Bakanları tarafından yanıtlanmadı. Bakanlık zaman
zaman basınla paylaştığı bilgiler aracılığıyla bu soruların küçük bir kısmını yanıtlasa da akıllardaki soru
işaretlerini gideremedi. Cevaplanmayan sorulardan bazıları şunlar:

İnşaatı
yapacak firmalara
kaç yıl süreyle ne
kadar kira ödenmesi
taahhüt edildi?
Hastanelerin
Sağlık Bakanlığı ve ihaleyi
alan firma tarafından
işletilmesinin yaratacağı
karışıklıklar nasıl
çözülecek?

İngiltere
ve Kanada da uygulanıp
pahalı ve verimsiz olduğu
gerekçesiyle vazgeçilen bir modelde
ısrar edilmesinin bir sebebi
var mı?

Hastaneler
ne zaman
bitirilerek hizmete
başlayacak?

Bilkent
ve Etlik Şehir
Hastanesi’nin inşaat işi
ihalesi hangi firmalar
tarafından kaç liralık
bedelle üstlenildi?

İki
şehir hastanesi için
ödenecek parayla Ankara’da
çeşitli semtlerde kaç hastane
yapılabilirdi?

Şehir
hastanelerine
personel alımı nasıl
gerçekleştirilecek?

Kapatılması
planlanan hastanelere
son 3 yılda ne kadar cihaz
alımı yapıldı?

Kapatılması
planlanan
hastanelerin bina ve
arazileri ihaleyi alan
firmalara mı
devredilecek?

Hastanelerin
kapatılması halinde
elektronik ve mekanik
tıbbi cihazlara ne
olacak?

Sorular, muhalefet milletvekillerinin Meclis’e verdiği soru önergelerinden derlenmiştir.

Bunları biliyor musunuz?
Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla 3 bin 704, Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla 3 bin 577 yatak kapasitesine sahip
dev iki sağlık kampüsümüz olacak ama…

- Sabah ve akşam yoğun
zamanlarda bir saatte
yaklaşık 27’şer bin
kişinin bu hastanelere
giriş ve çıkış
yapacağını...
- 27 bin kişiyle aynı
anda sağlık hizmeti
almaya uğraşacağınızı...
- Yoğun saatlerde bu
hastanelere en az
7500’er aracın
geleceğini bu yükü
kaldırmak için Etlik ve
Bilkent yönünde en az 13’er
şeritlik yola ihtiyaç
olduğunu...

- Trafik sorunu nedeniyle
acil durumlarda bu
hastanelere yetişmenin zor
olacağını...

Hastaneye ulaşsanız dahi 1.300.000 metrekare
alana kurulu hastanede bir yerden bir yere
ulaşmak için çabalayacağınızı...

- Tek başına tüm işi doktorların
yapmasından ötürü poliklinik
muayenelerinin zaman
alacağını...

- Hastane içinde kaybolma ihtimaliniz
olduğunu...

- Hemşire ve yardımcı personel
sayısının yetmeyeceğini bu
nedenle işlemlerin
uzayacağını...

- Anlaşmalar metrekare üzerinden yapıldığı için
hastanenin alanının geniş tutulduğunu, ölü
alanların fazla olduğunu...

-Hastanede merdiven olmadığı için asansör
kuyruklarında beklemeniz gerekeceğini...

- Polikliniklerdeki yoğunluk yüzünden hastanenin acil
servisine başvurunun artacağını...
- Acil servisten ameliyathaneye ulaşmanın zaman
kaybettireceğini...
- Bölümler arası uzak mesafeler yüzünden muayene ve tahlil
gibi işlemlerin bile bir günü alabileceğini...

- Bu hastaneler için 25 yıl boyunca devletin
yüklenici firmaya kira ödeyeceğini ve bu paranın
da halkın cebinden çıkacağını...

- Hastanelerin otel görünümünde olmasının sebebinin
sağlık turizminden pay elde etmek olduğunu...

-Halihazırda hastalardan alınan katkı katılım
paylarının katlanarak artacağını...

Sağlık hizmeti almak için geldiğiniz kurumda sağlık hizmetine ulaşmanın çok da kolay olmayacağını

Biliyor musunuz?

ANKARA TABİP ODASI
ŞEHİR HASTANELERİ
ANKETİ
Bu anket doktorların Şehir Hastaneleri hakkında
görüşlerine ilişkin yapılmıştır.

Hastaneye nasıl ulaşacağım?
Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla Ankaralılar için en büyük sorunlardan biri de ulaşım sorunu olacak. Mevcut
koşullarda bile yaşanan trafik keşmekeşi şehir hastanelerinin bulunduğu yönlerde daha da artacak. Günde ortalama 27’şer bin
kişinin giriş-çıkış yapacağı tahmin edilen bu hastanelere acil hastalar bir yana ayaktan tedavi olmaya giden hastaların bile
nasıl ulaşacağı konusu hala net bir açıklığa kavuşmuş değil. Bu zamana kadar alıştıkları, yaşadıkları semtlere yakın, ulaşımı
daha rahat hastaneler yerine bu hastanelere gitmek zorunda bırakılan Ankaralılar için şehir hastanelerine ulaşmak çok da
kolay görünmüyor.

Bilkent Şehir
Hastanesi’ne
ulaşım.

Gazi Mustafa
Kemal
Hastanesi’ne
ulaşım.

Beşevler’de
oturan bir
yaşlı
- Gazi Mustafa
Kemal Hastanesi’ne toplu taşıma (otobüs) kullanarak 9 dakikada ulaşabilir.
- Bilkent Şehir
Hastanesi’ne
toplu taşıma kullanarak (ankaray, metro, otobüs aktarması
yaparak) en kısa
49 dakikada
ulaşabilir.

Fizik Tedavi
Ve Reh.
EAH’ne
ulaşım.

Kızılay’da
bel ağrısı
olan bir
hasta
- Fizik Tedavi ve
Reh. EAH’ne toplu taşıma (otobüs) kullanarak 7
dakikada ulaşabilir.
- Etlik Şehir Hastanesi’ne toplu
taşıma kullanarak (metro, otobüs aktarması
yaparak) 28 dakikada ulaşabilir.

Etlik Şehir
Hastanesi’ne
ulaşım.

Hastaneye nasıl ulaşacağım?
Dr. Sami
Ulus Çocuk
Hastanesi’ne
ulaşım.

Etlik Şehir
Hastanesi’ne
ulaşım.

Cebeci’de
oturan
çocuklu ya da
hamile bir
kadın
- Dr. Sami Ulus
Çocuk Hastanesi’ne
toplu taşıma
kullanarak 24
dakikada
ulaşabilir.
- Etlik Şehir
Hastanesi’ne toplu
taşıma kullanarak
(otobüs aktarması
yaparak) en kısa 40
dakikada
ulaşabilir.

Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji
Hastanesi’ne
ulaşım.

Batıkent’te oturan bir kanser hastası
- Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi’ne toplu taşıma (metro)
kullanarak 16 dakikada ulaşabilir.
- Bilkent Şehir Hastanesi’ne toplu taşıma kullanarak (metro, otobüs
aktarması yaparak) 1 saatte ulaşabilir.

Bilkent Şehir
Hastanesi’ne
ulaşım.

Kapatılacak hastaneler Türkiye’de ilk yüzde
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı “Her Branşta İlk
100 Hastane” 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi poliklinik, yatış, yoğun bakım ve acil servis istatistiklerini yayımladı.
Türkiye geneli Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin sıralandığı ilk 100 hastane listesinde Ankara’da Etlik ve Bilkent Şehir
Hastanelerinin açılmasıyla kapatılması planlanan 13 hastane verilen hizmet yönünden ilk sıralarda yer alıyor. Muayene
sayıları, acil başvuruları, ameliyat sayıları bakımından Türkiye’de ilk sıralarda gelen kamu hastanelerinin kapatılacak
olmasının Ankara’da yürütülen sağlık hizmetine katkıdan çok zarar vereceği ön görülüyor.
İlk 100 Hastane listesinde kapatılacağı konuşulan hastanelerle ilgili dikkat çekici başlıklar şunlar:

Numune EAH
-Hastane 1 milyon 468
bin 935 toplam muayene sayısı ile 38. sırada
-C Grubu Ameliyat sayısı
bakımından 13 bin 649 ameliyat sayısı ile 1. sırada
- A, B ve C Grubu ameliyat
sayıları bakımından 26 bin
422 ameliyat sayısı ile 1. sırada
-Enfeksiyon Hastalıkları
branşında 33 bin 166 muayene sayısı ile 5. sırada
-Tıbbi Onkoloji branşında
35 bin 137 muayene sayısı
ile 6. sırada
-Romatoloji branşında 21
bin 612 muayene sayısı ile
6. sırada
-Hematoloji branşında 20
bin 331 muayene sayısı ile
6. sırada

-Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları branşında
42 bin 377 muayene sayısı
ile 6. sırada
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları branşında 81 bin 706
muayene sayısı ile 7. sırada
-A Grubu Ameliyat sayısı
bakımından 3 bin 959 ameliyat sayısı ile 4. sırada
-B Grubu Ameliyat sayısı
bakımından 8 bin 814 ameliyat sayısı ile 4. sırada geliyor.

Gastroenteroloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşlarında muayene
sayıları ile de ilk yüzde yer
alıyor. Hastanenin ilk yüze
giren hizmetleri arasında yatan hasta sayıları, yoğun bakım yatan hasta sayıları da
bulunuyor.
Hastane 112 Ambulansla
En Fazla Hasta Götürülen
Hastaneler arasında da ilk
yüzde yer alıyor.

Numune EAH, ayrıca İç
Hastalıkları, KBB, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları
ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Deri ve Zührevi
Hastalıklar, Nöroloji, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Üroloji, Beyin ve Sinir Cerrahi, Genel Cerrahi,
Kalp ve Damar Cerrahisi,

Ankara Dr.
Abdurrahman
Yurtaslan Onkoloji
EAH
-Toplam muayene sayısı bakımından
970 bin 720 muayene sayısı ile 84.
sırada
-Tıbbi Onkoloji branşında 68 bin 020
muayene sayısı ile 2. sırada
-Hematoloji branşında 20 bin 292
muayene sayısı ile 7. sırada
-Genel Cerrahi branşında 85 bin 178
muayene sayısı ile 10. sırada
- A Grubu Ameliyat sayısı bakımından
2 bin 639 ameliyatla 18. sırada

"Numune E
AH,
referans
hastanesi o
la
birçok kon rak
u
hakemlik da
hizmetini d
e
yerine getir
iyor"

- B Grubu Ameliyat sayısı bakımından
4 bin 980 ameliyatla 40. sırada
- C Grubu Ameliyat sayısı bakımından
8 bin 409 ameliyatla 36. sırada
- A, B ve C Grubu ameliyat sayıları
bakımından 11 bin 626 ameliyatla 51.
sırada yer alıyor.
Hastane, İç Hastalıkları, Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp
ve Damar Cerrahisi, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji,
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
branşlarında muayene sayıları ve yoğun
bakım yatan hasta sayıları bakımından
da ilk yüzde bulunuyor.

Ulucanlar Göz Hastanesi
-Göz Hastalıkları branşında 268 bin 097 muayene sayısı ile
1. sırada yer alan hastane A, C ve A,B ve C Grubu ameliyat
sayıları bakımından da ilk yüz hastane arasında bulunuyor.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH
-Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında 248 bin 523 muayene
sayısı ile 2. sırada yer alan hastane Tıbbi Onkoloji branşında
muayene sayısı ile yatan hasta ve yoğun bakım yatan hasta
sayıları ve ameliyat sayıları bakımından da ilk yüz hastane listesinde.

Atatürk EAH
-Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 milyon
204 bin 663 hasta sayısı ile
toplam muayene sıralamasında 57. sırada
-Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları branşında
77 bin 403 muayene sayısı
ile 3. sırada
-Romatoloji branşında 20
bin 413 muayene sayısı ile
8. sırada
-A Grubu Ameliyat sayısı
bakımından 3 bin 558
ameliyat sayısı ile 8. sırada
-B Grubu Ameliyat sayısı bakımından 9 bin 110
ameliyat sayısı ile 3. sırada
-C Grubu Ameliyat Sayısı bakımından 8 bin 674
ameliyat sayısı ile 33. sırada

Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi

-Toplam muayene sayısı bakımından 2 milyon 258 bin 784
toplam muayene sayısı ile 6. sırada
-Deri ve Zührevi Hastalıklar
branşında 130 bin 485 muayene
sayısı ile 1. sırada
-Hematoloji branşında 23 bin
610 muayene sayısı ile 2. sırada
-KBB branşında 152 bin 601
muayene sayısı ile 2. sırada
-Üroloji branşında 89 bin 328
muayene sayısı ile
2. sırada
-Endokrin ve
M
etabolizma
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- A, B ve C Grubu ameliyat sayıları bakımından 21
bin 342 ameliyat sayısı ile
7. sırada bulunuyor.
Atatürk EAH, İç Hastalıkları, KBB, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Deri
ve Zührevi Hastalıklar, Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
Üroloji, Göğüs Hastalıkları,
Beyin ve Sinir Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp
ve Damar Cerrahisi, Gastroenteroloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji branşları ile 112 Ambulansla En Fazla Hasta Götürülen Hastaneler arasında
da ilk yüzde yer alıyor.

-Romatoloji branşında 22 bin
685 muayene sayısı ile 3. sırada
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında 20 bin
167 muayene sayısı ile 4. sırada
-112 Ambulansla En Fazla
Hasta Götürülen Hastaneler arasında 23 bin 910 hastayla 5. sırada
- A Grubu Ameliyat sayısı bakımından 3 bin 174 ameliyatla
12. sırada
- B Grubu Ameliyat sayısı bakımından 7 bin 324 ameliyatla
10. sırada
- A, B ve C Grubu ameliyat
sayıları bakımından 18 bin 907
ameliyatla 18. sırada bulunuyor.
Hastanenin ilk 100’e giren
branşları arasında Acil Servis,
İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları,
Genel Cerrahi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs
Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları,
Kalp ve Damar Cerrahisi, Gastroenteroloji, Tıbbi Onkoloji yer
alıyor. Hastane yatan hasta sayısı
ve yoğun bakım yatan hasta sayıları bakımından da ilk 100 listesinde.

“

Kapatılacak hastaneler Türkiye’de ilk yüzde

“

Kapatılacak hastaneler içinde belli dallarda hizmet veren yan dal uzmanı yetiştiren hastaneler de bulunuyor.
Bu hastaneler de her biri kendi dalında Türkiye genelinde ilk yüz hastane sıralamasında ön sıralarda geliyor

Etlik Zübeyde
Hanım Kadın
Hastalıkları
EAH
-Kadın Hastalıkları ve
Doğum branşında 302 bin
429 muayene sayısı ile 1.
sırada yer alan hastane
yatan hasta sayısı, yoğun
bakım yatan hasta sayısı,
C Grubu Ameliyat sayısı
ile A, B ve C Grubu ameliyat sayıları bakımından
ilk yüz hastane arasında
yer alıyor.

Ankara
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
Hematoloji
Onkoloji EAH
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında 83
bin 440 muayene sayısıyla 46. sırada
-Çocuk acil servis
branşında 112 bin 148
muayene sayısı ile 32.
sırada bulunuyor.

Yüksek İhtisas EAH
-Yatan Hasta Oranı bakımında yüzde 5,6 oran ile 1. sırada
-Gastroenteroloji branşında 42 bin
029 muayene sayısı ile 3. sırada
-Kalp ve Damar Cerrahisi branşında
32 bin 780 muayene sayısı ile 6. sırada
-Kardiyoloji branşında 88 bin 439
muayene sayısı ile 8. sırada

Doğum
"Dr. Sami Ulus Kadın lıkları
ta
ve Çocuk Sağlığı Has iyle çocuk
im
EAH, 40 yıllık deney alanında
ı
sağlığı ve hastalıklar ve yetkin
k
Türkiye'nin en büyü biri"
n
sağlık kurumlarında

Ankara Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon
EAH

-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
branşında 54 bin 445 muayene sayısı ile 30. sırada yer alıyor.

Dr. Sami Ulus
Kadın
Doğum,
Çocuk Sağlığı
Hastalıkları
EAH

Gazi Mustafa
Kemal HastanesiUlus Devlet
Hastanesi

-A Grubu Ameliyat sayısı bakımından 2 bin 471 ameliyat sayısı ile 21.
sırada
-B Grubu Ameliyat sayısı bakımından 2 bin 541 ameliyat sayısı ile 96.
sırada bulunuyor.
Hastane hematoloji muayene ve
yoğun bakım yatan hasta sayıları bakımından da ilk yüzde yer alıyor.

-Kapatılacak olan devlet hastanelerinden Gazi Mustafa Kemal Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji branşında,
Ulus Devlet Hastanesi
de Deri ve Zührevi
Hastalıklar ile Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında
toplam muayene sayıları
bakımından ilk yüz hastane
arasında.

-Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları branşında
154 bin 994 muayene
sayısı ile 9. sırada yer
alan hastane Kadın Hastalıkları ve Doğum branşı ile Çocuk Acil Servisi
alanında muayene sayılarıyla ilk yüz hastane
arasında sıralanıyor.

Kapatılacak hastanelerde yürütülen eğitim ve hizmet faaliyetleri
Kapatılacak toplam 13 hastanede 1 yılda sağlık hizmeti alan yaklaşık 10 milyon poliklinik hastası, 1,5 milyon acil hasta ve 150 bin ameliyat hastası
kurulacak 2 kampüs hastaneye gitmek zorunda kalacak. Diğer taraftan sağlık hizmeti sunumu kadar eğitim-araştırma faaliyetlerini de yürüten bu
hastaneler, hastane olmalarının yanında geleceğin uzman doktorlarının yetiştirildiği birer okul görevi de görüyorlar. Hastanelerin, şehir hastanelerine
taşınmasıyla farklı hastanelerin aynı kliniklerinin tek çatıda birleşmesinin eğitim faaliyetlerine nasıl yansıyacağı, eğitim faaliyetleri için yeterli olanak
sağlanıp sağlanmayacağı, şehir hastanelerinde oluşacak hasta yoğunluğu karşısında asistan eğitimlerinin nasıl yürütüleceği gibi birçok sorunun da cevabı
belirsizliğini koruyor. Bu hastanelerle ilgili sayısal verilerin tablosu aşağıdadır.
Hastane Adı

Yatak
Sayısı

Asistan
Sayısı

Acil
Muayene

Yatan
Hasta

A

Numune EAH

997

565

462

18

1.685.548

183.880

48.990

4.169

12.413

16.609

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

671

377

373

16

1.962.360

364.444

43.999

2.392

7.831

8.098

Ankara Ç.S. H. Hematoloji Onk. EAH

272

160

134

3

511.922

128.829

14.038

143

760

2.181

Atatürk EAH

484

155

265

12

1.273.286

144.548

32.263

3.753

11.715

11.169

Dr. Sami Ulus Kadın D., Çocuk Sağ. EAH

418

153

160

4

617.883

88.211

32.298

389

760

2.495

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onk. EAH

604

98

258

7

933.036

163.111

21.145

3.509

8.215

6.105

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH

501

81

189

2

483.766

46.539

41.094

428

2.453

10.999

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. EAH

429

75

135

7

530.316

53.696

49.949

352

1.429

3.724

Yüksek İhtisas EAH

484

53

195

5

329.312

35.765

23.906

3.377

3.330

1.854

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH

270

27

49

2

54.875

-

2.647

-

-

-

Ulucanlar Göz Hastanesi

85

26

42

1

336.399

68.053

11.012

-

6.665

1.899

Gazi Mustafa Kemal DH

165

-

70

3

443.216

64.796

10.697

617

2.141

2.793

Ulus Devlet Hastanesi

110

-

67

8

546.028

97.918

3.698

477

720

973

5.490

1.770

2.399

88

9.707.947

1.439.790

335.736

19.606

58.432

68.899

TOPLAM

Doktor Sayısı
Uzman Tabip

Muayene
Sayısı

Ameliyat Sayısı
B

C

Asistan sayılarıyla ilgili bilgiler SBÜ internet sitesinden, diğer bilgiler Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 Kamu Hastaneleri İstatistik
Yıllığından alınmıştır.

Şehir hastaneleri sürecinde ATO...
Ankara Tabip Odası, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin ihale aşamasından itibaren şehir
Eylül 2014, Hekim Posgünce
tası
hastanelerinin olumlu-olumsuz tüm yönlerinin düzenlediği sempozyumlarda konuşulmasını
sağladı, hukuka aykırı durumlara karşı yasal yollara başvurdu, konuyu ilgili milletvekilleri
aracılığıyla Meclis gündemine taşıdı, basın açıklamalarıyla kamuoyuyla tüm bilgileri paylaştı.
Dış borçları da hazine
garantisi altına alına
Hastanemi Kapatma platformunun öncülüğünü yapan ATO, hem hekim ve sağlık çalışanlarının Sağl
n şehir hastaneleri
ık Yerleşkesi için devl
projelerinden Ankara
etin kasasından iki
Etlik Entegre
yılda sırf kira bedeli
olarak 4,8 milyon TL
hem hastaların, bu süreçte yaşayabileceği tüm olumsuz durumlara karşın sürecin takipçisi
çıktı.
olmaya devam ediyor. Hekim Postası da bu süreci yaptığı özel haberlerle sayfalarına taşıdı.

Şehir Hastanelerinin
astarı yüzünden pa
halı

Hekim Postası

Temmuz 2012, Hekim Postası

Entegre kampüs hastan
eler ve şehir
hastaneleri projelerinin
de aralarında
bulunduğu yap – işlet
– devret modeli
ile yapılacak yatırımların
dış borçlarına
Hazine garantisi geldi.
Resmi Gazete’de
Nisan ayında yayınlanan
“Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçek
leştirilecek
Borç Üstlenimi Hakkın
da Yönetmelik”
uyarınca yap – işlet
– devret modeli
ile yapılacak en az 1
milyar TL tutarındaki kamu-özel ortaklı
ğı projeleri
ile en az 500 milyon
TL tutarındaki
Sağlık ve Milli Eğitim
Bakanlıklarına
ait projeler için sağlan
an dış krediler
Hazine garantisi k

devlet hastanesi

Mart 2012, Hekim Postası

Etlik İhtisas boşaltılıyor

Etlik
İhtisas’ta
yolun
sonu

ATO’nun bilgi talebi üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamayla, Etlik İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkılacağına dair duyumların “dedikodudan ibaret” olmadığı ortaya
çıktı. Hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin belirsizlik ise devam ediyor.
Hekim Postası
Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ne olacağı
konusu netlik kazanmaya başladı. Ancak aynı şey, hastanede
görev yapmakta olan hekimler
ve diğer sağlık çalışanları için
geçerli değil. Ankara Tabip
Odası kendisine gelen, Etlik
İhtisas Hastanesi’nin yıkılıp
yerine Etlik Entegre Sağlık
Kampüsü yapılacağı yönündeki haberler doğrultusunda,
Sağlık Bakanlığı’na bir yazı
göndererek konuyla ilgili bilgi
talep etti.
Bakanlık’tan 24 Şubat’ta
gelen açıklamada, Etlik İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hasta-

güncel

yapıyor. Hatırlanacağı üzere
TTB ve ATO’nun muhalefetine
ve başlangıçta alınan yürütmeyi durdurma kararına rağmen hastane “inatla” Sağlık
Bakanlığı tarafından eğitim
ve araştırma hastanesine dönüştürülmüştü.

Çalışanların akıbeti
belirsiz
Hastanede çalışmakta olan
sağlık personelinin nerede görevlendirileceği ve asistanların
eğitimlerine hangi hastanelerde devam edeceklerine dair
ATO’nun sorularına ise, “konuya ilişkin planlama çalışmalarının devam etmekte olduğu” yanıtı verildi.
Çalıştıkları hastanenin yı

“Dedikodular” gerçek oldu
Öte yandan, 18 Kasım
2011’den Şubat ayının ortalarına kadar hastanenin
internet sayfasında “Dedikodular” başlığı ile yer alan
haberde, “Son günlerde, önümüzdeki yıl içinde ‘Ankara
Kuzey Kampüsü Sağlık Pro-

jesi’ çerçevesinde hastane-

kadar resmi yolla hastanemize gelen herhangi bir bilgi,
belge ya da duyuru yoktur.
Bu nedenle personelimizin
yine aynı şevk ve istekle çalışmalarını tavsiye eder, sağlık ve başarılar dileriz.” deniyordu.

mizi de kapsayan bir yıkımın
Sırf kir
a
gerçekleştirileceğinin
söyyaygınlaşmıştır. Bu
bedeli lentileri
da hastane personeli üze4,8 milyorinde
n moral motivasyon açısından olumsuz etki yap-

sine ve hastane çevresinde
zemin ölçümü yapan sondaj
makineleri dolaşmasına rağmen, kendilerine hiçbir resmi
bir açıklama yapılmamasından
şikayetçi.
Hastanenin yıkılacağına

maktadır. Bu konuda şu ana
konumlardaki isimlerin bir

yıkım
tartışmalarıEkim 2014, kısmının,
Hekim
Postası
nın devam ettiği süreçte Sağlık

Ankara Katliamı ders olsun:

Bakanlığı’na bağlı birimlere
ya da Ankara’daki diğer eğitim
araştırma hastane kadrolarına
atanmaları da dikkat çekti.

Bakanlığı’nın 25 yıl boyunca
“kiracı” olmasını öngören, pek
çok hizmetin yüklenici firmalara bırakıldığı ve bu yolla
hekim ve sağlık çalışanlarının
taşeron işçisi olmasına yol
açan, kamu özel ortaklığı yön-

rı Kasım 2012, Hekim Postası
Arazisi AstaldiEtlik İhtisas: Fiyasko!
Türkerler ortaklığına
Ankara Tabip Odası tarafından gerçekleştirilen anket çalışması, kamu
devredilen Etlik İhtisas
hastanelerinin sağlık kampüslerine dönüştürülmek üzere plansız
programsız boşaltılmalarının ardından çalışanların uğradığı zararı
Eğitim ve Araştırma
gözler önüne serdi. Çarpıcı sonuçların yer aldığı ankete göre sağlık
çalışanlarının gelirleri azaldı, çalışma şartları kötüleşti, asistan
eğitimleri aksadı.
Hastanesi için yolun
Sağlık hizmetine
Emek, Barış, Demokrasi Mitinginde yaşanan patlama Ankara Tabip Odası başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerinin
Hekim Postası
erişim engellendi
4
sonuna gelindi. Ankara
Etlik ve Bilkent’te kurulacak şehir hastaneleriyle ilgili itirazlarında ne denli haklı olduklarını acı bir şekilde gösterdi.
Tabip Odası, personelin
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu mada şehir hastanelerine muhalefet yata girişini en az 3 yıl geciktirdi.
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3 bin 800 yatak kapasitesiyle Türkiye edenlerin tedavilerinin de burada ya- Anayasa Mahkemesine gidildi, yürüthastane bahçes an önce
Asistanlar memnun
AKP Hükümetinin
sağlık
turizminve
Avrupa'nın en büyük kapasiteli pılacağını belirterek "Türkiye, bu şehir meyi durdurma kararları alındı." sözin
de
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gözler
çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Mü- bu vizyonda olmayan ne yazık ki Türha
zır
la
Müezzinoğlu’nun projeleri 3 yıl gettığı hatıra
Haziran
hekimlerin gücü, hekimlerle
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serildi.
ezzinoğlu 13 Ekim’de yaptığı açıkla- kiye'nin muhalefeti bu projelerin ha- ciktirmekle suçladığı meslek örgütlezaten dolu
olan
ameliyathanemaket

Acil durumda şehirden
hastaneye nasıl ulaşırız?

leri dağıttı.

lerde nasıl ameliyat sırası bulaŞehir Hastanelerinde
kaçınılmaz son
bilecektir?” sorusu yöneltildi.

Hekim Postası

güncel
Ocak 2016, Hekim
Postası

Isparta Şehir Hastanesi
Entegre Sağlık
sorunlar yumağı
Kampüsleri
tartışıldı

Kampüs has
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Hekim Postası
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
ile Ankara Tabip Odası işbirliğinde
“Sağlıkta Dönüşüm/Entegre Sağlık
Kampüsleri Tartışmaları”nın ilk
paneli 13 Ocak Çarşamba akşamı
Mimarlar Odasında gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Bülent
Batuman’ın yaptığı panele Ankara
Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Ankara
Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.
Ebru Basa ve Türk Tabipleri Birliği
Hukuk Bürosundan Avukat Özgür
Erbaş konuşmacı olarak katıldı.

2016, Hekim Postası
Ağustos
a, -Eylül
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rulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy,
Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında sağlıkta gelinen durumu
eleştirel bir bakış açısıyla anlatırken, ATO Genel Sekreteri Dr.
Ebru Basa sağlık turizminde istenen
noktaya varmak için plan13
lanan çalışmaları bütüncül bir
yaklaşımla gözler önüne serdi.
Kamusal kaynakların özel sektöre
aktarılacağı entegre sağlık kampüslerinin yapım sürecinde yaşanan gariplikler ve hukuksuzluklar Avukat Özgür Erbaş tarafından paylaşıldı. Panelde ayrıca
kamu hastanelerinin şehrin belirli

sağlık politikaları Şubat-Mart 2017, Hekim Postası
3
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“Torunlarımıza kadar
borçlanacağımız
bir sistemle
karşı karşıyayız”
Yozgat, Mersin ve Isparta Şehir Hastanelerinin açılışıyla birlikte emek-meslek
örgütlerinin yıllardan beri dile getirdikleri problemler gün yüzüne çıkmaya
başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin açılışına kısa bir süre kala, şehir
hastanelerinin finansman modeli, ulaşım, mimari-kent planlanması ve sağlık
hizmeti sunumu yönünden yaratacağı sorunları tartışmak için Ankara Tabip
4
Odası ve Mimarlar Odası “Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri Vesilesiyle”
başlıklı bir sempozyum düzenledi. Gündeme geldiği günden bu yana şehir
hastaneleri konusu ile yakından ilgilenen TTB Merkez Konsey Eski Başkanı
Dr. Bayazıt İlhan, şehir hastaneleri konusunda akla gelen soruları Hekim
Postas için ce aplad

Etlik İhtisas Hastanesi’nde eğitim alan asistanların yüzde 66’sı, hastane
değiştirmenin uzmanlık eğitimleri açısından kötü olduğunu söylerken, değişikliğin
eğitimleri için iyi olduğunu
düşünenlerin oranı yüzde
14.

İdareye güven
kalmadı

Etlik İhtisas Hastanesinin
boşaltılmasının en önemli
mağdurlarından biri de bölgedeki halk. Etlik İhtisas’ta
çalışan hekimlerin yüzde
86’sı, hastalarının sağlık hizmetine erişiminin engellediğini düşünüyor. Yine ankete katılanların yüzde 31’i,
kamu hastanelerinde yapılması planlanan dönüşümden
en büyük zararı hastaların
göreceğini ifade ediyor.

Etlik İhtisas Hastanesinin
boşaltılmasıyla başlayan
“Kampüs Hastanelere” geçiş
süreci de değerlendirilen anketin sonuçlarına göre bu
durumdan en karlı çıkacaklar arasında ilk sırada yüzde

Hastanenin boşaltılması
sürecinde personel ve mal

Kampüs hastaneler
tamamlanınca ne olacak?

Ankara’nın nüfus bakımından dördüncü büyük ilçesi Mamak’ta yaşayan
halka hizmet veren tek bir hastane bile yok. 8 kentsel dönüşüm
projesinin sürdüğü ilçede 73 bin 993 konut yapılması planlanırken
projelerin sadece birinde hastaneye yer verildi.

Kentsel dönüşüm projelerinin odağındaki
Mamak’ta yaşayan halkın sağlık hakkına
erişim için ulaşabileceği tam teşekküllü tek
bir devlet hastanesi yok. 2015 yılı itibariyle
607 bin 878 nüfuslu ilçede, Numune EAH
Mamak Semt Polikliniği, Ankara EAH Hüseyingazi Semt Polikliniği ve ASM’ler dışında

ankete katılanların yüzde
46’sı, yapılan görevlendirmeyle gittikleri yeni birimlerde çalışanların kendilerinin birime katılmalarından
rahatsız olduklarını ifade
etti.

Nisan-Mayıs 2016, Hekim Postası

Mamaklılar için
sağlık hak
değil mi?
Hekim Postası

P.P. 44

Kamu Özel Ortaklığıyla Yap
İşlet modeliyle yapılan ve
devletin 25 yıl boyunca 2,6
milyar TL kira ödeyeceği
Isparta Şehir Hastanesi’nde
açıldığı günden bugüne
sorunlar bitmiyor. 5 yıldızlı
otel konforunda olduğu lanse
edilen hastanenin, otel değil
hastane olduğu ve sadece lüks
bina yapmakla nitelikli sağlık
hizmeti verilemeyeceği, hasta
kabulünden sonra ortaya
çıkmaya başladı.
Ankara’da ise Etlik ve Bilkent
Şehir Hastanelerinin
yaratacağı trafik sorununa
Büyükşehir’in monoraylı
çözümüne Mimarlar Odası
Ankara Şube’den kamu
zararına yol açacağı yanıtı
geldi. 7-8-9 ))
taneler

Ankara Tabip Odası, Etlik
İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde çalışmaktayken, sağlık kampüsü yapılacağı gerekçesiyle hastanenin boşaltılmasının ardında
başka yerlere dağıtılan hekim ve sağlık çalışanlarıyla
bir anket çalışması gerçekleştirdi. Buna göre çalışanların yüzde 57’si eskiye oranla daha kötü şartlarda hizmet verdiklerini belirtti.
Şartlarının iyileştiğini düşünenlerin oranı yüzde 20’de
kaldı. Ancak ankete katılanların yüzde 54’ü kampüs
hastanelere geçişle birlikte
hekim ve sağlık çalışanları
için şartların daha da kötüleşeceğine inanıyor.

lerde toplam 73 bin 993 konut yapılması
planlanırken Gülseren Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsamında bir sağlık tesisi
ve Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi
kapsamında 200 yataklı bir devlet hastanesi
dışında projelerde sağlık kurumu yapılacağına
dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Etlik ve Bilkent’te yapımı süren kampüs
hastanelerin tamamlanması halinde, bölgede
sağlık kurumlarına ulaşım iyice zorlaşacak.
Kampüs hastanelerin yüzde 70 doluluk
oranına ulaşabilmesi için Sıhhiye
yerleşkesindeki hastanelerin kapatılması söz
konusu. Hastanelerin kapatılması halinde
Mamaklılar trafiksiz yolda ortalama 20
dakikada, tek vasıtayla ulaşabildikleri Sıhhiye
yerine, iki vasıta kullanarak 25 km uzaklıktaki
Etlik Şehir Hastanesine gitmek zorunda

güncel

Haziran-Temmuz 2017, Hekim Postası

Monoray kamu zararına yol açacak
Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri’nin hizmete girmesiyle birlikte yaşanacak trafik sorununu monoray yaparak
çözmeye çalışan Büyükşehir’e Mimarlar Odası Ankara Şube’den kamu zararına yol açacağı yanıtı geldi.
Hekim Postası
Büyükşehir Belediyesi’nin şehir hastanelerine ulaşım için 1 kilometresi
yaklaşık 40 milyon dolara mal olan
monoray yapılacağına dair açıklamasını
değerlendiren Mimarlar Odası Ankara
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,
monorayın dünyada taşıma kapasitesi
ve maliyetli olması nedeniyle büyük
toplu taşımlarda tercih edilen bir ulaşım
aracı olmadığına dikkat çekti. Candan

monoray sistemi yapılacakmış. Bunların
da büyük bir bölümü ağırlıklı şehir
hastanelerine ulaşımı sağlamak üzere
planlanıyor. Şehir hastanelerini hem
sağlık açısından hem de yer seçimleri
açısından ölü yatırımlar olarak görüyoruz. 2 milyon metrekareleri bulan
hastanelere, saatte 25-30 bin hastanın
girmesi bekleniyor. Ankara’nın altyapı
olarak bu potansiyeli kaldırılması mümkün değil. Şehir hastaneleri kenti tıkayacak ve bir yerden bir yere ulaşılamaz

“Pahalı ve kapasitesi
düşük”
Candan, monoray projesinin 2038
Ankara ulaşım alan planında olmadığını,
onaylanmamış bir planın delinmeye
çalışıldığını kaydetti. Candan, “Bir kilometrelik monorayın maliyeti yaklaşık
40 milyon dolar, bir monoray saatte 5,
6 bin kişi taşıyor. Hem Etlik hem de
Bilkent için bu hastanelere saatte 2530 bin kişinin girmesi gerekiyor. Bunları

Sağlık Bakanlığı
ser verip sır vermiyor

Eylül-Ekim 2017, Hekim Postası

projeleri konusunda
Sağlık Bakanlığı, ihale sürecinden bu yana kapalı kapılar ardından yürüttüğü şehir hastaneleri
muhalefet milletvekillerinin sorduğu sorulara cevap vermeyerek sessizliğini sürdürüyor.
Hekim Postası
Proje aşamasındaki hastanelerle birlikte İkitelli, Bilkent, Etlik, Gaziantep,
İzmir Bayraklı, Kocaeli, Kayseri, Elazığ,
Bursa, Konya Karatay ve Eskişehir’de
yapımı süren, Isparta, Mersin, Yozgat,
Adana’da hizmet vermeye başlayan şehir hastaneleriyle ilgili muhalefet milletvekillerinin Sağlık Bakanlığına verdiği
yazılı soru önergeleri yanıtsız kaldı.
CHP Adana Milletvekilleri İbrahim
Özdiş, Elif Doğan Türkmen, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ankara Milletvekili Murat Emir, Manisa Milletvekili
Tur Yıldız Biçer, Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, Muğla Milletvekili
kili
li ill
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