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Yenişehir Ankara

Sağlık alanında yaşanan şiddetin
takipçisi olan Ankara Tabip Odası,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu gereğince Beyaz Kod Alo
113’e yapılan ihbarlarla ilgili
istatistiki bilgileri öğrenmek istedi.
Ancak ATO’nun, Beyaz Kod birimine
yapılan ihbarlara ilişkin her yıl
düzenli olarak sorduğu ve yanıt
aldığı sorular, son başvuruda
yanıtsız bırakıldı. 4 ))

Eylül Ekim 2019 Sayı: 97

Bilkent manzarası...
Bir hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesine ulaşmak için yola çıktığı andan
itibaren, yolda, ring otobüslerinde, muayene ve tahlil sırasında ve hastane içinde
nelerle karşılaşabileceğini merak edip şehir hastanesinde geçen bir güne mercek
tuttuk. 8-9 ))

5 yılda 76 bin 157
şiddet vakası
yaşandı
Sağlık Bakanlığı’nın
Ankara Tabip Odası ile
paylaşmadığı şiddetle
ilgili bilgiler basına
yansıdı. Bakanlığın
TBMM’ye sunduğu
sağlıkta şiddet raporunda son 5 yılda
76 bin 157 şiddet vakası yaşandığı,
hapis ve para cezalarına rağmen
şiddetin önlenemediği vurgulandı. 5 ))

Güz Okulu’nda
“İyi Hekimlik
Uygulamaları ve Etik”

Ankara Tabip Odası Güz Okulu bu yıl
“İyi Hekimlik Uygulamaları ve Etik”
başlığı ile gerçekleştirildi. ATO
Yönetim Kurulu üyeleri, TTB Merkez
Konseyi üyeleri ve ATO komisyon
üyeleri ile aktivistlerin katıldığı Güz
Okulu 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde
yapıldı. 7 ))

Güncel
Hekimlerden
Büyükşehir’e
ziyaret
Türk Tabipleri Birliği ve
Ankara Tabip Odası
heyeti Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkanlığına seçilen
Mansur Yavaş’ı
makamında ziyaret etti. 2 ))

Güncel

Şiddet

Röportaj

Kültür sanat

Salı Aktiviteleri

İlaca erişimin
kısıtlanması şiddet
sebebi

ATO Genel Sekreteri
unvanını taşıyan
ilk kadın hekim

Bir şehir kurmak:
Ankara
1923-33

TTB Merkez Konseyi, ilaca
erişimin kısıtlanmasının
sağlıkta şiddete yol açan
nedenler arasında olduğuna
dikkat çekerek ilaca erişimi
kısıtlayıcı uygulamalardan
vazgeçilmesini istedi. 5 ))

Dr. İnci Taşdemir
hem meslek hayatını
hem de ATO
yönetiminde
geçirdiği yılları
Hekim Postası
için anlattı. 11 ))

Ankara’nın başkent olarak
kuruluşunun ilk on yılındaki
yapılaşma, modernleşme ve
Yenişehir başta olmak üzere
kurulum tarihinin safhaları
Cer Modern’de
sergileniyor. 15 ))

Ankara Tabip Odası’nın
başlattığı “Salı Aktiviteleri” hem
mesleki hem sosyal ve kültürel
alanda ilgi çekici başlıklarla
sürüyor. Her hafta farklı bir
komisyon tarafından farklı bir
konunun ele alındığı Salı
Aktiviteleri ATO üyesi hekimleri
de bir araya getiriyor. 6 ))
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güncel

Hekimlerden Büyükşehir’e ziyaret
Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ı
makamında ziyaret etti.
runu yeni büyükşehir başkanına
Yavaş: “Meslek odaları
Hekim Postası
iletti.
ile işbirliğine açığız”
Ziyarete TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Sinan Adıyaman,
TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr.
Selma Güngör, Dr. Gülriz Erişgen,
ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut ve
ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Gülgün İncirci Kıran katıldı
12 Eylül 2019 tarihinde Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede, TTB Heyeti “Sağlıklı ve Güvenli Bir Ankara İçin Bazı Öneriler” başlıklı
raporu, ATO heyeti de halk sağlığına ilişkin verileri içeren “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” rapo-

Kadın dostu kent
çağrısı yapıldı
Ziyarette hekim heyeti Ankara’da yaşayan herkesin sağlık
hakkına erişebilmesi için TTB
ve ATO’nun gerekli işbirliğine ve
desteğe hazır olduğunu iletti. Heyet ayrıca, Ankara’nın kadın dostu kent olmasının önemine vurgu
yaparak, ilçe belediyelerinde de
bu konunun gündeme getirilmesi
ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Otomatik Eksternal
Defibrilatör (OED)
Kullanımı ve
Resusitasyon kursu
düzenlendi
Ankara Tabip Odası’nda 12 Ekim 2019
Cumartesi günü Ankara’nın merkeze uzak
ilçelerinde görev yapan Birinci Basamak hekimlerine yönelik “Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı ve Resusitasyon
Kursu” düzenlendi.
Kurs eğiticileri Dr. Hayati Çakıralp, Dr.
Hamit Işıkalp, Dr. Figen Şahpaz ve Dr. Yaprak
Karakoç katılımcılarla tanışıp toplantının
amacını ve öğrenim hedeflerini aktardı.
Kursta, arreste yaklaşım, resusitasyon tıbbı, güncel bilgiler, eksternal kalp masajı
hakkında bilgi verilip, uygulamalı eğitim
yapıldı. Solunum, dolaşım ve OED kullanımı
pratiklerinden sonra ilaç kullanımı anlatıldı.
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Dr. Vedat Bulut
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İşleri Müdürü:
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Sibel Durak
Haberler:
Sibel Durak
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ATO heyeti halk sağlığına ilişkin verileri
içeren “Verilerle Ankara’nın Sağlığı”
raporunu yeni büyükşehir başkanına iletti.

Heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan, belediye
çalışmalarında işbirliğine açık olunmasını, çalışmaların şeffaflık içinde
yürütülmesini, yapılan çalışmalar
ve sonuçları konusunda halkın bilgilendirilmesini talep etti.
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş da kent çalışmalarında meslek odalarının görüşlerinin değerli olduğunu ve işbirliğine açık olduklarını ifade ederek günümüz belediyecilik konseptinin Sağlıklı Kentler olması
gerektiğini söyledi.

Numune Hastanesi’nin geleceği fikri
için genç mimarlar ile buluşuldu
Hekim Postası

tışılmasını amaçladığını
belirtti.

Numune Hastanesi yerleşkesinin korunarak yaşatılması amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası’nın
birlikte açtığı Kent Düşleri Proje
Fikir yarışmasının on birincisinde
yarışmacılarla jüri üyeleri bir araya geldi. Bu kapsamda 19 Ekim
2019 Cumartesi günü bilgilendirme konferansı ve yer görme gezisi
yapıldı.
Mimarlar Odası Ankara Şube
Başkanı Tezcan Karakuş Candan
açılış konuşmasında Numune Hastanesi’nin şehir hastanesine kurban edilerek kapatıldığını söyleyerek kentlilerin yürüyerek ya da
tek ulaşım aracı ile kolayca ulaşacakları hastanelerini kaybettiğini
ifade etti. Yarışmanın 138 yıllık
Numune Hastanesi’nin, değerinin
ortaya çıkartılması, mekânın bellek mekânı olarak kent sağlığı ve
halk sağlığı açısından öneminin
vurgulanması, Cumhuriyet’in
halkçı sağlık politikaları ile bugünün ticarileştirilmiş sağlık politikalarının mekân üzerinden tar-

Ankara Tabip Odası
Başkanı Dr. Vedat Bulut
ise, Sıhhiye meydanının
kent sağlığı açısından
önemini tarihsel gelişimi
içinde anlattı. Sağlıkta
en önemli hedeflerden
birinin kolay erişilebilirlik olduğunu belirten
Dr. Bulut, şehir hastanelerinin erişilebilirlikten uzak oluşuna ve iç
mekanlarda yaşanan
bölümler arası ulaşım
sorunlarına dikkat çekti.
Sıhhiye Meydanı aksındaki sağlıkla
ilgili tüm yapıların tarihsel değeri
ve güncel işlevleri hakkında bilgiler aktardı.
Kent Düşleri Proje Fikir katılımcıları, eski Sağlık bakanlığı binasından itibaren tüm Sıhhiye aksını, Numune hastanesi ve çevresini gezerek, yerle ilgili incelemelerde bulundu.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yer görme ve inceleme gezisi,
Cumhuriyetin temsil aksı olan

Yayın Kurulu:
Ali Karakoç, Arif Müezzinoğlu, Benan Koyuncu,
Can Pençe, Çetin Atasoy, Derman Boztok, Ebru
Basa, Eriş Bilaloğlu, Figen Şahpaz, Gül Bakır,
Gülgün Kıran, Gülriz Erişgen, İrem Yıldız, Mine
Önal, Muharrem Baytemür, Onur Naci Karahancı,
Ramazan Akçan, Selçuk Atalay, Selçuk Çelik,
Serdar Koç, Zafer Çelik

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

Atatürk Bulvarı’nda başlayarak,
Zafer Meydanı, Sıhhiye Meydanı,
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk
Tarih Kurumu, Kız Lisesi, Numune
Hastanesi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü izleyerek Kurtuluş Parkı’na kadar sürdü.
Mimarlar Odası Ankara Şube
Başkanı Tezcan Karakuş Candan
ve ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut,
rota üzerinde öğrencilere, sağlık
ve Cumhuriyetin kentleşme politikaları ve yapıları hakkında bilgi
verdi.

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. Saracalar
Yıl: 2019, Sayı: 97
Mahallesi 57. Sokak No: 21/A
Akyurt Ankara Tel: 353 29 61
12.000 adet basılmıştır. 16 Kasım 2019
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ato’dan
Sayıştay raporlarında
dikkat çekici başlıklar
Sayıştay SGK’nın çok sayıda işleminde usulsüzlük
tespit etti. Sayıştay’ın 2018 raporunda yer alan
usulsüzlüklerden başlıklar şöyle:
*Tarama amaçlı muayene
ve işlemler Sağlık Uygulama
Tebliği’ne aykırı olarak faturalandırıldı. Kimi sağlık
tesislerinde aynı gün içinde
170 farklı hastaya ortalama
5-6 farklı branşta; bazılarında ise aynı gün içinde on
farklı branşta işlem yapıldı.
Sağlık hizmet sunucularınca
tarama amaçlı yapılan muayene ve işlemler (check-up)
nedeniyle SUT’a aykırı şekilde faturalandırılan toplam
tutar 35.384.396,13 TL.
*Tanı ve ameliyat bilgileri
ile faturanlandırılan işlemler
arasında tutarsızlık bulundu.
Vertigo ya da üst solunum
yolları enfeksiyonu gibi tanılar kuruma sezaryen, normal doğum işlemi olarak faturalandırıldı. Ameliyat bilgilerinde bir hasta için bir
adet malzeme kullanılmış
olmasına rağmen faturalara
bu rakam 48 olarak yansıtıldı. 1 adet malzeme için
2215 TL faturalandırılması
gerekirken kuruma 48 adet

malzeme bedeli olarak
106.000 TL faturalandırıldığı
ortaya çıktı.
*Vefat etmiş hastalar adına sağlık hizmeti ve ilaç faturası düzenlendi. 2018 yılı
içinde vefat eden 411 sigortalı adına sağlık tesislerince
956 milyon 166 bin 71 TL
tutarında işlem yapılarak
Kuruma faturalandırıldı.
*Hastalık veya analık hali
nedeniyle raporlu olan ve
geçici iş göremezlik ödeneği
alan hekimler ile yıllık izinde
olan hekimlerin bu tarihlerde görevli oldukları sağlık
tesislerinde ameliyat, muayene gibi işlem yaptıkları
ve söz konusu işlemlerin Kuruma faturalandırıldığı tespit edildi.
*Özel sağlık kuruluşlarınca yapılan fizik tedavi ve
rehabilitasyon işlemlerinin
faturalandırılmasında
SUT’ta belirtilen kurallara
uyulmadığı anlaşıldı. Ayak-

Ankara Tabip Odası Kültür ve
Sanat Komisyonu üyesi, şair
Dr. Serdar Koç’un dördüncü
kitabı “Beyrut Kuşatması”
Kanguru Yayınlarından çıktı ve
Ankara Kitap Fuarında imza
gününe yetişti.

tan fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinde günlük
en fazla 16 hastanın işleminin Kuruma fatura edilmesi
gerekirken bu sınırı aşan
417 adet işlemin, yine aynı
şekilde (A) ve (B) grubu işlemlerde günlük toplam en
fazla 16 olan sınırın aşılarak
976 adet işlemin, (C) ve (D)
grubu işlemlerde ise günlük
toplam en fazla 64 olan sınırın aşılarak 1608 adet işlemin Kuruma hatalı bir şekilde faturalandırıldığı görüldü.
Bir uzman hekim ve iki
fizyoterapist için en az 60
dakika olması koşuluyla,
günlük en fazla 16 olması
gereken A grubu işlem sayısının bazı sağlık tesislerinde bir gün içerinde 300’e
kadar çıktığı, hatta bazı günlerde muayene sayıları hariç
500’e varan A, B, C, D grubu
işlemin Kuruma faturalandırıldığı görülmüş olup, bu
kapsamdaki işlem sayısının
322.444 adet olduğu bilgisi
rapora yansıdı.

Temmuz Ayazı, Çığlık ve Kül
Efil’den sonra yeni şiir kitabı
çıkan “Şiir benim
vazgeçilmezimdir” diyen
değerli arkadaşımızı kutluyor,
esin perisi ile arasının hep iyi
olmasını diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti
kuruluşunun
96. yılında sağlığımız
Dr. Vedat Bulut ATO Yönetim Kurulu Başkanı
vbulut@vedatbulut.com
Anayasamızın sosyal devlet ilkeleri olan; adalet, sağlık, güvenlik ve eğitimin devlet tarafından ücretsiz eşit ve de erişilebilir olarak vatandaşlarına ulaştırılması gerçekleştirilemedi. Bu
dört alanın tümünde kapitalist
sistemin dayatmalarıyla özelleştirmeler yapıldı ve yoksulluğa
itilen yurttaşların sağlık kurumlarına ve sağlığa erişimi aksadı.
Turizm işletmecisinden Turizm
Bakanı, özel okul sahibinden Milli
Eğitim Bakanı, vakıf hastanesi
sahibinden Sağlık Bakanı icat etmiş nadir ülkelerden olduk.
Hastayı müşteri gören kirli kapitalizm sağlık çalışanlarını köleleştirdi. Kamu çalışanlarının iş
güvencesi despotizmin iki dudağı
arasına sıkıştı ve haksız, hukuksuz uygulamalarla soruşturmasız
ve adli davası olmadan binlerce
sağlık çalışanı Gestapo fişleriyle
işinden ve aşından edildi. Rantçılığın, yağmacılığın, yolsuzluğun
karşısında seslerini yükseltenler
terörist yaftalamalarıyla baskı
gördü ve susturulmaya çalışıldı.
Vatandaşlarımızsa bir taraftan
prim ve vergi ödemekte, bir taraftan GSS (Genel Sağlık Sigortası)
dediğimiz haksız uygulamadan
etkilenmektedir. Bu da yetmez
gibi kişi başına sağlık harcaması
için doğrudan cepten çıkan para
yıllık 500-600 TL’yi geçmiştir. Bu
harcamayı eczanelerde muayene
parası, ilaç farkı gibi, hastanelere
başvurduğunuzda hoca farkı, fark
ödemesi gibi kavramlarla yapmaktayız. Sağlıkta sürdürülebilirlik önemli bir kavramdır ve
bu sistemin maalesef sürdürülebilirliği yoktur. Kişi başına 9 defa
hekime müracaat eden vatandaşlarımızın %60’ından fazlası 2.
ve 3. basamak sağlık kurumlarına
başvurmuştur. 2018 yılı için kayıtlara geçmiş sağlık çalışanlarına
uygulanan fiziksel şiddet 661
adet, sözel şiddet ise 12.179 adet,
hem sözel hem fiziksel şiddet
birlikte 3001 adet olarak gerçekleşmiştir.
Ankara’nın merkezinde boşaltılacak ve Şehir Hastanelerine

yani kapitalizme kurban edilecek
hastanelerin yatak kapasitesi
7150 adettir. Açılan Bilkent ve
açılacak olan Etlik Şehir Hastanelerinin toplam yatak kapasitesiyse 7300 adettir. 150 adet yatak için Türkiye’yi 25 yıl boyunca
borçlandıran YİD yatırımının kamuya maliyetiyse 3 milyar doların
üzerindedir. Yatak başına 20 milyon dolarlık yatırım yapma dünyada eşi benzeri olmayan bir nitelikli dolandırıcılığın örneğidir.
Üçüncü basamak nitelikli sağlık hizmeti veren üniversite hastanelerinin iflasa sürüklendiğini
görmekteyiz. Bunun nedenleri
ödemeleri yapan SGK’nın bu ödemeleri geciktirerek ve kesintilere
uğratarak yapmasıdır. Üniversite
hastanelerine yeterli sağlık personeli istihdamı sağlamayarak,
döner sermayelerine personel
ödemeleri yükü bindirilmiştir.
Vergilendirmede de özel sağlık
sektörüne tanınan pozitif ayrımcılık üniversiteler için tanınmamaktadır. Bu cari dengelerle oynayarak üniversite hastaneleri
iflas ettirilmektedir.
Kaz Dağları’ndan Hasankeyf’e,
Türkiye’nin dört bir yanında doğa
ve tarihin yağmalanması, ekosistemin tahribatıyla karşı karşıyayız. Orta ve uzun vadede bu
uygulamaların halk sağlığına yansıyan sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
Ellerinde kutsal kitaplarla, sırtlarını dinlere dayayan asalaklardan dünya tarihi ve ülkeler çok
çekmişlerdir. Nihayet çakma Şeyhülislam "Şimdi insanların kendi
aralarında anlaşarak -ceza alanı
hariç- birçok alanda ve ilişkide
şeriat kurallarını uygulamalarına
da engel yoktur." diyerek dilinin
altındaki baklayı çıkarmıştır.
Sağlığımızın Cumhuriyetimizin
değerlerinin korunduğu kadar olduğunu görebiliyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılında daha sağlıklı
olmak umudumuzu koruyarak
96. yılımızı buruk kutlamaktayız.
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şiddet

Cevaplanan sorulara
artık cevap yok
Ankara Tabip Odasının Beyaz Kod birimine yapılan ihbarlara ilişkin her yıl düzenli olarak sorduğu ve yanıt aldığı sorular,
son başvuruda yanıtsız bırakıldı.
nitelendirdiği toplam ihbar sayısı, cinsiyet ve unvan dağılımı,
şiddet türüne ilişkin sorular
ATO’nun yaptığı her başvuruda
yine Bakanlık tarafından cevaplandırılmıştı.
Konuyla ilgili olarak Ankara
Tabip Odasından bir heyet Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürü Adem Keskin’i
makamında ziyaret etti. 1 Ekim
Salı günü yapılan görüşmede
Sağlık Bakanlığından beyaz kod
verileri bir kez daha istendi
ancak olumlu cevap alınamadı.

Hekim Postası
Sağlık alanında yaşanan şiddetin takipçisi olan Ankara Tabip Odası, 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu gereğince Beyaz Kod Alo 113’e yapılan ihbarlarla ilgili istatistiki
bilgileri öğrenmek istedi.
ATO tarafından 26 Ağustos’ta yapılan başvuruda Beyaz
Kod Sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana yapılan toplam
ihbar sayısı, bu ihbarların fiziksel ve sözel şiddet olarak
dağılımı, ihbar sahiplerinin cinsiyet ve unvan dağılımı, ihbarların aylara göre dağılımı
gibi 23 istatistiki soru yer aldı.

ATO ısrarcı olacağını
duyurdu

Özel bir çalışma
gerektirir denilerek
reddedildi
Ankara Tabip Odasının Beyaz Kod Alo 113 birimi uygulamaya geçildiği tarihten bu
yana düzenli olarak sorduğu
bu sorulara son başvuruda cevap verilemeyeceği söylendi.
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden
ATO’ya yapılan yazılı açıklamada “Bilgi edinme başvurusunun başvurulan kurum ve
kuruluşların ellerinde bulunan
veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belge-

lere ilişkin olması gerektiği,
kurum ve kuruluşların; ayrı
veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için
yapılacak başvurulara olumsuz
cevap verileceği belirtilmiştir.

Mezkur başvuru ile talep edilen
hususların ayrı ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve
analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge
niteliğinde bulunması ve kapsam dışı olması sebebiyle sayısal verilere yönelik bilgi ve-

rilmesi mümkün görülmemiştir.” denildi.

Aynı sorulara daha
önce cevap
veriliyordu
Oysa ki Bakanlığın ayrı ve
özel bir çalışma alanı olarak

Dr. Fikret Hacıosman anıldı
İstanbul'da 3 Ekim 2018 günü hastası tarafından uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden
Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, ölüm yıldönümünde meslektaşları
tarafından anıldı.
Hekim Postası
Dr. Fikret Hacıosman’ın
ölüm yıldönümünde Ankara
Tabip Odası tarafından bir
mesaj yayımlandı. "İnsanı
yaşatmak için yemin ettiği-

miz mesleğimizi icra ederken,
hayat verdiklerimizin saldırısıyla yaşamımızı kaybetmek bizlere daha çok acı veriyor.” ifadelerine yer verilen
mesajda Türk Tabipleri Birliği’nin TBMM’de kabul edil-

mesi için çaba sarf ettiği
yasa tasarısının gündeme
gelmesi ve bir an önce yasalaşması talebi bir kez daha
yinelendi.
"Sağlıkta Şiddet" için önlem almayan, gerekli yasal

düzenlemeleri yapmayan idareler ve yöneticilerin de bu
suçta ortak olacağını” bir kez
daha hatırlatan ATO, sağlıkta
şiddeti kanıksamama ve sağlıkta şiddet sona erene kadar
mücadele etme sözü verdi.

Ziyaret sonrası, ATO heyeti
konu ile ilgili yaptığı açıklamada daha önce paylaşılan bilgilerin artık paylaşılmamasının
şiddete ilişkin sonuçların iç
açıcı olmadığı düşüncesini akla
getirdiğini ve bu tür spekülasyonlardan korunmanın yolunun şeffaflık olduğunu ifade
etti.
Heyet, hem bilimsel araştırmalarda hem de sağlık alanında yaşanan şiddeti önlemede yol gösterici sonuçlar içeren
istatistiki verilerin paylaşılmasında kamu yararı bulunduğu için bu taleplerinde ısrarcı
olacağını duyurdu.
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5 yılda 76 bin 157
şiddet vakası yaşandı
Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Tabip Odası ile paylaşmadığı şiddetle ilgili bilgiler basına
yansıdı. Bakanlığın TBMM’ye sunduğu sağlıkta şiddet raporunda son 5 yılda 76 bin 157
şiddet vakası yaşandığı, hapis ve para cezalarına rağmen şiddetin önlenemediği vurgulandı.
Hekim Postası
Sağlık Bakanlığının 9 Eylül’de TBMM Dilekçe Komisyonu’na gönderdiği ve basına
sızan rapor sağlıkta şiddetin
ulaştığı korkutucu tabloyu gözler önüne serdi. Ankara Tabip
Odası’nın bilgi edinme hakkı
kapsamında öğrenmek istediği
ancak Bakanlığın özel bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle
yanıtlamadığı soruların cevapları da böylece gün yüzüne çık-

mış oldu.
Sağlık Bakanlığı’nın tuttuğu
istatistiklere göre Temmuz
2014 ile Temmuz 2019 arasında
toplam 76 bin 157 şiddet vakası
yaşandı. 5 yıl içinde 3 hekim
sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Sözel şiddet
vakalarının daha fazla yaşandığını ortaya koyan istatistiklere göre 2018 yılında 12 bin
179 sözel, 661 fiziksel, 3001
hem fiziksel hem sözel şiddet
vakası yaşandı. 2019 yılının

ilk 7 ayına bu rakamlar 8 bin
498 sözel, 211 fiziksel, 2022
hem fiziksel hem sözel şiddet
olarak yansıdı.

4 bin 33 mahkumiyet
kararı verildi
Raporda, yargıya taşınan
şiddet vakalarına ilişkin bilgiler
de yer aldı. Buna göre, 2016’da
9 bin 126, 2017’de 9 bin 350,
2018’de 11 bin 214 ve 2019’un
ilk yedi ayında 6 bin 726 şiddet

İlaca erişimin
kısıtlanması
şiddet sebebi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, ilaca erişimin
kısıtlanmasının sağlıkta şiddete yol açan nedenler arasında
olduğuna dikkat çekerek ilaca erişimi kısıtlayıcı
uygulamalardan vazgeçilmesini istedi.
Hekim Postası
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi, hastaların ilaca erişiminin kısıtlanmasının sağlıkta şiddete yol açan
nedenler arasında yer aldığına dikkat
çekerek, sağlıkta şiddetin önlenmesi
için atılacak adımlardan birinin ilaca
erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmesi olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan TTB
Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’na da
yazı gönderdi.
TTB’den yapılan açıklamada, sağlık
ortamının en önde gelen sorunu olarak
yakıcılığını gün geçtikçe artıran şiddet
olaylarının önlenmesi için acil ve gerçekçi önlemler alınması gerektiği bir
kez daha hatırlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın, hastaların ilaca erişimini zorlaştırarak onları hekimlere karşı kışkırtan uygulamayı gözden geçirmesi ve
bazı ilaçların sadece belirli branş hekimlerince reçete edilebilmesi sınırlamasının kaldırması istendi.
Açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği

ve uzmanlık derneklerinin de görüşünü
alarak, ilgili branş hekimlerince düzenlenmiş ilaç raporu bulunması kaydıyla,
bu grup ilaçların uygun indikasyonlarda
diğer uzman hekimler tarafından da
reçete edilebilmesi için düzenleme yapılması sağlıkta şiddetin hiç olmazsa
bu nedeninin ortadan kaldırılmasına
yardımcı olacaktır” denildi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla, Sağlık
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Emine Alp Meşe’ye gönderilen yazıda
da hastaların ilaca erişimini kısıtlayıcı
uygulamalardan vazgeçilmesi istendi.

vakasında Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına
hukuki destek vererek, konuyu yargıya intikal ettirdi.
Buna göre, soruşturması süren
şiddet vakaları, 2016’da 3 bin
380, 2017’de 4 bin 193, 2018’de
5 bin 737 ve 2019’un ilk 7
ayında 4 bin 501 olarak gerçekleşti. 2016’da 3 bin 314,
2017’de 2 bin 430, 2018’de 2
bin 177 ve 2019’un ilk yedi
ayında 497 şiddet davası hakkında iddianame hazırlanarak

yargılama
için mahkemelere gönderildi.
Sonuçlanan davalara
ilişkin rakamların da yer aldığı
raporda, 2016 ile Temmuz 2019
arasında 4 bin 33 mahkumiyet
kararı verildiği belirtildi. Mahkumiyet kararları 2016’da bin
968, 2017’de bin 306, 2018’de
708 ve 2019’un ilk 7 ayında
51 olarak raporlara girdi. Aynı
tarihler arasında bin 534 vakada hapis cezası verildi.
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Salı aktiviteleri
Ankara Tabip Odası’nın başlattığı “Salı Aktiviteleri” hem mesleki hem sosyal ve kültürel alanda ilgi çekici başlıklarla
sürüyor. Her hafta farklı bir komisyon tarafından farklı bir konunun ele alındığı Salı Aktiviteleri ATO üyesi hekimleri de
bir araya getiriyor. Ekim ayı içinde gerçekleştirilen etkinlikler şöyle:

1 Ekim
Aile Hekimliği Komisyonu
tarafından “Birinci Basamak Sağlık
Alanında Duygudurum
Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi”
başlıklı sunum düzenlendi.
Psikiyatr Dr. Serpil Vargel yaptığı
sunumda depresyonun bir halk
sağlığı sorunu olduğunu belirterek
Birinci Basamakta Duygudurum
Bozukluğunun tanı ve tedavisinin
önemine vurgu yaptı. Geçmiş
yıllarda yapılan alan çalışmalarının
sonuçlarını paylaşan Dr. Vargel
depresyon tedavisinin temel ilkelerini ayrıntılı bir şekilde
aktararak birinci basamaktaki tanı, tedavi ve takibe yönelik
özellikleri paylaştı.

15 Ekim
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun katkılarıyla Dr.
Bülent Aslanhan, “İşyerinde 7 Adımda Sağlığın Korunması ve
Geliştirilmesi, Dünya Standardında Sağlık” başlıklı bir sunum
yaptı. Sunumda işyerinde işçi sağlığının korunması ve iş
güvenliğinin sağlanması için izlenecek yol, işyeri hekimlerinin
sorumlulukları, ilgili düzenlemeler ve dünya ölçeğinde uygulama
örneklerinden bahsedildi.

8 Ekim
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı
Komisyonu’nun katkılarıyla CHP
Milletvekili Gamze Taşcıer hekimlerle
bir araya geldi. Söyleşide toplumsal
cinsiyet eşitliğinden, adalet kavramına
ve gündelik siyasetten sınır
bölgemizdeki savaşa dair Türkiye
gündemine dair pek çok başlık
konuşuldu ve tartışıldı.

22 Ekim
Sağlık Politikaları ve Kültür Sanat
Komisyonu’nun düzenlediği etkinlikte
Bhopal film gösterimi gerçekleştirildi.
Dünya tarihinin en büyük endüstri
kazalarından biri olan Bhopal
felaketinden
uyarlanan film
1984 yılında
Hindistan’da
meydana gelen
kimyasal sızıntı
nedeniyle on
binden fazla
kişinin hayatını
kaybetmesiyle
sonuçlanan
trajediyi konu
ediniyor.
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Güz Okulu’nda “İyi Hekimlik
Uygulamaları ve Etik”
Ankara Tabip Odası Güz Okulu bu yıl “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Etik” başlığı ile gerçekleştirildi.
Hekim Postası
Ankara Tabip Odası (ATO)
Yönetim Kurulu üyeleri, Türk
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi üyeleri ve ATO komisyon üyeleri ile aktivistlerin katıldığı Güz Okulu 21-22 Eylül
2019 tarihlerinde yapıldı.
ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut'un açılış konuşmasının ardından Dr. Muharrem Baytemür'ün moderatörlüğünü yaptığı oturumda Dr. İskender Sayek, TTB’nin tıp etiği konusunda yaptığı çalışmaları "TTB
Etik Tutumunda Tarihsel Köşe
Taşları" başlıklı sunumda anlattı.
Dr. Nesrin Çobanoğlu'nun
moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda "TTB
Etik Bildirgelerinin Pratik Uygulamalar Işığında Değerlendirilmesi" Dr. Gülriz Erişgen
ve Dr. Sezai Berber tarafından
aktarıldı.
ATO Genel Sekreteri Dr. Ali
Karakoç’un moderatörlüğünü
yaptığı üçüncü oturumda "Olağanüstü Durumlarda Sağlık
Hizmeti Sunumu: Etik ve Hukuki Sorumluluklarımız" konusu ele alındı. Dr. Onur Naci
Karahancı olağan ve olağanüstü
tanımlarının iktidarlar ve toplum açısından farklı algılanışına vurgu yaparak her durumda kesintisiz sağlık hizmeti
verilme gerekliliğinin altını çizdi. Av. Ender Büyükçulha ise

bu durumlarda hekimlerin ve
diğer sağlık çalışanlarının maruz kalabilecekleri hukuksuz-

luklara ve sahip oldukları hukuki haklara dikkat çekti.
Dr. Başak Dokuzoğuz'un mo-

deratörlük yaptığı "Bulaşıcı
Hastalıklarda Etik Tutum" başlıklı 4. oturumda Dr. Müge

Asistan hekimin hakları var
Hekim Postası
Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyeleri, kamu, özel ve üniversite
hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan asistan hekimler
ile bir araya geldi. Hastane
ziyaretlerinde Ankara Tabip

Odası Asistan Hekim Komisyonunun hazırladığı “Haklarımız Var“ broşürü Ankara’daki pek çok fakülte ve
eğitim araştırma hastanesindeki asistan hekimlere dağıtıldı.
Komisyon üyeleri yaptıkları ziyaretlerde asistan he-

kimlerle sohbet edip şikayetlerini dinleme fırsatı yakaladı.
Yapılan ziyarette asistanlar
günaşırı nöbetler, eğitim konusundaki eksiklikler, fazla
mesai ve fazla mesainin ücretlendirilmemesi, yayın yapma ve tez yazımı konularında
hocalarından yeterli desteği

görememe, yanlarında uzman hekim olmaksızın polikliniklerde çok sayıda hastaya bakma, döner sermayelerin yatmaması, mobbing, şiddete karşı kendini
yalnız hissetme gibi sorunlarını komisyon üyeleri ile
paylaştılar.

Demir genel bir bakışla bulaşıcı
hastalıkların teşhis, tedavi ve
bildirim sürecine ait hekim sorumlulukları ve etik tutumları
aktarırken Dr. M. İrem Yıldız
AIDS hastaları ve HIV pozitif
gruba yaklaşımdaki iyi hekimlik ve etik tutumlar hakkında
bilgi verdi.
Güz Okulu’nun ilk günü Dr.
Muharrem Baytemür tarafından gerçekleştirilen "TTB ve
ATO Tarihi Bilgi Yarışması" ile
sonlandı.
İkinci gün "Dezavantajlı/Örselenebilir/Ötekileştirilen/Mahpus Gruplara Sağlık Hizmeti
Sunumu ve Etik" başlıklı sunum Dr. Selma Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Dr. Şükrü Keleş bu gruplara
verilecek sağlık hizmetinin
özelliklerini iyi hekimlik ve
etik ilkeler açısından aktardı.
Dr. Nihat Bulut mahpus hastaların sağlığa erişim haklarına
değinerek bu konudaki yükümlülüklere dikkat çekti ve mevcut uygulamalardaki eksiklik
ve aksaklıkları aktardı.
Güz okulunun kapanışı Dr.
Vedat Bulut ve Dr. Ercan Yavuz
moderatörlüğünde tüm katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini sunduğu " Gelecek
projeksiyonu / Dilek ve Temenniler " forumu ile yapıldı.
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Bilkent manzarası...

Trafiksiz yolda Etimesgut’tan Bilkent kavşağına
ulaşmak 20 dakikalık bir zaman alıyor.

hangi binada
Otobüs içinde hangi bölümün
alıyor. Toplu taşıma
olduğunu gösterir afişler yer
a, Çocuk Hastanesi,
araçları, Kalp Damar, İdari Bin
oji ve Ortopedi,
Kadın Doğum, Onkoloji , Nörol
ünde yolcu indirip
Genel Hastane binalarının ön
olan hastanede,
bindiriyor. Ulaşımı zaten güç
trafik var.
hastane içinde de yoğun bir

Bilkent Kavşağından
Şehir Hastanesine git
mek
için ring otobüslerine
binmek gerekiyor.
Otobüsler yaklaşık 15
dakikalık periyotlarla
hareket ediyor. Şehir
içinden gelen halk
otobüsleri ve dolmuşla
r, üst yoldan ilerledikl
eri
için durakta ring otob
üsleri dışında başka bi
r
taşıta binme şansı olm
uyor. Özellikle yağışlı
ve
soğuk günlerde beklem
e süresi hasta ve hast
a
yakınlarına sorun yaşa
tacak gibi duruyor.

Özel aracı ile hastaneye gelen kişiler binalar
arasındaki mesafeyi de göz önüne alarak araçlarını
otoparka değil yol kenarına park etmeyi tercih
ettikleri için yolun iki yanı park halindeki araçlarla
dolu. Hastane içinde de sürekli araç sahiplerine
uyarı anonsları geçiliyor.
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Binaların içinde yön bulma konusunda ciddi
sorunlar yaşanıyor. Hastanenin içinde yönlendirme
personelinin ilk aylara oranla azaldığı dikkat
çekiyor. Hastalar gidecekleri yeri hasta kayıt
bankolarındaki personele soruyorlar.

Mekanın büyüklüğü ve bekleme salonlarının fazla
olmasından ötürü kalabalık fark edilmiyor. MHRS
üzerinden saat 11.30’a alınan poliklinik randevusuna
20-25 dakikalık bir gecikme ile girilebiliyor. Saat 10’a
kadar verilen kanların sonuçları aynı gün saat
15.00’de çıkıyor. Personel saat 10’dan sonra kan veren
hastalara sonuçları için ertesi gün gelmelerini
söylüyorlar.

Bina içinde mekanın işlevsel kullanılma
dığı görülüyor.
Otopark kapısına açılan koridor beklem
e salonuna
dönüştürülmüş. Dermatoloji polikliniğin
in hasta kayıt
bankosu, poliklinik odalarının oldukça
uzağında.
Hastaların önce otopark çıkışındaki bu
bekleme
salonundan geçip kayıt bankosunu bul
ması ardından
geri polikliniğe dönmesi gerekiyor.
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Popülizm bir baskı aracı oluyor,
sağlık çalışanlarının
zorla rızası alınmaya çalışılıyor
Hekim Postası
Hükümetin sağlık alanını yasalar,
kararnameler, yönetmelikler ve genelgelerle yap-boz tahtasına çevirdiği dönemde istikrarını koruyan tek şey,
sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması
oldu. 1980’lerden itibaren dünyada uygulanmaya başlanan neoliberal politikaların temel hedeflerinden olan; kamusal hizmet alanlarının piyasalaştırılması, ülkemizde AKP eliyle “Sağlıkta
Dönüşüm Projesi (SDP)” ile birlikte sağlık hizmetleri kamu yararı ilkesi yerine,
kâr-zarar hesapları esas alınarak piyasalaştırıldı. “Verimlilik” ve “maliyet”
gibi kavramlar kamuda belirleyici olmaya başladıkça, sağlık hizmetlerinin
sunumunda şirket parametreleri geçerli
hale geldi.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın
SDP çerçevesindeki en temel düzenlemeleri “birinci faz” olarak adlandırdıkları 28 Temmuz 2004-30 Haziran
2009 tarihleri arasında, metalaştırma
sürecinin tamamlayıcısı, kamu idaresi
anlayışında egemen olan “hizmette rekabet ilkesi” uyarınca sağlık alanı rekabete açıldı ve “kalitesinin artırılması”
ve “maliyetlerinin düşürülmesi” söylemleri SDP’nin ana omurgasını oluşturdu. Bu çerçevede kamuda Toplam
Kalite Yönetimi ilkeleri uygulanmaya
kondu. Buna göre ‘birim zamanda birim
hizmet’ anlayışına göre hizmet süreci
örgütlendi.
SDP’nin sorunsuz işlemesi amacıyla
hekimlerin her işlemini (muayene, vizit,
ameliyat, rapor, reçete, vd.) denetlenebilir ve ölçülebilir kılmanın öncelikli
yolu olarak performansa dayalı ölçme
ve ödeme sistemi görülerek temelleri
atıldı. Bu kapsamda performans göstergeleri belirlendi ve hekimlerin sunduğu hizmet miktarı oranında ödemeye
“hak kazanmaları” üzerine bir ödeme
ve rıza modeli geliştirildi.
Sağlık Bakanlığı’nın dört yıllık periyotları gözeterek hazırladığı ve sağlık
hizmeti sunumunun ana hatlarını tasarlayan “stratejik planları”nın tümünde
performansa dayalı ödeme sistemlerinin
uygulanması ve geliştirilmesine yönelik
çok sayıda düzenleme yer aldı.
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmet sunumundaki kontrolü ve disiplini arttırmak için hekimleri idari ve ekonomik
yönden ölçülebilir ve denetlenebilir bir

ölçeğe yerleştirme işlemini hızlı bir şekilde hayata geçirdi. SDP’nin birinci
fazında performansa dayalı ödeme sisteminin teknik altyapısı oluşturuldu.
Ne var ki, performans sistemi ile
kamu hizmetlerinin organizasyonu sadece özel sektör mantığına göre şekillendirilmekle kalmıyor. Sağlık sistemindeki yapısal arızalar ve çelişkiler
arttıkça, sorunların kaynağı olarak hekimleri hedef tahtasına koyan bir süreç
karşımıza çıkıyor.
Özetle:
Toplam Kalite Yönetiminin zorunlu
bir sonucu olarak performansa dayalı
ödeme sistemine geçildi. Hekim ve
hekim dışı sağlık personeli üzerinde
ciro ve idari baskı artış göstermeye
başladı. Bu süreç sağlık çalışanları arasında iş barışını bozduğu gibi, sağlık
hizmetinin sunumunda nitelik yerine
nicelik (çok sayıda hasta bakma, ameliyat, vs) gözetilmeye başlandı.
Sağlık pazarından daha çok pay almak için kışkırtılmış sağlık talebi yaratıldı. Hekim ve sağlık çalışanlarını
nefes almadan çalışmaya iten performans sistemi ile birlikte hekime başvuru sayıları arttı. 2014 yılında toplam
hekime müracaat sayısı 643.992.030
iken bu sayı 2015 yılında 660.099.447’ye
ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın 2018 sağlık
verilerine göre ise 782.515.204 toplam
hekime müracaat gerçekleştirildi. Hekime müracaat oranı ise 2013 yılında
8.2, 2014 yılında 8.3, 2015 yılında 8.4,
2016 yılında 8.6, 2017 yılında 8.9 iken
Bakanlık verilerinde 9.5'e çıkmış durumdadır.
Hastanelere yığılmanın önüne geçmek amacıyla Merkezi Hasta Randevu
Sistemine (MHRS) geçildi. MHRS ile
birlikte muayene süreleri 20 dakikadan
10 dakika ve altına düştü. 9.5’lik hekime
müracaat oranı bu durumun ispatı niteliğindedir.
Kışkırtılmış sağlık talebi hekim-hasta
ilişkisini bozdu. Sağlık çalışanları üzerinde de baskı ve kontrol aracı olarak
kullanıldı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre günde en az 31 sağlık çalışanı
şiddete uğruyor. Beyaz Kod sistemi yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 70
binden fazla sağlık emekçisi sözel, fiziksel, psikolojik şiddete uğramış durumdadır.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
(SABİM) olarak açılan birim şikayet

merkezine dönüştü. Hekimleri güdümü
altına almak isteyen, daha çok hasta
bakmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı,
hasta şikayetleri aracılığıyla hekim ve
sağlık çalışanları üzerindeki denetimi
ve idari baskıyı arttırdı. Dr. Melike Erdem Sabim şiddetinin ilk kurbanı oldu.
Bugün ise performans sisteminin
yol açtığı sorunları çözmek bir yana,
makro düzeyde yeni performans planları karşımıza çıkarılıyor. 2020-2022
yıllarını kapsayan “Yeni Ekonomi Programı”nda (YEP) hekim ve sağlık çalışanlarının üzerindeki performans baskısı yoğunlaştırılmaktadır:
(Aralık 2021 tarihine kadar) “Kamu
hastanelerinde, klinik kalite, vatandaş
memnuniyeti, operasyonel etkinlik ve
verimlilik alanlarında gösterilen performans sistematik biçimde takip edilecek ve sağlık personeli teşvik mekanizmasının parçası hâline getirilecektir.
Vatandaş memnuniyeti sonuçları kurumların ve sağlık çalışanlarının performans değerlendirmelerine dâhil edilecektir.”
Sağlık çalışanlarının üzerindeki iş
yükünü arttırmaya dönük planlamaya
hastalar da dahil edilmektedir. Sağlık
sistemindeki sorunları hekimlerin üzerine yıkan söz konusu popülist performans planlamasına göre hasta memnuniyeti performans ölçümünde temel
belirleyicilerden birisi olarak görülmektedir.
Bu tip bir planlama piyasa mantığından bağımsız değildir: kamuda da,
hasta kavramı yerini sağlık tüketicilerine bırakmakta, hizmet alan ilişkisinde
müşteri memnuniyeti öne çıkmaktadır.
SDP ile birlikte yıllara göre sağlık kurumlarına ( özel ve kamuda) giderek
artan müracaat sayısı göz önüne alındığında; çarpıtılmış sağlık algısı oluş-

turularak, kışkırtılmış sağlık talebinin
devamlılığı açısından hekimler üzerindeki performans baskısının arttırıldığı
gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Gerek stratejik planlar, gerek kalkınma planları, gerekse ekonomi planlarının hazırlık aşamalarında, sağlık
hizmetlerinin sunumunda ve genel olarak kamusal faaliyetlerin organizasyonunda bütün karar alma süreçleri
tek bir merkezden gerçekleşmektedir.
Sağlık sistemiyle ilgili sendika, meslek
örgütü ve demokratik kitle örgütlerinin
ve halkın görüşleri alınmazken, sağlık
hizmetlerinin organizasyonunu antidemokratik bir hale de getiren bu yaklaşım, tekçi kamu idaresi anlayışının
bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Niteliğe değil niceliğe önem veren,
mesleki değerleri ve evrensel tıp etiği
ilkelerini yıpratan performansa dayalı
sağlık hizmeti sunumu için şu çıkarımlarda bulunulabilir:
Performans sistemi nedeniyle sağlık
hizmetinin sunumunda karar alma süreçleri sağlık gerekçeleri ile değil, piyasa
koşullarına göre şekillenen performans
kriterleri ile gerçekleştirilmesi, kamu
yararı ilkesini zedelemektedir. Bu durum sağlık sistemindeki sorunları çözmeyi amaçlayan rasyonel politikaların
önüne geçtiği gibi, kamu ve idare etiğini
de parçalamaktadır.
Performans sistemi aynı zamanda
yapısal ve gayriiradi bir dayatmayı beraberinde getirmektedir. Hekimlerin
tıbbi kararlarını bilimsel bilgiye ve
hastanın gereksinimine göre değil, hasta
memnuniyet ölçütlerine ve performans
ölçütlerine göre sunmaya zorlamaktadır.
İyi hekimlik değerleri ile bağdaşmayan
performans sistemi sadece hekim haklarını değil, hasta haklarını da zedelemektedir.
Hekimlik uygulamalarında daha az
puan (kazanç) getiren veya daha çok
zaman ve emek alan kimi karmaşık
girişimlerin ve işlemlerin performans
kaygısıyla tercih edilmemesi ve bu olguların eğitimde (özellikle mezuniyet
sonrası eğitimde) yer bulamaması sonucunu doğurmaktadır. Performans
uygulamalarına esas oluşturan kadrounvan, katsayı, yöneticilere ödeme katsayısı, tavan katsayısı gibi belirlemeler
ile eşitlik, hakkaniyet, liyakat, nesnellik,
hesap verilebilirlik ilkelerinin korunması zorlaşmaktadır.
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ATO’nun ilk kadın genel
sekreteri:Dr. İnci Taşdemir
Ettiba Odalarından bugüne Ankara Tabip Odası’nın tarihi ile ilgili yaptığı araştırmalarda
Dr. Muharrem Baytemür’ün dikkatini bir isim çekti: Dr. İnci Taşdemir. 1973 yılı ATO
Yönetim Kurulu Üyesi olan Taşdemir ATO Genel Sekreteri unvanını taşıyan ilk kadın
hekim.
Dr. Muharrem Baytemür ile Dr. İnci Taşdemir’in kapısını hem meslek hayatını hem
de ATO yönetiminde geçirdiği yılları öğrenmek için çaldık.
Sibel Durak
Dr. İnci Taşdemir 1943 doğumlu. Şeker fabrikalarında çalışan memur bir
babanın kızı. Nerede şeker fabrikası
varsa babasının tayini oraya çıkıyor
4’er, 5’er yıl aralıklarla. Kızının tahsil
hayatının bu tayinler yüzünden bozulmasını istemeyen babası onu Çamlıca
Kız Lisesine yatılı gönderiyor. O yılları,
“Ben 12 yaşında girdim Çamlıca Kız
Lisesine 18 yaşında mezun oldum. Her
şeyimi, eğitim hayatımdaki tüm başarılarımı o okula borçluyum” diye anlatıyor Dr. Taşdemir.
Liseyi pekiyi derece ile bitiren öğrencileri Ankara Tıp Fakültesinin imtihansız aldığını duyunca son gün Ankara Tıbba kaydını yaptırıyor ve geliyor
Ankara’ya. Yıl 1961… Yaşarken anlaşılmasa da kayıt günü kader Taşdemir
için ağlarını örüyor. Bir ömrü paylaşacağı eşi Oğuz Taşdemir ile peş peşe
yaptırıyorlar kayıtlarını. Eşi askeri tıbbiyede, kendisi sivil. Fakülteye birlikte
başlıyorlar, imtihanlardan aldıkları puanlar farklı olunca ufak kıskançlıklar
olsa da hep birbirlerine destek olarak
tamamlıyorlar fakülteyi.
Parasal sorunlardan ötürü alınan
burs araya ilk ayrılıklarını sokuyor
mezuniyet sonrası. Dr. İnci Taşdemir
İzmir Seferihisar’a hükümet tabibi olarak gidiyor aldığı bursa karşılık iki yıl.
Ankara’ya dönünce Sami Ulus Çocuk
Hastanesinin imtihanını kazanıp ihtisasa başlıyor Dr. Taşdemir. Bu arada
askeri tabip olan Dr. Oğuz Taşdemir’in
görevi gereği yine ayrı kalıyorlar bir
süre.

“Bizden sonra odanın rengi
değişti”
68 kuşağının etkisinin hala hissedildiği zamanlar. Genç asistanlar bu
ideallerle “neden tabip odasının yönetimine biz sahip değiliz” diye kendi
aralarında tartışırken 1973 seçimlerine
Kemal Beyazıt, Turhan Temuçin ile
birlikte giriyor İnci Taşdemir. İki liste
arasında kazanan taraf oluyorlar. Bir
müddet sonra Odanın başkanlığını yapan Kemal Beyazıt’ı dönemin sağlık

bakanı Kemal Demir, Yüksek İhtisas
Hastanesinin başhekimi olarak görevlendiriyor. Kemal Beyazıt’ın yerine Turhan Temuçin başkan oluyor, İnci Taşdemir de ilk kadın genel sekreter.
Yönetimde yer aldığı günlerde güzel
işler başardıklarını şu sözlerle aktarıyor
Taşdemir: “Bizden sonra odanın rengi
değişti. Biz tabip odasına hem halka
hem doktorlara hizmet verir bir görüntü
kazandırdık.”

Doktorlara araba
kampanyası
İlginç bir çalışmaya da imza atıyor
Dr. Taşdemir ATO yönetimi ile birlikte.
Ekonomik sıkıntıların kol gezdiği o yıllarda Tabip Odası çatısı altında doktorlar için araba kampanyası başlattıklarını anlatıyor: “Sıkıntılı yıllardı.
Bir arabaya sahip olmak için belli bir
miktar para yatırıp bir yıl beklemeniz
gerekiyordu. O yıllarda doktorlar için
ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Çoğu
doktorun arabası yoktu, kampanyayı
başlattık. Belli bir miktar peşinat geri
kalanı taksitle yüzlerce doktora araba
aldırttık.”

Bakana ilettiği bu istek kısa sürede
yanıtını buluyor. Bir yıl fakülte, bir yıl
Yüksek İhtisas olmak üzere pediatrik
kardiyolojide üst ihtisas yaparak kendisinden sonraki hekimlerin de önünü
açmış oluyor Dr. Taşdemir. İhtisasın
ardından Sami Ulus’a dönüyor ama
çok sürmüyor. Kızıl salgını dolayısıyla
Meclis’e gidiyor ve orada kalıyor. 90’lı
yıllarda emekli oluncaya kadar 14 yıl
boyunca Meclis’te sürdürüyor çalışmayı. Torunlarını büyütmek için emekli
dilekçesini verdiğindeyse bir daha da
meslek hayatına dönmüyor.

“Siz o insanlara en yakın
yerde olmak zorundasınız.”
Bugün Sami Ulus’un da aralarında
bulunduğu köklü hastanelerin kapatılacak olmasını da üzülerek takip ediyor
Dr. Taşdemir. “Sami Ulus dediğiniz 2025 yıl hizmet verdiğim hastane. Sami
Ulus’ta çalıştığınız zaman kiminle muhatap olduğunuzu biliyorsunuz. Bu

hastanenin hizmet verdiği bir kitle var.
O insanlara Kızılay’ın ortasında ya da
Çankaya’da hizmet veremezsiniz. Siz
o insanlara en yakın yerde olmak zorundasınız. Ancak o size oraya gelebilir.
Kalkıp buraya gelemez.” diyerek hastanelerin neden bir çatı altında toplanmasının yanlış olduğunu aktarıyor.
Sami Ulus’ta geçirdiği yıllara ilişkin
ne kendisinin ne çalışma arkadaşlarının
kötü tek bir anısı olmadığını belirten
Taşdemir sözlerini “O yıllarda yokluk
içindeydik ama o kadar güzel ve keyifle
çalışırdık. Şimdi hastaneye giriyorsunuz
gıcır. Neredeyse ayağınıza galoş giyeceksiniz yere basmaya kıyamıyorsunuz
ama o değil hastayı iyileştiren, tedavi
eden. Duvarlar, deri koltuklar değil.
Bina evet çok güzel oldu. İnsanlarımız
böyle binalara layık mı layık ama hastane demek bu değil. Yurtdışındaki
hastanelerin hemen hepsi 100 yıllık
binada hizmet veriyor. Hizmet kullandığınız malzemeyle ilgili değil. Bilginizle
ilgili…”

Devlette çalışanlara üst
ihtisas yolu açılıyor
Dr. Taşdemir’in doktorlar için yaptığı
tek şey bu araba kampanyası değil. Bir
de devlet hastanesinde çalışan doktorlara üst ihtisas yolu açılması için attığı
adım var. Eşi Oğuz Taşdemir Sağlık
Bakanı Mehmet Aydın’ın eşinin ameliyatını yapan ekipte yer alıyor. Hastayı
muayene için Bakanın evine gidip geldiği günlerden birinde Bakan, Taşdemir’e bir isteği olup olmadığını soruyor.
Taşdemir yok yanıtı veriyor ancak eşi
İnci Taşdemir’in bir isteği oluyor. Bu
istek de devlet hastanelerinde çalışan
hekimlere üst ihtisas hakkı verilmesi.
Dr. Taşdemir isteğini “Bizim zamanında
bilimsel çalışmalar yalnız üniversitede
yapılır, her şeyi onlar bilir, bizler devlet
hastanesinde her türlü tedaviyi yaparız
ama bilimsel araştırma yapamazmışız
gibi bir düşünce vardı.” diye gerekçelendiriyor.

Dr. Muharrem Baytemür, Dr. İnci Taşdemir'e 14 Mart'ın 100.
yılı dolayısıyla hazırlanan plaketi takdim etti.
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Nazım’a Yolculuk, Nazımla Yolculuk
(Ankara 'da bir güzel sergi)
Dr. Mehmet Çakmak
-Vatan hasretinin şairi!
- Barışın şairi!
- İşçi sınıfının şairi!
- Türkçenin en büyük şairi!
Nazım Hikmet birçok biçimde tanımlandı, tanımlanabilir. Ama onu cümlelere sığdırmak, cümlelerle sınırlamak
ne mümkün!
Hakkında binlerce yazı, yüzlerce kitap yazılmış, daha da
yazılacak. Birçok filme, tiyatroya, sanat eserine konu olmuş,
olacak.
Hala hakkında az bilinen,
bilinmeyenler var.
İşte Ankara’da Nazım hakkında az bilinen, hiç bilinmeyen
çok sayıda bilgi, belge, resim,
fotoğraf, yazı içeren bir sergiyi
gezdim. 28 Ekim’in tatil olan
yarım günümü geçirdiğim sergi
oldukça detaylı hazırlanmış.
20 Eylül’de İş Bankası İktisadi
Bağımsızlık Müzesi’nde açılan
"Nazım'a Yolculuk" sergisinin
düzenleyicisi, bizim kuşaktan
sevilen bir matematik hocası
Prof. Haluk Oral.
Prof. Oral müthiş bir koleksiyoncu, araştırmacı ve yazar.
Birçok kitabının yanında sergide yer alan bilgi ve belgeleri
içeren "Nazım Hikmet' in Yolculuğu" kitabı da var. Şöyle diyor bu sergiyi açarken:

- "Hiç kimse tek başına dünyaya gelmiyor. Nazım Hikmeti,
Nazım Hikmet yapan bir ailesi
ve bir geçmişi var. Ailesi, atalarını da anlatarak tarih kitabı
gibi bir şey yazdım"
Dolayısıyla sergi de bir tarih
sergisi. Az-çok bildik o tarihin
içinde saatlerin nasıl geçtiğini
anlamıyorsunuz.
Soy geçmişi, çocukluğu, öğrenim yaşamı…
İlk şiirler, işgal yılları, Kurtuluş Savaşına katılmak için
Ankara'ya gidiş, Mustafa Kemal’le görüşme…
Ömür boyu sürecek partili
yaşam, öğretmenlik, Sovyetlere
gidiş(ler) , evlilik(ler), Mayakovski, şiirler, kitaplar…
Güdümlü yargılanmalar,
kumpaslar, cezaevleri, kitaplar,
yasaklar, aşklar…
Açlık grevi, Moskova yılları…
“Çin’den İspanya’ya, Ümit
Burnu’ndan Alaska’ya kadar
her mili bahride, her kilometrede
dost(lar)
ve
düşman(lar)…”
Ayrıntılar, ayrıntılar...
Kronolojik olarak döneme
ve konuya göre numaralanmış
kümeler biçiminde düzenlenmiş yazı, belge, resim ve fotoğraflar. Ancak kümelerin kendi içindeki akışının numaralanmayışı bir eksiklikti veya

Anılan seyahat kitabı’nda Asya
vardı da görmeyişim eksiklik!
Kümelerin dışında bütün duvarlar boyunca Nazımın yaşamına dahil olmuş yüzlerce kişinin çizim tabloları sıralanmış.
Yüreğimin yağını eriten ayrıntılardan biri, Che'nin karısına yazdığı mektupta Nazım'ın
"Karıma Mektup" şiirinden alıntısı ve bu konuda evinin kapısında halen duran plaket.
Atalarından biriyle ilgili yazının özetiyle bitireyim.
Büyük dedelerden Konstanty
(Constantin…olmalı) Borzecki
haritaya, resime meraklıdır;

Hekimler
Ankara’nın izinde
Hekimler Ankara Tabip
Odası’nın düzenlediği
etkinlikle Ankara’nın sanat
tarihi rotasını yürüyerek
kaydetti.
Ankara Tabip Odası ve Sanat
Tarihi Platformu’nun
katkılarıyla düzenlenen
“Sanat tarihi yürüyüş
rotası” 20 ve 27 Ekim
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Gezide Ankara’nın Roma,
Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet’in kuruluş

yıllarından kalan izleri takip
edildi. Sanat tarihi uzmanı
Taner Aşık eşliğinde yapılan
gezinin güzergahında Ulus
Atatürk heykeli, İş Bankası
ve Sümerbank binaları,
Roma Yolu, Hacı Bayram
Camii, Augustus Tapınağı,
Roma Tiyatrosu, Ankara
Kalesi yer aldı.
Hekimlerin yoğun ilgi
gösterdiği kent gezileri
Kasım ayı içinde de
yinelenecek.

muhtemelen siyasete de... Nazımın annesi Celile Hanımın
dedesi , aynı zamanda karısı
Münevverin de babasının dedesi Borzecki. 1848'de Almanya'nın Magdeburg şehrinde hapis yatar. Prusya'daki bir bağımsızlık eylemine katılmıştır.
Sonra sınır dışı edilir... Uzun
yollar... Osmanlı'ya sığınma,
Müslümanlığı kabul, Mustafa
Celaleddin Paşa oluşa varan
metamorfoz...
Bu şehirde (Magdeburg)
1581’de basılan ve 200 yılda
60. baskıya ulaşan "Kitab-ı Mu-

kaddesin Seyahat Kitabı" acaba
bu büyük dedenin kitaplığında
da var mıydı? Her şeye meraklı
olan küçük Nazım, bu ünlü kitabı da bir elden geçirmiş miydi? O ünlü Davet şiirindeki
"... Akdenize bir kısrak başı
gibi uzanan bu memleket..."
betimlemesine o kitaptaki Asya'nın resmediliş biçiminin
çocuk zihninde bir esin olarak
kalması olabilir miydi?
Sergiyi hazırlayanlara göre,
kitapta Asya'ya ve Küçük
Asya’nın ‘kısrak başı’ biçimine
bakılırsa neden olmasın... Atın
kısraktan çok beygiri andırıyor
olmasını saymazsak!...
Yaklaşık 4 saat kaldığım sergiden, güvenlik görevlisinin
"afedersiniz hocam, 4 dakika
sonra müze kapanıyor. Yarın
yine bekleriz..." sözleriyle kibarca kovularak çıktım.
Müzenin mermer merdivenlerinden harika bir sonbahar
akşamına inerken, hangi kitaptan olduğunu anımsayamadığım "hiçbir hayat bir kitaba
sığmaz" sözleri aklımdan geçti.
Bir de ne zaman bir Nazım
Hikmet Müzesi'ne kavuşacağız
sorusu...
31 Aralık'a kadar "Nazım'a
Yolculuk"a katılın. Nazımla
kısa, doyulmaz bir yolculuk
edin derim. O bavullarıyla sizi
bekliyor!
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Ankara’da nevi şahsına münhasır
bir yer: Kürdün Meyhanesi
Sibel Durak
İsmine ilk Metin Toker’in bugünün
siyam ikizi yılları anlattığı “Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları” adlı 4
ciltlik seride bir cümle içinde rastladım.
Toker, 1940-1960 arası, hani o dönemin haberlerindeki isimler değiştirilip
gazeteler yeniden basılsa, dün mü yaşandı, bugün mü yaşanıyor ayırt edemeyeceğimiz yılları anlatıyordu kitapta.
Bir bahar havasıyla başlayıp, canı
gönülden desteklenen iktidarın giderek
dozunu artıran baskılarına şahit olunan
yılları... Ulucanların Hilton koğuşunda
kalan gazeteciler, öğretim üyeleri ve
politikacıların, Menderes yokuşu adını
taktıkları dar geçitte volta attıkları yılları…
Okuduğum cümleyi bir daha bulamadım ama başka bir gazetecinin, Cüneyt Arcayürek’in, aynı dönemi anlattığı
“Yeni İktidar Yeni Dönem 1951-1954”
isimli kitabında birkaç yerde tekrar
çıktı o isim karşıma.
CHP-Demokrat Parti çekişmesi arasında ilgimi çeken o isim bir meyhaneye
aitti: Kürdün Meyhanesi. Her iki gazetecinin hayatında yeri vardı ki Karpiç
gibi, Piknik gibi, 3 Nal gibi, Şükran
Lokantası gibi anlatmaya değer bulmuşlardı Kürdün Meyhanesini. Ve bu
sayede o yılların siyasi iklimi ve basın
tarihinin yanında Ankara’nın gündelik
hayatına da ışık tutuyorlardı aslında.
Uğrak mekanlarını Arcayürek “Gündüz çalışmalardan sonra gazeteden çıkardık. Gazetecilerin yoksul topluluğuna
Hürriyetin sahibi Sedat Simavi’nin küçük oğlu Erol Simavi de katılırdı. Ankara’da Genel Kurmay’da askerliğini
yapıyordu. Kimi geceleri Kürt Memet’in
meyhanesinde başlatır, Karpiçin amerikan barında sürdürür, bir kahve içimi
Ulus gazetesine Nihat Subaşı’ya uğrardık. Ecevit de orda olurdu. Ecevit’i
bir kez olsun bir gece yarısı Ulus’tan
koparıp Tabarin Bara sokamadık” satırlarıyla anlatıyor.
Metin Toker ise mekanlar arasındaki
ince farklara dikkat çekiyor: “Genel
Merkezi Sümer Sokak’ta olan Demokratlar geç ve çok çalışırlardı. Bir ara
fırsat bulduklarında lokantaya gider,
birkaç kadeh atarak yemek yerlerdi. O
zamanlar Bulvar üzerinde Özen ve
Kutlu Lokantaları vardı. Oldukça pahalı
olan Kutlu, Celal Bayar ve arkadaşlarının mekanıydı. Daha alt kademe ile
gazeteciler Missuri’de, Buket’de, 3
Nal’da buluşur, Kutlu’ya ancak aybaş-

“...Bir de Suat Derviş var içlerinde. Meyhaneye ayak basan ilk kadın. ‘Fahir sizin şu Kürdün
Meyhanesini çok merak ediyorum, beni bir gün götürür müsün’ diye sorunca ‘hay hay’
demiş demesine ama bir düşüncedir sarmış Aksoy’u. Meyhanenin tarihi boyunca bir
kadının oraya geldiği görülmemiş. Bir akşam Suat Derviş’le girmişler içeri. Küfürlü
konuşmalara, bağrışlara son veren bir sessizlik sarmış meyhanenin dört yanını...”
larında veya paralı bir dost refakatinde
gidilebilirdi. Karpiç ise CHP’lilerin yeriydi. Şükrü Saraçoğlu’nun daimi bir
masası bulunurdu orda.”
Genç gazeteciler arasında Kürdün
Meyhanesinin revaçta olmasının en
önemli sebebi hiç şüphesiz geçim sıkıntısıydı. Paraları çıkışmazsa borç
yazdırabilecekleri ender mekanlardan
biriydi onlar için.
Anılara yer etmiş satırları okuyup
merakım artmışken tesadüf mü algıda
seçicilik mi bilmem kitapçı raflarında
bir kitap ilişti gözüme. Fahir Aksoy’un
“Kürdün Meyhanesi.” Merakımı giderecek bilgilerin büyük kısmı o kitapta
saklıydı. Aksoy anlatıyordu, bu meyhanenin 1944-1960 arası Ulus’ta Posta
Caddesi’nde olduğunu. Asıl adı Yeni
Hayat Lokantası olsa da gelenlerin sahibinden ötürü Kürdün Meyhanesi demeyi uygun gördüğünü.
Ayın ilk günü meyhanenin tıklım
tıklım dolduğunu yazıyor Aksoy. Gelenlerin çoğu “bir günlük saltanat saltanattır” diyen küçük maaşlı memurlar.
Aybaşlarında haliyle Kürt Mehmet’in
keyfinden yanına varılmaz şakalar yapar, tezgahtan mezeler gönderir dururmuş. Parasız masalara şarap, bayırturpu ve beyaz leblebi, paralı masalara ise rakının yanında arnavutciğeri,

şişkebap, koç yumurtası, piyaz…
Meyhaneyi tıklım tıklım dolduran o
müdavimlerle olan anılarını da aktarıyor Aksoy. Kimler kimler yok ki anılarda…
Orhan Veli oturmuş o masalara meteliğe kurşun attığı günlerde. Meyhanenin karşısındaki Büyük Postanede
bir posta kutusu kiralamış, Yaprak dergisinin , mektupları ve paraları o kutuya
gelirmiş. Oturmuş şarabını içerken arada gidip bakıyor para yatmış mı, gecenin
sonunda hesabı ödeyip ödeyemeyeceği
tedirginliğiyle.
Numune Hastanesinde asistan olduğu yıllar çok gidermiş Ceyhun Atuf
Kansu o meyhaneye. Fikret Otyam’ı o
meyhanede tanıdığını yazıyor Aksoy.
Seyrek de olsa gelenlerden biri de Nurullah Ataç’mış. O seyrek gelişlerinden
birinde masada Sabahattin Eyüboğlu
ve Cahit Sıtkı Tarancı da eşlik etmiş
onlara.
Bir de Suat Derviş var içlerinde.
Meyhaneye ayak basan ilk kadın. ‘Fahir
sizin şu Kürdün Meyhanesini çok merak
ediyorum, beni bir gün götürür müsün’
diye sorunca ‘hay hay’ demiş demesine
ama bir düşüncedir sarmış Aksoy’u.
Meyhanenin tarihi boyunca bir kadının
oraya geldiği görülmemiş. Bir akşam
Suat Derviş’le girmişler içeri. Küfürlü

konuşmalara, bağrışlara son veren bir
sessizlik sarmış meyhanenin dört yanını. Ayrı cinsten birinin ortamda olmasından erkekler hoşnut olmamış
Kürt Mehmet de: “Gözünü seveyim, o
hanımı sakın bir daha getirme, huzurumuz kalmadı. Günün yorgunluğundan
sonra içimizi dökmeye, gerektiğinde
sövmeye olanak bulamayız hanımlar
gelirse”.
Yıllar sonra bir başka kitapta, Rakı
Ansiklopedisi’nde Funda Şenol Cantek
meyhanenin şöhretine şöhret katan
isimler arasında Ahmet Muhip Dıranas,
Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Nusret Hızır, Fethi Giray, Samet Ağaoğlu
ve Aka Gündüz’ü de sıralıyor.
Kürdün Meyhanesi 60’lı yılların sonuna kadar yazan, çizen, okuyan düşünen insanların uğrak mekanı olarak
bir dönem Ankara’sının aydınlar kulübü
gibiymiş. Hani şimdi, o yılların siyam
ikizi bu yıllardan dönüp bakınca; birer
ikişer göçtüğünü görürken okuyan, düşünen, yazan, çizen insanların şehirden;
şehrin kültür ve eğlence hayatı da bozkırı gibi sararmaya başlarken Kürdün
Meyhanesi gibi, 3 Nal gibi, Nil gibi
mekanların varlığı için duyduğumuz
özlem, nostalji sevdasından değil, zaruri
ihtiyaçtan.
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dünyadan
Akıl ve ruh sağlığı tedavisinde
Türkiye yatak sayısı ile sonda

Birleşmiş Milletler (BM), çocuklar ve
gebelik sırasında görülen anne ölümlerinde
küresel çapta düşüş yaşandığını açıkladı.
İlgili raporda aktarılan veriler, doğum esnasında ve gebelikte oluşan komplikasyonlar sonucu ölen kadınların sayısının
üçte bir oranda düştüğünü ortaya koyuyor.
Buna göre anne adayı ölümleri, 2000 yılında 451 bin iken, bu rakam 2017'de 295
bine geriledi.
2000'lerin başından bu yana beş yaş
altı çocuklar arasında görülen ölümlerin
de dünya çapında yarı yarıya azalarak,
yılda 5,3 milyona düştüğü belirtildi. Bu
ölümlerin yarısı doğumun ilk ayında gerçekleşti. Ayrıca söz konusu verilere göre
geçtiğimiz yıl günde yaklaşık 7 bin yeni
doğan bebek hayatını kaybetti.
Açıklanan bilgiler, ölüm vakalarının
ciddi oranda düşüşe geçtiğine işaret etse
de hala günde yaklaşık 800 kadının gebelik
ya da doğum sırasında öldüğüne işaret
ediyor.
Küresel olarak hamile kadın ve bebek
ölümlerinde düşüş görülse de ölümlerin
arttığı 13 ülke olduğu saptandı. Bu ülkeler
arasında iç savaşın yaşandığı Suriye ve
ekonomik krizle boğuşan Venezuela da
yer alıyor.

Hamile ölümleri Afrika'da 50
kat fazla
BM doğumun güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için hizmete erişimde yaşanan eşitsizliğe dikkat çekti. Durumun

özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde çok
ağır olduğu belirtiliyor. Gelir düzeyinin
yüksek olduğu ülkelere kıyasla hamile
ölümlerinin bu bölgedeki ülkelerde 50 kat
fazla olduğu, ayrıca fakir ülkelerde bebeklerin ölümle karşı karşıya kalma ihtimalinin 10 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor. BM'nin verilerine göre bölgede
her 13 çocuktan biri beşinci doğum gününü
görmeden hayatını kaybediyor. Bu oran
Avrupa ülkelerinde 196 çocukta bir olarak
gerçekleşiyor.

"Doğum her 11 saniyede bir
aileye trajedi getiriyor"
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros
Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada
herkese erişilebilir ve yüksek kalitede
sağlık hizmetinin sunulduğu ülkelerde
anne ve bebeklerin sağ kaldığına dikkat
çekti.
UNICEF'ten (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Henrietta Fore ise mutluluk veren bir olay olan doğumun her 11
saniyede bir aileye trajedi getirdiğine
dikkat çekti. Fore, "Annelere yardımcı olacak becerikli eller, temiz su, yeterli gıda,
temel ilaç ve aşılar ölüm ile yaşam arasındaki farkı belirleyebiliyor" dedi. UNICEF
yetkilisi ayrıca hayatları kurtarmak için
sağlık sistemlerine yatırım çağrısında bulundu.
DEUTSCHE WELL

Bu ülkeleri sırasıyla Letonya
(125), Malta (115) ve Norveç
(107) takip ediyor.
Türkiye’den sonra en az yatak kapasitesi 9,2 ile İtalya’da.
Bu ülkeyi 34 yatak ile İrlanda
ve 36 yatak ile İspanya takip
ediyor. 28 Avrupa Birliği ülkesinin ortalaması ise 68,8. Bu;
her 100 bin kişiye yaklaşık 69
yatak düştüğü anlamına geliyor.
2017 verilerine göre Türkiye’de 19 bin 983 kişiye 1 yatak
düşüyor. Belçika’da ise bu sayı
735. Yatak sayısına bakıldığında
ise Türkiye’de akıl ve ruh sağlığı
hastaları için hastanelerde toplam 4 bin 19 yatak bulunuyor.

Zirvede Belçika var,
Almanya ikinci

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre dünya çapında
yaklaşık 300 milyon insan depresyon, 50 milyon insan bunama
yaşıyor, 23 milyon insan şizofren ve 60 milyon insan da bipolar bozukluğu rahatsızlığından etkileniyor.

Eurostat her 100 bin kişiye
düşen yatak sayısını açıkladı.
Belçika’da 100 bin kişiye 136
yatak düşerken Türkiye’de bu
sayı sadece 5. Zirvede Belçika’nın ardından 129 yatak kapasitesi ile Almanya yer alıyor.

300 milyon kişi
depresyonda

EURONEWS

Akıl ve ruh sağlığı tedavisi için hastanelerde
100 bin kişiye düşen yatak sayısı (2017)

Kaynak: Eurostat

BM: Her 11 saniyede
bir anne ya da bebek ölüyor

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı
Günü. Amaç, akıl ve ruh sağlığına dikkat çekmek. Uzmanlar,
ruh sağlığı hastalıklarının, kişinin gerçekle ilişkilerini bozacak derecede ağır akıl hastalıklarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Ağır hastalıklar,
tüm ruhsal sorunların ancak
küçük bir oranını oluşturuyor.
Peki, Avrupa ülkelerinde akıl
ve ruh sağlığı tedavisinde durum nedir? Hastanelerde kişi
başına en çok ve en az yatak
düşen ülke hangisi? Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı 2017 verileri bu sorulara
ışık tutuyor. Buna göre Avrupa’da akıl ve ruh sağlığı tedavisi
için hastanelerde kişi başına
düşen yatak sayısı en fazla Belçika’da, en az ise Türkiye’de.
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kültür sanat
Bir şehir kurmak:

Ankara
1923-33
Hekim Postası
Ankara’nın başkent olarak kuruluşunun ilk
on yılındaki yapılaşma, modernleşme ve Yenişehir başta olmak üzere kurulum tarihinin
safhaları Cer Modern’de sergileniyor. Vehbi Koç
Vakfı ve Koç Üniversitesi Vekam’ın desteğiyle
hazırlanan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 192333” sergisinin küratörlüğünü Ali Cengizkan ve
Müge Cengizkan yürütüyor.
Sergi kapsamında üretilen üç boyutlu mimari
ve kent modellemeleri ve videoları; dönemi konu
edinen belgeseller ve dönem filmleri; şehrin
sakinlerinin gözlemlerinden oluşan enstantaneler
Ankara çalışmalarına ilgi duyan herkesi bir
şehrin kuruluşuna tanıklığa davet ediyor.
Sergi 13 Kasım 2019 -12 Ocak 2020 tarihleri
arasında CerModern Kuzey ve Güney Hangar
Galerilerinde ziyaret edilebilir.

Erimtan
müzesinde
sanatla oyun sergisi
“Artifex Ludens – Sanatla Oyun Sunay Akın Sanatın Oyuncakları
Koleksiyonu'ndan Bir Seçki” sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ile
İstanbul Oyuncak Müzesi’ni; sanat, tarih ve oyuncaklar arasındaki
ilişkileri inceleyen ortak bir sergide buluşturuyor.
Marcus Graf’ın
küratörlüğünü üstlendiği
sergi, 25 Ekim 2019 - 1
Mart 2020 tarihleri
arasında Erimtan
Müzesi'nde gezilebilir.
Sergide; Van Gogh’dan
Mozart’a, Frida Kahlo’dan
Salvador Dali’ye, Elvis
Presley’den, Edgar Allan
Poe’ya kadar birçok ünlü
sanatçının figürleri ve
oyuncak enstrümanları
yer alıyor. Müzik,
edebiyat, resim ve
sinema tarihini
oyuncaklar üzerinden
anlatan sergi; her yaştan
sanatsevere farklı bir
deneyim yaşatmayı
amaçlıyor.

VEKAM’dan
2020
Araştırma
Ödülü çağrısı
Koç Üniversitesi Vehbi Koç
Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin (VEKAM),
Ankara üzerine yapılan
çalışmaları özendirmek
adına her yıl verdiği
araştırma ödülü için
başvurular başladı.
Ödüle, disiplin ve alan
kısıtlaması olmaksızın
Ankara ve çevresinin
toplumsal, kurumsal,
ekonomik tarihini; kültürel,
sosyal, coğrafi ve çevresel
özelliklerini; kentsel,
tarihsel, kültürel, edebî ve
sanatsal gelişimini; somut
ve somut olmayan kültürel
mirasını; tarih içinde diğer
kentler ve ülkelerle
diplomatik, kültürel ve
ekonomik ilişkilerini;
hukuk, tıp, eğitim alanında
tarihsel süreç ve
uygulamalara ilişkin kentsel
unsurları; kentsel yönetim
ve kırsal bölge, kalkınma,
büyüme, sürdürülebilirlik,
turizm, doğal kaynaklar,
demografik ve iklim
değişikliği konularını
araştıran, inceleyen bilimsel
çalışmalar ile
başvurulabilinir.
Son başvuru tarihi 2 Aralık
2019 olan ödül kapsamında
en az 5 araştırmanın her
birine en fazla 10 bin TL
olmak üzere maddi destek
sağlanacak.
Başvuru koşulları ile ilgili
ayrıntılı bilgiye
“vekam.ku.edu.tr”
adresinden ulaşılabilir.

