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hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Şiddetsiz bir
sağlık ortamı
için 5 Acil tedbir
TTB’’nin hazırladığı
sağlık emek ve meslek
örgütlerinin desteklediği
“Sağlıkta Şiddet Yasa
Tasarısı’’ Meclis tarafından hemen
yasalaştırılsın.
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Sağlık çalışanlarının
hizmeti sunarken
yaşadıkları her türlü
şiddet, iş kazası olarak
değerlendirilsin.

3
4
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Muayene randevuları
hastaya yeterli süre
ayrılacak şekilde
düzenlensin.
Acil servislerde sadece
acil hastalara hizmet
verilsin.
Birinci basamak sağlık
hizmetleri güçlendirilsin,
sevk zinciri uygulamasına
geçilsin.

Şiddet varsa
hizmet yok!
• Her ayın 17’sinde bütün illerde
basın açıklamaları, nöbet eylemleri
• 15 Mart 2020 Pazar Ankara’da
“Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz
Miting”
• 17 Nisan 2020, Sağlıkta Şiddete
Karşı GöREVDEYİZ!

Sonuç alıncaya kadar
mücadele!
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Hekimlerin Sergisi”nin açılışı yapıldı
Hekim Postası
Ankara Tabip Odası tarafından hekimlerin sanatsal
yönlerini görünür kılmak adına her yıl düzenlenen Hekimlerin Sergisi 10 Şubat
2020 Pazartesi günü sanatseverlerle buluştu.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen sergiye 80 hekim
resim, fotoğraf, seramik, mozaik ve ebru dalında yapılmış
eserleri ile katıldı.
Yaklaşık iki yüz eserin yer
aldığı serginin açılış konuşmasını yapan Ankara Tabip
Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Gül Bakır katılımcılara

teşekkürlerini iletti.
Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut da sanatın iyileştirici ve birleştirici
gücünü vurguladığı konuşmasında hekimlerin sanata
gösterdiği hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu belirtti.
Dr. Bulut konuşmasını tüm
hekimleri 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak “Beyaz Miting” ve Dr. Ersin Arslan’ın
öldürüldüğü gün olan 17 Nisan G(ö)REVİ’nde şiddete karşı birlikte ses yükseltmeye
davet ederek bitirdi.
Çağdaş Sanatlar Merkezinde bir hafta boyunca devam eden sergi, ziyaretçilerin
büyük beğenisini kazandı.

ATO ÇYDD
bursiyerlerini
ağırladı
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği bursiyerleri
ATO’nun düzenlediği
etkinlikte bir araya geldi.
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ato’dan
Sağlık talebini “Kışkırtmaya” devam

Hekime başvuru sayısı 3 kat arttı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sağlık
İstatistikleri 2018” raporu yayımlandı. Rapora göre 2002 yılında 3,1 olan hekime
başvuru sayısı 2018 yılında 3 kat artarak 9,5 oldu.
Hekim Postası
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin ürünü
kışkırtılmış sağlık talebi hız kesmeden
artıyor. Sağlık İstatistikleri 2018 raporuna yansıyan bilgilere göre 2002
yılında 74 milyon 827 bin 588 kişi
olan birinci basamağa başvuru sayısı,
2018 yılında 265 milyon 496 bin 233
kişiye ulaştı.
2002 yılında 124 milyon 313 bin
659 olan hastaneye başvuru sayısı
da 2018 yılında 497 milyon 969 bin
259’a yükseldi.
Birinci, ikinci ve üçüncü basamak
başvuruları ile birlikte toplam hekime
müracaat sayısı 2018 yılında 782 milyon 515 bin 204 olarak gerçekleşti.
Kişi başı hekime müracaat sayısı 2002
yılında 3,1 iken 2018 de 3 kat artışla
9,5’e ulaştı.

Özel hastane sayısı 577
Katkı katılım payları ve tahlil, tetkik ücretlerinin yüksekliğine karşın
devlet hastanelerinde aylarca sıra
beklemek istemeyen hastalar özel
hastanelere daha çok başvurdu. Özel
hastaneye başvuranların sayısı 2002
yılında 5 milyon 697 bin 170 iken

2018 yılında bu sayı 74 milyon 675
bin 65 oldu. 16 yılda özel hastanelere
yapılan başvuru sayısı yaklaşık 13
kat arttı. 2002 yılında 271 olan özel
hastane sayısı da artışı sürdürerek
577’ye ulaştı.

15 Milyon 283 bin 656 MR
çekildi
2002 yılında toplam 1 milyon 598
bin 362 ameliyat yapılırken 2018 yılında 5 milyon 201 bin 738 ameliyat
yapıldı. Özel hastanelerdeki ameliyat
sayısı; 2002’de 218 bin 837 iken
2018’de 1 milyon 531 bin 822 oldu.
Üniversite hastanelerinde ise 2002

KHK ile görevlerinden ihraç
edilen ancak haksız,
hukuksuz ve antidemokratik
uygulamalara boyun
eğmeyen odamız üyeleri Dr.
Hülya Uluğtürken ve Dr.
Mustafa Karakuş görevlerine
iade edildi
Siz ve KHK’larınız gideceksiniz!
Biz kalacağız ve kazanacağız!

yılında 307 bin 108 ameliyat yapılırken 2018’de bu sayı 903 bin 2’ye çıktı.
2018 yılında 15 milyon 283 bin
656 MR, 18 milyon 321 bin 984 bilgisayarlı tomografi, 26 milyon 36 bin
669 ultrason, 17 milyon 493 bin 209
doppler ultrason, 9 milyon 151 bin
403 EKO, 2 milyon 139 bin 813 Mamografi çekildi.
Kişi başı kamu ve özel sağlık harcaması 2002 yılında toplam 1.294 TL
iken, 2018 yılında 2.030 TL'ye çıkmış
görünüyor. Yıllara göre kişi başı cepten
yapılan sağlık harcaması 2002 yılında
56 TL’ydi. 2018’de bu rakam 352
TL’ye çıktı.

Son
Yazı
Dr. Vedat Bulut
ATO Yönetim Kurulu Başkanı
vbulut@vedatbulut.com
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
Başkanlığı yaptığım 4 yılın ardından Hekim Postası’nda yazdığım son yazım budur.
Kapitalizmin duvara tosladığı, çıkmaza
girdiği 21.yy ilk çeyreğinde, sermayenin
kurtuluşunu yeni büyük ölçekli savaşlarda
aradığı ortadadır. Trump’ın, Putin’in, Merkel’in, Johnson’un, Esad’ın ve Erdoğan’ın
yönetimde olduğu bir dünyada bunu sağladılar. Artık açık ve seçik bir bölgesel
savaşın içindeyiz. Bunun mezhepler savaşına dönüşmesi ise en korkunç son olacak bölgede. Yoksul insanlara düşecek
kader kırıntısı mülteciler olarak ülkeden
ülkeye savrulmak, ölümler, aşağılamalar,
faşist saldırılar olacak. Zenginler ve iktidar
sahipleri bedelini ödeyecek çocuklarını
cepheden uzak tutacak, o yüce mertebe
sadece yoksullara düşecek. Tepeler ve kasalar, banka hesapları boş kalmayacak.
Bu kaotik döneme son verecek tek güç
artık dünyanın anneleri, bacıları, kadınlarıdır. Erkek egemen bin yılların kirlettiği,
kana buladığı, doğasını hoyratça hırpaladığı bu dünyada tek kurtuluş hamlesi onlardan gelecek. Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün 8 Mart tarihinde anılması bu
umudun başlangıcıdır. Dünyanın kadınları
birleşirse ve hep bir ağızdan silaha, savaşa
hayır diye haykırdığında, oğullarını savaş
meydanlarına göndermeyi reddettiğinde
dünya değişecek. İnsanlar yurtlarını yuvalarını terk edip liderlerin oyuncağı olmasın, doğa korunsun, yoksullar ölmesin,
çocuklarımız barış ve özgürlüğü yaşasın
diye…
Bir 14 Mart Tıp Bayramımıza daha
içimiz burkularak, hüzünle gireceğiz. Tüm
sağlık çalışanlarını taleplerimizi dile getirmek için 15 Mart tarihinde Ankara’da
Tandoğan Meydanı’nda Beyaz Miting’e
çağırmaktayız. 15 Mart günü ‘’Beyaz Miting’’le artık kar yeryüzünden göğe yağacak, Ankara’yı beyaza boyayacağız.
Umudun ve barışın beyaz rengine katılmak
isteyen tüm sağlık çalışanlarıyla omuz
omuza Ankara’da buluşacağız. 17 Nisan
tarihinde ise iş bırakma görevini tüm
Türkiye’de yerine getireceğiz.
Nihayet Nisan ayı içerisinde Ankara
Tabip Odası Olağan Genel Kurulu’nda
2020-2022 dönemi için tabiplerin temsilcilerini seçeceğiz.
Kakistokrasi rejimlerini yaşayan ülkelerin kuşattığı bir dünyada tabipler olarak
söyleyeceğimiz son söz ‘’Yurtta Sağlık,
Dünyada Sağlık’’ olacak.
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şiddet varsa hizmet yok!

ŞİDDETSİZ
BİR
SAĞLIK
ORTAMI
İÇİN

5

ACİL
TEDBİR

01

02

TTB’NİN
HAZIRLADIĞI
SAĞLIK EMEK VE
MESLEK
ÖRGÜTLERİNİN
DESTEKLEDİĞİ
“SAĞLIKTA ŞİDDET
YASA TASARISI”
MECLİS
TARAFINDAN
HEMEN
YASALAŞTIRILSIN

SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ
HİZMETİ
SUNARKEN
YAŞADIKLARI HER
TÜRLÜ ŞİDDET, İŞ
KAZASI OLARAK
DEĞERLENDİRİLSİN

Şiddeti uygulayan kişilerin
cezalandırılmayacakları ya
da önemsenecek bir
yaptırımla
karşılaşmayacakları
düşüncesi sağlık
çalışanlarına yönelik şiddeti
artıran unsurların önde
gelenlerindendir. Sağlık
çalışanlarına yönelik şiddet
suçlarının mutlaka
cezalandırılacağı
düşüncesinin oluşturulması
önleyicilik açısından önemli
bir adım olacaktır. Bunun için
yeni bir düzenleme
yapılmasına acil ihtiyaç
vardır. Konuyla ilgili olarak
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB)
hazırladığı, sağlıkta şiddet
uygulayan saldırganların
cezalarını arttırmayı öngören
düzenleme hızla
yasalaştırılmalıdır.

TTB’nin girişimleriyle sağlıkta
şiddet “İş Kazası” olarak
değerlendirilmekte ancak
uygulamada bunun gereği
yerine getirilmemektedir.
Sağlıkta şiddet olaylarında
yapılacak çalışmalar sağlık
kurumları yöneticilerinin
sorumluluğunu da
kapsamalıdır. Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO)
tarafından kabul edilmiş olan
“İşyerinde Şiddet ve Tacizle
Mücadele Sözleşmesi”
TBMM’de ivedikle
onaylanmalıdır.
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şiddet varsa hizmet yok!
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MUAYENE
RANDEVULARI
HASTAYA YETERLİ
SÜRE AYRILACAK
ŞEKİLDE
DÜZENLENSİN

ACİL SERVİSLERDE
SADECE ACİL
HASTALARA
HİZMET VERİLSİN

BİRİNCİ BASAMAK
SAĞLIK HİZMETLERİ
GÜÇLENDİRİLSİN,
SEVK ZİNCİRİ
UYGULAMASINA
GEÇİLSİN

Sağlıkta şiddete zemin
hazırlayan etmenlerin
başında gelen nedenlerden
biri sağlıkta kışkırtılmış talep
sonucu oluşan
polikliniklerdeki olağanüstü
yığılmalardır. Beş dakikada
bir hasta bakmaya zorlanan
sağlık çalışanları bu hizmeti
vermek için yeterli süre
ayıramamakta; bu durum
hasta-sağlık çalışanı ilişkisini
fevkalade bozmakta, sonuçta
da hekime yönelik şiddet
olarak geri dönmektedir.
Poliklinik muayene
randevuları sağlık
çalışanlarının hastalarıyla
sağlıklı iletişim kurabileceği,
yeterince ilgilenebileceği ve
nitelikli hizmet verebileceği
şekilde düzenlenmelidir.

Türkiye, acil servislere yıllık
başvuru sayısının ülke
toplam nüfusunun üzerinde
olduğu “nadide” bir sağlık
sistemine sahiptir. Acil
servislere yapılan acil
olmayan başvurular hem acil
hastaların tedavisini ciddi
ölçüde aksatmakta hem de
yol açtığı yığılmalar nedeniyle
acil servisleri şiddetin sıklıkla
yaşandığı ortamlar haline
getirmektedir. Acil servisler
hızla sadece acil hastalara
hizmet verecek şekilde
düzenlenmelidir.

.
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Dünyada sevk zincirinin
uygulandığı, iyi
yapılandırılmış sağlık
sistemlerinde hastalıkların
%90’ı birinci basamak sağlık
kurumlarında tedavi
edilebilmektedir. Türkiye’de
ise yıllık toplam hasta
müracaatlarının %33’ü birinci
basamak, %67’si ikinci ve
üçüncü basamak sağlık
kurumlarına yapılmaktadır.
Bu durum hastanelerde
büyük yığılmalara yol
açmakta ve aynı zamanda
şiddet için zemin
oluşturmaktadır. Birinci
basamak sağlık hizmetleri,
sağlık çalışanlarının çalışma
koşulları ve özlük hakları
iyileştirilerek güçlendirilmeli
ve ardından sevk zinciri
uygulamasına geçilmelidir.

• Her ayın 17’sinde bütün illerde
basın açıklamaları, nöbet
eylemleri
• 15 Mart 2020 Pazar Ankara’da
“Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz
Miting”
• 17 Nisan 2020, Sağlıkta
Şiddete Karşı GöREVDEYİZ!

SONUÇ ALINCAYA KADAR MÜCADELE!
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15 Mart’ta Alanda
17 Nisan’da GöREVDEYİZ!
Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak karar alan sağlık meslek örgütleri 15 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek “Beyaz
Miting”de şiddete dur demeye hazırlanıyor.
Hekim Postası
Sağlıkta şiddete dur demek
için 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak Beyaz Miting’in çağrısı
Türk Tabipleri Birliği, Türk
Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar
Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Tüm Radyoloji
Teknisyenleri ve Teknikerleri
Derneğinin katıldığı toplantı
ile yapıldı.
31 Ocak’ta yapılan toplantıda ortak açıklamayı okuyan
TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Sinan Adıyaman, dünyanın
hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının emeğinin bu kadar değersizleştirilip, böylesi fiili ve
sözlü şiddete maruz bırakılmadıklarını belirterek, hiçbir
ülkede sağlık çalışanlarının öncelikli talebinin sağlıkta şiddetin engellenmesi olmadığını
kaydetti.

“Mücadeleyi birlikte
yükseltmeye
kararlıyız”
Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların sağlık çalışanlarının
üzerine yıkılamayacağını belirten Dr. Adıyaman, sağlıktaki
ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya ve sağlık
çalışanlarının önerdiği önlemler

Beyaz Miting için bir çağrı da Ankara’daki sağlık emek meslek örgütleri tarafından 17 Şubat’ta
Ankara Tabip Odasının ev sahipliğinde yapıldı.
alınıncaya kadar sağlık meslek
örgütleri olarak mücadeleyi
hep birlikte yükseltmeye kararlı olduklarını söyledi.
Adıyaman, bu amaçla Türkiye’nin 81 ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye olan-olmayan tüm sağlık çalışanları, genci, yaşlısı, atama bekleyeni,
emekilisi, her branştan tıp,
hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce
kişiyle birlikte; 15 Mart’ta Beyaz Miting’de Ankara’da olacaklarını bildirdi.

Meslek örgütleri ve
sendikalardan destek
Beyaz Miting için bir çağrı

da Ankara’daki sağlık emek
meslek örgütleri tarafından yapıldı. 17 Şubat’ta Ankara Tabip
Odasının ev sahipliğinde yapılan toplantıya Ankara Tabip
Odası, Ankara Dişhekimleri
Odası, Devrimci Sağlık İş Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal
Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası
Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji
Teknisyenleri ve Teknikerleri
Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Derneği katıldı.
Açıklamadan önce söz alan
ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut
“15 Mart’ta 10 sağlık meslek
örgütü ve sendikanın katılı-

Sağlıkta şiddete dur demek için 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak Beyaz
Miting’in çağrısı çeşitli emek örgütlerinin katılımı ile duyuruldu.

mıyla Tandoğan Meydanı’nda
Beyaz Miting ve 17 Nisan’da
G(ö)rev yapacağız. Acil servis
ve ameliyathaneler dışında sağlık hizmeti verilmeyecek. Bu
şekilde belki derdimizi ve sorunlarımızı anlatabiliriz” dedi.
Ortak basın açıklamasını
okuyan Ankara Dişhekimleri
Odası Başkanı Dr. Serhat Özsoy
sağlık çalışanlarının çözüm
bekleyen en acil sorununun
sağlık alanında yaşanan şiddet

olduğunu belirtti. 7 yılda 91
binden fazla şiddet vakası yaşandığına dikkat çeken Özsoy
sağlık alanında yaşanan şiddete
karşı caydırıcı önlem alınmayışını eleştirdi.
Sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddete ve buna yol açan
politikalara “Artık yeter” dediklerini ifade eden Özsoy 15
Mart Pazar günü Ankara’da
Beyaz Mitingde bir araya geleceklerini belirtti.

Bölge tabip odalarından
Beyaz Mitinge destek
Türk Tabipleri Birliği’nin
17 Nisan’a kadar devam
edecek eylem planı kapsamındaki “7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz” etkinliğinin İç Anadolu bölgesi
ayağı Ankara Tabip Odasında 02 Şubat 2020 Pazar
günü gerçekleştirildi.
TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Sinan Adıyaman’ın sunumu ile başlayan
toplantıda Dr. Adıyaman,
güncel sağlık sorunlarının
yanı sıra TTB’nin eylemlilik
planı hakkında bilgi verdi.
Ardından katılımcılar tabip odalarının ortak sorunlarını dile getirdiler. Top-

lantı ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Vedat Bulut’un
Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık Bakanlığı Hukuk Dairesine sunulan “Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Yönelik Öneriler” başlıklı sunumu ile devam etti.
Toplantı sonrasında Ankara Tabip Odası, Eskişehir
Tabip Odası, Aksaray Tabip
Odası, Kastamonu Tabip
Odası, Çorum Tabip Odası
ve Yozgat Tabip Odası sağlıkta şiddete karşı ortak
metin imzalayarak 15
Mart’taki Beyaz Mitinge
destek verdiklerini açıkladılar.
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Kars’tan Ankara’ya Bir Cumhuriyet Kadını
Dr. Muharrem Baytemür
Hekim Postası Yayın
Kurulu Üyesi
Türkiye’de kadın haklarının,
her ne kadar son yıllarda gerilese
de, bugün ulaştığı noktayı sağlıklı
olarak değerlendirebilmek için,
Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar olan gelişmeleri gözden geçirmek gerekir. Atatürk
Devrimleri ve Cumhuriyet projesi
ile başlatılan çağımızın başarılı
çağdaşlaşma, özgürleşme ve aydınlanma projesi kapsamında
Şubat 1926’da kabul edilen ve
kadınla erkeği eşit kılan Medeni
Kanun kişiler hukuku, aile, miras, eşya hukuku ilişkilerinde
dini hukuk yerine laik hukuk
düzeni getirirken, özellikle kadınlara tanıdığı haklar açısından
toplumun aydınlık yüzü olmuştur. Türk Medeni Kanunu ile:
Ailede kadın-erkek eşitliği sağlanmış ,evlilikte resmi nikáh zorunluluğu getirilmiş, erkekler
için tek eşle evlilik esası getirilirken kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanınmıştır.
Ve Türk Medeni Kanunu’nun
doğal sonucu olarak, kadınlara
siyasal alanda da haklar tanınmıştır;
1930’da belediye seçimlerine
katılma hakkı, 1933’te muhtarlık
seçimlerine katılma hakkı.
1934’te milletvekili seçme ve
seçilme hakkı tanınarak kadının
konumu, “tebaadan yurttaşa geçiş, karşıt cinsle eşit statüye
ulaşma” olarak kavramsallaştırılmıştır.
Laik hukukun benimsenmesi
ile her şeyden önce kadınların
eğitim, çalışma yaşamı, siyaset
gibi kamu alanlarına açılması
yönünde adımlar atılmıştır.
İşte kadınların eğitim, çalışma
yaşamı, siyaset gibi kamu alanlarına açılma mücadelesi verdikleri o yıllar, Yıl 1931…
O sene Kars valiliği şöyle bir
karar alır: ortaokulda başarılı
olan öğrencileri okumak üzere
İstanbul’a göndereceklerdir. Çünkü o yıllarda Kars’ta lise yoktur.
Cumhuriyet yönetimindeki idari
kadrolar başarılı öğrencileri özellikle de kız öğrencileri lise ve
yüksekokul okumaları için teşvik
etmektedir.
İşte bu uygulamadan yola çıkılarak ortaokulu en iyi dereceyle
bitiren üç kız öğrenci (iki Nezihe
ve Şefika) eğitim masrafları Va-

lilik tarafından karşılanmak üzere İstanbul’a gönderilir.
Nezihe (Yener) ve Şefika (Ataman), kendi paralarıyla okuyacak
olan Kars’ın tüccarlarından Altunizade’lerin kızı Şerefnur ve
oğulları ile birlikte bu aileye ait
özel arabaları ile Trabzon’a hareket ederler. Trabzon’da iki gece
bir otelde kaldıktan sonra üçüncü gün İstanbul’dan gelen vapura
binerek yola çıkarlar.
Babası subay olan küçük Nezihe onlardan ayrı olarak seyahat
eder.
Şefika Ataman Trabzon – İstanbul arasındaki heyecanlı vapur yolculuğunu şu ifadelerle
anlatır;
“Çok dalgalı bir gündü, hatırlıyorum, otel müdürü Kars’tan yazıp haber verdikleri
için ilgileniyor- bizi vapora kadar götürdü. Vapora binişimiz
çok heyecanlı oldu. O zaman limanı yok Trabzon’un, uzakta
demir atıyor gemi, kayıklarla
götürüp yerleştiriyorlardı vapora. Bizi götüren kayık vapora
yanaşamadı. Kayıkta doktor Hasan Beylerin çok uzak bir akrabası olan akıl hastası bir yolcu
da vardı. Onu İstanbul’a tedaviye götürüyorlardı. Vapora bindirecekler, kayık vapora yanaşıyor. Tedaviye götürülmekte
olan yolcu vaporun merdivenine
çıkacak, biz de onun arkasındayız. Önce o çıkacak ki biz de
arkasından çıkalım. Ancak bir
türlü çıkmıyor ve bağırmaya
başlıyor. Bu arada kayık uzaklaşıyor. Vaporda, yukarda olanları izleyen Kars milletvekili ve
eşi var. Milletvekilinin eşi “ kızları kurtarın” diyerek feryat etmeye başlıyor. Çünkü kayığa gelen dalgalardan hepimiz sırılsıklamız. Tüccar ailenin kızı Şerefnur ince bir elbise giymiş, elbisesi sırılsıklam olmuş. Şerefnur
sonraki yıllarda eğitime devam
etmeyip lisenin dokuz ya da
onuncu sınıfında bırakacaktı
okulu. Daha sonra ise geçirdiği
bir hastalık ardından öldüğünü
duyduk. Sonunda kayıktan vapora geçerek üç dört günlük bir
yolculuk ile, Ordu’ya, Samsun’a,
Sinop’a ve rota üzerindeki diğer
limanlara uğrayarak, güneşli
bir günde İstanbul boğazına
girdi vapor. Tabii biz hepimiz
İstanbul boğazını hayranlıkla
seyre başladık. Gemi demir attıktan sonra karşılamaya gelen
ağabeylerim beni alarak konak-

layacağımız yere götürdüler.”
Şefika ve Nezihe İstanbul’da
lise eğitimini tamamladıktan
sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ne
giderler. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Şefika Hanım Kadın
doğum uzmanı, Nezihe Hanım
ise Hariciyeci olur. Şefika Ataman , Ankara’nın tek kadın hastanesi olan ve ne yazık ki Bilkent
Şehir Hastanesi’ne taşınma nedeni ile kapatılan Zekai Tahir
Burak Doğumevi’nde ve sonrasında muayenehanesinde uzun
yıllar çalışacaktır. Nezihe Yener
ise yine Şehir Hastanesine taşınma nedeni ile kapatılan Ankara’nın en köklü hastanelerinden Numune Hastanesi Hariciye
Kliniği şefliğini yapacaktır.
Çalışmaları dönemin bilimsel
dergilerinde yayınlanan Nezihe
Yener’in, editörlüğünü daha sonra TTB MK başkanlığı da yapacak olan Asil Mukbil Atakam’ın
yaptığı Anadolu Kliniği’nde özellikle kalp yaralanmaları ile ilgili
çalışmaları yer aldı.
Yıl 1953..
Etibba odaları sonrası Türk
Tabipleri Birliği yasasıyla TTB
MK ve tabip odaları kuruldu.
20 Haziran 1953 yılında yapılan seçimler sonrasında Ankara
Tabip Odası ilk yönetim kurulu
şu üyelerden oluştu; Prof. Dr.Hasan Tahsin Kamay, Prof. Dr. Nusret Karasu, Prof. Dr. Kemal Serav,
Op.Dr. Nezihe Yener, Dr. Mahir
Mavioğlu, Dr. Alaaddin Erkmen,
Dt. Cavit Kurdoğlu.
Kız öğrencilerin tıp fakültelerine kabulünün oldukça zahmetli bir sürecin ardından gerçekleşebilmesi ile ilk kadın hekimlerimiz ünvanını alan Zaruhi
Kavalcıyan ile Safiye Ali’nin izinden giden ve Cumhuriyet sonrası
aydınlanmanın tıp alanında yetiştirdiği değerli hekimlerimizden
olan Dr. Nezihe Yener böylece
Ankara Tabip Odası’nın ilk kadın
yönetim kurulu üyesi olarak hekimlik ve kadın mücadelesi tarihine adını yazdırmış oldu.
Mücadele ve meslek azminin
hepimize ışık olması dileğimizdir.
Saygılarımızla.
Bu yazı Narınç Ataman’ın,
Dr. Şerife Ataman’ın hayat hikayesi üzerinden yapmış olduğu
“Bir Kadın Doktorun Yaşamöyküsü Üzerinden Meslek Sahibi
Cumhuriyet Kadını Kimliğinin
Oluşumu” Yüksek Lisans Tezi
temel alınarak kaleme alınmıştır.

Yaşamak ve yaşatmak için direneceğiz!

2019 yılında en az
1736 işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi 2019 yılının iş cinayetleri raporunu
yayımladı. Rapora göre 2019 yılının Ocak ayında
159, Şubat ayında 127, Mart ayında 114, Nisan
ayında 153, Mayıs ayında 164, Haziran ayında
131, Temmuz ayında 178, Ağustos ayında 149,
Eylül ayında 147, Ekim ayında 158, Kasım ayında
129, Aralık ayında 127 olmak üzere toplam 1736
işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin
115’ini kadın, 1621’ini erkek işçiler oluşturuyor.
İş cinayetlerinin aramızdan ayırdığı emekçiler
arasında 14 yaş altı 29, 15-17 yaş arasında 38
çocuk işçi, 18-27 yaş arası 246, 28-50 yaş arası
833, 51-64 yaş arası 366, 65 yaş üstü 115 işçi bulunuyor. Yaşamını yitiren işçilerin yüzde 83’ü
ücretli, yüzde 17’si de kendi nam ve hesabına çalışıyordu.
2019 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre
dağılımında Tarım, Orman işkolu ilk sırada geldi.
Bu işkolunda 442 emekçi hayatını kaybetti. Ardından 336 ölümle İnşaat, Yol; 234 ölümle Taşımacılık, 105 ölümle Belediye, Genel İşler işkolları
geldi.
İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında
ilk sırada 392 ölümle trafik servis kazaları bulunuyor. Bunu 285 ölümle ezilme ve göçük, 259
ölümle yüksekten düşme, 202 ölümle kalp krizi,
beyin kanaması, 108 ölümle zehirlenme boğulma,
100 ölümle elektrik çarpması izledi. Ölüm nedenleri
arasında intihar da yer aldı. 2019 yılında 82 işçi
intihar etti.
2019 yılında iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı
şehirler arasında İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli,
Bursa, Ankara yer aldı.

OHAL’den sonra iş cinayetleri arttı
Meclis, grevlerin yasaklanması, sendikal eylemlerin suç sayılması, gibi nedenlerden ötürü
yıllık ortalama 1700 olan işçi ölümleri sayısının
OHAL sonrası yüzde 15 artarak 2000’lere ulaştığını
duyurdu.
Meclisin raporuna yansıyan dikkat çekici bir
diğer bilgi de 2019 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 23’ünün sendikalı, 1713’ünün ise sendikasız
çalışması oldu.
Rapora yansıyan verilere göre 2019 yılında
meslek hastalığından kaynaklı 8 işçi ölümü gerçekleşti. ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası
sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek
hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır kabulüne dayanılarak Türkiye’de meslek hastalıklarından
kaynaklı ölümlerin görünmez kılındığı da raporda
yer aldı.
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Şehir Hastanelerinin iki yıllık
masrafı 7 milyarı geçti
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut şehir hastanelerinin bina ve donanım maliyetlerinin yüksek
olduğunu belirterek bu hastanelerin iki yıl üç aylık toplam kira ve hizmet bedelinin 7 Milyar 598 Milyon 977 Bin 974 TL
olduğunu söyledi.
Hekim Postası
14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında 3 Mart 2020
Salı günü Ankara Tabip Odasında şehir hastanelerine ilişkin
basın toplantısı düzenlendi.
Basın açıklamasını okuyan
ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Vedat Bulut, şehir hastaneleriyle birlikte sağlık alanında yeni bir özelleştirme yaşandığını söyledi.
Şehir hastanelerinin maliyetinin yüksekliğine dikkati
çeken Dr. Bulut hastanelerin
kira ve hizmet bedelleriyle ilgili
şu bilgileri verdi: “Şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı
tarafından bugüne kadar 2017
yılında 3 ayda 124.721.247 TL
kira, 185.609.969 TL hizmet
bedeli olmak üzere toplam
310.331.216 TL, 2018 yılında
1.152.652.117
TL
kira,
1.047.948.486 TL, hizmet bedeli
olmak
üzere
toplam
2.200.600.603 TL, 2019 yılında

2.755.865.554
TL
kira,
2.332.180.599 TL hizmet bedeli
olmak
üzere
toplam
5.088.046.153 TL, ödeme yapılmıştır. İki yıl üç aylık kira
ve hizmet bedeli ödemesi toplamı 7 Milyar 598 Milyon 977
Bin 974 TL’dir. 2020 yılının ilk
iki ayının mali tablolarıysa he-

nüz açıklanmamıştır”
Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan rapordaki bulgulara dikkat çeken Dr. Vedat
Bulut Yozgat Şehir Hastanesi
ile Sorgun Devlet Hastanesi’ne
aynı hizmeti sunan yüklenici
firmanın hizmet bedeli arasındaki farkı eleştirerek “Yozgat

Şehir Hastanesi’nin çamaşırhane hizmetlerini yürüten yüklenicisinin, Sorgun Devlet Hastanesi’ne de aynı hizmeti sunduğu; Sorgun Devlet Hastanesi’ne hizmet karşılığı olarak
teklif ettiği bedel ile şehir hastanesine sunduğu çamaşır hizmetinin ortalama birim fiyatı

arasında 14 kat fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir. Şehir
hastanelerinde gerek ‘destek
hizmetleri’, gerekse de ‘tıbbi
destek hizmetleri’ devlet hastanelerine göre taşeron şirketlerden çok daha yüksek bedellerle satın alınmaktadır.” sözlerini kaydetti.
Şehir hastanelerinin hekimler, sağlık çalışanları, hasta ve
hasta yakınları tarafından da
eleştirildiğini belirten Dr. Bulut
hastanelerde ulaşımdan, teknik
alt yapı yetersizliğine, yönetimdeki sorunlardan hastane
binalarının anormal büyüklüğüne kadar pek çok sorun olduğunu vurguladı.
Türk Tabipleri Birliği’nin
uğraşları ve verdiği mücadele
sonucunda Hükümetin kamuözel ortaklığı yönteminden vazgeçmiş olmasının yeterli olmadığına değinen Dr. Vedat
Bulut şehir hastanelerinin acilen Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi talebini yineledi.

ATO bünyesinde şehir hastaneleri çalışma
grubu oluşturuldu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık
çalışanlarına ait sorunların giderek artması yanı sıra
hasta şikayetlerinin de yoğunlaşması üzerine ATO
bünyesinde Şehir Hastaneleri Çalışma Grubu oluşturuldu.
Çalışma Grubunda ATO Yönetim Kurulu ve
Komisyonlarında yer alan hekimlerin yanı sıra TTB
Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman ile ATO
Hukuk Bürosu avukatları bulunuyor.
ATO üyesi hekimler ve aktivistlerin katkıları ile geniş bir
asistan grubu ile temasa geçen Çalışma Grubu ilk
toplantısını 15 Ocak’ta yaptı. Toplantıya ATO üyelerinin
yanı sıra şehir hastanesinde çalışan asistan ve uzman
hekimler katıldı. Toplantıda öncelikli çözüm gerektiren
sorunlara yönelik neler yapılabileceği konuşuldu. Asistan
eğitimleri ile ilgili sorunların ivedikle çözülebilmesi için
şehir hastanesi eğitim koordinatöründen randevu talep
edildi.
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Ocak ayında 39 hekime hukuki
destek sunuldu
ATO hukuk bürosu tarafından 2020 yılının ilk ayında yazılı ya da sözlü başvuruda bulunan 39 hekime çeşitli konularda
hukuki danışmanlık ve destek sunuldu.
*Ocak ayı içinde hukuk bürosuna yapılan başvurularda
mesleki nedenlerle haklarında
idari ve/veya adli soruşturma
açılan hekimlerin başvuruları
ağırlıklı yer aldı. Görev yaptıkları kamu sağlık kuruluşlarında
çalışma yaşamına yönelik keyfi
uygulamalara maruz kalan hekimler ile atama taleplerinin
yerine getirilmemesinden dolayı
ailevi mağduriyet yaşayan hekimlerin başvuruları diğer başlıklardan oldu.
*Özel hekimlik alanında ise;
görev yaptıkları özel sağlık kuruluşlarında hak ettikleri ücretleri ya da diğer haklarını
alamayan hekimlerin başvurularına gerekli hukuki destek sunuldu. Öte yandan yine çok sayıda hekimin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş
sözleşmeleri öncelikle hukuk
bürosu tarafından incelenerek
hekimlerin lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin
yapılması sağlandı.
*Güvenlik soruşturması
olumsuz geldiği gerekçesi ile
kamuda mesleklerini icra etmelerine ya da uzmanlık eğitimi
görmelerine olanak tanınmayan
hekimler adına yürütülen hu-

Hekim Postası
Çalışma ortamında karşılaşılan sorunlara karşı ATO Hukuk Bürosu, hekimlerin yanında durarak onlara her türlü
hukuki danışmanlık ve destek
hizmeti sunuyor. Bu kapsamda
Ocak ayında yapılan çalışmalar
şöyle:
*Ankara Tabip Odasının şiddete karşı yürüttüğü mücadele
kapsamında görevi başında şiddete uğrayan 2 hekime hukuki
destek sunulurken ATO tarafından takip edilen bir ceza
davasında şiddet faili sanık
hakkında verilen beraat kararına karşı Ankara Bölge Adliye
Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunuldu. Geçtiğimiz
aylarda Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen
bir diğer şiddet olayına dair
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu
üzerine başlatılan adli soruşturma tamamlanarak kendisi
aynı zamanda bir ilçe emniyet
müdürü de olan şiddet faili
hakkında ATO Hukuk Bürosunun talebi doğrultusunda ceza
davası açıldı.

kuki girişimler kapsamında, hukuk bürosu tarafından açılan
bir davada Ocak ayı içinde lehte
iptal kararı elde edildi. Bu gelişme doğrultusunda TUS ile
kazandığı uzmanlık eğitimine
alınmayan hekimin eğitim ve
çalışma hakkı güvenceye alındı.
Aynı konuda, olağan hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında
bir hekim adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda
bulunuldu.
*7146 Sayılı Torba Yasa ile
emekli hekimlere getirilen ancak eşitsiz bir düzenleme içeren
ve bu nedenle hak kayıplarına
yol açan ilave ödemeler konusunda; hizmet birleştirmesinde
bulunması nedeniyle söz konusu
ilave ödemeden yararlandırılmayan ve dava açan bir emekli
hekimin davasında, lehte iptal
ve mali hakların ödenmesi kararı verildi.
*Ocak ayı içerisinde; Ankara
Bilkent Şehir Hastanesi’nde görev yapan hekimlere dayatılan
gizlilik sözleşmeleri ve kimi diğer sorunlar konusunda, ATO’da
gerçekleştirilen toplantıda hekimlere hukuki bilgilendirmede
bulunuldu.

ATO Şehir Hastanesindeki
angaryaya karşı harekete geçti
Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapan hekimlerin emeklerini karşılıksız bırakan, onları angaryaya zorlayan uygulamaya
karşı ATO harekete geçti.
Hekim Postası
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği bir yazı
ile hastanede görev yapan eğitim görevlilerine resmi olarak
çalışma listesinde icap nöbeti
yazılmayacağını duyurdu. Ancak aynı yazıda hekimlerin
kendilerine yapılan çağrılara
icap etmeleri gerektiği belirtildi. Başhekimlik söz konusu
yazıda bu durumun sebebi

olarak döner sermaye bütçesindeki bozulmayı gösterdi.
Bilkent Şehir Hastanesinde
görev yapan eğitim görevlilerinin bundan böyle gerçekte
fiili bir icap nöbetine tabi tutulacakları, ancak karşılığında
hak ettikleri ücret ve izinlerden yoksun kılınacakları konusunda kaygı taşıyan ATO
konu ile ilgili olarak Ankara
Şehir Hastanesi Başhekimliği,
Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl

Sağlık Müdürlüğü nezdinde
girişimlerde bulundu.

Sürecin takipçisi
olunacak
ATO Yönetim Kurulu’nun
konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Şüphesiz her meslektaşımız, gerçekçi bir ihtiyaç
ve meslektaşlarının uygun
çağrısı durumunda, mesai sınırlarını dikkate almaksızın
teşhis ve tedavi sürecine ka-

tılmayı ve katkıda bulunmayı,
meslek geleneğinin ve deontolojinin bir gereği olarak görmektedir. Ancak bir hekimin,
emeği ile geçimini sağlayan
bütün çalışanlar gibi, her durumda emeğinin karşılığını
eksiksiz alması; idari makamların da mali sıkıntılar gibi
nedenlerle kamu çalışma rejiminde çalışanların ücret hakkını gasp edecek ve angarya
teşkil edecek keyfi işlem ve

tasarruflardan kaçınması, hukukun ve çalışan haklarının
bir gereğidir.” ifadelerine yer
verildi.
Aksi yöndeki işlem ve tasarrufların, hukuka kesin aykırılığının yanında, sorumlu
idareciler nezdinde hukuki ve
hatta cezai sorumluluk da doğuracağı belirtilen açıklamada
sürecin takipçisi olunacağı kamuoyuna duyuruldu.
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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. Ocak ve Şubat ayı içinde gerçekleştirilen etkinlikler şöyle:

7 Ocak
Birinci Basamakta Kalp ve
Damar Hastalıkları başlıklı
sunumda Prof. Dr. Bülent
Boyacı, Koroner Arter
hastalıklarının toplum sağlığı
açısından önemi, risk faktörleri,

4 Şubat
Prof. Dr. Özlem Kurt Azap
tarafından “Koronavirüs: Neler
Oluyor?” başlıklı sunum gerçekleştirildi.
Sunumda dünya ve ülke
gündeminde yerini alan Koronavirüs’ün (2019-nCoV) ortaya çıkışı, belirtileri, hastalığın seyri ve tedavi süreci
hakkında bilgiler aktarıldı.
Koronavirüs’ün
SARS,
MERS gibi diğer salgın hastalıklardan farklılaşan özelliklerini belirten Dr. Azap, virü-

kliniği, tanı ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgi
vererek kalp damar
hastalıklarında birincil ve
ikincil korunma yöntemlerinin
ve özellikle yaşam tarzı
değişikliklerinin önemine
değindi.

sün nasıl bulaştığı, korunma
yöntemleri ve sağlık çalışanlarının 2019-nCoV riskli hastalarla karşılaştıklarında neler
yapması gerektiğini anlattı.
Dr. Azap konuşmasında sosyal medyada ve basında çıkan
asılsız haberlere itibar edilmemesi, Türkiye risk altında
olmadığı için panik yapılmaması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs’ün solunum
yoluyla geçtiğine dikkat çeken
Dr. Azap, korunmak için kişisel
temizlik ve hijyenin önemli
olduğunu belirtti.

28 Ocak
ATO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu'nun katkılarıyla Prof. Dr. Mehmet Zencir tarafından “İşçi Sağlığı
ve Despotik Denetim" konusu işlendi. Sunumda işçi
sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin ülkemizdeki tarihsel
değişimi; işçiler, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri
açısından irdelendi.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna sadece bir sağlık
ve güvenlik meselesi olarak bakılmaması gerektiğini aktaran Dr. Zencir işçilerin öncülüğünde işyeri hekimlerinin
ve iş güvenliği uzmanlarının birlikte mücadele etmesi
gerektiğini vurguladı.

18 Şubat
Prof. Dr. Ahmet Saltık
“Çalışma Ortamı ve Hava
Kirliliği Sorunu” başlıklı bir
sunum yaptı. Dr. Ahmet Saltık
sunumunda hava kirliliğinin
ne demek olduğunu, ne kadar
geniş bir alanı etkilediğini,
halk sağlığı açısından önemini
hem Türkiye hem dünyadan
çarpıcı örneklerle anlattı. Dr.

Saltık sunumunda hava
kirliliği ile mücadeleye karşı
çözüm önerilerine de yer
verdi. Dr. Saltık, hava kirliliği
ile ilgili sorunların ortaya
çıkması ve giderek
ağırlaşmasındaki esas
nedenlerin tartışılması
gerektiğini gerçek çözümlere
bu yolla ulaşabileceği
tespitiyle sunumunu
tamamladı.
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Steteskopumdaki kadın sesleri
Dr. Benan Koyuncu
ATO Kadın Hekimlik
Komisyonu
Hekimlikte ikinci yılımdı. Şehir merkezinde çalışıyordum. Hem şehrin keşmekeşi hem de merkez bir hastanenin
oldukça yoğun acil servisinde çalışmak
yıpratıcıydı. Daha küçük yerlerde, sakin
bir hastanede çalışmak istiyordum.
Taşraya gitme kararını bu şekilde verdim.
Taşrada çalışmanın zor olduğunu
tahmin ediyordum. Gözler daha fazla
üzerinizdedir. Taşra sorgular sizi. Hazırlıksız olursanız şehirde zannettiğinizden daha yıpratıcı bile olabilir. Taşrada kadın olmak daha bir yorucudur.
Ev sahipleri evlerini kiraya verirken
baştan aşağı süzüp, medeni durumunuz,
mesleğiniz, sevgilinizin olup olmadığı
gibi sorular sorar. Adeta evlerinin namusunu kolay kolay birine emanet etmek istemezler. Sadece kadınların değil,
korunup kollanması gereken eşyanın
da namusu vardır onlara göre.
Bir yerlerde hekimlik yaparken o
bölgenin halkının sadece sağlık durumunu değil; tarihlerini, alışkanlıklarını,
yasaklarını, hatalarını da öğrenmeye
başlarsınız. Ben de ilk saatlerden itibaren tanımaya başladım onları. En
çok da kadın olmayı tanıdım. Taşrada,
en çok kadın olma hali dokundu bana.
Beni yazmaya iten de bu oldu.
İlk günlerde bir akşam iki kız çocuğu
geldi hastaneye. Büyüğü 8 yaşlarında,
küçüğü 4 yaşındaydı. İkisinin de başı
kapalıydı. Annesi de yanlarında bekliyor, şikayetlerini anlatıyordu. Ben iki
kız çocuğunu süzüyordum. Toplum tarafından çoktan büyütülmüş, çocukluğun şımarıklığından uzak, sessizliğe
gömülmüş halleri karşısında tepkisiz
kalamadım. Annesine :”Bu kadar erken
yaşta niye çocukları kapattınız? Daha
çok küçükler.” dedim. Anne sesindeki
gurur ile “Erken yaşlarda kapattık ki,

daha çabuk alışsınlar” dedi. Yılanın
başını büyümeden ezeceksin mantığı
ile yıllarca bu toplumda işlenen binlerce
suç gibi, kız çocuklarının çocuk olma
hakları ellerinden alınıp kendi istedikleri
şekle sokulmaya çalışılıyordu. Toplum
size kendi istediği şekilde “kadın” olma
halini bebeklikten başlayarak veriyordu.
O çocuklar büyüyüp anne oluyor ve
aynısını kendi çocuklarına yapıyor, zincir aynı şekilde devam ediyordu.
Günler geçtikçe daha çok şeye şahit
olup, daha iyi tanımaya başlıyordum.
Çocuk yaşta evlendirilen çocukları, çocuk yaşta anne olup başka bir çocuğun
sorumluluğunu almak zorunda bırakılan çocukları... Sıkıntılarını dile getirme hakkından yoksun, yıllarca susan
ve sürekli psikosomatik şikayetler ile
hastane acil servislerine başvuran
ama psikolojik destek alamayan, tek
başına hastaneye gelemeyen belki de
gelmesine izin verilmeyen, anadilde
sağlık hakkından mahrum olup şikayetlerini anlatamayan, çocuklarının
tüm sağlık sorunlarından tek başına
sorumlu tutulan kadınları tek tek tanıyıp içerisinde bulunduğum toplumu
daha iyi görüyordum.
Kadın sağlığı konusunda ise o kadar
geri bırakılmıştık ki bazı kadın hastaların ilk kez hastaneye başvuru yaptıklarını görüyordum. “Niye daha önce
hiç hastaneye gelmedin?” diye sorduğumda “Daha önce hiç getirmediler ki”
cevabını aldım. O başvuruda da acil
bir durum olduğu için getirilmişlerdi.
Kendi yaşamları hakkında hiçbir konuda
söz hakkı olmayan kişilerin sağlık hakkından bu derece mahrum bırakılmaları
artık bizi şaşırtmıyordu. Doğum anında
gelen kadınların birçoğunun bir kez
bile kontrole gitmemeleri aynı zamanda
sağlık politikalarının da kadınları görmediğini gösteriyordu.
Kadın sağlığına verilen önemi en net
gösteren ise kadınların doğum sayısıydı.
Doğum yapmak için hastaneye başvu-

ran kadınların pek çoğunun yedinci,
sekizinci doğumlarıydı. Kadınlar ile konuştuğumda çoğu bu kadar doğum yapmak istemediklerini ama korunma yöntemlerine de ulaşamadıklarını anlatıyorlardı. Bir gün 8. doğumu olan bir
kadın hasta başvurdu. Doğum her an
olmak üzereydi. Kadın bize Kürtçe yalvarıyordu .Ne söylediğini anlayamadım,
yanındaki kızına sordum, annen ne istiyor diye. Merkez hastaneye sevk edilmek istediğini anlattı. Daha önce de
benzer istekleri olan gebe hastalar olmuştu. Bizden kaynaklı olduğunu düşünüp, kadın doğum uzmanı olmayan
bir hastanede doğum yapmak istemiyorlar diye düşünüyordum. Kadına niye
merkeze gitmek istiyor diye sordum.
Merkezde tüplerimi bağlarlar dedi ve
sevk edilmek için yalvarmaya devam
etti. Kadınlar o derece yıpranmışlardı
ki, kendi yaşamları hakkında söz söyleme hakkından yoksun olmaları onları
bezdirmişti. Tüplerinin bağlanma işlemi
olan tüp ligasyon işleminden daha basit
doğum kontrol yöntemlerini ya ulaşamadıkları ya da eşleri izin vermediği

için kullanamıyorlardı. Çoğu kadın 35
yaşında olmasına rağmen sekizinci, dokuzuncu çocuğunu doğuruyordu. Seslerini kimse duymuyor, bu işkence devam ediyordu, bedenleri hakkında tek
bir kelime söylemeleri bile mümkün
değildi
Kadın intiharları ve kadın cinayetleri
sonucu birçok kadın bedeni ile tanıştım.
Bedenleri haykırıyordu gerçeği ama o
gerçeği duyacak toplumun kulakları
çok uzun bir süreden beri sağırdı. Böyle
durumlarda tüm toplumun nasıl ağız
birliği etmişçesine sustuğunu gördüm.
Taşrada yaşayan, ücretsiz çalışan
kır ve ev emekçisi kadınlardı onlar. Ne
evde ne de tarlada emeklerinin bir karşılığı yoktu. Cinsel, sınıfsal, ulusal sömürü altında yaşamlarını sürdürürken;
8 Mart 1857 yılında 120 dokuma kadın
işçisini yakan ateşin hala bir yerlerde
kadınları nasıl sömürdüğünü görüyoruz.
Sömürünün varlığı karşısında mücadele
eden kadınlar elbette ki bu sömürünün
son bulmasını ve eşit bir dünyayı yeniden var etmeyi başaracaklardır.

Hekim Postası Şubat Mart 2020

12

güncel
Çocuklar resimleriyle “Aşı Korur ve Yaşatır” dedi
Ankara Tabip Odası’nın artan aşı karşıtlığına karşın, aşının önemini vurgulamak ve gelecek nesillere bu bilinci
yerleştirmek adına düzenlediği “Aşı Korur ve Yaşatır” başlıklı resim yarışması sonuçlandı.
Hekim Postası
Yarışmaya Ankara merkez
ve çevre ilçelerdeki ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı. Toplam 445 öğrencinin resimleriyle katıldığı yarışmada dereceye girenler jüri üyelerinin
28 Şubat Cuma günü yaptıkları değerlendirme toplantısında belirlendi.
Yarışmanın ödül töreni 12
Mart Perşembe günü Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezinde saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Ayrıca ödüle
layık görülen resimler 12-15
Mart tarihinde Congresium’da
düzenlenecek Art Ankara Sanat Fuarında sergilenecek.
Aşı Korur ve Yaşatır resim
yarışmasında dereceye girenlerin isimleri alfabetik sıraya
göre şöyle:

1. Sınıf
Alanur Ergün- Kent Koop
İlkokulu
Ali Gülümser- British
Embassy School
Bade Çalış- TED Ankara
Koleji Vakfı İlkokulu
Poyraz Arslan Kankılıç- TED
Ankara Koleji Vakfı İlkokulu
Zeynep Kanıgür- TED
Ankara Koleji Vakfı İlkokulu

2. Sınıf
Ayza Şiir Kılıç- TED Ankara
Koleji Vakfı İlkokulu

Cenap Gülpınar- TED Ankara
Koleji Vakfı İlkokulu
Eslem Betül Turan- TEK
İlkokulu
Lizge Berjin Boğan- Kent
Koop İlkokulu
Süeda Kapan- 75. Yıl
İlkokulu

3. Sınıf
Hamza Yağız Caner- Şehit
Aytaç Usta İlkokulu
Mehmet Soytürk- Sirkeli
İlköğretim Okulu
Tuna Erişmiş- TED Ankara
Koleji Vakfı İlkokulu
Zeynep Betül Uçar- 75. Yıl
İlkokulu
Zümra Kapan- 75. Yıl
İlkokulu

4. Sınıf
Elif Yiğit- Orhan Cemal
Fersoy İlkokulu
Suden Çelik- Şehit Furkan
Doğan İlkokulu
Tarcan Adahan Sever- Özel
Onur Koleji
Umut Kayra KızılırmakŞehit Aytaç Usta İlkokulu
Yağmur Ömek- Gülveren
İlkokulu

5. Sınıf
Asya Çayır- Kooperatifler
Birliği Ortaokulu
Elif Damla Güngör- Cebeci
Ortaokulu
Elif Sezgin- 30 Ağustos
Ortaokulu
Kayra Ege Yücetaş- İncek

Bahçeşehir Koleji
Talha Mert- 30 Ağustos
Ortaokulu

6. Sınıf
Arda Akçam- Polatlı İmam
Hatip Ortaokulu
Ebrar Aydın- 30 Ağustos
Ortaokulu
Nur Su Dinçel- Güdül
Ortaokulu
Selen Dila Marangöz- 30
Ağustos Ortaokulu
Yunus Emre Derinyar- Halil
Kut Paşa Ortaokulu

7. Sınıf
Furkan Ceylan- TSK
Mehmetçik Vakfı Hafize
İhsan Payaza Ortaokulu
Medine Kazar- Cemil
Yıldırım Ortaokulu
Mevlüt Kendiz- 29 Ekim
Ortaokulu
Özgü Gülümser- British
Embassy School
Yaren Nigar Abacı- Yahyalar
Durali Bezci Ortaokulu

8. Sınıf
Aybüke Tunç- 30 Ağustos
Ortaokulu
Gökhan Selim ŞahinKaracahasan Ortaokulu
Merve Bağcı- Karacahasan
Ortaokulu
Merve Cıbır- 30 Ağustos
Ortaokulu
Münevver TemizgülKaracahasan Ortaokulu

Kent Düşleri Yarışması sonuçlandı
Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları
kapsamında TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası
tarafından düzenlenen "Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması"nda ödül
alan projeler belirlendi.
“Ankara kent merkezinde hastaneler bölgesinde yer alan konumuyla,
Cumhuriyet ve kent tarihinde önemli
rol oynayan, Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapılmasıyla birlikte kent merkezinden taşınan birçok devlet hastanesinden biri olan, Numune Hastanesi yerleşkesinin korunarak yaşatılması” ana temasıyla açılan ya-

rışmaya 32 proje katıldı.
4 Ocak’ta yapılan jüri değerlendirmesinin ardından 15 projenin sahibi 18 Ocak’ta Değerlendirme Konferansına davet edildi. Yapılan değerlendirmede birinciliği EZ2216 rumuzuyla Atılım Üniversitesi Mimarlık
Bölümünden Eda Nur Motcu, Mustafa
Yasir Gözalan, Zeynep Yağmur Süslü
ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Yunus Güneşer alırken 5 projenin de mansiyon kategorisinde ödüllendirilmesine karar verildi.
Dereceye giren proje sahiplerine
ödülleri 27 Ocak’ta düzenlenen kokteyl ile verildi.
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Bir bardak çay hesabı
Sibel Durak
Bu yazıyı bir bardak çay eşliğinde okuyun. Nerden çıktı
demeyin zira bu satırlar kahvenin yanında hatırı sayılmayan çay hesabına yazıldı. Hesap
kabarık. Malum hayat pahalı
diyorlar da o pahalılık başlamadan çok evveldi bir bardak
çaya fahiş fiyat biçilmesi. Bir
demlik çayın maliyeti nedir ki
mantar gibi biten simit saraylarında en az 3 TL, adı sanı bilinir pastanelerde 4-5 TL olsun
bardağı. Üç bardak içip yarım
kilo çay hesabı ödeyince elbet
ağız tadı kalmaz elbet hatır
matır sayılmaz. Alt tarafı çay
küçümsemeleri gelir ardı sıra.
Konu nereye varacak derseniz bu küçümsemelere karşı
çay güzellemesi yapmayacağım. Uzayan sözü daha da uzatmamak için kaçan ilmeği yakalar gibi eski zamanlara bağlayacağım cümleyi.
“Bizim zamanımızda böyle
miydi?”
İçinde geçmiş özlemi kadar
gençlik kıskançlığı barındırdığını düşünürüm bu cümlenin
ama şimdi sırası değil, şimdi
çay saati.
“Bizim zamanımızda şimdiki
hesapla bardağı 50 kuruştan
hadi bilemedin 1 liradan içerdik
çayı” Madem eski defterler açıldı tarih de vereyim. Tarih 90’ların ortası.
Lise öğrencisiyiz. Her şey
çok güzel olmasa da güzel günlerin geleceğine dair en azından
umutluyuz. Tek derdimiz üniversiteye kapak atmak. Okul
çıkışları Çamlıca Mahallesinden
binip 220’ye koşuyoruz dershaneye, sonradan kadim dostlara dönüşecek bir grup arkadaş. Koşturduğumuz Mithatpaşa Caddesi -fuzuli bir bilgi
olarak kalsın akıllarda Menderes zamanında almış bu ismi,
öncesinde İsmetpaşa Caddesi
imiş adı.Kente sanki uzay üssü açıyormuş gibi açılmıştı Mithatpaşa’daki yürüyen merdivenler.
Bir başka fuzuli bilgi -Türkiye’de ilk defa yürüyen merdivenli olarak yapılan bu yaya
üst geçidi 29 Ekim 1996 tarihinde Ankaralıların hizmetine
sunulmuştur. Hayırlı olsunyazılı bir levha var hala köp-

rünün üstünde. İlk yıllarda
evet köprünün inişli çıkışlı dört
merdiveni çalışıyordu ama sonradan sonraya ne hepsinin aynı
anda çalıştığını ne de köprüyü
kullananları gören olmadı.
İşte o günler, Mithatpaşa
şehirle aramızdaki sınırımız.
Adakale, Ataç, Sağlık ve Halk
Sokak… Merkezi çeperinden
tanıyanlardandık.
O sokaklarda geliş gidişlerimizde Kızılay binasından
sola dönünce Ataç 1’de terzi
ile bakkal Ali abinin dükkanları
arasında küçücük bir yer çarpardı gözümüze: Adı Yakamoz
Çayevi. Bir de elinde çay tepsisi
ile genç bir kadın: Adı Devrim.
Görürdük ama içeri girmeye
cesaret edemezdik. Bir gün ilk
hangimiz cesaret etti gitti bilmiyorum eski zaman ya hatırlaması güç. Birimiz gitti peşinden hepimiz… Sonra bir
daha gittik ve bir daha derken
müdavim olarak çıktık.
Metrekare hesabı yapılsa
altlı üstlü onar metrekareyi
bulmayacak bir alandı. Duvarlar baştan başa hasır kaplı.
Duvar diplerinde üçer masa
ve iskemleler. Müdavimler
Mülkiye ve Hukuk öğrencileri
ve ağırlıklı Tuzluçayır ahalisi...
Biz hariç herkes bir yerlerden
tanıştı. Tanış olmayanları da
dar alan tanıştırırdı. Çoğu zaman kalabalığa masa yetişmez,
ortak kullanılan masanın etrafında illa ki herkes sohbetin
içinde bulurdu kendini. Fonda
Grup Yorum ve Kızılırmak ezgileri beraberinde zar sesleri…
Dik ve dar merdivenden
aşağı inilirdi. O merdivenleri
bir Devrim hoplaya zıplaya
iner çıkardı. Çoğu zaman elinde
bir tepsi dolusu çayla.
Aşağı katta bir sedir ve karşısında mutfak tezgahı. Merdiven altında ise küçücük bir
tuvalet. Bu kısım Devrim’in
özel yeriydi. Ancak çok sevdiği
insanlar burada oturabilirdi.
Coşkun ve Erdinç -ki Erdinç’in
saz çalışı karşısında Musa
Eroğlu’nun elindeki sazı bıraktığı anlatılırdı- imtiyazlı kişilerdi. Sahne öncesi gelip provalarını burada yaparlardı.
Devrim’in keyfi yerindeyse bizim de aşağı inip dinlememize

Çizim: Erhan Muratoğlu
izin çıkardı. Yakomoz bizim
için bir sığınaktı. Paramız mı
çıkışmadı, Devrim, borca yazar,
içinden gelir çay ve tost ısmarlar.
Her şeye rağmen Devrim’den
çekinirdik. Onu kızdırmamaya
azami özen gösterirdik. İyiliğine iyiydi çok iyiydi ama tersi
de bir o kadar tersti. Erkek arkadaşların muhabbetinin ölçüsü mü kaçtı, çok oturduk
ders mi kaçtı kalk emri ayağıyla
iskemleye vurur artık gitmemiz
gerektiğini hatırlatırdı. Bunu
bize çoğu zaman ablalığından
yapardı. Ama bir de gözünün
tutmadığı tiplere yaptıkları
vardı. İstemezdi öylelerini mekanında. Ezkaza geldi diyelim,
bardağı masaya öyle bir çarpardı ki, o kişi o çayı nasıl içtiğini, nasıl kalkıp gittiğini kendi bile bilmezdi.
Liseliydik üniversiteli olduk
Yakamozlu yıllarda. Mezuniyetimize şahit olamadı ama.
Bir vakit geldi Devrim artık
tek başına idare edemeyeceğine
karar verince kapadı kapıları.
O küçük dükkan Yakamoz sonrası sucu oldu tutmadı, tüpçü
oldu tutmadı. Hala öyle durur
kapıları kapalı.
Biz çayı Yakamoz’da içerdik
ama o yıllarda Yakamoz şehirde
tek değildi. Yakamoza ihanet
gibi olurdu buralara gidişlerimiz. Müdavimliğe eremedik
bu yüzden ama şöyle bir oturmamazlık da etmedik.

Sakarya caddesinde ilk ya
da ikinci sokakta çekirdeği bir
apartmanın içine saklı bir mekan vardı. Bulmak için sokak
adı bilmeye ne hacet, hangi
apartmanın önünde iskemle ve
masalar varsa orasıydı Cem
Çayevi. Oranın da bir abisi vardı: Cem abi. Dışarda Yakamozdan daha kalabalık bir kitle.
Apartmanın içindeyse Yakamozdan daha küçük bir kapalı
alan. Fonda aynı protest müzikler. Aynı zar sesleri ile aynı
tatlı muhabbet…
Eş zamanlarda Konur’da
şimdiki Taş Fırının arkasında
Ezgi Çayevi Ankara’nın en aykırı simalarının toplanma yeriydi. Buranın da ağabeyleri
Hakan ve Turgut kardeşlerdi.
İç mekan dardı ama bahçe, duvar boyunca yer alan sedirler
ve ortaya atılan masalarla hayli
kalabalık bir kitleyi misafir
edecek genişlikteydi. Kedi sevmek gerekirdi burada. Oturmuş
beklerken davetsiz bir misafir
kucağınıza ilişir, emir büyük
yerden gelir, Hakan abinin “sevgi istiyor sev onu” sözü üzerine
sonrasında kabar kabar olacağınızı bilmenize rağmen sevmek zorunda kalırdınız o kediyi. Hala aynı yerde Ezgi Cafe
diye bir yer var ama ne gelenler
bizim çocuklar, ne işletenler
bizim abiler…
Her biri kendi müdavimlerini yaratan bu yerlerden biri
de Filiz Çayeviydi. Biz gitmedik

ama gidenler çoktu etrafımızda.
Sonradan bu kervana bir
de Maviş eklendi. Kapanıp giden çay ocaklarının yerini doldurdu uzunca bir zaman, öncesinde kafe sonrasında simitçi
gibi bir yer olup o havayı kaybedene dek. İsmi unutulsa da
yeri unutulmayanlar var bir
de Sakarya’da yerinde yeller
esen kitapçılar çarşısının girişindeki çayocağı gibi.
90’ların ruhundandı belki.
Bu yerler hiçbir zaman öylesine
yerler olmadı. Üçün beşin hesabını yapmazdı kimse. Ne ablalar, abiler esnaf, ne gidenler
müşteriydi. Ulaşılabilirliğin güç
olduğu o yıllarda buluşma mekanlarımızdı. Bekleyenimiz bizi
orda beklerdi, bizse onları hiç
bekletmezdik. Birine haber mi
bırakılacak, birinden haber mi
alınacak gidip sormak yeterdi:
“Bizim çocuklar geldi mi?”
Bunların ne demek olduğunu
bilmeden sırf iyi kazandırıyor
diye işi ticarete çevirenler çıktı
sonra. Yarı kahvehane yarı çayevi tarzında yerler açıldı birbiri
ardına. Dışardan bakınca çayeviydi. Aynı yuvarlak masalar
ve iskemleler. Ama olamazdı.
Oturduğunuz an başınıza elinde
tepsiyle ilişen garson, çayı bıraktığı an parayı beklerken.
Çay bitti mi boşuna ne oturuyorsun dercesine ikinci çayı
dayarken. Demek ki değişti ki
zamanın ruhu, bunu istiyor ki
insanlar, o yıllardan bu yana
onlar hala ayakta.
Eski zamanları öveceğim ya
illa ki. Bizim için başkaydı işte
o günler. Şimdi sitem etmesem
olmaz “Ah be zaman sezdirmeden geçip giderken, bizim
çocuklar burada mı diye soracağımız kimimiz kaldı. Hadi
tamam gençlik illa gidecek ondan geçtik de bari muhabbetimiz bu yaşa sarksaydı. Memnun musun yaptığından meydan hal bilmez hatır sormazlara kaldı.”
Canı sokak manzarası eşliğinde bir bardak çay içmek isteyene not: Tam yerini tutmasa
da Sakarya Caddesinde Babacan ya da İzmir Caddesinde
Dem Çayevi bu yoklukta iş görür.
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dünyadan
Koronavirüs Asya’da ekonomik
büyümeyi yavaşlatacak
Ekonomistler koronavirüs
salgını nedeniyle Çin’in komşularında ekonomik konjonktürün zayıflayacağını öngörüyor. Reuters haber ajansının 77 uzman arasında yaptığı ankete göre koronavirüs,
Asya ülkelerinde 2020’nin
ilk çeyreğinde ekonomiyi
belirgin bir biçimde frenleyecek ve hatta ekonomik
küçülmeye neden olacak.
Ekonomistler Avustralya,
Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Tayland’da da yıllardır görülen en kötü ekonomik büyüme rakamlarının kaydedileceğini öngörüyor. Salgından en az Endonezya ekonomisinin etkileneceği tahmin ediliyor.
Rabobank analistlerinden
Michael Every, Asya-Pasifik
bölgesinde durumun değiştiğini belirtti. Every, başta
sadece Çin’in koronavirüs
salgınından etkileneceği tahmin edilirken komşu ülkelerde de virüse yakalanan
insanların sayısının artması
üzerine durumun artık farklı olduğunu söyledi. Every

Maske
üreticileri
Çin için
fazla
mesaide
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
tıbbi maskeye ihtiyaç duyan
Çin, Türkiye'den maske ithal etmeye başladı. Aylık
10 milyon adetlik üretim
yapan yerli firmalar,
Çin'den gelen yoğun talep
üzerine üretim kapasitelerini üç kat artırdı.
Dünyanın en büyük maske üreticisi Çin'de üretim
olmadığı için stoklar erirken, Türkiye'den istenen
maskeleri üreten firmalar,
talebi karşılayamaz duruma
geldi.

"Muhtemelen sonuçlar, 2003
yılındaki SARS salgınından
ziyade 2008 ve 2009 yıllarındaki küresel mali krizin
sonuçlarına benzeyecek"
dedi.
Ekonomistler birçok ülkede ekonomik durumun ise

yılın ikinci çeyreğinde düzeleceği tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte ekonomik büyümenin yılın toplamı açısından bir ay önce
yapılan tahminlerin gerisinde
kalacağı konusunda hemfikirler.

Koronavirüsün
piyasalara etkisi sürüyor
Çin dışında görülen Covid-19 vakalarının artmasıyla yükselen pandemi endişeleri dünya borsalarının
değer kaybetmesine yol açtı.
Hafta başından beri dünya borsalarının genel ortalamasını gösterme özelliği

bulunan MSCI World endeksindeki bin 644 şirket
hissesinin toplam değer
kaybı 3 trilyon doları aştı.
Salgın endişelerinden en
büyük darbeyi alan borsalardan biri olan New York'ta
gösterge endeksi olan S&P
500'deki şirketler 2 trilyon
doların üzerinde değer
kaybetti.
Çin'e yakınlığı nedeniyle
ekonomik anlamda büyük
darbe olan Japonya'da borsalarda kayıplar sürerken
haziran ayında Tokyo'da
yapılması planlanan 2020
Yaz Olimpiyatları'nın iptal
edilebileceği kaygıları da
yükseliyor. Spor giyim
markaları ve olimpiyatlarla
ilgili diğer şirketlerin hisselerinde büyük kayıplar
yaşandı.
EURONEWS TRK

Türkiye Sağlık Endüstrisi
İşverenleri Sendikası (SEİS)
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Demir, Türkiye'de
beşi büyük olmak üzere,
maske üreten 10 firma bulunduğunu belirterek, normal dönemlerde bunların
aylık toplam üretiminin 10
milyon adet olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgınının
ardından firmaların Çin'den
yoğun maske talebi aldığını
bildiren Demir, bu işletmelerin talebi karşılamak için
üretimlerini aylık 30 milyon
adet seviyesine çıkardığını
açıkladı.
DÜNYA

Wuttke: Orta ölçekli
firmalar iflasa
sürükleniyor
Çin’deki Avrupa Ticaret
Odası Başkanı Jörg Wuttke
de yeni koronavirüsün ekonomik sonuçlarının "birçoklarının tahmin ettiğinden
daha büyük boyutta" olacağını söyledi.
Die Zeit gazetesine verdiği
mülakatta "Bana her taraftan
yardım çığlıkları geliyor" diyen Wuttke, Çin’de faaliyet
gösteren birçok orta ölçekli
işletmenin iflasa sürüklendiğini söyledi. Söz konusu
firmaların haftalardır gelir

elde edemediğini belirten
Wuttke "Büyük şirketler için
bu bir sorun teşkil etmiyor.
Ancak birçok orta ölçekli firma daha şimdiden zora girmiş durumda" diye konuştu.
Wuttke Çin'deki durumun
Avrupa'da da bazı ürünlerin
tedariki konusunda sorun
yaratacağını belirtti. Cosco
ve Maersk gibi büyük gemicilik işletmelerinin son 4 haftada 70 konteyner gemisini
limandan çıkartmadığını ak-

taran Wuttke, birkaç hafta
sonra Çin'den Avrupa'ya gelen gemilerin sayısının da
azalacağını kaydetti. Wuttke
mart ayından itibaren bilhassa ilaç branşında sorun
yaşanabileceğini söyledi.
DEUTSCHE WELLE
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kültür sanat

Palabıyık Minnoşlar ile
gelen isim: Dr. Ayşe Saray
Uzmanlık alanı olan radyolojinin soyut kesitsel anatomisiyle de ilişkilendirilen, içsel
yolculuğundan kesitleri içeren “Düşsel Gerçekler”, “Düşsel: Mavi” ve “Düşsel: Ateş”
soyut fotoğraf sergilerinin yanı sıra tek başına ayakta durabilmek için erkek kimliğine
bürünmek zorunda kalan kadınlara atfettiği “Palabıyık Minnoşlar” resim serisi ile
izleyenleri kara/mizah ve kendi iç/dünyalarıyla yüzleştirmeye devam eden Dr. Ayşe Saray,
“özüme döndüm” dediği yolculuğu Hekim Postası için anlattı.
Sibel Durak
Dr. Ayşe Saray hem yeteneğinin hem
kendisi gibi ressam olan annesi Yurdanur Özdinç’in etkisiyle çocuk yaşlarda
tanışıyor resimle. Zafer Pasajı’ndaki
Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, Osman Zeki Oral ve Eşref Üren’in Cıvıltı
Atölyesi’ne katılıyor başta.
Sonrasında devam ediyor. Öğrenim
hayatı boyunca da yeteneği öğretmenlerinin dikkatinden kaçmıyor. Ancak
zamanı gelince kendisi gibi pek çok kişinin geldiği o yol ayrımına vardığında
benzer cümleleri duyuyor “Evet resme
yetenekli ama güzel sanatları seçerse
ilerde yapacakları sınırlı. Başka alanlara
yönelmesinde fayda var.”
Bu düşünce ve yönlendirmeler ile
hekim babasının izinden ilerliyor. 1987
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oluyor.
Bir gün gelip de tıp eğitimi alacağı
ise aslında aklında yok Dr. Saray’ın.
Liseyi matematik çıkışlı olarak bitiriyor.
Biyolojiyle hiç ilgisi olmadığını söylüyor.
Nasılsa kazanamam, mimarlık, mühendislik gelir diyerek yazıyor tıp fakültesini ancak tahmin ettiği gibi olmuyor. “O zamanlar güzel sanatlara

sıcak bakılmıyordu. Benzer durumdaki
pek çok arkadaşımın yaşadığı gibi yeteneklerimiz fark edilmesine rağmen
aile isteğine uyarak ilk tercihimi tıptan
yana yaptım. Matematiğe fazla çalışmışım demek ki o netler sonucu tıbba
girdim ve devam ettim.” diye anlatıyor
tercihinin sebebini.

“Akademik bir ortamda
eğitim almanın farklı
katkıları olurdu”
Zaman zaman tıp okumasaydım dediği oluyor. Güzel Sanatları bitirip bu
yolda yürüyen insanların yaratıcılıklarının farklı yönde ilerlediğini düşünüyor çünkü. “Kişisel gelişim mutlaka
gereken bir şey ama akademik bir ortamda eğitim almanın çok farklı katkıları olurdu.” diyor. Ancak diğer yandan
ülke koşullarının sınırlayıcılığını da
göz ardı edemiyor.
Yine de fakülte yılları boyunca resimden vazgeçmiyor. Fakültede düzenlenen atölyelere katılıyor bu süre zarfında. Mezuniyet sonrasında daha teknik ve teknolojik bulduğu için radyoloji
alanına yöneliyor. Bu yönelimin çalışmalarının soyuta kaymasında etkili olduğunu düşünüyor. “Çünkü aslında bi-

zim anatomik görüntü olarak gördüğümüz şey dışardan bakan için gayet
soyut görüntüler” tarifini yapıyor.

“Özümüzü arıyoruz ya da
özümüze dönmeye
çalışıyoruz”
Resim çalışmalarına mecburi hizmet
yıllarında fotoğraf da eşlik etmeye başlıyor. Koşulları, ev ve meslek hayatı
elverdiğince kendisine uygun bulduğu
atölye ve çalışmalara katılarak ilerliyor
yolunda. Bugün durup düşününce kurduğu cümle “Benim için resim mutlaka
bir yerde patlak verecekti. Sonuçta
özümüzü arıyoruz ya da özümüze dönmeye çalışıyoruz.”
Yaptığı çalışmaları “Bazen fotoğraf
ön plana çıktı bazen resim. Hepsinin
birbirini tamamladığını düşünüyorum.
Bazen fotoğrafta siyah beyaz, resimde
renkli… Bazen resimde siyah beyaz,
fotoğrafta renkli… Böyle farklı dengelemeler oldu.” diye anlatıyor.
Sürecin koştura koştura gitmek olmadığını düşünüyor. Kimi gün geliyor
kendini geriye çekip durma gereği duyuyor. Kimi günse çağlayana kapılmışçasına hızlı sürdürüyor çalışmalarını.
Durmanın, düşünmenin, gözlemlemenin
de insanı bu süreçte beslediğine inanıyor. Bundan sonrası için kendisine net
hedefler belirlemiş değil. Akışa bırakmanın ayrı sürprizleri olduğunu düşünüyor. Emin olduğu tek şey ise bu
yolda ilerlemeye devam edeceği…

Yaşamdan
tuvale sızan kediler
Dr. Saray’ın çalışmalarının seyrini değiştirense kediler oluyor.
Katıldığı atölyelerden birinde karikatüre kayabilecek bir kedi çıkıveriyor ortaya mizahi bir şekilde.
Çocukluğundan beri hayatında hep
var olan kediler yaşamının yanında
tuvalleri de böylece ele geçirmeye
başlıyor. Bazen bir koltukta aile
pozu vermiş, bazen hınzır bir şekilde bir köşeye sinmiş bir halde.
Dr. Saray, gerçekçi, sevimli kedilerden biraz farklı soyuta kayan
bu kedilerin haydut, haylaz, evin
her tarafına musallat olan hallerini
çiziyor. Önce tuval üstünde dolaşmak isteyen kediler sonrasında
tuvalin dışına taşıyor. Dr. Saray’ın
emeklilik sonrası hız verdiği tasarım çalışmaları ile seramik, porselen, metal gibi değişik yüzeylerde
kendilerine yeni yerler buluyorlar.
Dr. Saray tek başına ayakta durabilmek için erkek kimliğine bürünmek zorunda kalan kadınlara
atfediyor “Palabıyık Minnoşlar”ı.
Kedileri de ona kendiliklerinden
“Palabıyık Minnoşların Annesi” ismini kazandırıyor. Palabıyık Minnoşlar bir süredir bazen güneş
kursu, bazen bir keçi ile birlikte
aynı hınzırlıklarıyla Ankara temasının vurgulandığı bir seride
yerini almayı sürdürüyor.

