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Ankara Tabip Odası 93. Yıldönümünü 
hekim, tıp öğrencileri, milletvekilleri, 
basın emekçileri, siyasi parti ve kitle 
örgütü temsilcilerinin katılımıyla 
düzenlenen törenle kutladı. 2 ))

ATO 93. Yılını Kutladı

Asistan Hekimler Özlük 
Hakları İçin Mücadelede

Şiddet Soruları 
Karşısında  
Beyaz Kod Suspus 

GüncelGüncelGüncel Güncel

Ankara Tıp ilk sıraya 
yerleşti, 33 program 
ise boş kaldı      
Üniversite yerleştirme  
sonuçları açıklandı.  
Bu yıl 33 programın  
kontenjanı  
boş kaldı. 3 )) 

Hedefte Bu Kez 
Muayenehanesi Olan 
Hekimler Var      
Yönetmelikte yapılan 
değişiklikler muayenehanesi 
olan hekimlere, mesleklerinin 
icrasını engelleyen hükümler 
getirdi. 4 )) 

68 Tıp Öğrencisi  
ATO Bursundan 
Yararlanacak      
Burs komisyonunun başvurular 
arasında yaptığı inceleme 
sonucunda, bu yıl 68 öğrenci 12 
ay boyunca burs almaya hak 
kazandı. 7 )) 

Amacımız HPV 
Aşısının Ulusal Aşı 
Programına Alınması      
Önce Çocuklar ve Kadınlar 
Derneği Başkanı Avukat Müjde 
Tozbey ile HPV aşısının ücretsiz 
olmasına yönelik yürüttükleri 
mücadeleyi konuştuk. 13 )) 

Ankara’nın 
Yanıbaşında Gizli 
Cennet     
Ankara Tabip Odası Kültür 
Sanat Komsiyonu tarafından 
düzenlenen geziyi Ato Genel 
Sekreteri Dr. Mine Coşkun 
kaleme aldı. 15 ))

Gezi

Ayda  
En Fazla 
8 Nöbet

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 
Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan 
düzenleme ile uzmanlık öğrencilerinin 
nöbetleri, TUK’un yetkileri, sınavlar ve 
yerleştirmelere dair bir dizi değişikliğe 
gidildi. Yeni yönetmelikle uzmanlık 
öğrencilerinin ayda en fazla 8 nöbet 
tutacağı hükme bağlandı. Kural ihlali 
yapan kurumlara ise yaptırım geldi. 5 ))

Şehir Hastaneleri 
Kronolojisi  
Temel atma töreni 2013 yılında yapılan Etlik Şehir Hastanesinin 
açılışı 9 yıl sonra 28 Eylül 2022 günü  gerçekleştirildi.  Etlik Şehir 
Hastanesinin açılışıyla kapatılacağı gündeme gelen beş köklü kamu 
hastanesine ilişkin hastanenin açılışından bir gün önce hiçbir 
hastanenin kapatılmayacağı açıklaması geldi. 2005 yılından bu yana 
şehir hastaneleri projelerinin önünü açan politik hamleler ve halkın sağlık 
hakkı için meslek örgütünün verdiği mücadeleyi Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin 
hayata geçirilme süreci ile birlikte Hekim Postası okuyucuları için derledik. 8-12 ))
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Ek ödeme yönetmeliğinin kapsamı 
dışında kalan üniversite 
hastanelerinde çalışan asistan 
hekimler talepleri yerine 
getirilmeyince iş bıraktı. 4 ))

Ankara Tabip Odası’nın bilgi edinme 
hakkı kapsamında Beyaz Kod’dan 
öğrenmek istediği sorulara Bakanlıktan 
yine yanıt gelmedi. 6 ))
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30 Eylül 2022 Cuma günü 
ODTÜ Mezunlar Derneği Viş-
nelik tesislerindeki törenin açı-
lış konuşmasını yapan ATO 
Başkanı Dr. Muharrem Bayte-
mür,  ATO’nun 1929-1953 yıl-
ları arasında Etibba Odası ola-
rak, 1953 sonrası Ankara Tabip 
Odası olarak Türk Tabipleri 
Birliği örgütsel bütünlüğünün 
içinde meslek odası olarak, 
1970 sonrasında ise meslek ör-
gütü olmanın ötesinde mes-
lektaşlarının hak ve çıkarları 
yanında halkın sağlık hakkı ve 
ülke sorunlarına duyarlılığı ile 
demokratik kitle örgütü olarak 
faaliyetlerini sürdürdüğünü ha-
tırlatarak konuşmasına başladı.  

Çizgisini bozmadan bugün-
lere gelen ATO’nun üyesi ol-
maktan onur duyduğunu ifade 
eden Dr. Baytemür, geçmişten 
bugüne ATO çatısı altında ve-
rilen mücadeleyi şu şekilde 
özetledi: “Türkiye’de hekim 
hareketinin öncülüğünü yap-
mış, 1970’li yılların beyaz di-
renişlerinde, 1980 sonrası ilk 

beyaz eylemlerde hep en önde 
olmuş,  baskılara karşı diğer 
kitle örgütleri, sendikalarla yan 
yana omuz omuz gücünü bir-
leştirmiş, en son, 10 ay boyunca 
ülke çapında yürütülen beyaz 
eylemlerin temel gücü olmuş, 
meslektaşlarının, sağlık çalı-
şanlarının haklı mücadelesinde 
kimi zaman en önde kimi za-
man yanlarında durmuş, sağ-

lıkta şiddete karşı tavizsiz bir 
şekilde karşı koymuş, her za-
man halkının yanında yer almış 
bir meslek örgütüdür Ankara 
Tabip Odası. Zulme uğrayanlar 
konusunda sınır gözetmemiş, 
1975 yılında içinde hamile ka-
dınların da bulunduğu idam-
ların durdurulması için İspanya 
Tıp Birliğine çağrı yapmış, Kör-
fez Savaşı’nda günde 3x1 Barış 

diyerek savaşa karşı çıkmış, 
2003 1 Mart tezkeresine hayır 
demiştir.” 

Dr. Baytemür’ün konuşma-
sının ardından  gerek yaptıkları 
haberler gerekse yaptıkları ça-
lışmalar ile sağlık alanına katkı 
sunan kişi ve kurumlar için 
düzenlenen plaket  törenine 
geçildi.  

Hekimlere, sağlık çalışanla-

rına ve Ankaralı yurttaşlara 
sağlık alanında sunduğu destek 
sebebiyle Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar’a plaketini 
Ankara Tabip Odası Başkanı 
Dr. Muharrem Baytemür tak-
dim etti. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanındaki mücadeleleri ve ça-
lışmalarından ötürü İSİG Mec-
lisi adına Murat Çakır ve Pınar 
Abdal’a plaketini ATO İşçi Sağ-
lığı ve İşyeri  Hekimliği Ko-
misyonu Başkanı Dr. Buket 
Gülhan verdi.  

Hekimlerin ve sağlık çalı-
şanlarının verdikleri hak mü-
cadelesini görünür kılan ha-
berleri için BirGün Gazetesi 
sağlık muhabiri Sibel Bahçe-
tepe, Ankara Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Mine Coşkun’dan, 
Artı TV, TTB Merkez Konseyi 
eski Başkanı Dr. Sinan Adıya-
man’dan,  KRT Televizyonu, 
TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi 
Dr. Taner Gören’den  ve Mezo-
potamya Ajansı  ATO YK Üyesi 
Dr. Ümit Yaşar Öztoprak’tan 
plaketlerini aldılar.

ATO 93. Yılını Kutladı
Ankara Ettiba Odası olarak 1929 yılında başladığı faaliyetlerini 1953 yılı sonrası tabip odası olarak sürdüren Ankara Tabip 
Odası 93. Yıldönümünü  hekim, tıp öğrencileri, milletvekilleri, basın emekçileri, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlenen törenle kutladı.  
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2021 Ekim ayından itibaren Türk Ta-
bipleri Birliği ve tabip odaları başta olmak 
üzere, sağlık emek ve meslek örgütlerinin 
verdiği mücadele, içinde birçok handikapı 
ve eşitsizliği barındıran “Sağlık Bakanlığı 
Ek Ödeme Yönetmeliği’nin 12 Ağustos 
tarihinde yayınlanmasını sağladı. Taban 
ödeme, teşvik ödemesi vb. beş altı kalemde 
sıralanan, şarta bağlayan (disiplin cezası 
alanların ek ödemesinin ceza düzeyine 
göre kesilmesi), inceleme heyeti oluşturan, 
mesai dışı çalışmayı gönüllü zorlayan, 
sağlık hizmetlerinin bütünlüğünü zede-
leyici şekilde gelire katkısı olan/olmayan 
ayrımı yapan, 30 sayfadan oluşan, Bakan’ın 
da anlamadığı, 15 Ağustos’ta anlarsınız 
dediği yönetmelik, asistanlar başta olmak 
üzere YÖK’e bağlı kadrolarda çalışanları, 
aile hekimliği ve il ilçe sağlık müdürlükleri 
ile 112 çalışanlarını kapsam dışında tuttu. 
İtirazlar ve asistan eylemleri/iş bırakmaları 
sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili 
birimlerde çalışanlar dahil edildi, daha 
sonra tekrar revize edildi, YÖK de ek öde-
me yönetmeliği yayınlamak zorunda kal-
dı. 

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla 
yoksulluk sınırının altında kalan ücretlerde 
iyileştirme yapmak için beş altı kalemden 
oluşan, şartlı, ceza sopası, inceleme kurulu 
vb. içeren 30 sayfalık yönetmeliğe değil, 
iş barışını bozmayan, sağlık hizmetlerini 
bütün olarak değerlendiren, insanca ya-
şayacağımız yoksulluk sınırının en az iki 
katı olan tek maaşa ihtiyaç var. 

Temmuz ayında intörn hekimler için 
asgari ücret düzeyinde maaş açıklaması 
sonrası herhangi bir düzenleme yapılma-
dığı gibi, TBMM’nin gündeminde henüz 
görünür olmadı. Düzenlemenin biran önce 
Meclis gündemine alınıp, vakıf üniversi-
telerinde öğrenim gören intörn hekimleri 
de kapsayacak şekilde yasalaşması ge-
rekmektedir. 

3 Eylül’de yayımlanan “Tıpta ve Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönet-
meliği” içerisinde bir kazanım olarak; uz-
manlık öğrencilerinin üç günde birden 
daha sık ve ayda sekiz nöbetten daha 
fazla olmamak kaydıyla ve gece nöbeti 
sonrası ertesi gün izinli sayılması konu-
sunda açık hüküm getirmiştir. Ancak yö-
netmelikte birçok olumsuz nokta da yer 
almıştır. Yönetmeliğe ilişkin ATO Hukuk 
Bürosu görüşü ayrıntılı olarak web site-
mizde mevcuttur. 

28 Eylül Çarşamba günü Ankara’nın 
ikinci şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesi 
açıldı. Tamamlanmadan açılan, açılmadan 
önce ve sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 
farklı tebliğler ile kaotik bir ortama dö-
nüşen süreç, gerek çalışanları, gerekse 
hastaları oldukça mağdur etmiştir. 

Uzun süredir Etlik Şehir Hastanesinin 
açılışıyla kapatılacağı gündeme gelen beş 
köklü kamu hastanesine yönelik yayınla-
nan 21 Eylül tarihli Sağlık Bakanlığı ge-
nelgesi/tebliği ile Ulucanlar Göz Hasta-
lıkları EAH’nin kapatılacağı, Dr. Sami 
Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH 

ile Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları 
EAH’nin kısmen kapatılıp eğitim ve araş-
tırma kısmının kaldırılarak, statüsünün 
düşürülüp A-2 Dal hastanesine dönüştü-
rüleceği, Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH’nin 
yine kısmen taşınarak statüsünün koru-
nacağı şeklindeydi. Dr. Abdurrahman Yur-
taslan Onkoloji EAH için ise hiçbir ibare 
yer almamıştı. Sonrasında Onkoloji Has-
tanesi hekimleri ve sağlık çalışanları dahil 
hastanelerden Etlik Şehir Hastanesi’ne 
görevlendirmeler yapıldı. Ancak 27 Eylül 
tarihli başka bir genelge ile Ulucanlar 
dahil hiçbir hastanenin kapatılmayacağı 
ve bütün hastanelerin statülerinin koru-
narak kısmen taşınacağı, Onkoloji Hasta-
nesinin ise taşınmayacağı belirtildi. On-
koloji Hastanesinden giden hekim ve sağlık 
çalışanlarının geçici görevleri bir gün 
sonra açılış yapıldığı gün iptal edildi ve 
hastaneye geri döndüler. Bu arada Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt EAH’de kamyonlara yük-
lenen eşyalar geri indirildi. Ankara 
EAH’den göreve yeni başlayan 10 pratisyen 
hekimin Sami Ulus’a geçici görevleri çı-
karıldı. EAH ve dal hastanesine yapılan 
bu görevlendirmenin de ikinci genelge 
sonrası iptal edilmesi gerekmektedir.  

Kendi alanlarında gelenek oluşturan 
köklü hastanelerimiz şimdilik kapatıl-
maktan kurtuldu, ancak kaotik tablo de-
vam etmekte, hastaneler ikiye üçe bö-
lünmüş durumda. Sağlık hizmetlerini ak-
satan, ameliyatları yapılamaz hale getiren 
bu belirsizlik ve parçalanma çalışanları 
da olumsuz etkilemektedir. 

Sağlıkta ve ülkemizde şiddet hız kes-
medi maalesef. 14 Eylül’de İstanbul Esen-
yurt Dr. Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi 
güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan gürültü 
yaptıkları için uyardığı hasta yakınları 
tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kon-
ya’da 6 Temmuz günü öldürülen Dr. Ekrem 
Karakaya cinayetinin ardından sağlıkta 
şiddet iki ay sonra sağlıkta ikinci cinayetle 
kendini gösterdi. 

Toplumsal bir soruna dönüşen ve her 
alanda varlığını sürdüren şiddet dalgası, 
2 Ekim Pazar günü Ankara’da bir eğlence 
mekanında istedikleri parçayı çalmadığı 
için ikisi kamu görevlisi üç kişi tarafından 
saldırıya uğrayan müzisyen Onur Şener’i 
hayattan kopardı. Evli ve bir çocuk sahibi 
Onur Şener’in öldürülmesi ülkemizin içine 
düştüğü şiddet sarmalını bir kez daha 
gözler önüne serdi. 

Baş döndürücü bu süreç içinde 1929 
yılı 18 Ekim’de seçimini yaparak kurulan, 
o zamanki adı Etibba Odası olan Ankara 
Tabip Odası’nın 93. kuruluş yıldönümünü 
ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik tesis-
lerinde gerçekleştirdik. Basın ve sağlık 
ödüllerinin de verildiği törene çok sayıda 
meslektaşımızın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, milletvekilleri ve demokratik 
kitle örgütü temsilcileri de katıldı. 

Daha iyi bir hekimlik ve sağlık orta-
mında buluşmak dileğiyle.

ato’dan
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Geçen yıllara kıyasla bu yıl tıp 
fakültesi tercihlerinde sınırlı da 
olsa bir gerileme yaşandığını bil-
diren ATO Başkanı Dr. Muharrem 
Baytemür, buna rağmen ilk 50 binde 
her 3 adaydan birinin tıp fakültesi 
tercih ettiğini söyledi. Bu yıl devlet 
üniversitelerine verilen 13 bin 743 
Türkçe tıp kontenjanının 13 bin 
740’ı, 1118 İngilizce tıp kontenja-
nının 1116’sı doldu.  

Öğrenciler, devlet üniversiteleri 
içinde ilk sırada Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesini tercih etti.  Ankara 
tıbbı, Ege Üniversitesi, Gazi Üni-
versitesi, Akdeniz Üniversitesi ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi izledi. 
En düşük puanla öğrenci alan fa-
külte ise Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. 
Devlet üniversiteleri içinde en az 
öğrenci alan tıp fakülteleri arasında 
Kırklareli, Ağrı İbrahim Çeçen, 
Amasya, Bandırma 17 Eylül, Bilecik 
Şeyh Edebali, Siirt ile Yalova Üni-
versitelerinin tıp fakülteleri yer 
aldı. Hem vakıf hem devlet üni-
versiteleri içinde en yüksek puanla 
yerleştirme TOBB Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi’nin tam burslu 
tıp fakültesi programına yapıldı. 

Ekonomik krizin 
yansımaları tercihleri 
etkiledi  

Artan eğitim maliyetleri sebe-
biyle bu yıl vakıf üniversitelerine 
bağlı 33 tıp fakültesinin kontenjanı 
dolmadı.  Vakıf üniversiteleri için 
ayrılan 2077 Türkçe tıp programı 

kontenjanının 1799’u, 1196 İngilizce 
tıp programının ise 973’ü olmak 
üzere toplamda 3273 kontenjandan 
2772’si dolarken 501 kontenjan boş 
kaldı.  

Boş kalan vakıf üniversiteleri 
kontenjanlarının çoğunu sadece eği-
tim ücreti yıllık 70 bin ile 205 bin 
TL arasında değişen yüzde 25 burs-
lu ve ücretli programlar oluşturdu.  

Tercih gerilemesinde sağlık 
ortamındaki olumsuz 
koşullar etkenler arasında  

Dr. Baytemür tercihlerle ilgili 
yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri 
kullandı: “Tercih sıralamasında geç-
miş yıllara göre gerileme yaşansa 
da, köklü, altyapısı güçlü, eğitim 
olanakları, eğitici sayı ve niteliği 
yeterli olan tıp fakültelerimiz ter-
cihte üst sıralardaki yerini koru-
muştur. Devlet üniversiteleri sınırlı 
KKTC kontenjanları dışında tama-
men dolmuş, vakıf üniversitelerinde 
ise ücretli olan kontenjanlar büyük 
oranda boş kalmıştır. Tercih geri-
lemesinde ülkemizin ve sağlık or-
tamının içinde bulunduğu olumsuz 
koşulların, ölüme varan sağlıkta 
şiddet, mobbing, angarya, yoğun 
ve yorucu çalışma koşulları ile 
uzun ve yıpratıcı eğitim göz önüne 
alındığında özlük haklarının yeterli 
düzeyde olmamasının en önemli 
etkenler olduğunu görüyoruz. Vakıf 
üniversitelerinin ücretli ve kısmi 
burslu bölümlerinin dolmamasının 
ciddi şekilde bozulan ekonomik ko-
şulların varlığıyla da ilgili olduğunu 
düşünüyoruz.” 

Ankara Tıp ilk sıraya 
yerleşti, 33 program 
ise boş kaldı
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile 
tıp fakülteleriyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşan 
ATO,  bu yıl 33 programın kontenjanının boş kaldığını 
duyurdu.

Hekim Postası
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asistan hekimler

Sağlık Bakanının Beyaz Re-
form olarak lanse ettiği Yeni 
Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üni-
versite hastanelerinde çalışan 
hekimleri kapsamaması ve uz-
manlık eğitimi alan asistanlar 
arasındaki gelir eşitsizliğini gi-
dermemesi üzerine üniversite 
hastanelerinde çalışan asistan 
hekimler 1 Eylül günü yurt 
genelinde yaptıkları basın açık-
laması ile taleplerini duyurdu. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde yapılan basın açık-
lamasına ATO Başkanı Dr. Mu-
harrem Baytemür ve tıp fa-
kültesi öğretim üyeleri de ka-
tılarak asistanlara destek verdi.  

Basın açıklamasını okuyan 
ATO Asistan Hekim Komisyonu 
üyesi Dr. Volkan Tümer, ken-
dilerine 1 yıl önce verilen söz-
lerin tutulmadığını hatırlatarak 
“Sağlıkta şiddet, nöbet sayıla-
rının azaltılması, nöbet ertesi 
izin hakkı, tek kalemde yatan 
ve emekliliğe yansıyan ödeme-
ler gibi taleplerimiz konusunda 
hala somut ve gerçekçi adımlar 
atılmamıştır. Bununla birlikte 

12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık 
Bakanlığı Ek Ödeme Yönetme-
liği ile ek ödemeler üzerinden 
bir gelir artışı sağlanmıştır. 
Ancak yayınlanan yönetmelik, 
üniversitede çalışan hekimleri 
Yükseköğretim Kurumu’na 
bağlı oldukları gerekçesiyle 
kapsamamıştır” dedi. 

Mevcut düzenleme ile Sağlık 
Bakanlığına ve üniversitelere 
bağlı hastanelerde aynı işi ya-
pan hekimler arasındaki gelir 
farkının 2 kattan fazlaya çık-
masını eleştiren Dr. Tümer,  

“Bu sorunun en kısa sürede 
çözülmemesi halinde Tıpta Uz-
manlık Sınavı’nda üniversite-
lerin tercih edilirliğinin düşe-
ceğini ve şu an çalışmakta olan 
hekimlerin istifa edeceğini tah-
min etmek zor değildir” diye 
konuştu. 

Adaletsizliğin kaldırılarak 
asistanlar için insanca yaşa-
maya yeten  ve emekliliğe yan-
sıyan bir ücret artışı talebinin 
takipçisi olacaklarını belirten 
Dr. Tümer  taleplerinin  15 
Eylül’e kadar yerine getirilme-

mesi halinde iş bırakacaklarını 
duyurdu.  

Açıklamadan sonra söz alan 
Dr. Muharrem Baytemür  de 
“Asistan hekim meslektaşları-
mız hem bugünümüz hem de 
geleceğimiz. Devletin en önemli 
kurgusu, ayakta tutanı adalet-
tir. Bundan uzaklaşılmaması 
gerekiyor. Aslında 30 sayfa olan 
sözleşmeye gerek yok. Yoksul-
luk sınırının en az 2 katı maaş 
talep ediliyor. 1970’li yıllarda 
da mücadelenin öncülüğünü 
asistan hekimler yapmıştı, bu-

gün de asistan hekimler yapı-
yor. Tüm asistan hekimleri say-
gıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Yanınızdayız!” diye konuştu. 

Asistanlar grevdeydi 
15 Eylül 2022 tarihinde YÖK 

için yayınlanan yönetmelik de 
hak kaybı ve asistanlar arası 
ayrıştırmayı kaldırmadığı için 
asistanlar ‘eşit işe eşit ücret’ 
diyerek  tüm yurtta 15-16 Eylül 
tarihinde iş bıraktı.  

15 Eylül günü Hacettepe 
Üniversitesi bahçesinde topla-
nan asistan hekimler  basın 
açıklaması öncesi Esenyurt 
Devlet Hastanesi güvenlik gö-
revlisi Tuğrul Okudan ve sağ-
lıkta şiddet nedeniyle öldürülen 
tüm sağlık çalışanlarını bir da-
kikalık saygı duruşunda bulu-
narak andı. Sağlıkta şiddet, 
ağır çalışma koşulları ve özlük 
hakları ile ilgili taleplerini bir 
kez daha alandan duyuran asis-
tan hekimler  talepleri yerine 
getirilmediği takdirde belli ara-
lıklarla iş bırakma da dahil ol-
mak üzere hak arayışlarına de-
vam edeceklerini duyurdular. 

Asistan Hekimler Özlük Hakları İçin Mücadelede
Ek ödeme yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler talepleri yerine 
getirilmeyince iş bıraktı. 
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Özel Hastaneler Yönetmeliği 
ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Ya-
pılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Yönetmeliği’nde yapılan son 
değişiklikle bundan böyle mua-
yene hekimlerinin işlemlerini 
yaptığı, hastalarını yatırıp te-
davi ettikleri özel hastaneler-
deki çalışmaları, hastanelerle 
yıllık sözleşme yapma şartına 
bağlandı. 

Yapılan yönetmelik değişik-
likleri ile muayene hekimleri-
nin tanı ve tedavi hizmetlerini 
yürütmeleri, özel hastane veya 
tıp merkezinde ilgili branşta 
boş uzman hekim kadrosu ol-
ması halinde ve yıllık sözleşme 
yapmak suretiyle mümkün ola-
bilecek.  

Düzenlemeye göre özel has-
tane veya tıp merkezinin ruh-
satında ve/veya faaliyet izin 
belgesinde kayıtlı uzman hekim 
branşlarındaki toplam kadro 
sayısının yüzde 15’ine kadar 
uzman hekimle sözleşme im-
zalanması mümkün. Aynı 
branşta birden fazla hekimle 

sözleşme imzalanmak isten-
mesi durumunda ise ilgili bran-
şın toplam kadro sayısının üçte 
birinden fazla uzman hekim 
ile sözleşme imzalanamayacak. 
Özel hastanelerin ve tıp mer-
kezlerinin boş uzman hekim 
kadrosu olmaması durumunda 
ise, belirli koşullara uygun ola-

rak sözleşme yapılmasının yolu 
açık görünse de bu sözleşme-
lerin az sayıda yapılabileceği 
anlaşılıyor.  

Daha önce 1219 sayılı yasaya 
göre; mesleğini serbest olarak 
icra eden hekimler, Sosyal Gü-
venlik Kurumu ve kamu ku-
rumları ile sözleşmesi bulun-
mayan özel sağlık kurum ve 
kuruluşları, vakıf üniversiteleri 
ve hizmet bedeli SGK’dan talep 
edilmemek, hasta tarafından 
karşılanmak kaydıyla  kamu 
kurumları ile sözleşmeli çalışan 
sağlık kuruluşlarında hastala-
rının teşhis ve tedavisini ya-
pabiliyorlardı.  

TTB hukuki süreç 
başlattı  

Yapılan düzenlemeler ile ay-

rıca, hastanın bilgileri, tedavi 
olacağı özel hastane veya tıp 
merkezine, Muayene Bilgi Yö-
netim Sistemi (MBYS) üzerin-
den gönderilecek. TTB yaptığı 
açıklama ile muayenehanesi 
olan hekimlerin mesleki faali-
yetlerini çok büyük ölçüde kı-
sıtlayacak olan bu düzenleme-
nin hastaların da hekim seçme 
ve mahremiyetlerinin korun-
ması haklarını ihlal eder nite-
likte olduğunu belirtti. TTB, 
sayısı 7 bini bulan muayene-
hane hekimlerini zora sokan 
bu düzenlemeye karşı hukuki 
süreci başlattığını ve hekim-
lerin konuyla ilgili bağlı bu-
lundukları tabip odaları ve 
TTB’den hukuk danışmanlığı 
alabileceğini duyurdu.

Hedefte Bu Kez Muayenehanesi Olan Hekimler Var
Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklikler muayenehanesi olan hekimler için, mesleklerinin icrasını engelleyen hükümler getirdi. Türk Tabipleri Birliği 
konu ile ilgili hukuki süreç başlattı.  

Hekim Postası
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tıp eğitimi

Resmi Gazete’de 3 Eylül 
2022 günü yayımlanarak yü-
rürlüğe giren  “Tıpta ve Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği”nde uzmanlık öğ-
rencilerinin nöbet rejimleri ay-
rıntılarıyla düzenlendi. Asistan 
hekimlerin yıllardan beri sür-
dürdükleri eylemliliklerin so-
nucu olarak nöbet sayıları ve 
ertesi gün dinlenme hakkı ile 
ilgili önemli kazanımlar elde 
edildi. 

Uzmanlık öğrencilerinin nö-
betleri önceki yönetmelikte de 
geçtiği gibi üç günde birden 
sık olmayacak. Yeni yönetme-
liğe göre bu nöbetler ayda en 
fazla 8 nöbet olacak şekilde 
düzenlenecek.  Ayrıca gece nö-
beti tutan uzmanlık öğrenci-
lerinin nöbet ertesi sağlık hiz-
meti sunumunda görev alma-
yacakları da güncel bir kural 
haline getirildi. Bu kural yeni 
yönetmelik ile bir denetim ve 
yaptırım mekanizmasına bağ-
landı. Buna göre kural ihlalinin 
tespiti halinde eğitim programı 
TUK tarafından değerlendir-
meye alınacak ve ihlalin ma-
hiyeti ve durumun gereklerine 
göre TUK tarafından kurumun 
uyarılmasından, programının 
eğitim yetkisinin kaldırılmasına 
kadar kimi yaptırımlar uygu-
lanabilecek. 

Görevlendirme ile ilgili 
düzenlemeler  

Uzmanlık öğrencilerinin uz-
manlık eğitimi uygulamasından 
sayılmayan işlerde görevlen-
dirilemeyeceği şeklindeki, belki 
de en önemli güvence hükmü, 
yeni yönetmelikte de korundu. 
Ancak pandemi sürecinin bir 
sonucu olarak bir önceki yö-
netmeliğe sonradan eklenen  
‘uzmanlık öğrencilerinin dep-
rem, sel baskını, salgın hastalık 
gibi olağandışı ve hizmetin nor-
mal olarak sürdürülemediği 
hallerde eğitim gördüğü ku-
rumda veya aynı il içerisindeki 
sağlık tesislerinde geçici süreyle 
görevlendirilebileceği’ şeklin-
deki düzenleme de yeni yönet-
melikte yer aldı.  Söz konusu 

bu düzenlemede yabancı uy-
ruklu öğrenciler kapsam dışı 
bırakıldı ve “bu görevlerde ge-
çen süreler eğitim süresinden 
sayılır” kuralı ise yürürlükten 
kaldırıldı. Diğer yandan tek se-
ferde en fazla üç aylık süreler 
halinde görevlendirme yapıla-
bileceğine dair sınır korunur-
ken, bir yıl içinde en fazla iki 
defa görevlendirme yapılabi-
leceği şeklindeki güvencenin 
artık yeni yönetmelikte yer al-
madığı, bunun yerine eğitim 
süresi boyunca toplamda altı 
ayı geçmemek şeklinde yeni 
bir düzenlemeye yer verildiği 
görüldü.  

Kontenjan belirlenirken 
TUK’a söz hakkı yok  

Yeni yönetmelikte yer bulan 
bir diğer önemli değişiklik ise 
kontenjanların belirlenmesinde 
getirilen yeni kurallar oldu. 
Önceki yönetmeliğe göre, “uz-
manlık eğitimine giriş sınav-
larında programlara ait kon-
tenjanları programların eğitim 
kapasitesi ve imkânlarını göz 
önünde bulundurarak ülke ih-
tiyacına göre belirlemek” görev 
ve yetkisine sahip olan TUK, 
artık bir ‘tavsiye organı’ nite-
liğine indirgendi. Buna göre 
kurumlar, her sınav dönemi 
için açılmasını istedikleri uz-
manlık öğrencisi kontenjanla-
rını bağlı oldukları üst kurum-
lar aracılığı ile bakanlığa bil-
direcekler.  

Eğitici olmayan uzmanlar 
ile ilgili alanda uzman olmayan 

öğretim üyeleri için eski yö-
netmelikte geçen ‘eğiticiler ne-
zaretinde uzmanlık eğitiminde 
görev alırlar’ ifadesinin kaldı-
rılması ile tıpta uzmanlık eği-
timinde bu konumdaki kişilere 
verilen rolün yeni yönetmelik 
ile genişletildiği görüldü. 

Kadroyla ilişkinin 
kesilmeyeceği 
güvencesi kalmadı 

Uzmanlık eğitimini bitirme 
sınavında başarı gösteremeyen 
veya sınava girmeyen uzmanlık 
öğrencilerine, tekrar sınava 
alınmalarına kadar önceki yö-
netmelik ile tanınan kadrola-
rıyla ilişiklerinin kesilmeyeceği 
yolundaki güvence hükmü, 
yeni yönetmelikte yer almadı. 
Diğer yandan ikinci sınavın 
yapılması için öngörülen 6 aylık 
süre de 3 aya indirildi. İkinci 
sınavdan da başarılı olamayan 
uzmanlık öğrencilerine 2 sınav 
hakkı daha tanınacak ancak 
bu sınavlar 6 ay yerine 3 ay 
içinde yapılacak. TUK’un bu 
konudaki yetkisi kaldırılarak 
bu sınavların jüri üyelerinin, 
tarihinin ve kurumunun doğ-
rudan bakanlıkça belirleneceği 
hükme bağlandı.  

Yerleştirmeye 
bürokratik süreç geldi 

Başarılı olan adayların  “yer-
leştirme işleminin yapılabil-
mesi” için aranan “mesleğini 
yapmaya yetkili olma” koşulu 
ise bürokratik işleme tabii kı-

lınarak yeni yönetmelikte  “sı-
nav tarihi itibarıyla diploma-
sının tescil edilmiş olması” bi-
çiminde değiştirildi. Benzer şe-
kilde, önceki yönetmelikte 
YDUS için aranan “uzman 
olma” koşulu da, yeni yönet-
melikte “sınav tarihi itibarıyla 
Bakanlıkça uzmanlık belgesi 
tescil işleminin tamamlanmış 
olması” koşuluna bağlandı.   

Uzmanlık eğitimine giriş sı-
navlarında başarı elde ederek 
eğitim almaya hak kazananla-
rın tabi olacağı usule dair de, 
önceki yönetmelikte yer bul-
mayan “atamaya engel durumu 
olmayan aday ” ifadesinin, yeni 
yönetmeliğe eklendiği ve olası 
hak kayıplarına kapı aralandığı 
görüldü.  

Kurumların eksiği olsa 
da eğitim devam edecek  

Uzmanlık eğitiminde kurum 
değiştirme usulü kapsamındaki 
dikkat çekici düzenleme ise, 
asgari nitelik ve standartların 
sağlanamadığı kurumlarda dahi 
uzmanlık eğitimine devam edi-
leceğine ilişkin düzenleme oldu.  
Buna göre bir programda eğitici 
bulunmakla birlikte asgari ni-
telik ve standartların sağlana-
madığı hallerde, TUK tarafın-
dan bu kuruma eksikliklerin 
giderilmesi için tanınan süre 
boyunca, başka kurumda gö-
revlendirme yapılmaksızın aynı 
kurum ve programda eğitime 
devam edilecek.  

Diğer yandan uzmanlık öğ-
rencilerine tanınan ‘TUK ta-

rafından belirlenmiş müfredat 
ve standartlarda eğitim veril-
mesinin sağlanmasını isteme 
hakkı’ yeni yönetmelik ile ko-
runmakla beraber  ‘belirlenmiş 
müfredat ve standartlarda eği-
tim’ ifadesinin, ‘belirlenmiş 
müfredat ve standartlar çer-
çevesinde eğitim’ olarak de-
ğiştirildiği dikkat çekti. Bir ön-
ceki yönetmelikte uzmanlık 
öğrencilerinin bu yöndeki iti-
razlarını doğrudan TUK’ a ilet-
mesi noktasında hiçbir engel 
söz konusu değilken; yeni yö-
netmeliğe göre artık böylesi 
bir itiraz kurumun kendisine 
yapılacak.   

Yerinde değil beyan 
usulü denetim geldi  

Her 5 yılda bir yerinde de-
netime tabii tutulan programlar 
yeni yönetmelik ile beyan usülü 
ile denetlenecek. Özdeğerlen-
dirme raporunda belirgin ek-
siklik saptanan programların 
kurul tarafından öncelikle de-
netleneceği şeklindeki usül de 
‘gerektiğinde denetlenir’ şekline 
büründü.  

Kurum değiştirme usulünde 
“eş durumu” ve “sağlık duru-
mu” gibi haklı nedenlere bağlı 
talep ve uygulamalar, yeni yö-
netmelikte de benzer şekilde 
yer bulurken eş durumu ne-
deniyle nakil taleplerine, ‘ev-
lilik tarihinin tercihlerin ya-
pıldığı tarihten sonraki bir tarih 
olması’ şartı eklendi.

Ayda En Fazla 8 Nöbet  
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile uzmanlık öğrencilerinin nöbetleri, 
TUK’un yetkileri, sınavlar ve yerleştirmelere dair bir dizi değişikliğe gidildi.  Yeni yönetmelikle uzmanlık öğrencilerinin 
ayda en fazla 8 nöbet tutacağı hükme bağlandı. Kural ihlali yapan kurumlara ise yaptırım geldi. 
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şiddet

“Çıplak arama” Türkiye’de 
başta cezaevlerinde ve gözaltı 
merkezlerinde olmak üzere bir 
cezaevinden başka bir ceza-
evine nakiller sırasında, sağlık 
kuruluşlarına ya da mahke-
melere  giderken ve geri dö-
nüşler gibi bir çok durumda 
yapılmaktadır… 

Çıplak arama kadın, erkek, 
çocuk ya da suç tipi fark et-
meksizin tüm mahpuslara ya-
pılan bir uygulamadır. Münferit 
olduğu iddia edilmesine rağmen 
sistematiktir.  Mahpusun iç 
çamaşırları da dâhil olmak üze-
re kıyafetlerini tamamen çı-
karması istenir. Çıplak aramada 
iç beden araması elle arama 
şeklinde olabileceği gibi mah-
pusa “çömel, ıkın, öksür” gibi 
emirler verilerek gerçekleşti-
rilmektedir. 

Bir de “oyuk araması” vardır 
ki çıplak aramayı da aşan bir 
kavramdır. “Oyuk araması”, 
mahpusun anal bölgesi ve ka-
dınsa aynı zamanda vajinasının 
içinin aranması işlemini an-
latmak için kullanılır. Ayrıca 
“ağız içi arama” da oyuk ara-
ması olarak kabul edilmekte-
dir. 

Çıplak arama ve oyuk ara-
ması 12 Eylül döneminde ce-
zaevlerinde uygulanan “hoş 
geldin dayağı”nın devamıdır. 

Bir kadın mahpus yaşadık-
larını şöyle anlatmaktadır; 
"Gardiyan aramayı tacize va-
racak boyuta taşıyınca ve vü-
cudumun her yerine eliyle do-
kununca ben  buna izin vermek 
istemedim. Eğer sütyenimin 
içinde bir şey olduğunu düşü-
nüyorsa göğüslerimi ellemeden 
sutyeni kaldırdığı zaman için-
deki nesne düşecektir. Ancak 
gardiyan böyle yapmayıp vü-
cudumun her yerini ellemiş-
tir“ 

Bazı kadın mahpuslar adet 
dönemlerinde dahi pedlerinin 
çıkartıldığını, çömelerek ve ıkı-
narak çıplak aramaya maruz 
kaldıklarını ifade etmektedir-
ler. 

Çıplak arama bir işkence 
yöntemidir, insan onuruna ya-
pılan saygısızlıktır. 

Çıplak arama mahpusların 
kişiliklerini ezme ve  yıldırma, 

küçük düşürmenin yanı sıra 
cezaevinde olduğu ve itaat et-
mesi gerektiği düşüncesini ver-
mek, cezaevi ve devletin sar-
sılmaz otorite ve gücünü gös-
termek, biat etmesini sağla-
mak, iradeyi kırmak amaçlı 
yapılır. Mahpusun kendisini 
yalnız, güçsüz ve çaresiz his-
setmesi istenir. Yani iddia edil-
diğinin aksine çıplak aramanın 
esas amacı maalesef güvenliği 
sağlamak değildir. 

Çıplak arama dayatmasını 
kabul etmeyen mahpuslar; ya 
infaz koruma memurları tara-
fından zorla kıyafetleri çıkarı-
larak çıplak aranmakta ya da 
hücre cezası, görüş hakkından 
mahrumiyet, infaz yakma gibi 
değişik cezalarla ya da dene-
timli serbestlik haklarının el-
lerinden alınması gibi durum-
larla karşı karşıya bırakılmak-
tadırlar.  

Çıplak arama, 2006 yılında 
Ceza İnfaz Kurumlarının Yö-
netimi İle Ceza Ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Tüzüğün 46. maddesi ile mev-
zuata dâhil edilmiştir. 28 Nisan 
2020 tarihli Ceza İnfaz Kurum-
larının Yönetimi İle Ceza Ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Yönetmeliğin 34. 
maddesi ile de cezaevi idaresine 
çıplak arama yetkisi tanıyan 
madde aynen korunmuştur. 

Bu maddede “Hükümlünün 
üzerinde, kuruma sokulması 
veya bulundurulması yasak 
madde veya eşya bulunduğuna 
dair makul ve ciddi emarelerin 
varlığı halinde ve kurum en 
üst amirinin gerekli görmesi 
hâlinde, çıplak olarak veya be-
den çukurlarında arama yapı-
labilir” denilmektedir. Yönet-
melikte çıplak aramanın hü-
kümlülere uygulanabileceğin-
den bahsedilmesine rağmen tu-
tuklu ve hükümlü ayrımına gi-
dilmeksizin cezaevine giren 
tüm mahpuslar çıplak arana-
bilmektedir. Çıplak arama için 

“makul şüphe ve ciddi emare” 
şartı öngörülmüşse de uygu-
lamada keyfi bir şekilde ceza-
evine giren tüm mahpuslara 
çıplak arama yapılabilmektedir. 
Mahpuslar, cezaevine üzerleri 
aranmış bir şekilde gözaltı mer-
kezlerinden getiriliyor olmasına 
rağmen yine çıplak arama ya-
pılmaktadır. 

Yönetmelikte çıplak arama-
nın nasıl yapılacağı ile ilgili 
olarak somut bir tanımlama 
yapılmamıştır. Bu da arama 
yönteminin cezaevi idaresinin 
keyfiyetine bırakılması anla-
mına gelmektedir.  

Özellikle adli mahpuslar, 
kendilerine yönelik çıplak ara-
ma uygulamalarını normalleş-
tirmiş durumdadır. Ya da bu 
mevcut durumu duyurabilecek 
olanaklardan yoksundur. 

Oyuk aramasının hedefi 
daha çok uyuşturucu nedeniyle 
tutuklanmış adli mahpuslar-
dır. 

Çıplak arama ya da oyuk 
aramalarının güvenlik amaçlı 
olduğu iddia edilmektedir. Tek-
nolojinin bu kadar ilerlediği, 
özellikle yüksek güvenlikli ce-
zaevlerinin hızla inşa edildiği 
bu günlerde; duyarlı kapı, x 
ray cihazları, el detektörleri 
ile kolaylıkla güvenlik sağla-
nabilir. 

Toplumsal olaylarda göz ya-
şartıcı, kusturucu, aksırtıcı 
kimyasal gazlar, bayıltıcı şok 
tabancaları kullanma konu-
sunda bu kadar hızlı ve tek-
nolojiyi zamanında takip eden 
devletin gözaltı merkezleri ya 
da cezaevlerinde güvenlik ile 
ilgili konularda teknolojiyi ya-
kalamadaki yavaşlığı ayrıca 
tartışılması gereken bir konu-
dur. 

Uzun yıllardır yaygın olarak 
uygulanan çıplak arama ülke-
miz açısından bir utançtır. Ve 
bu utançtan bir an evvel kur-
tulmamız gerekmektedir. Çıp-
lak aramayı ve oyuk aramasını 
tamamen yasaklayan yasal dü-
zenlemeler bir an önce yapıl-
malıdır. Bu uygulamaları ger-
çekleştiren kişiler ile göz yu-
man, önünü açan,  izin veren, 
cezasız bırakan siyasi iktidar-
lara bir kez daha sesleniyo-
ruz… 

Çıplak arama bir insan hak-
ları ihlalidir, bir işkencedir. 

Siz Hiç Çıplak Arandınız Mı? 
Dr. Ayşe Uğurlu 
ATO Yönetim Kur. Üyesi

ATO,  6023 Sayılı TTB Ya-
sası’nın 4. ve 28. maddeleri 
kapsamında meslek alanına 
dair bilimsel ve mesleki ça-
lışmalarda yararlanılmak üze-
re; Sağlık Bakanlığı Beyaz 
Kod Alo 113 sistemine sağlıkta 
şiddet ile ilgili yapılan baş-
vurular hakkında bilgi tale-
binde bulundu.  

ATO bilgi edinme hakkı 
kapsamında, Beyaz Kod sis-
temi hizmete girdiği tarihten 
bu yana birime gelen toplam 
ihbar sayısını, bu ihbarların 
yıllara göre dağılımını, ihbar-
lar içindeki fiziksel ve sözlü 
şiddet türlerinin dağılımını, 
ihbar sahiplerinin cinsiyet ve 
görev tanımları ile Ankara ili 
sınırları içinden gelen ihbar-
ların yıllara göre sözlü veya 
fiziksel şiddet türlerine göre 
dağılımını öğrenmek istedi.   

ATO’nun 17 Ağustos’ta yap-
tığı başvuruya 8 Eylül’de Be-
yaz Kod’dan gelen “Beyaz Kod 
uygulaması kapsamında kayıt 
altına alınan sağlık çalışan-
larına yönelik şiddet başvu-
ruları ve sonuçlarına ilişkin 
bilgi talep edilen ilgili yazınız 

incelenmiştir. Beyaz Kod ve-
rilerine yönelik talep edilen 
bilgilerin özel bir çalışma, 
araştırma, inceleme ve analiz 
neticesinde elde edilebilecek 
mahiyette olması hasebiyle 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hak-
kı Kanununun 7. maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamında ta-
lebiniz karşılanamamıştır.” 
yanıtı ile ATO’nun soruları 
cevapsız kaldı.  

2019’da da aynı 
gerekçe öne sürüldü  

Benzer şekilde ATO’nun 26 
Ağustos 2019 yılında sormuş 
olduğu sorulara aynı gerekçe 
ile cevap verilmemiş ancak 
bir süre sonra bu bilgiler Sağ-
lık Bakanlığının 9 Eylül’de 
TBMM Dilekçe Komisyonuna 
gönderdiği sağlıkta şiddet ra-
porunun basına sızması ile 
ortaya çıkmıştı.  

Oysa ki son iki başvuruda 
‘ayrı ve özel bir çalışma alanı’ 
olarak nitelendirilip cevap-
lanmayan toplam ihbar sayısı, 
cinsiyet ve unvan dağılımı, 
şiddet türüne ilişkin sorular 
2019 öncesinde  ATO’nun yap-
tığı başvurularda  cevapla-
nıyordu. 

Şiddet Soruları 
Karşısında  
Beyaz Kod Suspus 
Ankara Tabip Odası’nın bilgi edinme hakkı 
kapsamında Beyaz Kod’dan öğrenmek istediği 
sorulara Bakanlıktan yine yanıt gelmedi. 
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tıp eğitimi

Ankara Tabip Odası’nın An-
kara’daki tıp fakültelerinde eği-
tim gören ve ekonomik olarak 
yardım ve desteğe ihtiyaç du-
yan öğrencilere katkı sunma 
amacı ile hayata geçirdiği “Tıp 
Fakültesi Öğrenci Bursu”na 
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 
için yapılan başvurular sonuç-
landı.  

Burs komisyonunun 155 
başvuru arasında yaptığı in-
celeme sonucunda bu yıl 8’i 
“İsim Yaşatma Bursu”, 60’ı “ATO 
Destek Bursu” kapsamında ol-
mak üzere 68 öğrenci 12 ay 
boyunca burs almaya hak ka-
zandı.   

25 Haziran 2021 günü ya-
pılan ATO Ara Genel Kurulunda 
oylanarak hayata geçirilen ATO 
Tıp Fakültesi Öğrenci Bursu’nu 
ilk yıl 45 öğrenci aldı.  

ATO’dan Burs 
Bağışçılarına Teşekkür 

Ankara Tabip Odası, geçen 
yıl hayata geçirilen Tıp Fakül-
tesi Öğrenci Bursu'na yaptıkları 
bağışlarla katkıda bulunan he-
kimlere teşekkür etmek adına 

bir etkinlik düzenledi.  
Mülkiyeliler Birliğinde 7 Ey-

lül 2022 günü düzenlenen et-
kinliğe 60’a yakın hekim ka-
tıldı.  Açılış konuşmasını yapan 
ATO Başkanı Dr. Muharrem 
Baytemür bağışları ile burs fo-
nuna katkıda bulunan hekim-
lere teşekkür etti.  

Dr. Baytemür’ün ardından 
2020-2021 döneminde Burs Ko-
misyonu Üyesi olan ve şu anda 
Ankara Tabip Odası Genel Sek-
reterliği görevini yürüten Dr. 
Mine Coşkun söz aldı. ATO Tıp 
Fakültesi Öğrenci Burs Komis-
yonu, verilen burslar ve yeni 
dönem için yapılan başvurular 
hakkında bilgi veren Dr. Coş-
kun’un ATO bursu alan bir öğ-
renciden gelen mektubu oku-
ması ise salonda duygu dolu 
anlar yaşanmasına neden oldu.   

Krizde Öğrenci Olmak 
Zor  

Ekonomik kriz her alanı ol-
duğu gibi eğitimi de vurdu. 
Tüm öğrenciler gibi tıp fakül-
tesinde okumak için şehir dı-
şından Ankara’ya gelen öğren-
cilerin ilk sorunu barınma ih-
tiyacı.  

Öğrencilerin bu açıdan ilk 
tercih ettikleri yerler fiziki 
şartları iyi olmasa da Kredi 
Yurtlar Kurumuna ait öğrenci 
yurtları. Ücretlerine zam ya-
pılacağı haberleri çıksa da son 

olarak Cumhurbaşkanının yap-
tığı açıklamaya göre KYK yurt-
larının ücretleri odada kalan 
kişi sayısına göre 250-450 TL 
arasında değişiyor. Yıllardır 
yatırım yapılmayan KYK yurt-

ları talebi karşılayamadığı için 
bu yıl odalarda kalan kişi sayısı 
artırıldı. Ancak eğitim öğretim 
başlayalı henüz kısa bir süre 
olsa da bu yurtlarda kalan öğ-
renciler yataklarda dolaşan ze-
hirli böcek, devrilen dolaplar, 
yataklardan hareket etme im-
kanı kalmayan odaların pay-
laşımlarını yapmaya başladı.  

Özel yurtlar                  
cep yakıyor 

Daha iyi koşullara sahip özel 
yurtları tercih etmek ise ayrı 
bir külfet. Ankara’da Gazi, Ha-
cettepe, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültelerine yakın semt-
lerden Kurtuluş, Gazi Mahal-
lesi, Tandoğan’da yer alan özel 
öğrenci yurtlarının fiyatları 
cep yakıyor. Otel konseptinde 
hizmet veren bu yurtlarda fi-
yata kahvaltı ve akşam yemeği 
dahil. Yıllık ücretleri 10 ya da 
12 taksit yapılan bu yurtların 
fiyatları odadaki kişi sayısı ve 
odada banyo bulunmasına bağlı 
olarak yıllık 36 bin ile 95 bin 
TL arasında değişiyor.  

Tandoğan’da bulunan bir kız 
öğrenci yurdunun tek kişilik 
banyolu odası için yıllık 95 bin 
TL isteniyor. Banyo odanın dı-
şında ise fiyat 82 bin TL’ye 
düşüyor. Aynı yurdun 4 kişilik 
banyolu odalarının fiyatı 52 
bin 500, banyosu dışarda olan 
odalarının fiyatı ise 48 bin 500 

TL. Yıllık ücretlerin yanında 
yurda girişte 2000 TL depozito 
alınıyor. Sıhhiye’de benzer kon-
septte bir erkek öğrenci yurdu 
tek kişilik oda için 70 bin, 2 
kişilik oda için 55-60 bin TL, 
3 kişilik oda için ise 50 bin TL 
istiyor.  

Öğrenciye uygun olduğu be-
lirtilen kiralık evlerin fiyatları 
ise 5-6 bin TL arasında değişi-
yor. Bir kira bedeli de depozito 
isteniyor. Ancak bu evlerin 
çoğu ya kotta ya da giriş katı. 
Öğrencilerin ulaşım için aylık 
90 TL verip 30 gün geçerli 225 
binişlik EGO abonman kartı 
almaları gerekiyor.  

Birinci el kitap almak 
hayal 

Artan kağıt fiyatlarının yan-
sıması ister istemez kitap fi-
yatlarını da etkiledi. Birinci sı-
nıf tıp öğrencileri için zorunlu 
kaynak kitapların internet satış 
fiyatları şöyle: Robbins Temel 
Patoloji 621- 1.199 TL arasında, 
Sobotta Anatomi Atlası 4 Cilt  
879-950 TL arasında, Netter 
İnsan Anatomisi Atlası 590 TL, 
Junqueira Temel Histoloji 450 
TL, Jawetz, Melnick ve Adel-
berg Tıbbi Mikrobiyoloji 340-
375 TL arasında, Guyton Tıbbi 
Fizyoloji 690 TL . 

Sosyalleşmek nerdeyse 
imkansız  

Zaruri ihtiyaçları dışında 
sosyalleşmek isteyen öğrenci-
lerin özel tiyatroların sahne-
lediği bir oyunu seyretmek için 
ortalama 100 TL, Devlet Ti-
yatrosunda oyun izlemek için 
30 TL, sinemada bir film izle-
mek için 45 TL, bir konsere 
gitmek için 100-200 TL ara-
sında ücret ödemeleri gereki-
yor.  

Faiz burstan 
vazgeçiriyor 

2022 yılında lisans öğrenci-
lerine 850 TL olarak ödenen 
KYK burslarına hak kazananlar 
henüz netleşmedi. Ancak öğ-
rencilerin bir bölümü geri öde-
me dönemindeki faizleri ne-
deniyle bu bursu almaktan ka-
çınıyorlar. Tüm bu tablo öğ-
rencileri geri ödemesiz ve şeffaf 
bir şekilde verildiğine inan-
dıkları Ankara Tabip Odası bur-
su gibi başka burs seçenekle-
rine itiyor.  

Bu Yıl 68 Tıp Öğrencisi ATO Bursundan Yararlanacak

Ankara Tabip Odası, geçen yıl hayata geçirilen Tıp Fakültesi Öğrenci 
Bursu'na yaptıkları bağışlarla katkıda bulunan hekimlere teşekkür 
etmek adına bir etkinlik düzenledi.

7 Eylül 2022 günü 
düzenlenen 
etkinliğe 60’a 
yakın hekim 
katıldı.  Açılış 
konuşmasını yapan 
ATO Başkanı Dr. 
Muharrem 
Baytemür bağışları 
ile burs fonuna 
katkıda bulunan 
hekimlere 
teşekkür etti.  

Etkinlikte, Ankara 
Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Mine 
Coşkun’un ATO 
bursu alan bir 
öğrenciden gelen 
mektubu okuması 
ise salonda duygu 
dolu anlar 
yaşanmasına 
neden oldu.
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güncel

*Dönemin Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 25 
Ocak 2005 günü İstanbul 
Kozyatağı'nda bulunan 
Acıbadem Hastanesi'nin 
açılışında yaptığı konuş-
masında şehir merke-
zinde kalan hastaneleri 
"kat karşılığı" devre-
deceklerini "müjdele-
di". Konuşmasında, 
i ş a d a m ı 
M e h -

met Ali Aydınlar'a hitap eden 
Erdoğan, "Mehmet Ali Aydınlar 
Bey gel, Şişli Etfal'i sana vere-
lim. Yer de gösterelim, orada 
modern bir hastane yap. Şişli 
Etfal'i ister hastane yap, ister 
alış veriş merkezi. Nasıl arzu 
edersen" diyerek, yaklaşık 200 
yıldır hizmet veren bir kamu 
hastanesini, bir işadamına ka-
yıtsız, koşulsuz devretmeyi tek-
lif etti. 

*5396 sayılı Sağlık Hizmet-
leri Temel Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun TBMM’de 03.07.2005 
günü görüşülerek kabul edildi. 
Tasarı, Plan ve Bütçe Komis-
yonunda görüşüldü, küçük re-
daksiyon önerileri dışında bir 
muhalefet şerhi yazılmadı.3 
Temmuz 2005 Pazar günü 
TBMM Genel Kurulu, muha-
lefet partilerinin protestosu 
nedeniyle 235 AKP milletve-
killinin katılımıyla toplandı ve 
1 Ekim’e kadar tatile girdi. 
Sağlık alanında kamu özel or-
taklığı uygulamasının temelini 
atan yasa, siyasi parti grupla-
rının, milletvekillerinin tek bir 
sözü olmaksızın kabul edildi. 
Ana muhalefet partisi bu yasa 
için Anayasa Mahkemesine 
başvuru yapmadı. Böylece sağ-
lık hizmetlerinin tümüyle özel-
leştirilmesini sağlayacak yasa 
mevzuata girdi. 

 
 
 
 

 
 

*3 Haziran 2007 günü, 
TBMM’nin seçimlerden önceki 
son oturumunda bu kez kamu 
özel ortaklığı uygulamasını ya-
pacak Kamu Özel Ortaklığı Dai-
re Başkanlığı kurulmasına iliş-
kin 5683 sayılı yasa kabul edil-
di. 

*12 Haziran 2011 seçimle-
rinden önceki son TBMM otu-
rumunda kabul edilen 6225 
sayılı yasayla Sağlık Bakanlı-
ğının elindeki hastanelerin TO-
Kİ’ye devrine olanak sağlayan 
düzenleme kabul edildi. 

*30 Haziran 2011’de Etlik 
Şehir Hastanesi ihalesi yapıldı.  

*2 Kasım 2011’de Sağlık Ba-
kanlığının yapısını tümüyle de-
ğiştiren 663 sayılı KHK yürür-
lüğe girdi. KÖO Daire Başkan-
lığı, yeni kurulan Sağlık Yatı-
rımları Genel Müdürlüğüne 
bağlı bir birime dönüştürüldü. 
Aynı zamanda 20 Milyon TL’ye 
kadar olan yatırımlara Sağlık 
Bakanının bizzat karar vere-
bileceğine ilişkin düzenleme 
de eklendi. 

* Başbakan Recep Tayip Er-
doğan Aralık ayında “Bu fakirin 
üzerinde 6 yıldır durduğu bir 
şehir hastanesi projesi vardır. 
Biz bu şehir hastaneleri proje-
mizi ne yazık ki bürokratik 
oligarşi ve yargı sebebiyle hala 
hayata geçiremedik” diye ko-
nuştu.  

*Ankara Tabip Odası, Et-
lik İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinde görev 

yapan bazı hekim ve sağlık 
çalışanlarından hastanenin 
yıkılıp Etlik Entegre Sağlık 
Kampüsü yapılacağı yönünde 

aldığı duyumlar üzerine Sağlık 
Bakanlığına bir yazı göndererek 
bilgi talep etti. Bakanlıktan 24 
Şubat’ta gelen, Etlik İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nin de bulunduğu arsa üze-
rinde 3566 yataklı Etlik Sağlık 
Kampüsü yapımının planlan-
dığı ve inşaata başlanması için 
yüklenici firmaya yer teslimi 
yapılmadan önce hastane bi-
nalarının boşaltılması gerek-
tiğini ifade eden cevap üzerine 
duyumlar doğrulanmış oldu.  

*31 Mart 2012 günü kabul 
edilen 6288 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım 
ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Dev-
ret Modeli Çerçevesinde Yap-
tırılması Hakkında Kanunda 
ve Kamu İhale Kanununda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun ile KÖO ihalelerini alan 
şirketlere tam KDV muafiyeti 
getirildi. 19 Nisan 2012 tari-
hinde kabul edilen 6292 sayılı 
yasa ile bu hastaneler ile 2B 
arazileri arasındaki bağ kurul-
du. 

*29 Haziran’da Sağlık Ba-
kanlığı Türkiye Kamu Hasta-
neleri Kurumu’ndan Ankara İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne gönderi-
len yazıya göre, 29 Haziran 
2012 tarihinden itibaren Etlik 
İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yatan hasta ve 
poliklinik hizmetinin sona ere-
ceği duyuruldu. Kurumsal kim-
liğine 31 Aralık 2012 tarihinde 
son verileceği belirtilen has-
tanede görev yapan personelin 
Ankara’daki diğer hastanelere 
geçici görevlendirileceği belir-
tildi. Aktif 401 yatak sayısına 
sahip 28 bin metrekare kapalı 
alanı olan Etlik İhtisasın arsa 
alanı ise 271 bin metrekareydi. 
Etlik İhtisas, Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde helikopter hangarı 
bulunan tek hastaneydi. Ba-
kanlık hava ambulans sistemi 
Ekim 2008 tarihinden itibaren 
iki helikopter ile burada hizmet 
vermeye başlamıştı. Hastane-
nin diyaliz ünitesi dışındaki 
tüm servisleri Temmuz ayı 
içinde boşaltıldı. Personel 31 
Temmuz-31 Aralık tarihleri 
arasında çalışacakları geçici 
görev yerlerine atandılar.  Has-
tanenin yarattığı boşluğu dol-
durmak için 2007 yılında hiz-
mete başlayan ancak 2010 yı-
lında faaliyetlerini durduran 
Özel Ulus Hastanesi’nin binası 
Sağlık Bakanlığı tarafından ay-
lık 230 bin TL’ye kiralandı. 
Mülk sahipleri ile Bakanlık 
arasında süren anlaşmazlık ne-
deniyle hastane aylarca faali-
yete giremedi.   

*3 Ağustos’ta TTB düzenle-
diği basın açıklaması ile Da-
nıştay 13. Dairesi’nin Türk Ta-
bipleri Birliği"nin açtığı dava-
larda Ankara Etlik, Ankara Bil-
kent ve Elazığ"daki ‘Kamu Özel 
Ortaklığı’ yöntemiyle açılan 

sağlık kampüsü ihalelerinin 

yürütmesini durdurduğu bil-
gisini kamuoyuyla paylaştı.  

*ATO tarafından gerçekleş-
tirilen anket çalışması, kamu 
hastanelerinin sağlık kampüs-
lerine dönüştürülmek üzere 
plansız programsız boşaltılma-
larının ardından çalışanların 
uğradığı zararı gözler önüne 
serdi. Çarpıcı sonuçların yer 
aldığı ankete göre sağlık çalı-
şanlarının gelirleri azaldı, ça-
lışma şartları kötüleşti, asistan 
eğitimleri aksadı. 

 

*6428 sayılı Sağlık Bakanlı-
ğınca Kamu Özel İş Birliği Mo-
deli ile Tesis Yaptırılması, Ye-
nilenmesi ve Hizmet Alınması 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun 21 Şubat 2013 günü 
TBMM’de kabul edildi. Yasaya 
Danıştay’ın yürütmeyi durdur-
ma kararının etrafından do-
lanmayı sağlamak için “Mevcut 
hastane arazilerinin şirketlere 
devrini öngören ihale şartname 
ve sözleşmeleri uygulanmaz” 
denildi. Aynı yasayla şirketlerin 
her türlü borçlarına tam Hazine 
garantisi verildi. 

*Kamu Hastane Birlikleri ve 
Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı 
Tasarısına karşı mücadele prog-
ramını birlikte oluşturmak üze-
re 32 ilden 250’yi aşkın sağlık 
emekçisi 5 Ocak’ta Ankara’da 
bir araya geldi. 

* Cumhuriyet Halk Partisi, 
Resmi Gazete’de 9 Mart 2013 
tarihinde yayımlanarak yürür-

lüğe giren 6428 sa-
yılı yasanın iptali is-

temiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne baş-

vurdu.  

* 14 ilde yapılacak 
15 şehir hastanesi için 
imzalar atıldı.  

*Bilkent ve Etlik Şe-
hir Hastanelerinin te-
meli atıldı.  
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güncel

*26 Şubat 2014 günü kabul 
edilen 6527 sayılı yasa ile hem 
şirketlerce istenen teknik dü-
zeltmeler yapıldı hem de sür-
mekte olan davaların olası so-
nuçlarını önlemek için “dava-
larda çıkacak iptal kararları 
uygulanmaz” denildi. Değişik-
likte sözleşmelerde Bakan ona-
yı ile değişiklik yapılması da 
kabul edilerek aslında tüm iha-
le sürecinin işlevsiz kılınma-
sının önü açıldı. Anayasa Mah-
kemesi kararında yargı karar-
larına uyulmayabileceğine dair 
düzenlemeyi Anayasaya aykırı 
bulmadı. Aynı yasada şirket-
lerin orman alanlarına da has-
tane yapmalarına olanak sağ-
landı. 

*9 ve 10 Mayıs 2014 günlü 
Resmi Gazetelerde yeni KÖO 
Yönetmeliği yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Hemen peşinden 
şehir hastaneleri için Hazi-
ne’nin borç üstlenimine dair 
Yönetmelik yayımlandı. 

 

*27 Mart 2015 günü kredi 
kuruluşlarının talebiyle olduğu 
açıkça kanun gerekçesine ya-
zılarak “davanın Türkiye’de 
görülmesi kaydıyla” ibaresi 
madde metninden çıkarıldı ve 
doğacak uyuşmazlıkların ya-
bancı tahkime tabi olacağına 
dair kanun yapıldı; 6639 sayılı 
yasa 15 Nisan 2015 günlü Res-
mi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Ancak bu dü-
zenlemeye karşı Anayasa Mah-
kemesine bir başvuru yapıl-
madı. 

 

*Ankara Etlik Entegre Sağlık 
Yerleşkesi projesinin yüklü ma-
liyeti CHP Mersin Milletvekili 
Aytuğ Atıcı’nın verdiği soru 
önergesi ile bir kez daha ortaya 
çıktı. On üç ay sonra önergeyi 
yanıtlayan Sağlık Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu, Hekim Pos-
tası’nın Ağustos 2013’te du-
yurduğu gibi Etlik İhtisas Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’nin 
boşaltılmasının ardından böl-
gede doğan sağlık hizmeti açı-
ğını kapatmak için kiralanan 
binaya ayda 200 bin TL öden-
diğini doğrulamış oldu.  

*ATO ve Mimarlar Odası An-
kara Şube, Sağlık Kampüsleri-
nin sağlık sistemine ve kent 
yaşamına yansımalarını değer-
lendirmek, bu konuda yol ha-
ritası çizmek, bilgi birikimi ve 
deneyimleri paylaşmak için 
“Sağlıkta Dönüşüm-Entegre 
Sağlık Kampüsleri Tartışmala-
rı”nı başlattı. İlki 13 Ocak’ta 
yapılan panelde Sağlıkta Dö-
nüşüm, Sağlık Turizmi, Kamu 
Özel Ortaklığı Hastaneleri Hu-
kuk Süreci konuları tartışıldı.  

*Yozgat, Mersin ve Isparta 
Şehir Hastanelerinin açılışı ger-
çekleştirildi.   

*Kalkınma Bakanlığı’nın 
‘Dünyada ve Türkiye’de Kamu-
Özel İşbirliği Uygulamalarına 
İlişkin Gelişmeler Raporu’nun 
açıklanması ile 18 sağlık tesisi 
için özel sektöre 30 milyar do-
lar kira ödeneceği ortaya çıktı. 
Rapora göre Yozgat Şehir Has-
tanesi 175 milyon ABD doları-
na, Mersin Entegre Sağlık Kam-
püsü 366 milyon ABD dolarına, 
Isparta Şehir Hastanesi 303 
milyon ABD dolarına mal oldu. 
Raporda Bilkent Entegre Sağlık 
Kampüsü için 1.228.135.415 
dolar ve Etlik Entegre Sağlık 
Kampüsü için 1.111.708.170 
dolar ödeneceği bilgisi yer aldı.   

*Bilkent ve Etlik Şehir Has-
tanelerinin tamamlanmasıyla 
Ankara’da hizmet veren 12 
kamu hastanesinin kapatılacak 
olmasının sağlık ortamında ya-
ratacağı değişiklikler üzerine 
ATO’da bir toplantı düzenlendi. 
Toplantı sonunda alınan ka-
rarla ATO, KESK Ankara Şu-
beler Platformu, Mimarlar Oda-
sı Ankara Şubesi, Tüketici Hak-
ları Derneği, Emeğin Partisi 
Ankara İl Örgütü’nün yer aldığı 
“Hastanelerimizi Kapattırma-
yacağız” platformu oluşturu-
larak 12 kamu hastanesinin 
kapatılmasının sağlık ortamın-
da yaratacağı tahribatı görünür 
kılmak için izlenecek yol ve 
yapılacak çalışmalar belirlen-
di. 

*ATO’nun düzenlediği “Şehir 
Hastanelerinde Bizi Ne Bekli-

yor” başlıklı sempozyumda has-
ta kabülüne başlayan Mersin, 
Adana, Yozgat ve Isparta Şehir 
Hastanelerinde yaşanan dene-
yimler üzerinden Ankara’da 
Bilkent ve Etlik Şehir Hasta-
nelerinin açılmasıyla hem sağ-
lık ortamında hem de sağlığa 
erişimde meydana gelecek kök-
lü değişiklikler irdelendi.  

* Şehir hastanelerinin yapı-
mına karar veren Yüksek Plan-
lama Kurulu’nun Kalkınma Ba-
kanlığı’nın kapatılmasıyla bağ-
lantısı değiştirildi, 2.8.2018 
günlü Resmi Gazetede yayım-
lanan 2018/3 Sayılı Cumhur-
başkanlığı Genelgesi ile Ku-
rul’un yetkisinin doğrudan 
Cumhurbaşkanı tarafından kul-
lanılacağı belirlendi. Böylece 
yeni hastane yapılmasına veya 
bu yöntemle herhangi bir sağlık 
tesisi yaptırılmasına bizzat 
Cumhurbaşkanının karar ve-
rebileceği kabul edildi. 

*ATO, Bilkent Şehir Hasta-
nesi açıldığında kapatılacağı 
belirtilen hastanelerin kapa-
tılmaması için hukuki süreç 
başlattı. ATO, 21 Şubat 2018 
günü Ankara İdare Mahkeme-
si'ne başvurarak Bilkent Şehir 

Hastanesinin açılmasıyla ka-
patılması gündeme gelen Nu-
mune EAH, Türkiye Yüksek 
İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir 
Burak Kadın Sağlığı ve Çocuk 
EAH, Atatürk EAH, Ankara Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon 
EAH ile Ankara (Dışkapı) Çocuk 
Sağlığı Hematoloji ve Onkoloji 
EAH’nin kapatılmasına karşı 
yürütmeyi durdurma talebiyle 
dava açtı. 

* Önce Ekim 2016’da daha 
sonra Kasım 2017’de son olarak 
Nisan 2018’de açılacağı duyu-
rulan  Bilkent Şehir Hastanesi 
Ekim 2018’de eksiklerine rağ-
men hizmete başladı. Hasta-
nenin resmi açılışı 14 Mart 
2019’da gerçekleştirildi.  

* Etlik ve Bilkent Şehir Has-
taneleri bünyesine taşınması 
planlanan 13 kamu hastanesi-
nin, kendi yerleşkelerinde sağ-
lık hizmeti sunumunu sürdür-
meleri için Hastanemi Kapatma 
platformu tarafından toplanan 
imzalar Sağlık Bakanlığına tes-
lim edildi. 
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*Bilkent Şehir Hastanesi’nin 
açılmasıyla kampüs içine ta-
şınması planlanan altı hasta-
neden Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ile Ata-
türk Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi mevcut binalarındaki 
hizmeti sonlandırarak kampüs 
hastaneye taşındı.  

*Hastanemi Kapatma Plat-
formu, kapatılan Numune Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinin 
ya yenilenerek ya da kamu 
üniversitelerine devredilerek 
sağlık hizmeti sunumunu sür-
dürmesi talebiyle bir basın 
açıklaması düzenledi 

* 7 Şubat’tan itibaren kimi 
bölümleri Bilkent’e taşınan Nu-
mune Hastanesinde 26 Mayıs 
2019 tarihinden itibaren hasta 
kabulü ve hizmet sunumu sona 
erdi.  

*Dışkapı Çocuk Hastanesi 
kapılarını kapatarak 24 Ağus-
tos’ta Bilkent’e taşındı.  

*4 Eylül Per-
şembe günü 
ATO Heyeti,  
Etlik Şehir 
Hastanesi in-

şaatında ya-
pılan çalışma-

ları yerinde izledi. 
Yapılan incelemede, resmi açı-
lışının 2020 yılının Eylül ayında 
gerçekleştirileceği duyurulan 
hastane inşaatının “sembolik” 
olarak devam ettiği görüldü. 
Daha önceki incelemelerde has-
tane inşaatında binlerce işçinin 
çalıştığı gözlemlenirken bu in-
celemede çalışan işçi sayısın-
daki azalış dikkat çekti.  

 

*ATO, yaptığı basın açıkla-
ması ile şehir hastanelerinin 
iki yıllık masrafının 7 milyarı 
geçtiğini duyurdu. Açıklamada  
hastanelerin kira ve hizmet 
bedelleriyle ilgili şu bilgiler ve-
rildi:  “Şehir hastaneleri için 
Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne 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 ya-
pılmıştır. İki yıl üç aylık kira 
ve hizmet bedeli ödemesi top-
lamı 7 Milyar 598 Milyon 977 
Bin 974 TL’dir.  

*Ankara Fizik Tedavi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi kapa-
tıldı.  

*Pandeminin başlamasıyla 
kapatılan hastanelerden Zekai  

 

Tahir Burak EAH’si karantina 
hastanesi olarak yeniden hiz-
mete başladı.  

*Ankara Bilkent Şehir Has-
tanesinde görev yapan sağlık 
çalışanlarının sorunların gide-
rek artması yanı sıra hasta şi-
kayetlerinin de yoğunlaşması 
üzerine ATO bünyesinde Şehir 
Hastaneleri Çalışma Grubu 
oluşturuldu.  

* ATO, Bilkent Şehir Hasta-
nesinin açılması ile birlikte ka-
patılan altı kamu hastanesinin 
açılması talebini pandemi sü-
recinde yeniden gündeme ge-
tirdi.  

* Aralarında ATO’nun da bu-
lunduğu 122 örgütlü kurumdan 
oluşan Hastanemi Açın Plat-
formu, Etlik Şehir Hastanesinin 
açılmasıyla 5 kamu hastanesi-
nin daha kapatılacak olması 
sebebiyle bir basın açıklaması 
düzenledi. Açıklama kapatıl-
ması planlanan hastanelerden 
biri olan Dr. Sami Ulus Kadın 
Doğum, Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi önünde 11 Ocak 
2022 Salı günü yapıldı. 

 
* Onkoloji Hastanesi Kapa-

tılmasın Platformunun,  2 Mart 
2022 Çarşamba günü Meclis 
önünde yapmak istedikleri 
açıklama polis tarafından en-
gellenince platform açıklama-
larını önce ATO’nun önünde 
akşam saatlerinde ise Meclis’te 
milletvekilleri ile birlikte yap-
tılar.    

* Hastanemi Açın Platformu 
(HAP) bileşenleri, yakın za-
manda açılacak olan Etlik Şehir 
Hastanesi nedeniyle kapatıla-
cak hastanelere, halkın sağlık 
hakkına ve oluşacak kamu za-
rarına dikkat çekmek için, 
TBMM’de grubu bulunan siyasi 
partilerle görüşmeye başladı. 

*2013 yılında yapılan temel 
atma töreninde dönemin Baş-
bakanı Recep Tayyip Erdoğan 
42 ayda tamamlanacağı söyle-
nen Etlik Şehir Hastanesi Kam-
püsü için “Fakat 42 ay bana 
fazla geldi. Astaldi ve Türkerler 
burada. Şimdi bu süreci biraz 
aşağıya çekelim. Kendilerine 
bir teklifte bulundum: 42 ay-
dan 30 aya çekiyoruz.” dediği 
süre ancak 2022 yılında ta-
mamlandı. Hastanenin açılışı 
28 Eylül 2022’de yapılabildi.  

*Etlik Şehir Hastanesinin 

açılışıyla kapatılacağı gündeme 
gelen beş köklü kamu hasta-
nesine yönelik yayımlanan 21 
Eylül tarihli Sağlık Bakanlığı 
genelgesinde Ulucanlar Göz 
Hastalıkları EAH’nin kapatı-
lacağı, Dr. Sami Ulus Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları EAH ile 
Zübeyde Hanım Kadın Hasta-
lıkları EAH’nin kısmen kapa-
tılıp eğitim ve araştırma kıs-
mının kaldırılarak, statüsünün 
düşürülüp A-2 Dal hastanesine 
dönüştürüleceği, Dışkapı Yıl-
dırım Beyazıt EAH’nin yine 
kısmen taşınarak statüsünün 
korunacağı belirtiliyordu. Dr. 
Abdurrahman Yurtaslan On-
koloji EAH’ye ilişkin hiçbir iba-
re bu genelgede yer almadı. 

 
Ancak 27 Eylül tarihli başka 

bir genelge ile Ulucanlar dahil 
hiçbir hastanenin kapatılma-
yacağı ve bütün hastanelerin 
statülerinin korunarak kısmen 
taşınacağı, Onkoloji Hastane-
sinin ise taşınmayacağı duyu-
ruldu. Onkoloji Hastanesinden 
giden hekim ve sağlık çalışan-
larının geçici görevleri bir gün 
sonra açılışın yapıldığı gün 
iptal edildi ve hastaneye geri 
döndüler. Bu arada Dışkapı Yıl-
dırım Beyazıt EAH’de kamyon-
lara yüklenen eşyalar geri in-
dirildi. Hastanelerin durumu 
ile ilgili belirsizlik devam edi-
yor.

2019

2020

2022

güncel



Etlik Şehir Hastanesine  
İtirazımız Var!
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Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan 
aşağıdaki konularda en kısa sürede kamuoyunu aydınlatmasını ve 

sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz. 
 

*Projenin toplam süresi 28,5 yıldır.  
*Projenin inşaat süresi firmalardan kaynaklı sorunlardan dolayı 3 yıl 6 ay değil, 8 yıl 9 ay 

sürmüştür. Dolayısıyla inşaat süresinin uzamasının toplam proje süresini uzatmaması 
gerekir. İnşaat süresindeki uzatma işletme süresinden düşmelidir. Yani firmanın 

toplam işletim süresi 25 yıl değil, 20 yıl olmalıdır. 
*Türkerler firması toplam işletim süresini 24 yıl olarak açıklamaktadır. Şehir 

Hastaneleri projelerinde firmanın inşaatı erken tamamlaması durumunda erken 
tamamladığı dönem işletme süresine eklenmektedir. Geç kalınması durumunda sürenin 

işletme süresinden düşürülmesi gerekmektedir. 
*Etlik Şehir Hastanesine 1,1 milyar euro yatırım bedeli öngörülmüştür; sözleşme bedeli ise 

2,2 milyar euro’dur. Kamuya işletme dönemi boyunca ciddi yük getirecek projede inşaat 
süresinin uzaması nedeniyle işletme süresinin kısaltılmaması kamu zararını artıracaktır. 

 
* Proje temel atılma dönemi ele alındığında 2017 yılında teslim edilmeliydi.  

* Hastane açıldıktan sonra 24 yıl süreyle hastanenin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş 
hizmetleri (radyoloji, nükleer tıp, radyoterapi, cerrahi, tıbbi laboratuvarlar, fizik 

tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, sterilizasyon hizmetleri, tıbbi atık, hastane bilgi 
yönetim sistemleri, hasta karşılama ve refakat hizmetleri, yardım masası, yemek, 
temizlik, çamaşır, güvenlik, otopark, teknik bakım onarım, biyomedikal hizmetler)  

firma tarafından sunulacaktır. 
* Tesise ilişkin hizmet bedeli uygulamasında 5 yılda bir Pazar testi ile yeni ihalelerin 

yapılması gerekmektedir. 
* Şirket hastaneyi 2017’de teslim etseydi bu yıl içinde bu hizmetlerde ihalenin yenilenmesi 

gerekiyordu. Sağlık Bakanının meclis bütçe sunumlarında ifade ettiği gibi 5 yılda bir 
ihalenin yapılmasının kamu yararı sağlayacağı yönündeki ifadesi projenin geç teslimi 

nedeniyle mümkün olmayacaktır. 
 

* Sözleşmelerde fesih nedenlerinden biri de şirketin projeye “uzun süre ara vermesi” dir. 
* Çok ciddi anlamda projede gecikme yaşanmıştır. Şehir Hastaneleri projelerinde genel 

itibariyle, süresinde tamamlamama nedeniyle her 30 günü aşan gecikme nedeniyle 
aşama toplam değerinin %0,03 değerinde ceza kesilmekte ve ceza bedeli aşama 
toplam bedelin %10’nunu geçememektedir. Şirkete bugüne kadar gecikmeden 

kaynaklı ceza kesilip kesilmediği bilinmemektedir.

1

2

3
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Hastane ulaşım seçenekleri
Hasköy’den, Dışkapı Yıldırım Bayazıt EAHye ulaşım secenekleri

Hasköy’den, Etlik Şehir Hastanesine ulaşım secenekleri

Tuzluçayır’dan, Ulucanlar Göz Hastanesine ulaşım secenekleri

Tuzluçayır’dan, Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaşım secenekleri

Natoyolu’ndan, Dışkapı Yıldırım Bayazıt EAHye ulaşım secenekleri

Natoyolu’ndan,  Etlik Şehir Hastanesine ulaşım secenekleri

Batıkent metro durağından, Onkoloji EAH’ye ulaşım secenekleri

Batıkent metro durağından, Etlik Şehir Hastanesine ulaşım secenekleri
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Önce Çocuklar ve Kadınlar 
Derneğini kısaca tanıtır 
mısınız? 

Müjde Tozbey: Derneğimiz bünye-
sinde gönüllü olan avukatlar, doktorlar, 
uzmanlar ve dostlarımız yıllar boyunca 
bireysel kariyerlerinde şiddet mağduru 
kadın, çocuk ve LGBT bireylerinin ya-
nında yer almış insanlardır.  Bu da 
bizi daha geniş bir perspektifle, daha 
profesyonel ve örgütlü bir çalışma sis-
temi üzerinde düşünmeye yöneltti. Bu 
düşüncelerimizin üzerine bu davalarda 
güç birliği yaptığımız arkadaşlarımızla 
bir dernek çatısı altında toplanmamızın 
daha verimli olacağı sonucuna vardık.  

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 
sırtını bu birikime yaslayarak, 2018’de 
kuruldu. Tecavüz mağduru kadınları-
mızın ve çocuklarımızın, öldürülen ka-
dınlarımızın ailelerinin yanında yer 
alıyor; hukuksal, psikolojik ve sosyolojik 
olarak destek sunuyoruz. Kısa süre 
içinde 100’den fazla kadın cinayeti ve 
bir o kadar da çocuk istismarı dosyasını 
takip ettik. İstanbul’dan Ağrı’ya, An-
kara’ya, Çorum’a, Siirt’e kadar pek çok 
ilimize ulaşarak kadın ve çocuklarımıza 
destek verdik. Sadece hukuksal destek 
vermiyoruz. Örneğin öldürülen kadının 
ailesine avukat atamasının yanında, 
çocuklarına ÇYDD aracılığıyla, eğitim 
bursu sağlıyoruz. Ya da tecavüze uğ-
ramış kadınlarımıza, kadın doğum uz-
manı ve psikiyatri desteği ile hayatlarını 
kolaylaştırmaya, yoldaşlık yapmaya 
çalışıyoruz.  

Derneğinizin açtığı diğer 
davaların yanı sıra 
kamuoyunda rahim ağzı 
kanserini önleyen HPV 
aşısının ücret iadesi talepli 
SGK’ya karşı açtığınız dava 
kamuoyunda epeyce gündem 
oldu. Bu konudaki hukuki 
süreci bize anlatmak ister 
misiniz?  

M.T: Aşının bedeli, ilaç sektöründeki 
son zamlarla birlikte asgari ücretin ya-
rısından fazlasına denk geliyor. Tek 
dozun fiyatı 993 TL oldu. 9-14 yaş ara-
lığında 2 doz, 14 yaşından sonra 3 doz 
yapılması gerekli olduğu düşünüldü-
ğünde, muazzam büyük bir rakam. 
Türkiye’de konu cinsel sağlık olunca 
inanılmaz bir yoksulluktan ve devlet 
körlüğünden söz etmeliyiz. Kadınlar, 
hijyenik ped gereksinimlerini bile kar-
şılayamıyorlar. Aşının kansere karşı 

koruyuculuğu ortada, aşının Ulusal Aşı 
Programı’na alınması gerekli. Virüse 
karşı kullanılan HPV aşısının, yüzde 
90’a varan koruyuculuk sağladığı bili-
niyor. Aşı, çocuk yaştan itibaren hem 
kadın hem erkeklere uygulanabiliyor. 
HPV aşısı yüksek fiyatlandırma politi-
kası nedeniyle Türkiye’de ve dünyanın 
birçok yerinde yaygın bir şekilde kul-
lanılamıyor.  

Emek eczanesinin sahibi eczacı Cem 
Kılınç’ın başlattığı mücadelenin ardın-
dan bizler de, 20’den fazla kadın adına 
ücret iadesi için Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’na karşı davalar açtık. Bu dava-
lardan ilki, ücretsiz aşı hakkı mücade-
lemiz için önemli bir kazanımla so-
nuçlandı. Mahkemeden aşı bedelinin 
iadesi kararı çıktı. Diğer davalarımızın 
sonuçlarını bekliyoruz. 

Ülkemizdeki politik iklim, 
ekonomik durum vb ücretsiz 
HPV aşısı uygulanmasını ne 
derece etkiliyor? 

M.T: Eşit ve parasız sağlık hakkı 
için HPV aşısı ülkemizde de ulusal aşı 
programına alınmalı. Ölümcül bir has-
talığı önleyebileceğimiz HPV aşısı aynı 
zamanda güvenli ve özgür bir cinsel 
yaşamın da gereğidir. Çünkü devletin 
kadınların yaşam hakkını koruyamadığı 
artan kadın cinayetleriyle ortada olduğu 
gibi bize kalırsa tedavisi olan bir kanser 
türünün önüne geçilmeyerek de cinayet 
işlenmektedir. Bizim amacımız ödenen 
aşı ücretlerinin tek tek iade edilmesi 
değil, HPV aşısının ücretsiz olması ve 
ulusal aşı takvimine alınması. Bu amacı 
gerçekleştirmek için hukuk kanalıyla 
SGK’yı ve Sağlık Bakanlığı’nı buna zor-
lamak istedik. Aslında bilim bizim ya-
nımızda ve argümanlarımız sağlam de-
miş oluyoruz. Zira davamızda alınan 
bilirkişi raporu da halk sağlığı alanında 
aşı çalışmalarının etkinlik – maliyet 
karşılaştırması yapılarak aşının koru-
yuculuğunun çok yüksek olduğu ve 

devlete maliyetinin çok düşük olduğunu 
vurguluyor. Fakat bu işi yurttaşlara 
bırakırsak sağlık hakkımızla aç kal-
mamak arasında bir tercih yapmaya 
zorlanıyoruz. Buna direncin elbette ka-
dın cinselliği ve bilimin doğruları söz 
konusu olduğunda gericilikle ilgili ol-
duğunu düşünüyoruz. Kaldı ki insanlar 
kanser olsa zaten devlet bu hastalıkları 
tedavi etmek zorunda kalıyor, maliyet 
artıyor. Gerçi kamucu olmayan bir sağ-
lık sisteminde bu da oldukça zorlaştı. 
Asgari ücretle çalışan bir emekçinin 
karşılamayacağı bu aşıyı devletin kar-
şılaması gerekiyor. Emekçi kadınlar 
kanser olmadan önce koruyucu sağlık 
önlemlerine ücretsiz ulaşabilmeli ve 
sağlıklı yaşayabilmeliler. HPV aşısı ulu-
sal aşı takvimine alınana kadar müca-
delemize devam edeceğiz. 

Çıkan emsal kararlar süreci 
hızlandırma konusunda bir 
kolaylık sağlamıyor mu?  

M.T: Elbette karar emsal karar teşkil 
etmiş oluyor. Ancak her mahkeme bir-
birinden bağımsız karar verdiğinden, 
tek tek mahkeme mahkeme gezmek-
tense ulusal aşı takvimine bu aşıyı ek-
leyerek 9-14 yaş grubundaki her çocu-
ğun aşıyı ücretsiz olmasını sağlamalıyız.  

Bu çerçevede sadece davalar açma-
malıyız, kamuoyunun bu aşıyı tanı-
masını, bilmesini sağlamalıyız. Bilinç-
lendirme çalışmalarının yanında, mü-
cadele alanımız bu olmalı.  

Aşı olmak isteyen yetişkinler 
ya da çocuklarına HPV aşı 
yaptırmak isteyen anne-
babalar nasıl bir yol 
izlesinler? 

M.T: Aşının 3 dozunu da olan yetiş-
kin her birey kendisi veya 2 doz aşı 
olan çocuğu için bu davayı açabilir an-
cak hukuki süreci tek başına yürüt-
melerini önermiyoruz. Sizler de HPV 
aşısı olduktan sonra, aşı ödemesini 
gösterir belgelerinizle birlikte ilgili SGK 
müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak 
ödediğiniz bedelin iadesi talebinde bu-
lunabilirsiniz. Bu talep olumsuz cevap 
alır yahut yasal sürede herhangi bir 
cevap verilmezse hasım olarak SGK 
Başkanlığını göstereceğiniz ve iş mah-
kemesinde açacağınız bir dava ile ücret 
iadesi isteyebilirsiniz. Tüm bu süreç 
boyunca bir avukat eşliğinde hukuki 
destek alınmasını öneririz.  

Siyasi otorite tarafından HPV 
aşısının aşı takvimine girmesi 
konusunda direnç 
gösterilmesinin bir nedeni de 
hastalığın seks işçileri 
üzerinden yayıldığı ya da bir 
başka deyişle bulaşma yolu ile 
ilgili olarak yaratılmak 
istenen algı olabilir mi? Bu 
durumu bir çeşit 
muhafazakarlaşma üzerinden 
sağlığın tahkimi olarak 
nitelendirebilir miyiz? 

M.T: Sorunuzun içinde gerçeği dil-
lendirmişsiniz. Çok doğru… Ülkemiz-
deki son 20 yıla yayılan gericilik, yaşam 
alanlarımızda kendini göstermekte. 
Bize dayatılan hayatı, ahlakı/ahlaksız-
lığı, eğitimsizliği, dinciliği yaşamamızı 
istiyorlar. Bilimi ve laikliği reddeden, 
kadının adının olmadığı bir gericilik. 
Devamında da HPV aşısına dair bilim 
dışı böyle bir yafta yapıştırarak da so-
rumluluklarından kaçmaktadırlar.  

Tabi ki biz bu gericiliğe boyun eğ-
meyeceğiz. Sadece adliye koridorlarında 
değil, sokaklarda, okullarımızda, has-
tanelerimizde, yaşamımızın her ala-
nında karşı çıkmaya devam edeceğiz. 
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğimi-
zi’de bu amaçla kurduk. Bu nedenlerle 
siz sağlıkçı dostlarımızdan da bizleri 
desteklemenizi istiyoruz. 

Amacımız HPV Aşısının Ulusal Aşı Programına Alınması
HPV aşı ücretlerinin iadesi için SGK’ya açtıkları davaları kazanan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat 
Müjde Tozbey ile HPV aşısının ücretsiz olmasına yönelik yürüttükleri mücadeleyi konuştuk. 

Röportaj: Dr. Ayşe Uğurlu 

Amacımız HPV aşısının 
ücretsiz olması ve ulusal 
aşı takvimine alınması. 
Bu amacı 
gerçekleştirmek için 
hukuk kanalıyla SGK’yı 
ve Sağlık Bakanlığı’nı 
buna zorlamak istedik.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 
Başkanı Avukat Müjde Tozbey

“
“

Asgari ücretle çalışan bir 
emekçinin 
karşılamayacağı bu aşıyı 
devletin karşılaması 
gerekiyor. Emekçi 
kadınlar kanser olmadan 
önce koruyucu sağlık 
önlemlerine ücretsiz 
ulaşabilmeli ve sağlıklı 
yaşayabilmeliler.

“

güncel

“
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18 yaşına kadar evlenmediyse ‘evde 
kaldı, bu kız’ dendiği zamanlardı. Onun 
yaşındaki kızlar çoktan kocaya gider, 
bebelerini sırtına bağlar, sabah ezanıyla 
tarlaya giderlerdi. Bir kusuru da yoktu, 
tersine güzel sayılırdı. Teni duru be-
yazdı, ürperince hemen kızarırdı. Yu-
muşak dalgalar gibi yüzünü okşayan 
saçları, beceriksizce nereye koyacağını 
bir türlü bilemediği elleri, upuzun ince 
bacakları vardı. Ürkekti, tazeydi, yal-
nızdı. Ağabeyi ve yengesi ile birlikte 
yaşıyordu. Yeğenleri evden gitti birer 
birer, çocuklandılar döndüler üçer dör-
der. Ona soruldu mu hatırlamıyordu, 
eve gelen görücüye neden görünmek 
istemediği. Bir boğaz yük olmaya baş-
ladığında, bohçasını hazırladı.  

Tahta evin avlusunda kocaman bir 
incir ağacı vardı. ‘Usandım ben bu ağa-
cın gölgesinden, balından’ derdi, yengesi. 
Neyse ki ağabeyi, izin vermezdi, yen-
gesinin daha fazla söylenmesine. Bahar 
gelince, incirin altına masayı çıkarır, 
yemeklerini orada yer, çaylarını ailecek 
orada içerlerdi. Anası, masaya en önce 
oturur, bir yandan tespihini çeker, gö-
züyle de hazırlıkları takip ederdi. Başını 
sallaması, ‘hadi, artık sallanma’, beyaz 
yaşmağını çenesinin altına sıkıştırması, 
‘git elini yüzünü yıka, saçını başını 
düzelt’ anlamına gelirdi. Anası onun 
sessiz olmasından hoşlanırdı, yavaş 
hareketlerine ise kızardı. ‘Bu kız çoluk 
çocukla nasıl baş edecek’ der dururdu. 
Yokun var edildiği, cahilin her işi be-
cerdiği, anasının gözüyle evi yönettiği 
zamanlardı. Ona soruldu mu hatırla-
mıyordu, eve gelen görücüye neden 
görünmek istemediği. Bir boğaz yük 
olmaya başladığında bohçasını hazırladı.  

Hep başı önünde yürürdü. Başını 
kaldırıp karşısındakilerin yüzüne bile 
bakmazdı. Hastanenin bodrum katında, 
penceresiz odasında, elli yaşında birden 
aklına geldi. Ne renkti ki gökyüzü? 
Gökyüzüne bakmak hiç aklına gelme-
mişti. Sirkeci Garı’nda binip, kara trenle 
3 gün 3 gece yol gitmişti. Vagonda bir 
kadın, “Uçsuz bucaksız,” demişti pen-
cerenin ardında kalan tarlalara bakarak. 
Ne demek istemişti, anlayamamıştı. 
Kadının sesindeki coşkuya kapılıp, tre-
nin ritmiyle ilerleyen ıssız manzaraya 
dalıp gitmişti. Yalnızlıkla ilgili duygular 
açılmıştı içinde.  Demek ki dünya çok 
büyüktü, o zaman gökyüzü de öyle. 
Gördüğü en büyük şeyi düşündü. ‘Gök-
yüzü yeşil olmalı,’ dedi sonra. 

Köyünde kızlar, madımak toplamak 
için cıvıldaşarak yola düşer, güle oynaya 
dönerlerdi. Anası onu göndermezdi: 
‘Başına bir iş gelirse ya, ağabeyine ne 

derim? Sen anlamazsın da! Okula da 
göndermemişti aynı korkudan.  

Anası bir gün uyanmadı. Ağabeyi 
beyaz yaşmağı ile çenesini bağladı, tes-
pihini de cebine attı. Anasından sonra, 
kimse onu görmedi, kimse ona seslen-
medi, kimse ona sormadı. Bir boğaz 
yük olmaya başladığında bohçasını ha-
zırladı. 

Yemyeşil kumaş toplarını önüne diz-
diler. Uçsuz bucaksız ameliyathane ye-
şili örtüleri kesti biçti, yıllar boyunca. 
Bir gün terzihaneye uğrayan bir hemşire 
elindeki dergiyi ve biletleri gösterdi 
ona. Tatile senin memleketine gideceğim 
diye işaret etti. Resme baktı heyecanla, 
yemyeşildi gökyüzü, yemyeşildi yer-
yüzü, önüne dizilen ameliyathane yeşili 
kumaş topları, tahta evin avlusundaki 
incir ağacının gökyüzüne değen elleri 
gibi. Artık gözlerini kapattığında, bir 
hayali vardı. O da bir gün, memleketine 

dönecek, yemyeşil gökyüzünün altında 
çimenlere yatacak, sonsuzluğun, sınır-
sızlığın yatağında uyuyacaktı. 

Köylüsünün peşine takılıp gelmişti 
Almanya’ya. Muhtar iki somun ekmek 
koymuştu bohçasına, helallik almaya 
elini öpmeye gittiğinde. Sirkeci Gar’ında, 
beş gün kalabalıkla beklediler. Tek tip 
giysili adamların önünde dizildiler, 
adamlar ellerine, dişlerine, gözlerine 
baktılar, geç dediler. Geçemeyenler, 
kara trenin pencerelerine, kapılarına 
asılı gittiler bir süre. Yol boyunca, 
başını yerden kaldırmadı. Onu evden 
çıkarmayan, madımak toplamaya gön-
dermeyen anası, evlendiremeyen, yu-
vasını idare ettiğini göremeyen, gözü 
arkada kalan anası belki onu bu şekilde 
affederdi. 

Anasının uykuda terli, ekşi kokusu, 
sofra bezine sarılı lokumları hatırlatırdı 
ona. Anası tereyağı eritip mayasız ha-

murla lokumları yapar, üzerini tahta 
tarakla çizerek süslerdi, sonra da sofra 
bezine sarardı kurumasın diye. Gece 
seslerle uyanıp korkuyla titrediğinde, 
anasının koynuna sokulur, kokusunu 
içine çekerdi iyice, gözünün önündeki 
resmi itelemeye çalışır gibi gözünü sı-
kıca yumar, sofra bezini aralayıp lo-
kumları aşırdığını düşünürdü. Ama bir 
türlü o hayvanın çığlığını susturamazdı. 
Ona soruldu mu hatırlamıyordu, eve 
gelen görücüye neden görünmek iste-
mediği. Bir boğaz yük olmaya başladı-
ğında bohçasını hazırladı. 

Terzihanenin bir köşesinde yaşama-
sına ses çıkarmadılar, bir süre sonra-
sında da zaten unuttular. Öylesine 
şeffaf ve sessizdi ki, odadaki masadan, 
demir ayaklı paslı konsoldan farksızdı. 
Sadece makas sesi duyulurdu. Yemyeşil 
gökyüzünden, tepeler, tarlalar, bahçeler 
biçerdi. Kimisinin köşesine çiçekler na-
kışlardı beyaz iplikten. Beyaz onun 
için anasının yaşmağıydı, bahçedeki 
kuzuydu, yeşil ise her şeydi. Beyaz ve 
yeşil dışında her şey soluktu, renksizdi, 
kokusuzdu. Aynı üzerindeki beli lastikli 
etek ve köyünden getirdiği sökük hırkası 
gibi. 

Komşu köydendi yengesi, arada kar-
deşi kaçıp gelirdi. Yengesi iki gün zor 
dayanır, ‘Geldiğin gibi yürü git, benim 
başımı belaya sokma,’ diye söylenirdi. 
Zaten yengesi hep söylenirdi, belki 
onun hiç konuşmaması bu yüzdendi. 
Bir seferinde incir yaprağını yan yana 
küçük kuru dal parçalarıyla birleştirip 
ona şapka yapmıştı yengesinin kardeşi. 
Küçüktü, hoşuna gitmişti, incir yapra-
ğının gölgesi. Anası kızdı, aldı yırttı 
yeşil şapkasını. Belki de bu yüzden se-
verdi incir ağacını. Hapisten çıkıp gel-
diğinde yengesinin kardeşi, o da ona 
yapacaktı incir yaprağından şapka. Ona 
soruldu mu hatırlamıyordu, eve gelen 
görücüye neden görünmek istemediği. 
Bir boğaz yük olmaya başladığında 
bohçasını hazırladı. 

Görünmezdi, umursanmazdı, ama 
banka onu unutmadı. Bir gün ‘Artık 
emeklisin, bunca yıl bu kadar para bi-
riktirdin, şimdi ne yapacaksın?’ diye 
sordular. ‘Memleketime gideceğim, gök-
yüzünün yemyeşil olduğu memleketime’ 
dedi, belki de hayatında ilk defa gü-
lümseyerek. Yumuşak dalgalar gibi yü-
zünü okşayan saçları beyazlaşmış, artık 
eve dönme vakti gelmişti. Parasını ül-
kesine naklederken, ciddi bir kesinti 
yaptılar miktar yüklü olduğu için. Bu 
kahır onu bitirdi. Harcayamadığı pa-
rasının yasını tuttu uzunca bir süre. 
Köyüne bir daha dönemedi, ya gökyüzü 
orada yemyeşil değilse… 

İncir Yaprağının Gölgesinde (Gökyüzü yeşildir!)
Dr. Pınar Nercis Koşar



Ankara’dan günübirlik uzaklaşıp 
doğa ile baş başa kalınabilecek yerlerden 
biri Küre Dağları. Her mevsimi ayrı 
güzel bir coğrafya burası.  

Muhteşem doğası ile Küre Dağları 
Milli Parkı, Avrupa’da bir korunan 
alanda sürdürülebilir turizmin gelişti-
rilmesi yoluyla tabiatın daha iyi ko-
runmasını sağlamak amacıyla kurulan 
bağımsız bir organizasyon olan Pan 
Parks (Korunan Alanlar Ağı) sertifikası 
almayı hak eden Türkiye’nin ilk, Av-
rupa’nın on üçüncü milli parkı.  

Bu sertifikayı almanın pek de kolay 
olduğu söylenemez. 2000’lerin başında 
kurulan Küre Dağları Milli Parkı, ba-
ğımsız denetçilerin raporları doğrul-
tusunda, zengin doğal miras, doğa yö-
netimi, ziyaretçi yönetimi,  sürdürüle-
bilir turizm stratejisi, yöresel ortaklıklar 
gibi bir dizi kriteri eş zamanlı yerine 
getirebildiğini kanıtlamasıyla sertifi-
kasını 26 – 29 Eylül 2012 tarihleri ara-
sında Finlandiya Doğa Koruma İdare-
si’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. 
Avrupa Yabanıl Günleri Konferansı’nda 
aldı.   

Tek parça blok orman olarak dün-
yanın sayılı ormanlarından birine sahip 
olan Küre Dağları kayaç yapısı dolayı-
sıyla birçok kanyon ve vadiyi de içinde 
saklıyor.  

İşte bu muhteşem güzellikleri Ankara 
Tabip Odası Kültür Sanat Komisyonu 
tarafından 18 Eylül günü düzenlenen 
Horna Kanyonu ve Ilıca Şelalesi turu 
ile keşfetme olanağı bulduk.  

Sabah 07.00’de 45 kişilik ekiple baş-
layan yolculuğumuzun ilk durağı Kas-
tamonu’ya 5 kilometre uzaklıkta bu-
lunan etrafı dağlar ve kayalarla çevrili 
içinden Zarı Çayının geçtiği Pınarbaşı 
ilçesi oldu. Öğle saatlerinde vardığımız 
Pınarbaşı’nda  Kastamonu’ya ait lez-
zetleri tattıktan sonra otobüsle ilçe 
merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Küre 

Dağları arasından çıkan Zarı Çayının 
yüzyıllara dayanan yolculuğu ile oluşan 
Horna Kanyonuna ulaştık.   

Kanyon içinde, 3 kilometre uzunlu-
ğundaki ahşap yürüyüş yolunda, çev-
redeki bitki örtüsünü, Zarı Çayının dik 
yamaçlarını, bazen yamacın tepesine 
konumlanmış yalnız ağaçları gözlem-
leyerek yaptığımız yürüyüşün sonunda 
Ilıca Şelalesine vardık. 10 metre yük-
seklikten dökülen suyun oluşturduğu 
doğal havuzun kenarında serinliğin ve 
manzaranın keyfini çıkarttıktan sonra 
rotamızı Ilıca köyüne çevirdik. Ilıca 
köyü içerisinde çay, kahve, gözleme 
molasından sonra bizi bekleyen oto-
büsümüzle Ankara’ya döndük.  

Hem şehrin karmaşasından uzak-
laşmamızı hem hekimler olarak bir 
arada keyifli zaman geçirmemizi sağ-
layan bu geziye ait fotoğrafları sunarak 
16 Ekim’de düzenleyeceğimiz Çitköy 
Alakamp gezisinde aynı keyfi birlikte 
yaşamayı diliyorum.  

 
*Bu sayfada yer almasını istediği-

niz gezi yazılarınızı ato@ato.org.tr 
adresine gönderebilirsiniz. 
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Ankara’nın Yanıbaşında Gizli Cennet

Yeni Geziye Davet!

Dr. Mine Coşkun 
ATO Genel Sekreteri




