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Amasra 
Taammüden 
Cinayettir

Yılda 400 Hekime 
Hukuki Destek

HukukÖzel hekimlikGüncel Güncel

Hakkımız Olmayan  
Bir Şeyi Değil  
Maaşımızı İstiyoruz      
Ufuk Üni. Tıp Fakültesinde 
çalışan asistan hekimler ve 
sağlık çalışanları insanca 
yaşamalarına yetecek koşullar 
istediklerini duyurdular. 3 )) 

Askeri Sağlık Hizmeti  
Üniformalı Hekimler 
Tarafından Verilmeli       
Sağlık Bakanlığına devredilen 
GATA ve askeri hastanelerin 
yeniden Milli Savunma 
Bakanlığına bağlanması 
gündemde... 11 )) 

Özelde Çalışan 
Hekimlerin Sorunları 
İçin Ortak Mücadele 
kararı      
ATO’nun girişimiyle yapılan 
toplantıda süreç içinde  
atılacak adımlar  
belirlendi. 13 )) 

3 Soru 3 Cevap      
ATO’nun, düzenlediği “Açıktan 
atamalarda SSK/Emekli Sandığı 
Karmaşası” başlıklı çevrim içi 
toplantıda sosyal güvenlik 
uzmanı Güldalı Kocaoğlu 
hekimlerin merak ettiği soruları 
cevapladı. 14 )) 

Çocuk Oyunu     
Dr. Zeynep Arıkan’ın  
kaleme aldığı  
Çocuk Oyunu  
adlı öyküyü  
Hekim Postası  
okuyucuları için  
yayımlıyoruz. 15 ))

Şehir hastanesi projelerine kurban 
edilen hastaneler, kapanma tehlikesini 
atlatsa da şimdi de belirsizliğin 
ortasında yeni sorunlar ile karşı 
karşıyalar. Kapanmayacak denilen 
hastanelerde hekim ve sağlık personeli 
başka hastanelere görevlendirildi, 
tıbbi cihazları taşındı, ameliyatlar 
durma noktasına geldi, asistan eğitimi 
kağıt üstünde kaldı. 10 ))

Öykü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait 
maden ocağında 42 madencinin 
yaşamını yitirmesi, 10 işçinin 
yaralanmasına sebep olan kazanın 
hemen ertesinde Amasra’da yerinde 
inceleme yapan TTB heyeti kazaya 
ilişkin bulguları 
raporlaştırdı. Heyette 
yer alan Olağandışı 
Durumlarda Sağlık 
Hizmeti üyesi  
Dr. Ercan Yavuz  
bu kazanın 
meydana gelme 
sebeplerini 
Hekim Postası 
okuyucuları 
için  
anlattı. 4, 5 ))

Yılda ortalama 400 hekime hukuki 
danışmanlık ve destek sunan Ankara 
Tabip Odası Hukuk Bürosu 
avukatlarına Ekim ayında 80 hekim 
başvurdu. 14 ))

Hastaneler 
Kapanmadı 
Ama İçleri 
Boşaltıldı

Dünden Bugüne  
Hedefte Hep TTB Vardı
Türk Tabipleri Birliğini hedef alan yaklaşımlar sadece bugüne özgü değil. Kurulduğu 
günden bu yana TTB, muhalif tavrı nedeniyle her dönem baskıların odağında oldu. 
Karşılaştığı tüm bu baskılara rağmen 70 yılı geride bırakan TTB, hekimlerin ve halkın 
hakları için sözünü söylemeyi sürdürüyor. 6,7,8,9 )) 



Ankara Tabip Odası Güz 
Okulu “Dünden Bugüne Sınıf, 
Sendika, Sağlık” başlığı al-
tında gerçekleştirildi.  Göl-
başında 29-30 Ekim tarih-
lerinde yapılan Güz Okulun-
da; Cumhuriyet Dönemi İşçi 
Sınıfı Tarihi, Cumhuriyet Dö-
nemi Sağlık Alanında Sen-

dikal Süreçler, Kimlik Siya-
seti mi, Sınıf Eksenli Siyaset 
mi?, Cumhuriyet Dönemi 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik 
Politikaları ile Kamu Sağlık 
Politikalarında Neredeyiz, 
Geleceği Öngörebiliyor mu-
yuz? başlıkları ele alındı.  

Güz Okulu, Ankara Tabip 
Odası etkinlik ve faaliyet 
alanları ile ileride sağlık ala-
nında yaşanması muhtemel 
süreçlerde hekim ve sağlık 
çalışanlarıyla birlikte yapıl-
ması gerekenlerin tartışıldığı 
forum bölümü ile son bul-
du.

ATO Yönetim Kurulu ve 
Halk Sağlığı Komisyonu’nun 
düzenlediği  "Çocuk Sağlığı 
ve Gıda Güvenliği" paneli 19 
Ekim 2022 tarihinde ATO 
toplantı salonunda gerçek-
leştirildi. Halk Sağlığı Ko-
misyonu üyesi Dr. Ebru 
Basa’nın moderatörlüğünü 
yaptığı panele konuşmacı 
olarak gıda mühendisi Bülent 
Şık katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Muharrem Baytemür, 
ekonomik kriz ve enflasyo-
nun gıda fiyatlarında yol aç-
tığı artışın çocukların bes-

lenmesini olumsuz etkiledi-
ğini, sağlıklı beslenmenin ço-
cuklar ve tüm yurttaşlar için 
bir hak olduğunu söyledi. 

Sağlıksız beslenmenin so-
nuçlarının obezite, bodurluk, 
zeka gelişiminde gerilik başta 
olmak üzere çeşitli hasta-
lıklara ve sağlık sorunlarına 
yol açtığını belirten Dr. Ebru 
Basa, konunun ayrıntılarını 
anlatması için sözü Bülent 
Şık’a bıraktı.  

Çocukların sağlıklı bes-
lenmesiyle ilgili planlamanın 
gıda güvenliği ile ilgili so-
runları büyük ölçüde azal-

tacağını belirten Bülent Şık, 
zehirli kimyasalların yoğun 
olarak kullanıldığı endüstri-
yel tarım yerine agro-ekolojik 
tarıma yönelmek gerektiğini 
belirtti. Çocukluk çağındaki 
beslenmenin ilerleyen yaş-
larda karşılaşılan sorunların 
temelini oluşturduğuna işa-
ret eden Şık, sorunların çö-
zümü için besin ürünlerin-
deki şeker ve katkı maddesi 
kullanımının azaltılması ge-
rektiğini aktardı. Şık, Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
merkezi bir öğün politikası-
nın sağlanması gerektiğini 
kaydetti. 

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği komisyonu tara-
fından 26 Ekim 2022 tari-
hinde “Bağımlılıkla Müca-
delede İşyeri Hekiminin 
Rolü” başlıklı çevrim içi 
toplantı düzenlendi. 

Moderatörlüğünü Dr. Bu-
ket Gülhan’ın yürüttüğü 
toplantının konuşmacıları 
Psikiyatrist Dr. İnci Özgür 
İlhan, İşyeri Hekimi Dr. Rı-
fat Serttaş ve Türk Tabipleri 
Birliği hukuk bürosundan 
Av. Verda Ersoy oldu. 

Konuşmacılardan Dr. İnci 
Özgür İlhan işyerinde mad-

de kullanımı sonrasında ya-
şanabilecek sorunlarda, iş-
yeri hekiminin rolü ve öne-
mine ilişkin bir sunum ger-
çekleştirdi. Dr. Rıfat Serttaş 
da bir işyeri hekimi olarak 
sahadaki deneyimlerini, 
madde kullanan kişilerin 
profillerini ve mücadeleye 
dönük önerilerini işveren, 
işçi ve işyeri hekimi açı-
sından anlattı. Av. Verda 
Ersoy da bağımlılıkla mü-
cadelede işyeri hekiminin 
rolünü hukuki açıdan de-
ğerlendirdi.
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ATO Kültür Sanat Komis-
yonu yılın ikinci gezisini 
Çitköy Alakamp’a düzenle-
di. 16 Ekim 2022 Pazar 
günü düzenlenen geziye 
yaklaşık 40 kişilik hekim 
grubu katıldı. Sabahın er-
ken saatlerinde başlayan 
yolculuğun ardından ekip 

Ankara’ya 60 km uzaklık-
taki kamp alanına vardı. 
Dere boyunca yapılan yü-
rüyüş sonunda Hacılar Şe-
lalesine ulaşan ekip, doğa-
nın içinde geçirilen saatler 
ve kamp alanındaki akşam 
yemeğinde sonra Ankara’ya 
döndü.  

“Bağımlılıkla Mücadelede                                  
İşyeri Hekiminin Rolü” Tartışıldı Güz Okulu Dünden Bugüne Sınıf, Sendika, Sağlık Başlığı Altında Yapıldı

Çocuk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Paneli Düzenlendi

Çitköy Alakamp Gezisi Düzenlendi



Ankara Tabip Odası ola-
rak hem meslektaşları-
mızı hem halk sağlığını 

ilgilendiren konularda yaptığımız 
çalışmalar ile yoğun bir süreci ge-
ride bıraktık.  

Bu süreçte başta çıkarılan kanun 
ve yönetmelikler kapsamında ortaya 
çıkan adaletsizliklerin ortadan kal-
dırılması için çalışmalarımızı sür-
dürdük.  

Bilindiği gibi intörn maaşlarına 
ilişkin düzenleme 9 Kasım 2022 ta-
rihinde yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun”un 9. maddesinde 
belirtildiği şekliyle, tıp fakültelerinin 
6. sınıfı ile diş hekimliği fakültele-
rinin 5. sınıfında okuyan intörn 
hekimlere 12 ay süreyle her ay as-
gari ücret düzeyinde (5.500 TL)  
ödeme yapılacak. Ancak her kanun 
ve yönetmelikte olduğu gibi bütünü 
kapsamayan, ayrımcılık içeren bir 
kanun olarak çıktı. Kanun vakıf 
üniversitesinde okuyan intörn he-
kimlerin maaşını eski düzeyinde 
koruyarak (1.568 TL) bu tutarın 
üzerinde ödeme yapmayı mütevelli 
heyetinin inisiyatifine bırakıyor. 
Okul için ayrıca ücret ödeyen vakıf 
üniversitesindeki intörn hekimle-
rimize yönelik bu ayrımcılığın kal-
dırılmasını, kamu- vakıf ayrımı ol-
madan bütün intörn hekimlerimizin 
maaşının kamu bütçesinden öden-
mesini talep ediyoruz. 

* 
Benzer şekilde, asistan hekim-

lerin de ücretlerinde iyileşme sağ-
layan, Sağlık Bakanlığı ek ödeme 
yönetmeliği ile sonrasında YÖK ta-
rafından çıkarılan yönetmeliğin, 
aynı eğitimi alan ve aynı işi yapan 
vakıf üniversitesi asistanlarını da 
kapsamasını, nihayetinde sayfa say-
fa yönetmelik çıkarma yerine “tek 
maaş” uygulamasına geçilmesinin 
gerekliliğini bir kez daha ifade edi-
yoruz.  

* 
Daha önce de maaş ödemelerinde 

aksamaların yaşandığı Ufuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
asistan hekimleri ve sağlık çalışan-
larının 18 Kasım’da yaptıkları pro-
testo eylemine Ankara Tabip Odası 
olarak destek verdik, akabinde so-
runun çözümü için mütevelli he-
yetiyle görüşme gerçekleştirdik. 

Ekonomik krizin ve enflasyonun 
yoğun olduğu bu dönemde kamu 
otoritesinin zorlanan üniversitelere 
ve çalışanlarına destek olması ge-
rekmektedir. 

* 
06.10.2022 tarihinde Resmi Ga-

zete’de yayımlanan “Özel Hastaneler 
Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkındaki Yönetmelikte 
Değişiklik Yapan Yönetmelik” mua-
yenehane hekimlerinin tanı ve te-
davi amacı ile hastalarını özel has-
tanelere ve tıp merkezlerine yatır-
malarını, ameliyat ve girişimsel iş-
lem yapmalarını yeni koşullara bağ-
layarak neredeyse imkânsız hale 
getirdi. Türkiye genelinde bulunan 
7000 muayenehane hekiminin 500’ü 
hariç anlaşma yapma hakkından 
yeni yönetmelik nedeniyle mahrum 
kalacak. 2023 başında uygulamaya 
girecek yönetmeliğe Türk Tabipleri 
Birliği yürütmeyi durdurma davası 
açtı. Ayrıca, Ankara Tabip Odası 
da dahil olmak üzere bir çok odamız 
meslektaşlarımızın vekaletiyle iptal 
davası açtı. Beklentimiz, hekim ba-
ğımsızlığına müdahale eden bu kı-
sıtlayıcı düzenlemenin yargı tara-
fından iptal edilmesi. 

* 
Sağlık Bakanlığı tarafından ka-

muya açıktan hekim atamaları ya-
pılması nedeniyle, özel sağlık hiz-
metlerinde görev yapan hekimleri-
mizin emeklilik haklarının SSK/ 
Emekli Sandığı bilmecesine yönelik 
Sosyal Güvenlik Uzmanı Güldalı 
Kocaoğlu’nun katıldığı çevrimiçi 
etkinlik gerek Ankara’dan gerekse 
Ankara dışından meslektaşlarımızın 
yoğun katılımıyla yapıldı. Sonra-
sında da mail ortamında sorulara 
cevap verildi. 

* 
Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık’ın 

konuşmacı olarak katıldığı, Halk 
Sağlığı Komisyonu üyemiz Dr. Ebru 
Basa’nın moderatörlüğünü yaptığı 
“Çocuk Sağlığı ve Gıda Güvenliği” 
paneli Odamız toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Ülkemizde doğan 
her bebeğin, çocuğun temel gerek-
sinimlerinin bir hak olarak karşı-
lanması gerektiği, bunun sağlıklı 
büyüme süreci için elzem olduğu 
ve buraya ayrılacak kaynağın, ile-
ride karşılaşılacak sağlık sorunla-
rının önlenmesi, okul ve hayat ba-
şarısı nedeniyle katbekat ( yaklaşık 
7 kat) döneceği ifade edildi. Maddi 
geri dönüşü olmasa da bu kaynağın 
mutlaka ayrılması gerektiği ayrıca 
belirtildi. 

* 
Almanya’da bireysel olarak bir 

medya organına vermiş olduğu gö-
rüş nedeniyle hakkında soruşturma 
açılan TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem 
Korur Fincancı Türkiye’ye döndük-
ten iki gün sonra gözaltına alınıp 
sonrasında hukuksuz şekilde tu-
tuklandı. Ardından TTB Merkez 
Konseyin görevden alınması için 

davaname düzenlendi ve TTB Ya-
sasında değişiklik yapılması temel-
siz şekilde gündeme getirildi. Bizler 
bu hukuksuzluğa karşı, geçmişte 
olduğu gibi “Mesleğimize, Odamıza, 
Birliğimize” sahip çıktığımızı bir 
kez daha ifade ediyoruz. 

* 
Her yıl yaptığımız Güz Oku-

lu’muzu 29-30 Ekim tarihlerinde 
“Sınıf Sendika Sağlık” üst başlığıyla 
gerçekleştirdik. Cumhuriyet dönemi 
emek hareketi, sağlık ve sosyal gü-
venlik politikaları ile sendikal sü-
reçlerin yer aldığı programda, önü-
müzdeki süreçte kamu sağlık hiz-
metleri konusunda yapılacaklar da 
tartışıldı. Gençlerin katılımı ve su-
numların niteliği açısından oldukça 
değerli bir etkinlik oldu. 

* 
Bilindiği gibi 28 Eylül’de tamam-

lanmadan açılan Etlik Şehir Has-
tanesi nedeniyle kapatılması dü-
şünülen hastanelerimizin kapatıl-
mayacağı ve hizmete devam edeceği 
Sağlık Bakanı tarafından Tweet atı-
larak duyurulmuş ve genelge ya-
yımlanmıştı. Ancak pratikte böyle 
olmadığı görüldü. Asistan hekim-
lerin tamamı, eğitim görevlisi ve 
uzmanların % 70’den fazlası Etlik 
Şehir Hastanesi’ne gitti. Bunun yanı 
sıra sözleşmeye aykırı olarak has-
tanelerden tıbbi cihazlar, ilaçlar, 
malzemeler de Etlik Şehir Hasta-
nesi’ne götürüldü. Hastane ziya-
retleri sonrası yaptığımız açıkla-
malarda, gelenek oluşturan, özel-
likle yoksul halkın kolay ulaşabildiği 
hastanelerin gerekli iyileştirmelerle 
hizmete ve eğitime devam etmesini 
talep ettik. İkiye bölünerek parça-
lanan, içi boşaltılan hastanelerde 
kalan hekim ve sağlık çalışanlarına 
terk edilmişlik duygusu yaşatan, 
halkın sağlık hizmetlerine ulaşma-
sını engelleyen bu durumun bir an 
önce düzeltilmesi gerekmektedir.  

* 
Türkiye, 13 Kasım’da İstanbul 

İstiklal Caddesi’nde altı yurttaşı-
mızın ölümüne onlarca yurttaşı-
mızın yaralanmasına yol açan terör 
saldırısıyla sarsıldı. Hepimizi de-
rinden etkileyen, korku ortamı ya-
ratmaya yönelik bu saldırıyı Ankara 
emek meslek örgütleri olarak yap-
tığımız basın açıklamasıyla kınadık 
ve teröre teslim olmayacağımızı 
kamuoyuna bir kez daha ifade ettik.  
Dileriz süreç şiddet sarmalına doğru 
evrilmez. 

Cumhuriyetimizin 100. yılına gi-
receğimiz bu dönemde demokratik 
bir ülkede barış içinde bir yaşam 
umuduyla...

ATO’dan
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Asistan Hekimler:  
Hakkımız Olmayan Bir 
Şeyi Değil Maaşımızı 
İstiyoruz
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
çalışan asistan hekimler ve sağlık 
çalışanları artan hayat pahalılığı 
karşısında insanca yaşamalarına 
yetecek koşullar istediklerini 
duyurdular.

Bir süredir maaşla-
rın zamanında yatma-
ması nedeniyle sıkıntı 
yaşayan Ufuk Üniver-
sitesi asistanları ve sağ-
lık çalışanları 18 Ka-
sım’da Ankara Tabip 
Odasıyla birlikte bir ba-
sın açıklaması düzen-
leyerek sorunun çözül-
mesini istediler.  

Açıklamayı okuyan 
asistan hekim Mustafa 
Şahan Uyanık “Beş ay 
önce herkese 3500 TL 
civarında asgari ücretin 
altında bir miktar para 
yattı ve birkaç gün son-
ra geriye kalan eksik 
ödemeler tamamlandı. 
İdare ile gerçekleştiril-
diğimiz görüşmelerden 
sonra maaşlarımız ko-
nusunda artık bir prob-
lem yaşanmayacağı ta-
rafımıza iletildi. Kasım 
ayında ise aynı sorun 
bir kez daha tekrar ede-
rek, ne zaman ödene-
ceği ile ilgili tatmin edi-
ci bir açıklama henüz 
yapılmadı.” sözlerini 
kaydetti. 

Temel ihtiyaçları 
karşılayamayacak 
duruma geldik 

Pek çok Ufuk Üni-
versitesi çalışanının 
kira, fatura ve temel 
ihtiyaçlarını karşılaya-
mayacak duruma gel-

diğini söyleyen Dr. 
Uyanık nöbet ertesi 
izin hakkı bahane edi-
lerek asistan hekim 
maaşlarında kesinti ya-
pıldığını, bu nedenle 
diğer hastanelerdeki 
asistanlar ile araların-
daki maaş farkının ner-
deyse iki katına çıktı-
ğını duyurdu.  

Dr. Uyanık, Ufuk 
Üniversitesi çalışanları 
olarak hakları olmayan 
bir şey talep etmedik-
lerinin altını çizerek 
“Her geçen gün artan 
hayat pahalılığının al-
tında ezilen çalışanlar 
olarak insanca yaşa-
mak istiyoruz” dedi. 

Maaşlar devlet 
güvencesi ile eşit 
hale getirilmeli 

Açıklamadan sonra 
söz alan ATO Başkanı 
Dr. Muharrem Bayte-
mür “Devletin Ufuk 
Üniversitesi hekimle-
rine ve çalışanlarına 
desteğini göstermesi 
gerekiyor. Vakıf üni-
versitesi çalışanları ol-
duğu için aynı görevi 
yapan kamu üniversi-
tesindeki ve Bakanlık-
taki asistan hekimleri-
mize göre çok daha dü-
şük maaş almaktalar. 
Bunun devlet güven-
cesiyle eşit hale geti-
rilmesi gerekiyor.” diye 
konuştu.

Hekim Postası
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işçi sağlığı

Ankara Tabip Odası’nda 
uzun süredir değişik 
alanlarda çalıştınız ve 
olağandışı durumlarda 
sağlık  hizmeti ve işçi 
sağlığı alanlarından hiç 
kopmadınız. Bu iki 
alana ilginizin kaynağı 
nedir? 

Dr. Ercan Yavuz: Bu iki 
alan bir eğitimden daha fazlası 
öğrenme ile ilgili bir alandır. 
Deprem gibi doğa olayları ya 
da maden kazası gibi insan 
faktörü ile gelişen olağan dışı 
durumlar size her zaman bir 
şeyler öğretir.  

Dolayısıyla sürekli bir öğ-
renme süreci içinde olur ve 
gördüklerinizden deneyim elde 
edersiniz. Bu deneyimi örneğin  
‘nasıl daha az iş kazası olabilir?’ 
gibi bir sorunun çözümünde 

kullanarak öğrendikleriniz ve 
deneyimleriniz ile yanlışların 
düzeltilmesine katkı sunabi-
lirsiniz. Ankara Tabip Odası’nın 
en aktif komisyonları olan Ola-
ğandışı Durumlarda Sağlık Hiz-
meti ve İşçi Sağlığı Komisyonu 
içinde bilgimizi, birikimimizi 
paylaşmaya çalışıyoruz. So-
nuçta başta insan sonra hekim 
olarak yaşadığımız topluma bir 
faydamız olması gerektiğine 
inanıyorum. 

Amasra’da meydana 
gelen maden kazasının 
ardından sizin, TTB ve 
Ankara Tabip 
Odasından bir heyetle 
Amasra kömür maden 
ocağını ziyaret 
ettiğinizi biliyoruz. 
Kazanın ilk anlarından 
itibaren neler yaşandı?  

E.Y: Türkiye Taşkömürü Ku-
rumu’na ait Amasra Taşkömü-
rü İşletmesi Müessesesi’nde 14 
Ekim 2022 günü, saat 18.00’ı 
takip eden dakikalarda yaşanan 
patlama sonucu ölümlü bir ma-
den kazası haberi ile kamuoyu 
bilgilendi.  

Olayın gerçekleştiği andan 
itibaren Bartın Tabip Odası yö-
netimi sürecin takipçisi oldu. 
Bizler de inceleme yapmak için 
bir heyet oluşturarak 16 Ekim 
sabahı bölgeye gittik. Heyette 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Ge-
nel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, 

Merkez Konseyi üyesi Dr. Ah-
met Karer Yurtdaş, Ankara Ta-
bip Odası Başkanı Dr. Muhar-
rem Baytemür, İşçi Sağlığı ve 
İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme 
Kurulu üyesi ve Karabük Tabip 
Odası Başkanı Dr. Halil Berkay 
Uzuncu ile birlikte Olağandışı 
Durumlarda Sağlık Hizmetleri 
Kolu Yürütme Kurulu üyesi 
olarak yer aldım.  

Heyetin yaptığı 
incelemenin sonuçları 
bir ön rapor olarak 
sunuldu ve arkasından 
daha detaylı bir 
raporun hazırlandığını 
biliyoruz. Kazaya ilişkin 
rapora geçmeden önce 
bize madenciliğin 
bölgedeki rolünden 
bahseder misiniz?   

E.Y: Amasra ilçesi, Bartın 
iline bağlı, kış aylarında yaza 
göre önemli ölçüde azalan nü-
fusunun büyük kısmını maden 
ve turizm işçileri ve ailelerinin 
oluşturduğu Karadeniz’e sıfır 
noktasında bir yerleşim yeri. 
1968 yılında açılan işletmeyle 
birlikte kent nüfusunun büyük 
oranda geçim kaynağı maden-
cilik olmuş. Toprağa dayalı 
kendi kendine yeten üretim 
sistemi, yerini neredeyse her 
aileden birinin madende çalış-
tığı endüstriye bağımlı bir üre-
tim sistemine bırakmış.  Fakat 
ilerleyen yıllarda artan mali-

yetler ve kar oranlarında ya-
şanan düşüşler sonrasında daha 
az işçiyle daha çok iş üretme 
mantığına bu bölgede de ge-
çilmiş durumda.  

Bugünkü durumda 
madende çalışan işçi 
profili ve çalışma 
koşulları hakkında 
neler söylenebilir? 

E.Y: Geçmişte 6000’lere va-
ran işçinin çalıştığı madende 
bugün 585 işçi çalışır hale gel-
miş. Bu 585 işçinin büyük ço-
ğunluğunu çevre köylerde ika-
met eden yoksul gençler oluş-
turuyor. Aynı zamanda belli 
bir oranda üniversite mezunu, 
iş imkanlarıyla ilgili sorun ya-
şayan mühendisler ve çeşitli 
alanlardan acil tıp teknisyeni, 
hemşire gibi sağlık emekçileri 
de maden işçisi olarak burada 
çalışıyor.  Her ay 10 ile 15 iş-
çinin madende işe giriş ve işten 
ayrılışları oluyor ki bunun yük-
sek bir değişim oranı olduğunu 
söylemek mümkün.  

Madende işçilerin 
çalışma düzeni ve 
koşulları nasıl?  

E.Y: Mevcut çalışma düze-
ninde işçiler günde sekizer sa-
atlik üç vardiya halinde çalı-
şıyor. Haftalık mesai cuma gece 
00.00’da bitiyor ve pazartesi 
sabah 08.00’da tekrar başlıyor. 
İşçiler büyük oranda iş tertibi 
usulüyle çalışıyor. Yani vardiya 
başlangıcında işler tanımlanı-
yor, işini bitiren gruplar yer 
altını terk ediyor. Vardiya süresi 
içinde verilen aralarda işçiler 
yer altında kalıyor, mola için 
yer üstüne çıkamıyor. Yemek, 
yol gibi işe dair rutinler işçile-
rin kendi imkanlarıyla yerine 
getiriliyor.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden 
ocağında 42 madencinin yaşamını yitirmesi, 10 işçinin yaralanmasına sebep olan 
kazanın hemen ertesinde Amasra’da yerinde inceleme yapan TTB heyeti kazaya 
ilişkin bulguları raporlaştırdı. Heyette yer alan Olağandışı Durumlarda Sağlık 
Hizmeti üyesi Dr. Ercan Yavuz bu kazanın meydana gelme sebeplerini Hekim 
Postası okuyucuları için anlattı.

Sibel Durak

Amasra Taammüden 
Cinayettir

Artan maliyetler 
ve kar oranlarında 
yaşanan düşüşler 
sonrasında  
daha az işçiyle 
daha çok iş üretme 
mantığına bu 
bölgede de geçilmiş 
durumda.

“

“

Yemek, yol gibi işe 
dair rutinler 
işçilerin kendi 
imkanlarıyla 
yerine getiriliyor.

“ “
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işçi sağlığı
Yaptığınız incelemede 
kaza olasılığını arttıran 
uygulamalara denk 
geldiniz mi?  

E.Y: Madenin son dönem iş-
leyişinde, geçtiğimiz yaz ayla-
rından beri yeni galeri açılma-
sına dair bir çalışmanın mevcut 
olduğunu öğrendik.  Kendi ba-
şına patlama riskini arttıran 
bir faktör olarak bu durumun 
önemi heyetimizce not edildi. 
Aynı zamanda bu dönemden 
beri çıkarılan kömür mikta-
rında önemli bir azalmanın ol-
duğu ve işçi sayısı yetersizli-
ğinin mevcut çalışanlar ara-
sında önemli bir gündem ol-
duğu da bize ifade edilen ko-
nulardan.  

Kaza günü yaşananlara 
ilişkin neler 
söyleyebilirsiniz?  

E.Y: Patlama bilindiği gibi 
14 Ekim Cuma günü saat 
18.00’ı takip eden dakikalarda 
gerçekleşti. Öncesinde çeşitli 
spekülasyonlar yapılmış ol-
makla birlikte sonrasında kesin 
olarak olayın bir grizu patla-
ması olduğu anlaşıldı.   

Yerelde görüşülen sağlık 
emekçilerinden alınan bilgilere 
göre can kayıpları ve ağır ya-
ralıları grizu patlamalarında 
olageldiği üzere üç ayrı gruba 
ayrımak mümkün. Patlama 
sonrası açığa çıkan karbonmo-
noksit zehirlenmesi ile hayatını 
kaybeden işçiler, madenden en 
erken çıkarılanlar oldular. Ar-
dından yanık sonucu hayatını 
kaybedenler ve travma sonucu 
hayatını kaybeden işçilere ula-
şıldı.  

Bu ilk süreç, yanık üniteleri 
ve hiperbarik oksijen tedavisi 
ünitelerine böylesi kazalar son-
rası önemli ölçüde ihtiyaç du-
yulduğunu yeniden gösterdi. 
Bu üniteler önemli ölçüde tek-
nik donanım ve deneyimli per-
sonel ve oturmuş kurumsal di-
siplin gerektirmektedir. Dola-
yısıyla her sağlık biriminde bu-
lunmaları doğru değildir. Ancak 
maden ocağı veya rafinerilerin 
bulunduğu illerde bu ünitelerin 
bulunması bir zorunluluktur. 
Sağlık Bakanlığının merkezi 
planlamayı buna uygun yap-
ması gerekirdi.  Amasra’da bu 
üniteler olmadığı için yaralılar 
tedavi için İstanbul’a sevk edil-
di.  

Bu kazanın 
yaşanmasına nelerin 
sebep olduğu ile ilgili 
ön raporda işaret 
ettiğiniz sonrasında da 
raporda yer alan 
bilgileri paylaşır 
mısınız?  

E.Y: Bu maden kazasına iliş-
kin söyleyebileceğimiz  -320 
Kalın Damar Tavan Yolu'ndaki 
patlatma çalışması kaynaklı 
olarak meydana gelmiş, grizu 
ve kömür tozu patlamasını içe-
ren bir patlama olduğudur. Bu 
patlatma çalışmasında işçiler 
aktif çalışmaktadırlar, ancak 
patlatma çalışmalarının bir 
prosedürü vardır. Patlatma ça-
lışması sırasında ortamda işçi 
bulunamaz, patlatma yapılan 
yerin hava drenajı mutlaka 
sağlanmalıdır.    

Bu söylediğinizden 
madende hava 
drenajının yeterli 
olmadığını anlayabilir 
miyiz?  

E.Y: Amasra Taşkömürü İş-
letme Müessesesi’nin maden 
havalandırmasının iyileştiril-
mesine dair hayata geçmeyen 
yatırım ve iyileştirme projeleri, 
kazanın meydana gelmesinde 
önemli rol oynamıştır. Yetersiz 
ve etkisiz havalandırma sistemi 
olayın meydana gelmesindeki 
en temel unsurdur.  Bu nedenle 
yanıcı, patlayıcı gazları ve toz-
ları insanların çalıştığı ve bu-
lundukları yerlerde seyreltme 
ve hızla ortamdan uzaklaştır-
ma görevi yerine getirileme-
miştir. 

 Merkezi gaz izleme siste-
minden alınan veriler ince-
lendiğinde metan seviyelerinin 
uzun süre boyunca müteakip 
defalar yüzde 1,50 ve yüzde 
2'nin üstünde kaldığı, nere-
deyse rutin olarak yüzde 
1,50'yi, düzenli olarak da yüz-
de 2'yi aştığı için potansiyel 
patlayıcı metan seviyeleri oluş-
muştur. Teknik olarak metan 
gazının alt patlama limiti olan 
yüzde 5'i geçtiği durumlar da 
yaşanmıştır ancak tertip def-
terleri incelendiğinde ikaz ve 
alarm seviyelerinde maden 
ocağının kısmen dahi olsa boş-
altılması yönünde bir önlem 
alındığı ve üretim miktarla-
rında bir azalma olduğu da 
görülmemiştir. 

Bu kaza önlenebilir 
miydi?  

E.Y: Raporun "Metan Dre-
najı" başlığında da belirtildiği 
gibi TTK'ye bağlı ocaklarda 
metan drenajı uygulaması ya-
pılmamaktadır. Bu durum ya-
şanan kazanın, yetersiz ve et-
kisiz havalandırma ile birlikte 
temel nedenlerinden biridir.  

Ayrıca işletmede kömür tozu 
ile mücadele konusunda ha-
zırlanan yönergenin bulunuyor 
olması, işletme yetkililerinin 
de riskin farkındalığına işaret 
etmektedir. Ancak grizu pat-
lamasının kömür tozu patla-
masına eşlik etmiş olması, ya-
pılan tozla mücadele çalışma-
sının yetersiz olduğunu gös-
termektedir. Havalandırma sis-
temi yeterli ve etkili olsa, me-
tan drenajı uygulaması hayata 
geçirilmiş olsa ve tozla müca-
dele etkin yapılsaydı kaza ön-
lenebilir ya da en azından etkisi 
azaltılabilirdi.  

İzlenimlerinize göre bu 
madende yeterli 
denetim yapılıyor 
muydu? 

E.Y: Öncelikle yeraltının zor 
şartları ve kompleks jeolojik 
yapısından dolayı maden oca-
ğında etkin bir denetlemenin 
sağlanması çok önemlidir. İş-
letmede P2 vardiyası (08.00-
16.00) dışındaki vardiyalarda 
bulunan mühendisler genelde 
vardiya mühendisleridir. Mü-
essesedeki toplam vardiya mü-
hendisi sayısı 4'tür. Kazanın 
meydana geldiği P2'de görevli 
tek vardiya mühendisi vardır. 
Kendisi, yer üstündeki rutin 
işlerini tamamlayıp, saat 
17.50'de yer altına girip, üretim 
yerine giderken -300 kotunda 
kazanın meydana geldiği an-
laşılmaktadır. İşletmede, yer 
altındaki farklı kartiye (birkaç 
üretim ünitesinden oluşan 
ocak) ve birimlerde yapılan 
tüm teknik işleri tek bir vardiya 
mühendisi ile denetlemenin ve 
yönetmenin yetersiz kalacağı 
aşikardır 

Ocağa girip çıkan işçileri bile 
saymaktan aciz şirket utan-
madan “alınan en yüksek ve 
sürekli denetimde olan tedbir-
lere rağmen yaşanan kazaya 
anında müdahale gerçekleşti-
rildi” şeklinde açıklamalarla 
cinayeti örtmeye çalışıyor. 
Amasra taammüden cinayettir. 

Maden ocağı veya 
rafinerilerin 
bulunduğu illerde  
yanık üniteleri ve 
hiperbarik oksijen 
tedavisi 
ünitelerinin 
bulunması bir 
zorunluluktur. 
Sağlık Bakanlığının 
merkezi 
planlamayı buna 
uygun yapması 
gerekirdi.

“
“
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hedefte TTB var

Dünden Bugüne Hedefte Hep TTB Vardı

Kitlesel çapta düzenlenen “Beyaz 
Önlüklüler Yürüyüşü”nün ardından 
dönemin hükümeti TTB yönetimini 

değiştirmeye çalıştı. TTB bu süreçte özerkliğini 
korumak adına etkili bir demokrasi mücadelesi yürüttü. 

1967
 

1986: Dr. Erdal Ata-
bek tahliye edildi.  

 
1987: TTB Merkez Kon-

seyi eski yöneticisi ve birliğe 
bağlı çeşitli odaların üyesi 
21 kişi hakkında TCK 141. 
Maddesindeki yasaklara ay-
kırı davranma iddiası ile 
dava açıldı. Yargılananlar 
arasında TTB Başkanı Erdal 
Atabek, İkinci Başkan Esat 
Eşkazan, Genel Sekreter 
Mehmet Şükrü Güner, Say-
man M. Fazıl Yazıcı üye Meh-
met Mücahit Atmanoğlu, üye 
Sinan Yıldız ve üye İsmet 
Koray bulunuyordu. 

  

1988: Dava 
Ocak ayında za-

man aşımından düştü. 1986

Ülkedeki tüm 
demokratik kitle 
örgütü ve sen-
dikalar gibi ta-
bip odaları da 
kapatıldı. 

Türk Tabipleri Birliğini hedef alan yaklaşımlar sadece bugüne özgü değil. Kurulduğu günden bu yana TTB, muhalif tavrı 
nedeniyle her dönem baskıların odağında oldu. Karşılaştığı tüm bu baskılara rağmen 70 yılı geride bırakan TTB, 
hekimlerin ve halkın hakları için sözünü söylemeyi sürdürüyor. 

1980

 

Barış 
Derneği 
Davası   

TTB Başkanı Dr. Erdal 
Atabek, Barış Derneği da-
vası nedeniyle tutuklandı. 
Bu süreçte hükümet TTB 
ve tabip odalarını ele ge-
çirme konusunda ümitlen-
diler ancak TTB Büyük Kon-
gresi yapıldığında hapiste 
olan Dr. Erdal Atabek yeni-
den başkanlığa seçildi. Dö-
nemin iktidarı aradığını bu-
lamayınca kanun değişikli-
ğine gitti. TTB Merkez Kon-

seyini Ankara’ya al-
dılar ve Merkez 
Konseyine seçilmek 

için Ankara’da oturma şartı 
getirdiler. Bu gelişme üze-
rine hekimler Dr. Nusret Fi-
şek’i başkan seçtiler. 

Eylül 1985 
İdam cezasının Türk Ceza 

Yasasından çıkarılmasına i-
lişkin görüşlerini Cumhur-
başkanı, Başbakan, TBMM 
Başkanı ve kamuoyuna 
açıklayan TTB Merkez Kon-
seyi hakkında dava açıldı. 
Hazırlanan iddianamede 
merkez konseyin altı 
üyesinin görevine son ve-
rilmesi talep edildi.  Yargıla-
ma sonucunda açıklamanın 
TTB’nin amaçlarına aykırı 
olmadığına karar verildi. 

1982-1985

19881987

ATO’nun Gezi Davası   

İyi Hekimlik 
Yargılanamaz  

Sağlık Bakanlığı, Gezi Par-
kı olayları sürecinde “hukuka 

aykırı olarak yetkisiz ve kont-
rolsüz revir adı altında sağlık 
hizmeti birimi açıp işlettiği 
ve amaçları dışında faaliyet 
gösterdikleri” iddiasıyla An-
kara ve Hatay tabip odaları 
yönetim ve onur kurullarının 

görevden alınması için dava 
açtı. 

13 Şubat 2014: ATO’da 
düzenlenen basın açıklama-
sında 2012-2014 dönemi ATO 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Özden Şener, davanın siyasi 
olduğunu, toplumsal muha-
lefet güçlendikçe meslek ör-
gütlerine yönelik baskıların 
artırıldığını söyledi.  

15 Şubat 2014: Güven-
park’ta ATO’ya destek olmak 
için diğer illerden gelen tabip 
odası temsilcileri, demokratik 
kitle örgütleri, hekimler, tıp 
öğrencileri ve halkın katılı-
mıyla geniş çaplı bir basın 
açıklaması düzenlendi.  

2014

Devam sonraki sayfada

 
 

 
1994: Uzman hekimlerin 

Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’ya rotasyona gönderilme-
lerine ilişkin kararı eleştiren 
TTB Merkez Konseyi üyeleri 

DGM sav-
cısına ifa-

de verdi. Savcı 
açıklama eleştiri içerdiği ve 
suç unsuru taşımadığı için 
takipsizlik kararı verdi.  

 
Aralık 2000: Açlık grevleri 

nedeniyle yapılan basın açık-

laması gerekçe gösterilerek 
TTB Merkez Konseyin görev-
den alınması talep edildi. Da-
vada suç unsuru taşıyan ye-
terli delil elde edilemediği 
için görevden almaya gerek 
olmadığı sonucuna varıldı. 
Bu gerekçelerle dava redde-
dildi.

1994 2000



16 Şubat 2014: TTB Genel 
Yönetim Kurulu’na katılan 
22 ilin tabip odası temsilcileri 
de “ATO’nun işlediği suçu biz 
de işledik” diyerek saldırıya 
karşı hep birlikte mücadele 
edeceklerini dile getirdiler. 
Davaya hem yurtiçi hem 
yurtdışından tepkiler yağdı.  

15 Mart 2014: Ankara Da-
yanışması tarafından düzen-
lenen "Gezi ve Sağlık Hiz-
metleri" forumunda "Bu dava 
hekimlerin değil hepimizin" 
denildi.  

Sosyal medyada  “Hekim-
liğime Dokunma” adıyla bir 
topluluk kuruldu. Aralarında 
İnsan Hakları için Hekimler 
Örgütü , Dünya Tabipler Bir-
liği, İngiliz Tabipler Birliği, 
Alman Tabipler Birliği, Av-
rupa Hekimler Daimi Komi-
tesi, Amerikan Acil Tıp Aka-
demisi, Sağlık ve İnsan Hak-
ları Kuruluşları Federasyonu, 
İnsan Hakları İçin Doktorlar, 
Sağlık Kuruluşları İttifakı, 
Eğitim ve Hizmet Yoluyla 
Küresel Sağlık  ve İrlanda 
Hemşireler ve Ebeler Örgü-
tü’nün yer aldığı uluslararası 
tıp örgütleri dönemin Baş-
bakanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a mektup göndererek 
Sağlık Bakanlığı’nın, TTB 
üyelerine karşı başlattığı ya-
sal işlemleri derhal ve ko-
şulsuz olarak durdurmasını 
talep ettiler. Erdoğan’a gön-
derilen mektup, British Me-
dical Journal (BMJ) isimli 
uluslararası tıp dergisinde 
de yayınlandı.  

21 Eylül 2014: Gereksi-
nimi olan herkese ayrımsız 
sağlık hizmeti verilmesini 
savundukları gerekçesiyle 

Sağlık Bakanlığı tarafından 
ATO yöneticileri hakkında 
açılan dava öncesinde An-
karalılar ve hekimler  “He-
kimliğime Dokunma!” yazılı 
çerçevelerle çektirdikleri fo-
toğraflarla ATO’ya destek 
verdiler.  

30 Eylül 2014: Ön duruş-
manın yapıldığı gün arala-
rında milletvekilleri, demok-
ratik kitle örgütü, sendika 
ve meslek örgütü temsilcileri 
ve tabip odalarının temsil-
cileri ATO’ya destek olmak 
için mahkemeye geldiler. Du-
ruşma öncesinde basın açık-
lamasını okuyan TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Dr. Beyazıt 
İlhan, Sağlık Bakanlığı’nın 
açtığı bu davaların siyasi da-
valar olduğunu, hükümetin 
kendisine muhalif gördüğü 
hiçbir şeye tahammülünün 
olmadığını, demokratik tep-
kilere katlanamadığını söy-
ledi. Mahkeme, Oda vekille-
rinin davanın reddedilmesi 
yönündeki itirazlarını karara 
bağlamazken 23 Aralık 2014 
günü saat 10.50’de tahkikat 
duruşması yapılmasına karar 
verdi. 

24 Ekim 2015: Hatay Ta-
bip Odası Yönetim Kurulu 
ve Onur Kurulu üyelerinin 
görevden alınması için Sağlık 
Bakanlığının açtığı dava Ha-
tay 3. Asliye Mahkemesinde 
reddedildi.  

20 Şubat 2015: Ankara 
23. Asliye Hukuk Mahkeme-
sinde görülen ATO’nun Gezi 
Parkı davasında “İyi Hekim-
lik Yargılanamaz” kararı çık-
tı.  

Dava öncesinde yapılan 
basın açıklamasında 2014-
2016 dönemi ATO Başkanı 
Dr. Çetin Atasoy iyi hekimlik 
değerlerinin yargılanamaya-
cağını dile getirerek “Anka-
ra’nın, İstanbul’un, İzmir’in, 
Adana’nın meydanları kan 
ve gözyaşıyla yıkanırken,  
ambulanslar gösteri alanla-
rına gitmiyorken, hekimler 
eli kolu bağlı, duracaklar 
mıydı? Kuşkusuz, hayır! Ha-
yır, çünkü, “halk sağlığını 
korumak” TTB’ye ve tabip 
odalarına yasa ile verilmiş 
bir görevdir. Hayır çünkü, 
yeminlerine ve etik değerle-
rine göre hekimler sağlık yar-
dımına gereksinim duyanlara 
hiçbir ayrım gözetmeden yar-
dım etmekle yükümlüdür” 
dedi.  

Görülen duruşmada mah-
keme davanın reddine karar 
verdi.  

Mahkemenin verdiği ka-
rarı değerlendiren TTB Mer-
kez Konseyi Başkanı Dr. Ba-
yazıt İlhan, “utanç davası”nın 
sona erdiğini belirterek da-
vanın reddedilmesinin hukuk 
adına çok önemli olduğunu 
söyledi. 
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Savaş Bir 
Halk Sağlığı 
Sorunudur 
diyen TTB 
Yargılandı   

24 Ocak 2018: TTB Mer-
kez Konseyi kamuoyuna bir 
açıklama yaptı. Açıklamada: 
“Savaş, doğada ve insanda 
tahribat yapan, toplumsal 
yaşamı tehdit eden, insan 
eliyle yaratılan bir halk sağ-
lığı sorunudur. Her çatışma, 
her savaş; fiziksel, ruhsal, 
sosyal ve çevresel sağlık 
açısından onarılmaz sorun-
lara yol açarak büyük bir 
insani dramı da beraberinde 
getirir. Yaşatmaya ant içmiş 
bir mesleğin mensupları ola-
rak, yaşamı savunmanın, 
barış iklimine sahip çıkma-
nın birincil görevimiz ol-
duğunu aklımızdan çıkar-
mıyoruz. Savaşla baş etme-
nin yolu, adil, demokratik, 
eşitlikçi, özgür ve barışçıl 
bir yaşam kurmak ve bunu 
sürekli kılmaktır. Savaşa 
hayır, barış hemen şimdi! 
ifadelerine yer verildi.” 

26 Ocak 2018: Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Er-
doğan partisinin il başkan-
ları toplantısında bu açık-
lamayı sert sözlerle eleştirdi. 
Çeşitli medya grupları da 
açıklamada olmayan ifade-

ler kullanarak TTB’yi zan 
altında bırakma girişiminde 
bulundu. 

29 Ocak 2018: Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından TTB Merkez Kon-
seyi üyeleri hakkında so-
ruşturma başlatıldı. TTB 
avukatları tarafından An-
kara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı ile görüşme yapılarak, 
Savcılığın talebi halinde 
Merkez Konseyi üyelerinin 
istendiği zaman ifade için 
gelebilecekleri, talep edilen 
belge ve bilgileri savcılığa 
verebilecekleri bildirildi. 

30 Ocak 2018: TTB Mer-
kez Konseyi üyesi 11 hekim 
sabah saat 06.30’da evlerine 
yapılan baskınla gözaltına 
alındı. Aynı saatlerde po-
lisler bina görevlisi ile bir-
likte çilingirle açarak TTB 
binasına girip henüz avu-
katlar gelmeden arama yap-
maya başladı. TTB avukat-
ları aramaya daha sonra ne-
zaret edebildiler.  

2014 2015

Önceki sayfadadan devam

 
 

19 Temmuz 2016: 15 
Temmuz darbe girişimi son-
rasında hekimlere istirahat 
raporu vermemeleri için ya-
pılan baskılar karşısında 

hekim bağımsızlığına saygı 
gösterilmesini isteyen TTB 
ve ATO, adli muayene ve 
raporlama süreçlerinde he-
kimlik değerlerinden taviz 
verilemeyeceğini bir kez 
daha hatırlattı.

2016

2018

Devam sonraki sayfada

hedefte TTB var
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Merkez konseyi üyelerine 
yönelik başlatılan gözaltı iş-
lemi saat 14.00 civarında 11 
Merkez Konseyi üyesi için ta-
mamlandı, Ankara dışında 
ikamet eden 7 üyenin Anka-
ra’ya getirileceği öğrenildi. 
Aynı saatlerde binada yapılan 
arama sona erdi.  Aramanın 
sonlandırılmasıyla, saat 
14.00’ü takiben bina önünde 
bekleyen çok sayıda hekim 
ve dayanışma amacıyla gelen 
kurum temsilcileri içeri gir-
diler. 

31 Ocak 2018: Gözaltılar 
British Medical Journal’a 
(BMJ) konu oldu.  Dergide, 
Julian Sheather imzasıyla yer 
alan yazıda, “Türkiye kendi 
hekimlerine saldırıyor” ifa-
deleri kullanıldı. Dünyanın 
saygın sağlık dergisi Lancet 
de gözaltıları konu edindi. 

01 Şubat 2018: TTB Etik 
Kurulu, Merkez Konseyinin 
açıklamasını mesleki değer-
lerin getirdiği yükümlülükler 
çerçevesinde haklı ve meşru 
olduğunu belirtti. Meslek ör-
gütlerinin toplum sağlığını ve 
mesleki değerleri korumakla 
görevli olduğunu hatırlattı.  

02 Şubat 2018: 35 Tabip 
Odası gazete ilanı vererek, 
gözaltına alınan TTB Merkez 
Konseyi üyelerinin serbest bı-
rakılmasını talep ettiler. Dün-
ya Tabipler Birliği, İnsan Hak-
ları İçin Hekimler Örgütü, Av-

rupa Hekimler Daimi Komi-
tesi, Avrupa Tabip Birlikleri 
Forumu  ve Uluslararası İş-
kence Mağdurları Rehabili-
tasyon Konseyi yöneticileri, 
TTB Merkez Konseyi üyele-
rinin gözaltına alınmalarını 
kınayan ve bir an önce serbest 
bırakılmalarını talep eden bir 
mektubu Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a gönder-
di. 

03 Şubat 2018: Gözaltına 
alınan TTB Merkez Konseyi 
İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan 
Adıyaman ve Merkez Konseyi 
üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp 
ile Dr. Ayfer Horasan Savcılık 
görüşmesinin ardından adli 

kontrol kaydıyla serbest bı-
rakıldılar. Serbest bırakılma-
larının ardından Dr. Sinan 
Adıyaman  “Biz hekimlik gö-
revimizi yaptık. Bundan sonra 
da hekimlik görevimizi yap-
maya devam edeceğiz. Her 
zaman yaşamdan yana ola-
cağız.” diye konuştu.  

05 Şubat 2018: Gözaltında 
bulunan 8 Merkez Konseyi 
üyesi Savcılık görüşmesinin 
ardından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. ABD’li dil-
bilimci, siyasi eleştirmen ve 
yazar Noam Chomsky, TTB 
Merkez Konseyi üyelerinin 
gözaltına alınmasıyla ilgili 
olarak, TTB’ye destek mesajı 
gönderdi.  

06 Şubat 2018: Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Türk Tabipleri Birliği ve 
Türkiye Barolar Birliği gibi 
kurumların ismindeki “Türk” 
ifadesinin kaldırılacağını söy-
ledi. Açıklamaya toplumun 
çeşitli kesimlerinden tepki 
geldi. 

13 Nisan 2018: Sağlık Ba-
kanlığı’nın açtığı davanın ön 
inceleme duruşmasının ilki 
yapıldı.  

11 Haziran 2018:  TTB’nin  
69. Seçimli Büyük Kongresi 
8-10 Haziran 2018 tarihle-
rinde Ankara’da gerçekleşti-
rildi. Kongrenin son gününde 
yapılan seçimleri Etkin De-
mokratik TTB grubunun lis-
tesi kazandı. 

Önceki sayfadadan devam

Noam Chomsky: TTB’yi 
korumak için her türlü önlem 

alınmalı!

Ankara Tabip Odası’nda, Ankara emek meslek örgütleri’nin katıtılımıyla yapılan 
 “TTB Onurumuzdur” başlıklı ortak basın açıklamasından. 04/05/2019

2018 2019

hedefte TTB var

Devam sonraki sayfada



27 Ekim 2022: Dr. Şeb-
nem Korur Fincancı 19 
Ekim’de bir konferansa ka-
tılmak için bulunduğu Ber-
lin’de bir televizyon kanalına 
adli tıp uzmanı sıfatı ile yap-
tığı açıklamalardan ötürü sa-
bah saatlerinde evinde göz-
altına alındı. Ankara emni-
yetine verdiği ifadenin ar-
dından Sulh Ceza Mahkeme-
sine sevk edilen Dr. Fincancı 
tutuklandı.  

Tutuklama kararı üzerine 
TTB yaptığı açıklamada Dr. 
Fincancı’nın, hakkında so-
ruşturma başlatıldığı bilgi-
sini aldıktan sonra hızla 
yurtdışından dönmesi, çağ-

rıldığı takdirde ifadeye ge-
lebileceği avukatları tarafın-
dan iletilmesi, kaçma veya 
delil karartma şüphesi bu-
lunmamasına rağmen hu-

kuksuz bir sürecin sonunda 
tutuklandığını belirtti. Sağlık 
çalışanlarının hakları ve top-
lumun sağlık hakkı için; 
emek, demokrasi, özgürlük 
ve barış için; bilimin bağım-
sızlığı ve bilim insanlarının 
ifade özgürlüğü için Türk 
Tabipleri Birliği'ne ve Dr. 
Şebnem Korur Fincancı'ya 
sahip çıkmayı sürdüreceğiz.” 
ifadelerine yer verilen açık-
lamada “baskılara karşı geç-
mişte olduğu gibi bugün de 
kazanan, toplumun yaşam 
ve sağlık hakkı mücadelesini 
yılmadan veren TTB olacak-
tır” denildi.
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29 Haziran 2018: Sağlık 
Bakanlığı’nın, TTB Merkez 
Konseyinin görevden alın-
ması için Ankara 7. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde  aç-
tığı davanın ikinci  ön ince-
leme  duruşmasında karar 
verildi. Mahkeme, görevden 
alınması istenen Konseyin, 
görev dönemi sona erdiği 
için, davanın konusuz kal-
dığına ve bu nedenle  esası 
hakkında karar verilmesine 
yer olmadığına hükmetti. 

27 Aralık 2018: TTB da-
vası düşmesine rağmen Ağır 
Ceza Mahkemesinde Merkez 
Konseyi üyelerine karşı açı-
lan davanın ilk duruşması 
yapıldı.  

20 Mart 2018: TTB da-
vasının ikinci duruşması ya-
pıldı. 

3 Mayıs 2019: TTB da-
vasının 3. duruşmasında 
Mahkeme utanç verici bir 
karara imza attı.  Mahkeme, 
dönemin 11 Merkez Konseyi 
üyelerine “halkı kin ve düş-
manlığa tahrik etme” suçun-
dan 2’şer kez 10’ar ay hapis 
cezası verilmesine karar ver-
di.  

3 Mayıs 2019: DünyaTa-
bipler Birliği, Avrupa He-
kimler Daimi Komitesi ve 
İnsan Hakları için Doktorlar 
yaptıkları açıklamalarla  
TTB Merkez Konseyi üyele-
rine hapis cezası verilmesini 
kınadı.  

14 Mayıs 2019: Merkez 

Konsey Üyelerine verilen 
ceza TTB ve tabip odalarınca 
protesto edildi. Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen tabip 
odası başkanları ve TTB 
Merkez Konseyi üyeleri ger-
çekleştirilen basın açıkla-
masının ardından, Adalet 
Bakanlığı’na giderek, mah-
keme sürecinde yaşanan hu-
kuksuzluklara ilişkin kay-
gıları içeren bir dilekçe ver-
diler. 

TTB Yüksek Onur Kurulu 
tarafından yapılan açıkla-
mada “TTB Merkez Konseyi 
üyesi meslektaşlarımız, hem 
birer onurlu hekim, hem bir 
meslek kuruluşunun yöne-
ticisi olarak, görevlerinin ve 
topluma karşı sorumluluk-
larının gereğini yerine ge-
tirmişlerdir. TTB Merkez 
Konseyi üyeleri onurumuz-
dur” ifadelerine yer verildi. 

18 Mayıs 2019: TTB Mer-
kez Konseyi üyelerine verilen 
1 yıl 8 aylık hapis cezasının  
gerekçeli kararı açıklandı. 
Kararda, halkın kin ve düş-
manlığa tahrik suçlamasının 
delilinin bulunmadığı belir-
tildi. “Savaş bir halk sağlığı 
sorunudur cümlesinin tek 
başına okunduğunda her-
hangi bir suçu oluşturmadığı 
şüphesiz” ifadesine yer ve-
rilen kararda “Açıklamanın 
yapıldığı tarih ve dönem iti-
barı ile terör örgütü de aynı 
ve yoğun şekilde benzer ifa-
deler kullandı” denildi.

2022

hedefte TTB var

“TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze 
Yönelik Baskılara Son Verilsin!” 27.10.2022 tarihli basın açıklaması.

 

 

29 Eylül 2022: TTB  
2016-2018 dönemi Merkez 
Konseyi üyelerinin, 1 Eylül 
2016 tarihli “Bu Topraklarda 
Eşitlik ve Barış İçinde Ya-
şamamız Çok Mümkün” ve 
24 Ocak 2018 tarihli “Savaş 
Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
başlıklı basın açıklamaları 

gerekçe gösterilerek yargı-
landıkları davada İstinaf 
Mahkemesi açıklamaların 
suç olmadığına karar verdi. 

Mahkeme ayrıca bir MK 
üyesinin sosyal medya pay-
laşımlarının suç teşkil ettiği 
iddiasının da dayanaktan 
yoksun olduğunu ve fiilin 
kanunda suç olarak tanım-
lanmadığını belirtti.

2022



Etlik Şehir Hastanesi’nin 
açılması ile Dr. Sami Ulus Kadın 
Doğum ve Çocuk, Ulucanlar 
Göz, Etlik Zübeyde Hanım Ka-
dın Doğum, Abdurrrahman 
Yurtaslan Onkoloji ve Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt EAH’nin şehir 
hastanesine taşınması planla-
nıyordu. Proje sona yaklaşırken 
bu hastaneler her an taşınma 
hazırlığı içindeydiler.  

Ancak Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca şehir hastanesinin 
açılışı öncesinde 21 Eylül’de 
sosyal medya üzerinden yaptığı 
açıklamada “Onkoloji Hastanesi 
ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin kapatılacağı yö-
nündeki iddialar asılsızdır. Ka-
patılacak hastanemiz yok. Gu-
rur duyulacak yeni bir hasta-
nemiz var. Hayırlı olsun.” ifa-
delerini kullandı. 

Hastanelerin statüleri 
düşürüldü 

Bu açıklamanın hemen ar-
kasından Sağlık Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü bir genelge ya-
yımladı. Genelgede Dr. Sami 
Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları EAH ve 
Etlik Zübeyde Hanım Kadın 
Hastalıkları EAH’nin kısmen 
taşınacakları; eğitim araştırma 
özelliklerinin kalmayacağı ve 
bundan sonra dal hastanesi 
olarak hizmet vereceği belir-
tiyordu. Yine kısmen taşınacak 
hastanelerden Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt EAH’nin de genel has-
tane olarak hizmet vereceği,  
Ulucanlar Göz EAH’nin ise ka-
patılarak şehir hastanesine ta-
şınacağı genelge ile duyuruldu. 
Onkoloji Hastanesi ile ilgi bir 
bilgiye yer verilmedi. 

Belirsizlik kaosa 
dönüştü  

Yayımlanan genelge ile be-
lirsizlik kaosa dönüştü. Yıllar-
dır nasıl olsa kapatılacak de-
nilerek hiçbir yatırım yapıl-
mayan bu hastanelerde taşın-
ma sürecinde Etlik Şehir Has-
tanesine gitmeyecek personel 
başka hastanelere görevlendi-
rildi. Hastanelerdeki tıbbi ci-
hazların bir kısmı taşındı. Has-
tanelerde ameliyatlar neredey-
se durdu. 

Önce kapanacak dendi 
sonra vazgeçildi  

Kamu Hastaneleri Genel Mü-
dürlüğü 27 Eylül 2022 tari-
hinde yeni bir yazı yayımla-
yarak geri adım attı. Yazıda, 
Ulucanlar Göz Hastanesi’ne 
tekrar müstakil hastane sta-
tüsünün verildiği; Ulucanlar 
Göz Hastanesi, Etlik Zübeyde 
Hanım, Dışkapı Yıldırım Be-
yazıt ve Sami Ulus hastanele-
rinin kısmen Etlik Şehir Has-
tanesi’ne taşınacağı ve eğitim 
ve araştırma hastanesi vasıf-
larının devam edeceği belirtildi.   

Eğitim araştırma vasfı 
kağıt üstünde kaldı 

Yaşanan süreç ile ilgili son 
durumu Ankara Tabip Odası 
yaptığı basın açıklamaları ile 
duyurdu.  

İlk olarak 10 Kasım’da Dr. 
Sami Ulus EAH’nin durumuna 
ilişkin bir açıklama yapıldı. 
Açıklamada, kapanmayacak de-
nilen hastanelerin aslında nasıl 
fiilen işlevsiz hale getirildiğine 
dair kanıtlar sunuldu.  

ATO Başkanı Dr. Muharrem 
Baytemür, hastanenin şu anki 
durumu itibariyle kapanmaya 
doğru gittiğini, hastanenin eği-

tim ve araştırma statüsünün 
kağıt üstünde kaldığını söyledi.   

Uzman sayısı yarıdan 
aza indi 

Hastanedeki uzman sayıla-
rını, kapatılan ve devam eden 
servisleri ve poliklinikleri ay-
rıntılarıyla paylaşan Dr. Bay-
temür şu anda hastanede ame-
liyat yapılamadığına  dikkat 
çekti. Verilen bilgilere göre bi-
yokimya alanında 2 uzmandan 
biri, çocuk cerrahisinde 12 uz-
mandan altısı, çocuk kalp da-
mar cerrahisinde 5 uzmandan 
üçü, çocuk metabolizma has-
talıklarında 2 uzmandan biri, 
çocuk nefrolojisinde 5 uzman-
dan üçü, çocuk enfeksiyon has-
talıklarında 4 uzmandan ikisi, 
çocuk gastroenterolojide 3 uz-
mandan biri gitti. Çocuk kar-
diyolojsinde 6 uzmandan dördü 
ile birlikte yan dal asistanları 
gitti. Anjiografi ünitesi kapa-
tıldı. Çocuk radyolojisinde 6 
uzmandan kimse kalmadı. Ço-
cuk nörolojisinde 7 uzmandan 
altısı ile birlikte yan dal asis-
tanları gitti. Çocuk romatoloji 
alanında iki uzmanın ikisi de 
gitti ve poliklinik kapatıldı. Ye-
nidoğan alanında ise sadece 2 
uzman kaldı. Sami Ulus EAH 
Beştepe ek binası devlet has-
tanesine dönüştürüldü. 

Görüntü çekiliyor 
ancak raporlanamıyor 

Kapatılan ünite, servis ve 
poliklinikler arasında 3 pediatri 
servisi, enfeksiyon hastalıkları, 
palyatif bakım servisi,  Beştepe 
binasındaki yoğun bakım ve 
yenidoğan yoğun bakım servisi, 

çocuk onkolojisi servisi, çocuk 
hematoloji polikliniği, çocuk 
romatoloji polikliniği, sosyal 
pediatri polikliniği, çocuk cer-
rahisi servisi, çocuk kardiyo-
vasküler kliniği yer alıyor. 

Hastanenin kadın doğum 
kliniği tamamen kapatıldı ve 
klinik Keçiören EAH’ye taşındı. 
İki ayrı yataklı servis olan nef-
roloji ve endokrin servisleri 
birleştirildi Hastanede bilgisa-
yarlı tomografi ve MRG çe-
kimleri devam etse de bunları 
haftada bir gün bir uzman he-
kim Etlik Şehir Hastanesinden 
raporlamak için gelecek. Has-
tanede artık anestezi ile çekim 
yapılmıyor. 

Asistan eğitim aksadı  
Açıklamadan sonra söz alan 

Dr. Mine Coşkun asistanların 
eğitim süreçlerine ve iş yükle-
rine ilişkin durumu paylaştı. 
Dr. Coşkun, asistanların Ekim 
ayı boyunca gündüz Etlik Şehir 
Hastanesi’nde, akşam nöbet-
lerinde ise Sami Ulus Hasta-
nesi’nde usulsüz bir şekilde 
çalıştırıldıklarını vurguladı. 

Dr. Coşkun taşınmayla bir-
likte Sami Ulus Hastanesi’ndeki 
bazı kliniklerin eğitim kliniği 
olma özelliğini yitirdiğini, eği-
timlerin zarar gördüğünü, asis-
tanların hocalarıyla yüz yüze 
eğitim ve hastalarını danışma 
olanaklarının kalmadığını ak-
tardı.  

Tıbbi ekipman eksiği 
belirgin boyutta  

17 Kasım Perşembe günü ise 
Ulucanlar Göz EAH’nin duru-
muna dikkati çekmek için Has-

tanemi Açın Platformu bile-
şenleri, hekimler, sağlık çalı-
şanları, siyasi parti temsilcileri 
ve milletvekillerinin katılımıyla 
hastane önünde bir açıklama 
yapıldı. Hastanelerin içlerinin 
boşaltıldığına dikkat çekilen 
açıklamayı ATO Yönetim Ku-
rulu üyesi Dr. Asuman Doğan 
okudu.  

Dr. Doğan, “Kısmen taşındığı  
söylenen  Dışkapı Yıldırım Be-
yazıt, Dr. Sami Ulus Kadın Do-
ğum ve Çocuk, Etlik Zübeyde 
Hanım Kadın Doğum ve Ulu-
canlar Göz Hastanelerinin he-
kim, asistan hekim ve yardımcı 
sağlık personeli yönünden 
önemli eksikler içindeler. Bu 
hastanelerdeki sağlık çalışan-
larının ancak beşte biri kaldı, 
çoğu Etlik Şehir Hastanesi’ne 
götürüldü.” sözlerini kaydetti. 

Hastanelerdeki tıbbi ekip-
man eksiğinin belirgin boyut-
lara ulaştığını söyleyen Dr. Do-
ğan sözlerini “Geçen bunca za-
mana rağmen ameliyatların 
önemli bir kısmı yapılamıyor. 
Servislerin çoğu kapatıldı. Yıl-
lardır “nasıl olsa kapatılacak” 
diye yaklaşılan bu hastanelere 
hiçbir yatırım yapılmamış, çivi 
çakılmamış, duvarlarına bir 
boya bile sürülmemiş durum-
da.” diye sürdürdü.  

Hastanelerin içinin boşal-
tıldığını söyleyen hekimlere in-
celeme başlatıldığını kaydeden 
Dr. Doğan, bu incelemelerin 
bir an önce sonlandırılmasını, 
hastaneleri atıl vaziyette bı-
rakma anlayışına son verilerek 
gerekli iyileştirme ve yatırım-
ların yapılmasını istedi.

Hastaneler Kapanmadı Ama İçleri Boşaltıldı

Hekim Postası

Şehir hastanesi projelerine kurban edilen hastaneler, kapanma tehlikesini atlatsa da şimdi de belirsizliğin ortasında yeni 
sorunlar ile karşı karşıyalar.
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Darbe girişiminin ardından 
alınan tartışmalı kararlardan 
biri de GATA ve askeri hasta-
nelerin Sağlık Bakanlığına bağ-
lanması oldu. 

Yaklaşık 200 yıllık bir de-
neyimi yok eden bu karar 31 
Temmuz 2016’da çıkarılan “669 
sayılı Olağanüstü Hal Kapsa-
mında Bazı Tedbirler Alınması 
ve Milli Savunma Üniversitesi 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname” 
kapsamında hayata geçirilerek 
GATA ve Türkiye içindeki çeşitli 
şehirlerde bulunan 39 asker 
hastanesi Sağlık Bakanlığına 
devredildi.  

Devir işlemi KHK’dan birkaç 
ay sonra çıkarılan 6756 sayılı 
kanunda  "Gülhane Askeri Tıp 
Akademisine bağlı eğitim has-
taneleri ve Türk Silahlı Kuv-
vetleri Rehabilitasyon ve Bakım 
Merkezi ile asker hastaneleri, 
dispanser ve benzeri sağlık hiz-
met birimleri ile Jandarma Ge-
nel Komutanlığına ait sağlık 
kuruluşları her türlü hak ve 
yükümlülükleri, alacak ve borç-
ları, sözleşme ve taahhütleri, 
taşınırları ve taşıtlarıyla bir-
likte, Sağlık Bakanlığına dev-
redilir ve bunlara tahsisli ta-
şınmazlar Bakanlığa tahsis edi-
lir. Devredilen sağlık kuruluş-
larından müstakil olanların ta-
şınmazları müştemilatı ile bir-
likte ve bütün olarak tahsis 
edilir; başka hizmet birimleri 
ile aynı yerleşke içerisinde bu-
lunanlardan ifrazı mümkün 
olanların ifrazı ve tahsisi ya-
pılır“ şeklinde yerini buldu.  

Sadece birinci basamak 
kurumlar kaldı  

TSK ve jandarmaya ait ikinci 
basamak hastaneler ile üçüncü 
basamak sağlık hizmeti sunan 
ve tıp eğitimi veren GATA Sağ-
lık Bakanlığı bünyesine alındı. 
Askeri sağlık hizmeti sunma 
amacı ile kurulan hastanelerin 
birçoğu devlet hastanesi ya da 
eğitim ve araştırma hastanesi 
statüsünde tüm halka hizmet 
sunmaya başladı.  

Görüştüğümüz bir askeri he-
kim, askeri sağlık hizmetlerinin 
artık birinci basamaktan ibaret 
olduğunu, daha önce birinci, 
ikinci, üçüncü basamak olmak 
üzere tüm sağlık kurumlarına 
sahip olan askeriyenin şu an 

sadece ayaktan tedavi yapılan 
revirlerden başka elinde hiçbir 
sağlık kurumunun kalmadığını 
belirtti.  

Askeri hekim kanunda dev-
redilen bu hastanelerde şehit 
yakınları ve gaziler, askeri per-
sonel ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilere öncelikli hiz-
met verileceği belirtilse de bu 
konuda da sorunlar yaşandığını 
aktardı.  

Askeri hekimlerin 
yerini sivil hekimler 
aldı  

GATA’nın devir sürecinde 
emekliliği dolan birçok askeri 
hekim emekli olmayı tercih 
ederek ayrıldı.  Geçen 6 yıllık 

süreçte Sağlık Bakanlığı, Hak-
kari, Şırnak gibi illerde askeri 
sağlık sisteminin ihtiyaç duy-
duğu hekim ihtiyacını buraya 
görevlendirilen uzman hekim-
ler ile karşılamaya başladı.  

Çeşitli branşlarından uzman 
hekimler görevlendirme ile böl-
geye gönderilerek askeri sağlık 
sisteminin içinde çalışıyorlar. 
Hekimler görevlendirme süre-
leri içinde karargahlarda kalı-
yorlar. 

Geçici görevlendirme ile as-
keri sağlık hizmeti sunma ko-
nusunda askeri hekim,  “Aslolan 
militer sağlık hizmetinin üni-
forma giymiş askeri personel 
tarafından verilmesidir.” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

Fark harp cerrahisinde  
GATA’yı sivil hastanelerden 

ayıran en büyük özelliğin yük-
sek enerjili silahlardan kay-
naklı, sivilde pek görülmeyen 
yaralanmalarda gündeme gelen 
harp cerrahisi konusunda or-
taya çıktığını hatırlatan askeri 
hekim şunları söyledi: “Akciğer 
kanseri nedeniyle yapılan mü-
dahaleyle akciğerinin bir veya 
iki lobu şarapnel ile parçalanan 
kişiye müdahale ya da yüksek 
enerjili silahların etkisiyle mey-
dana gelen yaralanma ile sivil 
hayatta mafyatik çatışmalarda 
kullanılan silahlardan kaynaklı 
yaralanmalar aynı değil. 200 
yıllık birikiminin sivil hekim-
lerde bulunamayacağı zaten 
bilinen bir gerçek. Bu 6 yıl 
önce de pek çok kez söyledi ve 
halen söyleniyor.” 

Geri adım atılsa da 
yıllar alacak  

Milli Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı sivil hastaneler haline 
getirilen GATA ve diğer askeri 
hastanelerin yeniden TSK’ya 
bağlanması konusunda bir ça-
lışma yapıldığını geçtiğimiz ay-
larda açıkladı.  

Askeri sağlık sisteminin bu 
haliyle yürümeyeceğinin aşikar 
olduğunu belirten askeri hekim, 
ancak emekli olan ya da istifa 
eden akademik kadroyu düşü-
nünce GATA’nın eski haline 
dönmesinin uzun yıllar alaca-
ğını sözlerine ekledi.  

Askeri Sağlık Hizmeti  
Üniformalı Hekimler Tarafından Verilmeli 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. 
Süreçteki tıkanıklık Sağlık Bakanlığına devredilen hastanelerin yeniden Milli Savunma Bakanlığına bağlanması 
gündemini ortaya çıkardı. 

Hekim Postası

Devir işlemi 
KHK’dan birkaç ay 
sonra çıkarılan 
6756 sayılı 
kanunda yerini 
buldu.

“ “

GATA’yı sivil 
hastanelerden 
ayıran en büyük 
özellik yüksek 
enerjili silahlardan 
kaynaklı, sivilde 
pek görülmeyen 
yaralanmalarda 
gündeme gelen 
harp cerrahisidir.

“

“
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Dünya Bankası tarafından 
AKP iktidarında başlatılan Sağ-
lıkta Dönüşüm Projesi’nin hem 
sağlık organizasyonu hem iş-
gücü planlaması hem de özlük 
haklarında yol açtığı sorunlar 
artıyor. Piyasalaştırılan sağlık 
hizmetlerinin Covid-19 salgını 
ve ekonomik krizle birlikte sar-
sılması, sağlık sermayesini yeni 
arayışlara yöneltiyor. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca tarafın-
dan Türkiye sağlık sistemini 
küresel markaya dönüştürmeyi 
ve müşteri portföyünü geniş-
letmeyi amaçlayan 'Health Tür-
kiye' ismindeki kampanya da 
bu arayışlardan bir tanesi.  

Cumhurbaşkanlığı 2023 
Stratejik Planına göre ilerle-
yeceği belirtilen 'Health Tür-
kiye', resmi sitesi 6 dilde hizmet 
veren Uluslararası Hasta Des-
tek Hattı ve memnuniyet an-
ketleri, sağlık alanında ulus-
lararası tanıtıma yönelik Sağlık 
İş Forumu ve fuar organizas-
yonlarını kapsayacak bir kam-
panya.  

Sağlık Bakanlığı tarafından 
büyük bir coşkuyla duyurulan 
markalaşma stratejisinin al-
tında yatan en önemli neden 
ise, küresel ölçekte 100 milyar 
doları bulan sağlık turizmi pa-
zarında konum elde etmek is-
temeleri. 

Kendisi de özel hastane zin-
ciri sahibi olan Sağlık Bakanı 
Koca’nın 'Health Türkiye' ara-
cılığıyla sağlık sisteminin tüm 
bileşenlerini metalaştırmak is-
tediği anlaşılıyor. Bu aşamada 
sağlık mimarisinin üzerinde 
yükseldiği sağlık emekçilerinin 
de doğrudan markalaşma stra-
tejisinin bir parçası olması is-
teniyor. Sağlıkta Dönüşüm’ün 
birinci fazında toplam kalite 
yönetimi ve yalın üretim gibi 
fabrika çalışma disiplini mo-
delleriyle dizayn edilmek iste-
nen sağlık sisteminde bu sefer 
işler o kadar kolay olmayacak. 

Sağlıkta şiddet, özlük hak-
larının törpülenmesi, genç he-
kimlerin yoğun olarak hissettiği 
geleceksizlik duygusu, yurtdı-
şına çıkışın artması Bakanlığın 
sağlık işgücü planlaması he-
saplarını bozuyor. Bu nedenden 
ötürü 'Health Türkiye' despotik 
çalışma rejimi karakteriyle ha-
yata geçiriliyor. 

“Özel Hastaneler Yönetme-
liği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkındaki Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapan Yönetmelik” 
Ekim ayında Resmî Gazete’de 
yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, 
bu yönetmelik değişiklikleri ile 
muayenehane hekimlerinin 
tanı ve tedavi amacı ile hasta-
larını özel hastanelere ve tıp 
merkezlerine yatırmaları, ame-

liyat ve girişimsel işlem yap-
malarını yeni koşullara bağla-
yarak neredeyse imkânsız hale 
getirdi. Yapılan değişiklikler-
le: 

* Muayenehane hekimleri-
nin bu şekilde tanı ve tedavi 
hizmetlerini yürütmeleri ancak 
özel hastane veya tıp merke-
zinde ilgili branşta boş uzman 
hekim kadrosu olması halinde 
ve yıllık sözleşme yapmak su-
retiyle mümkün olabilecektir. 

* Boş uzman hekim kadrosu 
olmaması durumunda, özel 
hastane veya tıp merkezinin 
ruhsatında ve/veya faaliyet izin 
belgesinde kayıtlı o branştaki 
toplam uzman hekim kadro 
sayısının ancak %15’i kadar 
hekim (misafir/dış doktor) ile 
sözleşme imzalanması müm-
kün olacaktır. 

Ankara Tabip Odası’nın bu 
konuyla ilgili yaptığı açıkla-
maya göre 1500’ü Ankara’da 
olmak üzere yaklaşık 7 bin 
muayenehane hekiminden an-
cak 500’ü hastanelerle sözleşme 
yapabilecek. Bu durum, mes-
leğini bağımsız olarak icra eden 
hekimlerin çalışmalarının kı-
sıtlanması anlamına geliyor. 

Düzenlemeye despotik nite-
liğini kazandıran şey, hekim-
lerin Anayasa’da ve ilgili ya-
salarda güvence altına alınan 
serbest çalışma hakkının gasp 

edilmesi ve özel hastane pat-
ronlarının inisiyatifine terk 
edilmesi. “Piyasa despotizmi” 
olarak bilinen bu süreçte özel 
hastane patronlarının sağlık 
sistemindeki pazar payı ve söz 
sahipliği “paydaşlık” adı altında 
artacak. 

Sağlık Bakanlığı’nın 
sağlık turizmi 
pazarında özel 
hastanelere daha fazla 
alan açmasında iki 
neden bulunuyor: 

1) Şirketokrasi mantığına 
göre formüle edilen Kabine’de 
Sağlık Bakanı olmak üzere tu-
rizm, eğitim, ticaret gibi icracı 
alanlarda doğrudan özel sek-
törü temsil eden isimlerin yer 
alması. Kamu politikalarının 
“kamu yararı” yerine şirket sa-
hiplerinin menfaatlerine göre 
oluşturulması. 

2) Sağlık turizmi pazarının 
hem nicel hem de nitel olarak 
genişlemesi. USHAŞ’ın verile-
rine göre 2019 yılında Türki-
ye’ye 662 bin 87 hasta sağlık 
turisti gelirken, 2020 yılında 
salgın nedeniyle bu rakam 388 
bin 150’e geriledi. Ne var ki, 
yine aynı yıl 548 milyon 882 
bin dolar sağlık turizminden 
gelir elde edildi. Salgının etki-
sini azalttığı 2021 yılında ise 
642 bin 444 kişi sağlık turisti 
geldi ve 1.048.549.000  dolar 

gelir elde edildi. 2022 yılının 
ikinci çeyreğinde ise, tek başına 
2020 yılını yakalayarak, 302 
bin 177 sağlık turistinden 436 
milyon dolar gelir elde edildi. 

Küresel sağlık turizminde 
pazar konumunu artırmak is-
teyen Sağlık Bakanlığı, para 
ve hasta akışını doğrudan özel 
hastanelere yönlendirmek ama-
cıyla sağlık turistlerinin ekse-
riyetle ilk tercih ettiği muaye-
nehanelerin ve özel kliniklerin 
fiili olarak çalışmasını kısıtla-
maya, serbest çalışan hekimleri 
özel hastaneler bünyesinde is-
tihdama zorluyor. Tecrübe, uz-
manlık, mesleki hüner ve ye-
tenek açısından yetişmiş ve 
nitelikli hekimleri özel hasta-
nelerde çalışmaya zorlayarak 
despotik sağlık işgücü planla-
ması yapılıyor. Turizm sektö-
ründe turist başına 850 dolar 
olan değerin, sağlık hizmetleri 
sektöründe hasta başına 2 bin 
850 dolara kadar çıkması özel 
hastanelerin iştahını kabartı-
yor. 

Sağlıkta Dönüşümün yaldız-
ları dökülürken devreye soku-
lan 'Health Türkiye', sağlık iç 
ve dış pazarını düzenleyen, 
özel sağlık sektörünü büyüt-
meyi amaçlayan bir kampanya. 
Ne var ki, hekimlerin çığ gibi 
büyüyen sorunlarına çözüm 
bulmak yerine, yenilerini ek-
liyor.

Özel Hastaneler 
Yönetmeliğinin 
Ekonomi Politiği

Kansu Yıldırım
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Ankara Tabip Odası çatısı altında 
bir süredir muayenehane, özel hastane 
ve vakıf üniversitesi tıp fakültelerinde 
çalışan hekimlerin sorunlarını ele almak 
için yapılan toplantıların sonuncusu 
27 Eylül’de düzenledi.  

Muayenehane hekimleri ve özelde 
çalışan hekimlerin sorunlarının ayrı 
başlıklarda ele alındığı toplantıda çözüm 
yolları tartışıldı.  

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu 
üyeleri ile muayenehane, özel hastane 
ve vakıf üniversitesi tıp fakültelerinde 
çalışan hekimlerin katıldığı toplantıda 
hak kayıplarının önüne geçebilmek için 

tıpkı özel hastane ve vakıf üniversite-
lerinde çalışan hekim sözleşmelerinde 
olduğu gibi muayenehane hekimlerinin 
de hastaneler ile yapacakları sözleş-
melerin ATO Hukuk Bürosu avukatları 
tarafından incelenmesi kararı alındı.   

Ayrıca sözleşme sürecinde yaşana-
bilecek olumsuzluklar ve hak kayıpla-
rının önüne geçebilmek adına “Sözleşme 
Eğitimi” başlıklı ayrı bir toplantı ya-
pılması planlandı. 

Toplantıda, önümüzdeki süreçte, 
özelde çalışan tüm hekimlerin sorun-
larının daha geniş katılımla ele alınacağı 
“Özel Hekimlik Çalıştayı” düzenlenmesi 
konusunda da fikir birliğine varıldı.

Resmi Gazete’de 6 Ekim 2022 tari-
hinde yapılan değişiklik ile muayene-
hane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı 
ile hastalarını özel hastanelere ve tıp 
merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve 
girişimsel işlem yapmaları yeni koşul-
lara bağlandı.  

Yapılan değişikliğe göre muayene-
hane hekimlerinin tanı ve tedavi hiz-
metlerini yürütmeleri ancak özel has-
tane veya tıp merkezinde ilgili branşta 
boş uzman hekim kadrosu olması ha-
linde ve yıllık sözleşme yapmak sure-
tiyle mümkün olacak.  

 Muayenehane hekimlerinin mes-
leklerini icra etmelerine kısıtlama ge-
tiren uygulamanın geri çekilmesini is-
teyen hekimler 19 Ekim 2022 tarihinde 
Ankara Tabip Odası’nda (ATO) basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıya ATO 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem 
Baytemür, Genel Sekreter Dr. Mine 
Coşkun, ATO Özel Hekimlik Komisyonu 
üyesi Dr. Mine Önal, TTB Merkez Kon-
seyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut 
ile serbest çalışan hekimler Dr. Aslı 
Yücetürk, Dr. Volkan Tayfur, Dr. Sezai 
Berber, Dr. Abdullah Ahmed katıldı.  

Toplantı öncesi söz alan Dr. Muhar-
rem Baytemür, yaklaşık yedi bin mua-
yenehaneyi kapatma operasyonu sayı-
labilecek düzenlemeye karşı hukuki 
adımların atıldığını duyurdu.  

Hasta mahremiyeti de ihlal 
edilecek  

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. 
Mine Coşkun, yönetmelik değişikliği 
ile muayenehanesi olan dahili branş 
hekimlerinin hastalarını yatırmalarının, 
cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat 
yapmalarının zorlaşacağına dikkat çekti. 
Dr. Coşkun, serbest meslek faaliyetlerini 
büyük ölçüde kısıtlayacak düzenleme 
nedeniyle hastaların mahremiyetinin 
korunması ve hekim seçme hakkının 
da ihlal edileceğinin altını çizdi. 

500 hekim sözleşme 
yapabilecek 

Dr. Coşkun, yönetmelik şartlarından 
1500’ü Ankara’da olmak üzere yaklaşık 
7 bin muayenehane hekiminden ancak 
500’ünün hastanelerle sözleşme yapa-
bileceği sonucunun ortaya çıktığını 
kaydetti. Mesleğini bağımsız icra eden 
hekimlerin çalışmalarının engellenmesi 
anlamına gelen yönetmelik değişikliğini 
kabul etmediklerini belirten Dr. Coşkun, 
düzenleme geri alınıncaya kadar mü-
cadele edeceklerini sözlerine ekledi.   

Bakan hekimleri değil 
sermayeyi düşünüyor 

Açıklamadan sonra söz alan Dr. Vedat 
Bulut, Sağlık Bakanı’nın hekimler yerine 
sağlık sermayesi ile duygusal ilişkiler 
kurduğunu, düzenlemenin sağlık ser-
mayesini büyütme ve sektörde kartel-
leşmeyi hızlandırma amacı taşıdığını 
kaydetti. Dr. Bulut,  hekimleri ucuz 
emek olarak gören bu düzenlemeye 
karşı TTB, tabip odaları, uzmanlık der-
nekleri ile birlikte ortak hareket ede-
ceklerini belirtti. 

Özelde Çalışan Hekimlerin Sorunları İçin Ortak Mücadele Kararı 
Muayenehane, özel hastane ve vakıf üniversitesi tıp fakültelerinde çalışan hekimlerin giderek artan sorunlarının çözümü 
için Ankara Tabip Odası’nın girişimiyle yapılan toplantıda önümüzdeki süreç için atılacak adımlar belirlendi. 

Muayenehane Hekimlerine Engel
Sağlık Bakanlığı “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki 
Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Yönetmelik değişikliği ile muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini icra etmeleri 
neredeyse imkansız hale geldi.
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Açıktan Atamalarda  
SSK/Emekli Sandığı Karmaşası

Ankara Tabip Odası’nın, 30 Ekim 2022 tarihinde düzenlediği 
“Açıktan Atamalarda SSK/Emekli Sandığı Karmaşası” başlıklı çevrim 
içi toplantıda sosyal güvenlik uzmanı  Güldalı Kocaoğlu hekimlerin 
merak ettiği soruları cevapladı. Etkinlikte öne çıkan 3 Soru ve 3 
Cevap şöyle: 

SSK ve 
Bağkur 
gibi 
kurumlar 

kapsamında 
önceden 

emekli olmuş 
hekimlerin, açıktan 
atama ile kamuda 
çalışmaya 
başladıklarında, 
hizmet birleştirmede 
sözü edilen 3,5 yıl artı 
bir gün son 
çalışmaları  dikkate 
alınarak kamudan 

emekli olamayacakları 
söylenmektedir. 
Bunun gerekçesi 
olarak da bu 
hekimlerin zaten 

emekli oldukları, 
mevzuatın ikinci bir 
emekliliğe olanak 
vermediği ifade 
edilmektedir.  
Mevzuat ikinci 
emekliliğe olanak 
tanıyor mu?  

 
Mevzuat ikinci emekliliğe 

kamuda en az 15 yıl fiilen 
çalışmak şartı ile olanak ve-
riyor. Ayrıca hekimler için 
emeklilik yaş haddinin de 72 
yaş olduğunu hatırlatmak ge-
rekir. 

1

Emekliliği 
SSK ve 
Bağkur’a 
tabii 

olarak hak 
etmiş, ancak 

halihazırda emekli 
aylığı almayıp halen 
aktif sigortalı olan 
hekimlerin kamuya 
açıktan atama sonrası 
sözü edilen 3,5 yıl artı 
bir gün son 
çalışmaları dikkate 
alınarak kamudan 
emekli olmaları 
mümkün mü?  

Mevzuatın kamudan ikinci 
emekliliğe, kamuda en az 15 
yıl fiilen çalışma şartı ile ola-
nak verdiği bilinmektedir. 
Ancak emekliliğini Bağkur 
veya SSK’ya tabii olarak hak 
etmiş olsa da henüz emekli 
olmamış veya emekli olmuş 
ancak yeniden aktif sigortalı 
olarak çalışmaya başlayarak 
emekli aylığını durdurmuş 
olanların, bu kapsamda de-
ğerlendirilmeyeceği; diğer bir 
ifade ile bu konumdakilerin 
kamuya geçmeleri halinde 
3,5 yıldan fazla çalışmaları 
durumda bu sefer de kamu-

dan emekli olabilecekleri, 
sosyal güvenlik uzmanları 
tarafından ifade edilmektedir.  2

Yeşil 
pasaport, 
izin ve 
maaş gibi 

konular 
devlet hizmet 

yılınıza yani 
derecenize göre 
belirlenir. Kamudan 
ayrılmış SSK veya 
Bağkur’da çalışmasına  
devam etmiş hekimler 
tekrar kamuya 
döndükleri takdirde 
SSK ve Bağkur’da 

çalıştıkları süre 
kademe ve derecesine 
yansıtılabilir mi?  

 
Kamuya dönen hekimler, 

önceki kurumlarına ait hiz-
metleri (SSK-Bağkur) belge-
lerlerse o kurumlardaki hiz-
metlerinin 2/3’ü derece ve 
kademe olarak ilerlemelerini 
sağlar. Örneğin 12 yıl SSK’da 
hizmet bildiren hekimin hiz-
met yılı 8 yıl olarak değer-
lendirilir ve kademe derecesi 
buna göre ilerler.

3

Yılda 400 Hekime 
Hukuki Destek  
Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu hukuki 
bilgi ve destek talebinde bulunan hekimlere 
sözlü ya da yazılı verdiği hukuki danışmanlık 
hizmeti kapsamındaki ayrıntıları paylaştı. 

Yılda ortalama 400 hekime 
hukuki danışmanlık ve destek 
sunan Ankara Tabip Odası 
Hukuk Bürosu avukatlarına, 
pandeminin etkili olduğu 
2020 Nisan ayından 2022 Ni-
san ayına kadar geçen iki yıl-
lık dönemde 1300 hekim baş-
vuru yaptı. 2022 Nisan ayında 
gerçekleştirilen Genel Kurul 
sonrasında başlayan yeni ça-
lışma döneminden Eylül ayına 
kadar hukuk bürosuna yapı-
lan başvuru sayısı 255 oldu. 
ATO avukatları Ekim ayında 
biri görevi başında şiddete 
uğrayan bir hekim olmak üze-
re toplam 80 hekime hukuki 
danışmanlık ve destek sundu.  

Şiddet failine 
mahkumiyet cezası  

Hem ATO’nun tüzel kişiliği 
hem gereğinde hak kaybına 
maruz kalan hekimler adına 
yargı mercileri nezdinde açı-
lan davalarda ATO’yu ve he-
kimleri temsil eden hukuk 
bürosunun takip ettiği halen 
derdest durumunda bulunan; 
7 ceza soruşturması, 16 ceza 
davası ve 34 idari dava bu-
lunuyor. Bu davalar içinde 
yer alan halen derdest du-
rumda bulunan 3 ceza so-
ruşturması ve 14 ceza dava-
sının konusunu ise hekime 
yönelik şiddet oluşturuyor. 

 Ekim ayında şiddete ma-
ruz kalan hekimler adına ATO 
avukatları 3 davanın duruş-
malarını takip ederek gerekli 
adli işlemleri gerçekleştirdi. 
Takip edilen bu davalardan 
birinde mahkeme şiddet faili 
hasta yakınını hapis cezasına 
mahkum etti.  

Hakkında bir ceza yargı-
laması gerekçe gösterilerek 
hekimlik unvanını kullanması 
ve özelde çalışması idare ta-
rafından keyfi şekilde engel-
lenen bir hekim adına açılan 
ve Ankara 11. İdare Mahke-
mesi’nde görülen iptal dava-
sında da lehte karar çıktı. 
Hekimin yaşadığı mağduriyet 
sona erdi. 

Yönetmeliğe bireysel 
dava açma imkanı  

Özel sektörde çalışan he-
kimlere yönelik yapılan dü-
zenlemeler Ekim ayında ATO 
hukuk bürosunun gündemini 
oluşturdu. Bu ay içinde TTB 
Merkez Hukuk Bürosu tara-
fından sorunun normatif kay-
nağı olan Özel Hastaneler Yö-
netmeliği’ndeki değişikliklere 
karşı iptal davası açıldı.  

ATO hukuk bürosu böylesi 
bir davayı bireysel olarak aç-
mayı isteyen hekimlere yö-
nelik ücretsiz hukuki destek 
sunma ve davalarını üstlenme 
yolunda bir çalışmayı da ay-
rıca başlattı.

Hekim Postası
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öykü

Saat iki buçuk dedi mi mahalledeki 
okuldan sokağa akın ederdi irili ufaklı 
çocuklar. Siyah önlükler toz içinde, be-
yazı solmuş yakalar düğmeden kaçmış 
sallanırdı yanlarda. Yırtık pabuçlu kır-
mızı suratlı oğlan çocukları küfürler 
savurup gülüşerek koştururdu. Kızlar 
kıkırdardı arkalarından. 

Hasan ve kardeşi Ömer her gün ol-
duğu gibi o gün de eve varır varmaz 
fırlattılar çantaları, mutfak masasındaki 
somundan birer kocaman parça kopar-
dıkları gibi soluğu sokakta aldılar. So-
kağın müdavimi Çomar doğurmuştu 
üç hafta önce. Küçenler ayaklanmış 
birbirleriyle oynaşıyorlardı. Bir tanesi 
pek cevval çıktı. Sokağın bitimine kadar 
koşturdu bir başına. Hasan’la Ömer 
eğilip okşamaya başladılar küçeni. O 
sırada Tarık’la Ahmet de geldi yanları-
na. 

 “Haydin top sahasına,” dedi Ahmet. 

 Hasan omuz silkti. “Bugün yeni bir 
oyun oynayalım.” 

“Ne oyunu?” diye sordu Tarık. 

“Sonra söylerim, haydin gidiyoruz.” 

“Nereye abi?” dedi Ömer abisine. 

“Patkuma’nın meyveliğine.” Hasan 
kucakladı küçeni. “Bana bakın, soran 
olursa küçen ayağını incitmiş, Patku-
ma’ya sardırmaya götürüyoruz, tamam 
mı?” 

Patkuma yaşı geçkince bir kadındı. 
Ailesi, kimi kimsesi var mı bilmezlerdi.  
Sokağın başındaki yıllanmış çınar ağacı 
gibi sanki o da hep vardı. Mahallenin 
Patkuması pek sevmezdi mahallenin 
çocuklarını, bahçesinde de istemezdi 
onları. Ama mahallenin bu en davetkar 
bahçesine dalmanın illa bir yolunu bu-
lurlardı. Doğuştan topal bacağıyla Pat-

kuma onlara yetişene kadar çoktan 
erikler, kirazlar mideye indirilip kaçıl-
mış olurdu.  

Çocuklar zorluk çekmeden çitten at-
layıp girdiler geniş bahçeye. Bahçenin 
en dip köşesinde, ağaçlardan biraz 
uzakta içi yağmur suyuyla dolu bir 
varil vardı. Doğruca oraya yöneldi Ha-
san, diğerleri de peşinden gitti. Çok 
meraklanmışlardı.  

Dayanamadı Tarık yine sordu “Hasan 
ne oyunu oynıycaz burda söylesene!” 

“Küçene yüzme öğreticez,” dedi Ha-
san bir eliyle küçeni tutup diğeriyle 
kafasını okşarken.  

“İlk sıra benim,” dedi ve bırakıverdi 
küçeni varilin içine. Bir an görünmedi 
küçen, sonra can havliyle kafasını çı-
kardı sudan. Patilerini çırpıyor, kafasını 
güçlükle suyun yüzeyinde tutabiliyordu. 
Hasan çıkardı titreyen hayvanı sudan.  

“Hadi, sıra sende,” dedi Tarık’a dö-
nüp. Tarık biraz duraksadı. Sonra aldı 
küçeni, fırlattı varile. Bu sefer biraz 
daha uzun sürdü çıkması. Zavallı hay-
van patilerini çırpmaktan yorgun dü-
şüyor, kafası bir batıyor bir çıkıyordu. 
Ardından Ahmet tekrarladı aynı oyunu. 
Ömer’e geldi sıra. Öylece duruyordu 
Ömer. Gözleri faltaşı gibi açılmış, göz 
pınarlarında yaşlar birikmişti. Aldı kü-
çeni kucağına. Hayvan kucağında tit-
redikçe Ömer’in dudakları titriyor, yaş-
lar boşalıyordu gözlerinden.  

“Hadi atsana” dedi Hasan. 

Hızlı hızlı soluk alıp verişi dışında 
ses çıkmıyordu Ömer’den. Sıkı sıkı tu-
tuyordu küçeni. Kucağının sıcaklığıyla 
titremesi biraz azalmıştı hayvanın. Kıv-
rılıp görünmez olmaya çalışıyordu sanki 
Ömer’in kollarında. Ömer’den akan 
yaşlar tüylerindeki damlacıklara karı-
şıyordu.  

“Hadisene!” diye bağırdı abisi. Ömer 
bahçedeki ağaçlardan biri olmuştu, 
sımsıkı sardığı küçeniyle kıprtısızdı. 
Hasan sert bir hamleyle çekti küçeni 
Ömer’in kollarından. Hırsla fırlattı va-
rile. Tarık hevesle bekliyordu sırada. 
Beklediler, beklediler… Sabırsızlanmaya 
başladı Tarık. Küçen çıktı suyun yüzüne 
bir zaman sonra. Küçük bedeni suyun 
yüzeyindeki kuru yapraklarla beraber 
süzüldü. Sessiz, kıpırtısız.  

Herkes ağaç oldu bir an. O sırada ön 
bahçeden sesler işittiler. Patkuma bir 

yandan küfürler savuruyor, bir yandan 
topal bacağını tuta tuta arka bahçeye 
doğru yürüyordu.  Çocuklar ayaklan-
dılar, koşarak atladılar çitin üzerinden. 
Sokak boyunca koştular, koştular. Sonra 
durup nefeslerini tazelediler. Konuş-
madan yürüdüler top sahasına doğru. 

Ömer kaldı oracıkta. Gözyaşları dol-
durdu varili. Taştı sular sel oldu. Kü-
çenle beraber selde kayboldu Ömer.  

Oyun çoktan bitmişti.

Çocuk Oyunu
Dr. Zeynep Arıkan 

Dr. Esin 
Şenol’dan 
Salgının 
Seyir Defteri 

Enfeksiyon hastalıkları uzma-
nı Dr. Esin Şenol’un kaleme aldığı 
Salgının Seyir Defteri kitabının 
tanıtımı Ankara Tabip Odası’nda 
düzenlenen söyleşi ve imza günü 
ile yapıldı.  

Söyleşinin moderatörlüğünü 
yürüten ATO Genel Sekreteri Dr. 
Mine Coşkun, Dr. Esin Şenol’un 
hekimlik yolculuğunu özetledi. 

Yaşamı boyunca yazmaktan 
hiç vazgeçmediğini aktaran Dr. 
Şenol, kaleme aldığı “Salgının 
Seyir Defteri”nde ilk gününden 
itibaren Covid-19 salgınına dair 
deneyimleri ve bilim yolunda 
verilen mücadeleyi anlattı.    

23 Kasım 2022 Çarşamba günü 
yapılan etkinliğe katılan hekimler 
kitaplarını Dr. Şenol’a imzalattı.  




