
hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Türkiye’de İşçi  
Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu      
Dr. Arif Müezzinoğlu 4. İşçi 
Sağlığı Kongresinden 11 yıl 
sonra düzenlenen İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Sempozyumu ile 
ilgili izlenimlerini yazdı.  4-5 ))

Bu Bir Kılıç  
Balığının Öyküsüdür      
Tedavisini Etlik Şehir 
Hastanesi’nde sürdürmek 
zorunda kalan bir hasta  
hastanede yaşadığı zorlukları 
kendi kalemiyle Hekim 
Postası’na anlattı. 15 ))

İklim Değişikliği En 
Önemli Halk Sağlığı 
Sorunları Arasında      
Dr. Cavit Işık Yavuz, iklim 
değişikliğinin yaratacağı sağlık 
sorunları nedeniyle en önemli 
halk sağlığı sorunları arasında 
yer alacağını söyledi. 6-7 ))

Öykü

Son olarak Bakanlık önünde 
yapılan basın açıklamasında 
hekimler önlük ve 
eldivenlerini atarak 
yönetmeliği protesto ettiler.  

Ankara Tabip Odası Ankara’daki 
muayenehane hekimleri ile birlikte 
muayenehane hekimlerinin çalışma 
koşullarını kısıtlayan yönetmeliğin 
iptali için birlikte hareket ediyor.  

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelikte 6 Ekim 2022’de yapılan 
değişiklikle muayenehane 
hekimlerinin mesleklerini 
yapabilmeleri özel hastaneler ile 
sözleşme şartına bağlandı. Hekim 
kamuoyundan gelen tepkiler 
üzerinde 7 Ocak 2023’te bir 
değişikliğe gidilse de yönetmeliğin 
özü değişmedi.  

Muayenehane hekimlerinin 
mesleklerini yapabilmelerini özel 
hastane ile sözleşme şartına 
bağlayan yönetmeliğe karşı ATO ve 
muayenehane hekimleri ortak 
hareket ederek mücadeleyi 
sürdürüyorlar. 2 ))

Son Bir  
Yılın Gündemi

Kazanan Hekimler ve 
Meslek Örgütümüz Olacak

Geçen bir yıl içinde Ankara Tabip 
Odası, özlük hakları, şiddet, 
muayenehane hekimlerinin sorunları, 
emekli hekimlerin hakları, asistan 
eğitimleri, şehir hastaneleri, kapatılan 
kamu hastanelerinin durumu, tıp 
eğitimi, halk sağlığı alanlarında 
hekimlerin ve halkın sağlık hakkını 
korumak için mücadele yürüttü.  8-14 ))

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez 
Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur 
Fincancı yargılandığı davanın üçüncü 
duruşmasında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis 
cezasına çarptırılarak tahliye  
edildi. 3 ))

ATO’da Kurs Zamanı      
Ankara Tabip Odası’nda “Ritim 
İleti Bozukluklarına ve İskemilere 
Yaklaşım” ve “Klinik ve Deneysel 
Araştırma Metodolojisi Bilimsel 
Araştırma Nasıl Yapılır? Makale 
Nasıl Yazılır?” başlıklı kurslar 
düzenlendi. 3 ))

Güncel İşçi sağlığı Güncel
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Medipol Yönetmeliğine 
Karşı Ortak Adımlar 

Gazetemizin 
hazırlıkları bittiği 
sırada 
Kahramanmaraş'ın 
Pazarcık ve 
Elbistan 
ilçelerinde 

meydana gelen 7,7 
ve 7,6 büyüklüğündeki 

deprem haberleriyle sarsıldık. 10 
ilimizde ağır kayıplara sebep olan 

felakette hayatını kaybeden 
yurttaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz. Her geçen saat can 
kaybının artışını, kimi bölgelerde 
henüz kurtarma çalışmalarının 
başlamamış olmasını endişe ile 
takip ediyoruz. Tüm Türkiye 
deprem felaketine uğrayan 
yurttaşlarımızın yaralarını sarmak 
için seferber olmuşken Ankara 

Tabip Odası’nın başlattığı 
kampanya ile tıp öğrencileri ve 
hekimlerden gelen yardımların ilk 
bölümünü Hatay’a gönderdik. 
Depremzedeler için yardım 
kampanyamız devam ediyor. Ayrıca 
TTB ile koordineli şekilde bölgedeki 
sağlık hizmetine destek veriyoruz. 
 
99 Gölcük depremi başta olmak 
üzere daha önce yaşanan 

depremlerden hiçbir ders 
çıkarmadığımızı gösteren bu 
felaketin acı bilançosu; aklın ve 
bilimin doğrularına kulaklarını 
kapatanların eseridir. Demokratik 
kitle örgütleri ve yurttaşlar olarak 
bizlere düşen  görev kentlerimizi, 
doğamızı, sağlığımızı riske atan her 
türlü tehdide karşı aklın ve bilimin 
doğrularının hayata geçirilmesi için 
mücadeleyi sürdürmek olmalıdır. 



Yönetmelikle İlgili Ne 
Dediler  

Kadın Doğum Uzmanı 
Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç: 
Burada çok ağır bir mağdu-
riyet söz konusu. Çünkü biz 
her zaman başımıza ne ge-
leceğini bilmiyoruz. Bizim 
branşımız oldukça sürpriz-
lere açık. 26 haftalık bir gebe 
ile karşılaştınız, kaç tane 
yeni doğan yoğun bakım üni-
tesi o bebeği kabul ediyor 
Ankara’da, bir fikriniz var 
mı? Bir tane bebeği kurtar-
dığınızda –böyle kurtarılmış 
bebekler var- bunun sizde 
yarattığı mutluluğun farkın-
dalar mı acaba? Eğer siz tüm 
hastaneleri standardize ede-
mezseniz o zaman siz hekimi 
tek hastane ile çalışmaya 
nasıl zorlarsınız? Hekimi de-
ğil, hastayı tek hastaneye 
yatmaya nasıl zorlarsınız? 
Bu yönetmelik, hem hekim-
lik haklarını hem hastaların 
haklarını hem de önümüz-
deki kuşakların haklarını ih-
lal eden bir yönetmeliktir. 
İnsan sağlığının bir öneminin 
olmadığı ortadadır. 

Genel Cerrahi Uzmanı 
Dr. Mahir Özmen: Bu yö-
netmelikten ötürü herhangi 
bir vatandaşın başına gelecek 
her türlü zarardan sorumlu 
kişi Sağlık Bakanı ve yönet-
meliği hazırlayan kişilerdir. 
Bu yönetmelik, 185 bin he-

kimin serbest çalışma öz-
gürlüğünü elinden almıştır. 
110 bin tıp fakültesi öğren-
cisinin umutlarını elinden 
almıştır. Biz 66 uzmanlık 
derneği olarak tabip odaları 
ve TTB ile birlikte mücade-
leye devam edeceğiz. Bu mü-
cadele, hekimlerin Anaya-
sadan kazanılmış hakkının 
elinden alınamayacağını her-
kese gösterinceye kadar son-
lanmayacak.  

Ankara Serbest Çalışan 
Kadın Doğum Hekimleri 
Platformu adına Dr. Tevfik 
Sipahi:  Tıp etiği konusunda 
kendi açımızdan yaptığımız 
hiçbir yanlışlık yokken, ruh-
satlı muayenehane işletirken 
bir anda bu yönetmelikle 
muayenehaneleri düzgün iş-
letemez hale geldik. Bir dü-
zenleme yapıyorsanız, o dü-
zenleme; sistemdeki arızayı 
gidermek üzerine olmalı, 
varsa eğer. Yoksa da kamu 
yararı üzerine yola çıkmanız 
lazım. Zincir hastanelerin 
dayattığı bir yönetmelikten 
kaynakladığı için bu olayda 

kimin kar edeceğini çok net 
görüyoruz. Kamu yararı yok. 
Hasta hakları konusunda da 
sıkıntı var. Tüm meslektaş-
larımın bu sıkıntının geçe-
ceğini bilmesini, yürütmenin 
durdurulması kararı veril-
mediği takdirde meslek oda-
mızla birlikte sonuna kadar 
mücadele edeceğimizi bil-
menizi istiyorum. 

Genel Cerrahi Uzmanı 
Dr. Oktay Banlı: Bir sabah 
uyandık ve ameliyat yapma 
hakkımızın bizden alındığını 
gördük. Eğer bir hastane be-
nimle bir anlaşma yapmaz 
ise bunca yıllık emeğim çöpe 
gidiyor. Serbest çalışabilme 
hürriyeti bu ülkede anayasal 
güvence altındadır. Eğer bu-
rası bir hukuk devletiyse yö-
netmeliğin kanunlara uygun 
olması lazım. Kamuda çalı-
şan hekimlerin çalışma şart-
larını düzeltmiyorsun, sağ-
lıkta şiddeti düzeltmiyorsun, 
SABİM’i kaldırmıyorsun, 5 
dakikada 1 hasta baktırıyor-
sun, insanlık dışı çalıştırı-
yorsun... Şirket kurarak he-

kimlerin hiçbir özlük hakkı 
olmadan patronların iki du-
dağının arasında çalışması-
na, haftanın 6 günü çalış-
masına göz yumuyorsun, 
bunları denetlemiyorsun 
sonra diyorsun ki muayene-
hanelere bir kaçış var bunu 
biz önleyelim. Çıkartılan yö-
netmelik muayenehanelere 
bundan sonra özel hastane-
lerden geçişi kaldırmak ama-
cıyla çıkartılmıştır. 5-6 bin 
hekime siz susun madem ki 
açtınız bu sizin kazanılmış 
hakkınız olsun, gidin özel 
bir hastaneyle anlaşın den-
miştir. Kendi adıma bir bek-
lentim yok. Ben yeterince 
ameliyat yaptım. Ama bun-
dan sonra hekimlik cazip ol-
maktan çıkacak, sıradanla-
şacaktır, niteliksizleşecektir. 
İkincisi de kimse cerrah ol-
mayacaktır. 

Dr. Betül Bozkurt: Bu 
memlekete çok cerrah, çok 
doktor yetiştirdim. 30 yılda 
60 yıllık çalıştım ve devletin 
bana verdiği hakla emekli 
oldum. Şimdi devlet bana 
bugüne kadar öğrendiklerini, 
edindiğin tecrübeleri kullan-
mayacaksın diyor. Sana kota 
getiriyorum, bakkal açabi-
lirsin ama muayenehane aça-
mazsın, açsan da ameliyat 
yapamazsın diyor. Hekimler 
köle değildir. Bu yönetmelik 
düzeltilene kadar mücadeleyi 
sürdüreceğiz.
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Özel Hastaneler Yönetmeliği ile 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönet-
melikte  6 Ekim 2022’de yapılan de-
ğişiklikle muayenehane hekimlerinin 
mesleklerini yapabilmeleri özel has-
taneler ile sözleşme şartına bağlandı.  

Mesleğini bağımsız olarak sür-
dürmek isteyen hekimlerin önüne 
engel koyan, yönetmeliğe karşı 19 
Ekim 2022’de muayenehane hekim-
lerinin de katılımıyla ATO’da basın 
açıklaması düzenlenerek 7 bin mua-
yenehane hekiminin çalışmasını kı-
sıtlayan bu yönetmelikte kamu yararı 
bulunmadığı dile getirildi. Ardından 
sürece ilişkin yapılabilecekler 13 
Aralık’ta ATO yönetimi, ATO Hukuk 
Bürosu avukatı ve çok sayıda heki-
min katıldığı çevrim içi toplantıda 
ele alındı.  

Hekimlerden gelen tepkiler üze-
rine yönetmelikte 7 Ocak 2023’te 
bir değişikliğe gidilse de yönetmeliğin 
özü değişmedi.  Düzenleme ile ilgili 
ATO Hukuk Bürosu bir bilgi notu 
yayımlayarak yönetmelik değiştiri-
lene kadar mücadelenin süreceği an-
cak bu süre zarfında özel hastaneler 
ile sözleşme yapmak durumda kalan 
hekimlerin hak kaybı yaşamaması 
için sözleşmelerinin ATO avukatları 
tarafından inceleneceği duyuruldu.  

Yönetmelik gereği özel hastaneler 
tarafından reddedilen bir bebeğin 
hayatının riske girmesi üzerine 17 
Ocak’ta ATO’da yapılan basın açık-
laması ile durum kamuoyuyla pay-
laşıldı.  Bu toplantıda Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevtap 
Hamdemir Kılıç yönetmeliğin ya-
yımlanmasından kısa bir süre sonra 
başından geçen olayı özetleyerek; 
kalple ilgili sağlık sorunu olan be-
beğin boş yatak olmasına karşın  o 
hastane ile sözleşmesinin olmaması 
nedeniyle hastane tarafından red-
dedildiğini açıkladı. 

Son olarak 26 Ocak 2023 günü 
ATO’nun Bakanlık önünde düzenle-
diği basın açıklamasında muayene-
hane hekimleri önlüklerini ve eldi-
venlerini atarak yönetmeliğe yönelik 
tepkilerini gösterdi. 
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Medipol Yönetmeliğine Karşı Ortak Adımlar 
Ankara Tabip Odası Ankara’daki muayenehane hekimleri ile birlikte muayenehane hekimlerinin çalışma koşullarını 
kısıtlayan yönetmeliğin iptali için birlikte hareket ediyor.  

Dr. Mahir Özmen ve Dr. 
Sevtap Hamdemir Kılıç

Dr. Tevfik Sipahi

Dr. Betül Bozkurt

Dr. Oktay Banlı



2023 ülkemiz ve TTB açısından 
önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 
100. yılı, aynı zamanda TTB’nin 
70. yılı. 

31.01.1953 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6023 sayılı kanun ile TTB kuruluş 
süreci başlamış oldu. 

 

 MADDE 1. — Türkiye hudutları 
içinde meslek ve sanatlarını yap-
maya yetkili olup da sanatiyle iş-
tigal eden bütün tabiplerle diş ta-
biplerinin katıldığı bir Türk Ta-
bipleri Birliği kurulmuştur. 

70 yıllık süreçte, halkın sağlık 
hakkı ile meslektaşlarının hak ve 
çıkarları doğrultusunda bir tutum 
ortaya koyan TTB, bugün olduğu 
gibi otoriter dönemlerde iktidar-
ların hedefi olmuştur. Bir gerekçe 
üretilerek sesi kısılmaya, gücü za-
yıflatılmaya çalışılsa da TTB tüm 
baskılara rağmen halkın, hekim-
lerin ve ülkenin yararı için çalış-
malarını kurulduğu günden bugüne 
sürdürmeye devam ediyor.  

*** 

Bugüne dönüp baktığımızda sü-
rekli yayımlanan tebliğler, yönet-
melikler ile sağlık alanının bir kar-
maşanın içine itildiğini görüyoruz.   

Muayenehane hekimlerini tek 
bir hastaneyle sözleşme yapmaya 
zorlayan, fiilen hastanenin çalışanı 
durumuna sokan, mesleki bağım-
sızlığı yok eden, gelecek kuşakların 
muayenehane açmasını neredeyse 
imkansız hale getiren, hekimler 
tarafından Medipol yönetmeliği 
olarak da adlandırılan 6 Ekim ve 
7 Ocak yönetmelik değişiklikleri 
TTB, tabip odaları, uzmanlık der-
nekleri ile muayenehane hekimleri 
tarafından yoğun tepkiyle karşı-
landı.  

İstanbul ve Ankara başta olmak 
üzere birçok eylem ve etkinlik ya-

pıldı. 6 Ekim yönetmeliği geri çe-
kilip, 7 Ocak’ta başka bir yönet-
melik yayımlandı. Bir miktar geri 
adım atılmış görünse de özünde 
özel hastane sermayesini kollayan, 
muayenehane hekimliğine ve he-
kim bağımsızlığına yönelik saldırı 
içeren yönetmelik açısından bir 
şeyin değişmediği görüldü. Bu yö-
netmelik iptal edilene kadar mü-
cadelemiz devam edecek.  

*** 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nde Haziran ayından itibaren 
aralıklarla seyreden maaş krizi, 
Aralık ayı maaşının yatırılmaması 
nedeniyle asistan hekimlerin yap-
tıkları basın açıklamasıyla kamuo-
yuna duyuruldu. Ancak Ocak ayı-
nın 15’i olmasına rağmen iki aylık 
maaşların yatmaması üzerine ATO 
olarak mütevelli heyeti ve rektör-
lükle görüşmeler ve aynı gün asis-
tan hekimlerimizle bir toplantı 
yaptık. Maaşların yatmaması üze-
rine asistan hekimler eyleme geçti 
ve birkaç gün sonrasında ödeme 
gerçekleşti. 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
asistan hekimleri mobbing halini 
alan maaş ödenmemesi, öğretim 
üyelerinin ayrılması ve gittikçe 
azalan hasta çeşitliliği nedeniyle 
başka eğitim kurumlarına yatay 
geçiş yaptırmaktalar. 70 olan asis-
tan hekim sayısı 50’ye kadar düş-
müş durumda. Görünen o ki, yakın 
zamanda asistanlar TUK tarafından 
eğitimlerinin devamı için başka 
hastanelere gönderilecek. Asistan 
eğitiminden fiilen çekilen Ufuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi’nin durumu da belirsizliğini 
koruyor. 

*** 

Etlik Şehir Hastanesi açılınca, 
hiçbir hastanenin kapatılmayacağı 
ve durumlarını/vasıflarını koru-
yacağı gerek sözel olarak (twit-
terdan) Bakan tarafından, gerekse 
genelge ile yazılı olarak ifade edil-
mişti. Tam olarak bitmeden açılan 
Etlik Şehir Hastanesi sürecinde 
yaşanan kaotik tablo sonrası has-
taneler resmi olarak kapatılmadı, 
ancak gerek hekimler gerek sağlık 
çalışanları gerekse de ekipman açı-
sından içerisi boşaltılarak bir an-
lamda terk edildi. Geldiğimiz son 
durumda ise, ilk adım olarak ilçe 
belediyesinden karar alınarak Sami 
Ulus ve Dışkapı EAH için yıkım 
süreci başlatılmış oldu. 2023 büt-
çesinde de herhangi bir 
yatırım/hastane yapımı gözükmü-
yor. Bu süreci durdurmak için 
Hastanemi Açın Platformu olarak 
elimizden geleni yapacağız.

ATO’dan
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ATO’da 21-22 Ocak 2023 
tarihlerinde düzenlenen 
“Klinik ve Deneysel Araş-
tırma Metodolojisi Bilimsel 
Araştırma Nasıl Yapılır? 
Makale Nasıl Yazılır?” baş-
lıklı kursta eğitmen  Doç. 
Dr. Ali Eba Demirbağ epi-
demiyolojiden, gözlemsel 
araştırmalara kadar çok sa-
yıda konuyu uygulamala-
rıyla anlattı.  

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği Komisyonu ve İş-
yeri Hekimleri Derneği ta-

rafından 28 Ocak 2023 Cu-
martesi günü 110.’su ger-
çekleştirilen “Ritim İleti Bo-
zukluklarına ve İskemilere 
Yaklaşım” kursunda eğitim-
ciler Dr. Figen Şahpaz ve 
Dr. Hayati Çakır, temel EKG 
bilgisi, ritim ve ileti bozuk-
lukları ve EKG’de iskemik 
değişiklikler ve akut koro-
ner sendromlar başlıkları 
altında bilgi verip kursi-
yerlerle birlikte uygulamalı 
eğitim yaptı. 

Kazanan Hekimler ve 
Meslek Örgütümüz Olacak  

ATO’da Kurs Zamanı 
Ankara Tabip Odası’nda “Ritim İleti Bozukluklarına ve 
İskemilere Yaklaşım” ve “Klinik ve Deneysel Araştırma 
Metodolojisi Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makale Nasıl 
Yazılır?” başlıklı kurslar düzenlendi. 
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Katıldığı bir televizyon 
programında adli tıp hekimi 
unvanı ile yaptığı konuşma 
sonrası siyasi iktidar tara-
fından hedef haline getiri-
lerek tutuklanan Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Merkez 
Konseyi Başkanı Dr. Şebnem 
Korur Fincancı yargılandığı 
davanın üçüncü duruşma-
sında 2 yıl 8 ay 15 gün 
hapis cezasına çarptırılarak 
tahliye edildi.  

Dr. Fincancı’nın tahliyesi 
üzerine ATO’dan yapılan 
açıklamada “tahliye kara-
rına rağmen hakkında ve-
rilen mahkûmiyet kararı 
hukuk devleti vasfını yitir-
diğimizin, hukukun üstün-
lüğü ilkesinin çiğnendiğinin 
açık göstergelerinden biri-
sidir.” denildi. 

Dr. Fincancı hakkında 

başlatılan linç kampanya-
sının meslek birliği ve tabip 
odalarının Anayasal varlık-
larını sona erdirmeye kadar 
getirildiğine dikkat çekilen 
açıklamada “İyi hekimlik 
değerlerini savunan, bilimin 
ve gerçeklerin ışığında ha-
reket eden, hekimlerimizin 
ve yurttaşlarımızın hakla-
rını savunan TTB ve tabip 
odalarına yönelik saldırıları 

geçmişten tanıyoruz. Siyasi 
iktidarlar tarafından Meslek 
Birliğimizi hedef alan siyasi 
projelerin ne ilk olduğunu 
ne de son olacağını biliyo-
ruz.  Geçmişte olduğu gibi 
bugün de kazanan, hekimler 
ve meslek örgütümüz ola-
caktır. TTB’nin de, ülkemi-
zin de karanlığa teslim ol-
masına izin vermeyeceğiz.” 
ifadelerine yer verildi. 

Hekim Postası
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2011 yılında yapılan 4. İşçi 
Sağlığı Kongresinden 11 yıl 
sonra, İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Sempozyumu düzen-
lendi. “6331 Sayılı Yasanın 10. 
Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Sempozyumu”; 
Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK), Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfe-
derasyonu (KESK), Türk Diş-
hekimleri Birliği (TDB), Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) ve Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) tarafından 
11-12 Kasım 2022 tarihlerinde 
Ankara’da, İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Salo-
nu’nda yapıldı. 

Düzenleme Kurulu adına Dr. 
Metehan Akbulut, Uluslararası 
Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi 
Direktörü Numan Özcan, DİSK 
Genel Sekreteri Adnan Serda-
roğlu, KESK Eş Genel Başkanı 
Şükran Kablan Yeşil, TDB II. 
Başkanı Dt. Burak Saran, 
TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz ve TTB II. 
Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten 
sempozyumun açılış konuşma-
larını yaptı. Ökten, konuşma-
sında tutuklu TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Dr. Şebnem Korur 
Fincancı’nın mesajını da oku-
du. 

İki gün boyunca “İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliğinin Ekonomi 
Politiği”, “İşçi Sağlığı ve Gü-
venliğinde Yaşanan Sorunlar 
ve Nedenleri”, “Salgınlar Ça-
ğında İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Alanının Gündem ve Mücadele 
Alanları”, “İşçi Sağlığı ve Gü-
venliğinde Nasıl Bir Mücadele?” 
başlıklı oturumlarda alanında 
uzmanlardan oluşan 25 kişi 
konuştu. Oturumların sonla-
rında salonun katılımıyla bir-
likte tartışmalar yürütüldü. 
Son olarak “Nasıl Bir İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Sistemi/Modeli” 
başlıklı bir forum ile yürütü-
lecek mücadele ele alındı. 

Neden ölüyoruz? Nasıl ölü-
yoruz? ve Nasıl önlenir? soru-
larının cevaplarının verildiği 

konuşmalarda özetle şunlar 
anlatıldı; sermaye birikim re-
jiminin taşeron ve güvencesiz-
lik üzerine yükseldiği ülkemiz-
de sendikal haklar, işçi sağlığı 
ve iş güvenliğinde kamusal bir 
anlayış, kıdem tazminatı hakkı, 
yaşamın gereklerine uygun bir 
asgari ücret, insana yakışır bir 
çalışma ortam ve koşulları ve 
güvenceli çalışma, ortadan kal-
dırılmaktadır. Sermaye orta-
lama büyümeden daha hızlı 
büyürken, emek ortalama bü-
yümenin çok altında kaldı. Tür-
kiye büyüyor ancak asıl üretici 
güç olan işçilerin büyümeden 
aldığı pay azalıyor. Sermaye 

gelirleri 2 yılda, emeğin 2 katı 
kadar arttı. 2 yıl içinde emeğin 
pastadaki payı 11,6 puan azal-
dı. Covid-19, yüksek enflasyon 
ve ekonomik kriz, bölüşüm iliş-
kilerini kötüleştirdi. Pandemi 
ve yüksek enflasyon emeğin 
payını keskin biçimde düşü-
rürken bölüşüm ilişkilerinin 
daha da kötüleşmesine yol açtı. 
Yüzde 25,4’lük emek payı son 
20 yılın en düşük düzeyi anla-
mına geliyor. 

Sonuçta; Bir yandan piya-
saya açılan bir İSG yapılan-
ması, diğer yandan örgütlen-
meleri ve anti-demokratik ola-
rak engellenen sendikaların eli-
nin kolunun bağlanması, mes-
lek oda ve birliklerinin piya-
sanın aktörleri haline getiril-
mesine karşı çıkılması gerekir. 
Taşeronlaşma ve güvencesiz 
çalışma ilişkileri devlet ve ser-
maye ilişkisiyle temel birikim 
politikası olmuştur ve piyasa 
temelli İSG hizmet alımı yasa-
nın temel ruhudur. Sermaye 
açısından iş sağlığı ve güven-
liğinin ekonomi-politiği, reka-
bet ve birikime engel olmaması 
üzerinedir. Ama aynı zamanda, 
kendisi, rekabet ve birikimin 
sağlanabileceği piyasa ilişkileri 
içinde yer almaktadır. 

Kamusal bir işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanı yaratmak 
için bütünlüklü bir sistem ge-
rekmektedir. Bunun için; özgür 
ve demokratik bir sendikal ör-
gütlenmenin önünü açmaktan 
uzak 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
yeniden düzenlenmeli, özgür-
lükçü ve katılımcı bir demok-
ratik düzenleme gerçekleşti-
rilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin uygulamada de-
netlenebilmesinin tek yolu, 
sendikalar eliyle demokratik 
denetim sistemlerinin oluştu-
rulmasıdır. Ancak bu şekilde 
yukarda oluşturulmuş meka-
nizmaların işletme düzeyinde 
etkin olması sağlanabilir. 

Taşeron ve güvencesiz üre-
tim sisteminin tamamen ya-
saklanması ve/veya ciddi de-
netim ve sınırlama getirilmesi 
için yine samimi, etkin bir mü-
cadelenin toplumsal yaşamın 
her alanında verilmesi gerek-
mektedir. Sağlık, güvenlik ve 
çevreyle ilgili özerk-demokratik 
bir kurumsal yapının sendika-
lar, meslek oda ve birlikleri ve 
üniversiteler ile oluşturulma-
sının politikasının yaratılması 
ve ısrarcı bir çabanın gösteril-
mesi gerekmektedir. 

İşçi sağlığı, işyeri sınırları 
ile fabrikaların dört duvarı ara-
sına sıkıştırılacak bir sorun 
değildir. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği sorunu işyeri hekimle-
rinin ve uzmanların, sadece iş 
yerinde çözebilecekleri teknik 
bir konu olarak ele alınsa da 
asıl olarak ana gövdesi üretim 
ilişkileri temelinde tartışılması 
gereken bir konudur. İşçinin 
kapitalist üretim sürecindeki 
yeri ve kapitalistle giriştiği alış-
verişte emek-gücünün satışı 
veya kiralanmasında yapılan 
“resmi” ve gayri resmi sözleş-
mede işçi; emek-gücünün de-
ğeri olarak talep ettiği değer 
onun ertesi günü aynı dinçlikle 
işe başlaması için gerekli me-
taların değerine denk düşen 
bir ücret talebinin yanında ça-
lışma koşullarını içerir. 

Kamuda yaşanan İş Kazası 
ve Meslek Hastalıklarının sayısı 
bilinmemektedir. Dolayısıyla 
nedenleri, sektörlere göre da-
ğılımları gibi soruların cevap-
ları bilinmiyor. Bildirimlere 
rağmen, kamuda yaşanan iş 
kazası ve meslek hastalıklarına 
dair veriler SGK istatistikle-
rinde yer almıyor/görünmüyor. 
İSİG ile ilgili yürürlükte olan 
kanunların çatışması önemli 

Dr. Arif Müezzinoğlu
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bir sorundur. Kamuda istih-
dam edilen toplam çalışan sa-
yısı: 4,877,270, 4-1/c kapsa-
mındaki aktif sigortalı sayısı: 
3,188,540. Kamuda çalışanla-
rın %65,4’ünün maruz kaldığı 
iş kazaları ve meslek hasta-
lıkları görünmüyor, bilinmi-
yor. Bu görünmezlik ve bilin-
mezlik, kamuda İSİG’in ihmal 
ve ‘’istismarına’’ neden ol-
maktadır. 6331 sayılı İSG Ka-
nununun bazı maddelerin 
31/12/2023’te yürürlüğe gire-
cek olması ‘’Kanun ertelendi’’ 
algısı oluşturdu. Buna bağlı 
olarak İSİG hizmeti sunulmu-
yor, bütçe ayrılmıyor, denet-
lenmiyor. İşyeri hekimi, işgü-
venliği uzmanı ve işyeri hem-
şiresi görevlendirmesi yapıl-
mıyor. Kamunun hiyerarşik 
yapısından kaynaklı sorunlar 
var. Klasik İSİG çalışanı-iş-

veren ilişkisi yok, amir-çalı-
şan ilişkisi devam ediyor. Gö-
revden alınma, yaptırıma ma-
ruz kalma kaygısı ile mesleki 
bağımsızlık ve etik ilkeler ko-
runamıyor. Tespit-öneri def-
teri dolduramama, ihbar etme 
yükümlülüğünü yerine geti-
rememe vs. gibi sorunlara ek 
olarak çalışanlar tarafından 
aksaklıklar bildirilmiyor. 

Covid-19 krizinin çözümü-
nün sadece sağlık ile ilgili bir 
sorun olmadığı, sorunun in-
san hakları açısından ele alın-
ması gerektiği, ayrım yapıl-
madan her insanın koruyucu 
ve tedavi edici işlemlere ulaş-
masının devletler tarafından 
sağlanması gereken bir so-
rumluluk olduğu belirtilmiş-
tir. 

Tıpkı 1840’larda yaşanan 
toprak tahribatı, açlık ve sal-
gınlar arasındaki ilişkide ol-
duğu gibi bugün de küresel 
ısınma, tatlı suların yok oluşu, 
ozon tabakasının incelmesi, 
ormansızlaşma, toksik mad-
delerin hızla yayılımı, türlerin 
yok oluşu, genetiği değiştiril-
miş organizmaların (bakteri 
ve virüslerin) kontrolsüz bi-
çimde üremesi ve bunların 
yol açtığı salgın hastalıklar, 
küresel kapitalizmin (yeni em-
peryalizmin) uluslararası şir-
ket ağlarıyla inşa edilen gıda 
ve üretim sistemlerinin emek 
ve doğal kaynaklar üzerindeki 
sömürü ilişkilerinden bağımsız 
anlaşılamaz. 

Asıl hedef salgınların olu-
şumunu engellemektir. Salgın 
oluştuktan sonra “mucizevi” 
aşıların keşfi bir sonraki sal-

gına kadar bir problemin çö-
zümüne olanak sağlar. Emek-
çilerin sermayenin sunduğu 
seçenekler arasında seçim 
yapmadıkları, seçeneklerini 
kendilerinin oluşturduğu “yeni 
bir dünyada” salgınlar bir fe-
laket olarak karşımıza çıkma-
yacaktır 

Türkiye’de pandemi döne-
minde neler yaşadık? Uzun 
süreli ağır koşullarda çalışma, 
güvenli çalışma koşullarının 
sağlanmaması, özel koşullar 
dikkate alınmadan yapılan gö-
revlendirme ve yasaklamalar, 
özel sağlık kurumları ve Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimle-
rinde (OSGB) işten çıkarmalar, 
ek ödemelerde ve nöbet üc-
retlerinde yapılan kesintiler, 
ASM’lerde maaş kesintileri, 
kamuda uygulanan idari izin 
genelgesinin uygulanmasında 
sağlık emekçileri için kısıtla-
malara gidilmesi vb. neden-
lerle sağlık emekçileri kendi-
lerine yeterince sahip çıkıl-
madığını hissetmişler bu da 
iş stresini artırmış ve tüken-
mişliğe neden olmuştur. Sağlık 
çalışanlarının işleri üzerindeki 
kontrolü ciddi şekilde zede-
lenmiştir.  

Beş örgütün işçi sağlığı ve 
güvenliği alanındaki birlikte-
liğinin önemini bir kez daha 
gösteren Sempozyum sonra-
sında; ortak çalışma grubu 
oluşturulması, işçi sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin model tar-
tışmalarının derinleştirilmesi 
ve sempozyumda önerilen V. 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kon-
gresi’nin örgütlere önerilmesi 
kararlaştırıldı.
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İSİG Meclisinin 2022 İş Ci-
nayetleri Raporunda verilen 
bilgilere göre Ocak ayında 120, 
Şubat ayında 109, Mart ayında 
123, Nisan ayında 130, Mayıs 
ayında 178, Haziran ayında 
189, Temmuz ayında 172, 
Ağustos ayında 189, Eylül ayın-
da 161, Ekim ayında 163, Ka-
sım ayında 128 ve Aralık ayın-
da 181 olmak üzere toplam 
1843 işçi iş cinayetlerinde ha-
yatını kaybetti. Hayatını kay-
beden işçilerin yüzde 87’sini 
işçi ve memur gibi ücretli ça-
lışanlar, yüzde 13’ünü çiftçi 
ve esnaf gibi kendi nam ve he-
sabına çalışanlar oluşturuyor.  

2022 yılında iş cinayetlerin-
de 108 kadın ve 1735 erkek 
işçi hayatını kaybetti. Ölen iş-
çiler arasında 14 yaş ve altı 27 
çocuk işçi, 15-17 yaş arası 37 
çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 
390 işçi, 30-49 yaş arası 756 
işçi, 50-64 yaş arası 428 işçi, 
65 yaş ve üstü 99 ve yaşı tespit 
edilemeyen 106 işçi bulunuyor. 
Çocuk işçiliğin 4 ila 8 yaş ara-
sında başladığına dikkat çekilen 
raporda çocuk ve genç işçilere 
dönük bir mücadele başlığının 
hızla belirlenmesi gerektiği 
kaydedildi.  

İş cinayetlerinin nedenlerine 
göre dağılımına bakıldığında 
2022 yılında trafik servis kazası 
nedeniyle 422; ezilme-göçük 
nedeniyle 347; yüksekten düş-
me nedeniyle 295; kalp krizi-
beyin kanaması nedeniyle 201; 
patlama,yanma nedeniyle 97; 
elektrik çarpması nedeniyle 
78; zehirlenme, boğulma ne-
deniyle 77; intihar nedeniyle 

71; şiddet nedeniyle 68; co-
vid-19 nedeniyle 46; nesne 
çarpması nedeniyle 27; kesil-
me-kopma nedeniyle 14; diğer 
nedenlerden dolayı da 100 işçi 
can verdi.  

“Sendikalı olmak iş 
cinayetlerini önler” 

Raporda verilen bilgilere 
göre uzun çalışma saatleri, si-
gortasız çalışma ve kuralsızlı-
ğın hakim olduğu, sendikal ör-
gütlenmenin zayıf kaldığı ta-
rım, inşaat ve taşımacılık sek-
törleri iş cinayetlerinin yoğun-
laştığı iş kolları olarak öne 
çıktı. 2022 yılında inşaat-yol 
işkolunda 374; tarım-orman 
işkolunda 359; taşımacılık iş-
kolunda 220; madencilik işko-
lunda 105; metal işkolunda 
101; ticaret-büro-eğitim-sine-
ma işkolunda 99; belediye genel 
işler işkolunda 97; konakla-
ma-eğlence işkolunda 95; sağ-
lık, sosyal hizmetler işkolunda 
61; enerji işkolunda 52; gemi-
tersane-deniz-liman işkolunda 
43; petro-kimya-lastik işko-
lunda 35, tekstil-deri işkolunda 
32, savunma-güvenlik işkolun-
da 31, gıda-şeker işkolunda 22, 
ağaç-kağıt işkolunda 22, çi-
mento-toprak-cam işkolunda 
16, basın-gazetecilik işkolunda 
7, iletişim işkolunda 5, banka-
finans-sigorta işkolunda 3 ve 
işkolu belirlenemeyen 64 işçi 
yaşamını kaybetti.  

 “Sendikalı olmak iş cina-
yetlerini önler” ifadelerine yer 
verilen raporda 2022 yılında 
iş cinayetlerinde ölen işçilerin 
sadece yüzde 4,99’unun sen-
dikalı yüzde 95,01’inin sendi-
kasız çalıştığına dikkat çekti.  

2022 Yılında Günde 5 İşçi 
Yaşamını Kaybetti 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2022 İş  
Cinayetleri Raporunu yayımladı. Rapora göre 
yıl içinde nerdeyse günde 5 işçi iş cinayetleri 
nedeniyle yaşamını kaybetti.

Hekim Postası

İş cinayetlerinde ölen işçilerin 
örgütlülük durumu

İş cinayetlerinin istihdam 
biçimlerine göre dağılımı

Kendi 
hesabına 
çalışanlar 

(%13)
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1950’den sonra iklim 
değişikliği 
tartışmalarının 
odağında hep sıcaklık 
var. Bu nedenle ilk 
olarak sıcaklığın bu 
krizdeki rolünü sorarak 
başlayalım.  

Dr. Cavit Işık Yavuz: Ön-
celikle iklim nedir bunu ko-
nuşmak lazım. Bir bölgenin ik-
liminden söz edebilmemiz için 
20-30 yıllık uzun dönemli me-
teorolojik parametrelere bak-
mamız gerekiyor. Bu nedenle 
sadece o yılki hava durumun-
dan hareketle, bu sene kurak 
geçti, bu sene çok kar yağdı 
dememiz eksik kalıyor. İklim 
değişikliğinden söz ederken 
baktığımız ilk nokta sıcaklık. 
Çünkü dünyanın yaşamsal 
özellikler gösterebilmesi için 
sıcaklığın belli bir seviyede ol-
ması gerekiyor. Ancak meteo-
rolojik parametreler bize dün-
yanın sıcaklığının gitgide art-
tığını gösteriyor. Sıcaklık ka-
yıtları 1880’li yıllardan itibaren 
modern bir şekilde tutulmaya 
başlanıyor. Bu kayıtlara göre 
dünyadaki yüzey sıcaklığı en-
düstri öncesi çağa göre yaklaşık 
olarak 1 derece artmış durum-
da. 1880’den bu yana en sıcak 
yılların önemli bir kısmı da 
son 10 yıl içinde yaşandı. Bu-
radaki temel sorunumuz şu; 
sıcaklık artışı bu şekilde devam 
ederse, bir müdahale gerçek-
leştirilemezse 21.yüzyılın so-
nunda dünya sıcaklığının 4,1-
4,8 derece artması bekleniyor. 
Oysa şu an sıcaklık artışının 2 
derecenin üstünde olması du-
rumunda bile yaşanabilecekleri 
tam kestiremiyoruz. Dolayı-
sıyla bu 1 derecelik artışı 1,5-
2 dereceyi aşmayacak bir nok-
tada tutmak dünyanın geleceği 
açısından büyük önem taşıyor.  

Diğer yandan iklim değişik-
liği denilince sıcaklığın yanı 
sıra kutuplarda buzulların eri-

mesi, buz kütlelerinin azalması, 
deniz seviyelerinin yükselmesi, 
deniz sıcaklığının artışı gibi 
parametrelerin de bu işin diğer 
unsurları olduğunu hatırlama-
mız gerekiyor.  

Sıcaklık artışının 
önüne geçmek adına 
son 30-40 yıllık süreçte 
atılan adımların bir 
etkisi olmadı mı? 

C.I.Y: 1960’lardan başlayan 
90’lı yıllarda bilimsel olarak 
ortaya konulan iklim değişikliği 
tartışmaları 2000’lerden sonra 
çok yoğunlaşmış durumda. Bu 
süreçte çeşitli uluslararası an-
laşmalar, çabalar hayata geçi-
rildi. Paris İklim Antlaşması 
dünyanın umutlandığı bir nok-
ta gibi  görülse de orada belir-
lenen hedefler de yeterli değil. 
Mevcut politikalarla devam 
edilmesi halinde 80 yıl sonra 
sıcaklıkta 2,5-3 derecelik artış 
bekleniyor. Verilen taahhütler 
bile 1,5 derecelik artış hedefini 
aşıp 2,1 derecelik bir ısınmayı 
getiriyor. Dolayısıyla bu konuda 
daha etkin politikalara ihtiyaç 
var. Ülkelerin iklim değişikliği 
için belirlediği hedefler bile şu 
an için yetersiz kalıyor. Şayet 
bu hedeflere ulaşılır sera gazı 
emisyonların artış hızı frenle-
nirse sonrası için umutlu ola-
biliriz.  

Sıcaklığın bu şekilde 
artmaya devam 
etmesinin yaratacağı 
sonuçlar neler olabilir?  

C.I.Y: Buzulların, su kütle-
lerinin etkilenmesi sonucu aşırı 
hava olayları ile karşılaşabiliriz. 
Aşırı hava olayları derken akla 
ilk yağış gelir ama diğer yandan 
kuraklık da yaygınlaşıyor. Şu 
anda da var olmakla birlikte 
su kaynaklarının tükenmesi 
sonucu ciddi bir su sıkıntısı 
bekleniyor. İktisatçıların kul-
landığı bir terim vardır: yeni 
normal. Aşırı yağışlar ya da 
kuraklık bizlerin iklim krizi 
sonucunda yeni normali olacak 
gibi gözüküyor.   

Havalar ısındıkça serinle-
mek, soğudukça ısınmak için 
enerji kaynaklarına yükleni-
yoruz. Bu noktada bir kısır-
döngüden söz edebilir miyiz? 

C.I.Y: Evet bir kısırdöngü 
söz konusu. İklim değişikliğine 
yol açan en önemli faktör fosil 
yakıt kullanımı. Fosil yakıt kul-
lanımı ile ortaya çıkan metan 
gazı, karbonmonoksit gazı sera 
etkisi yapıp dünyayı ısıtıyor. 
Sıcaklık arttıkça ya da azal-
dıkça bundan korunmak için 
enerji tüketiyoruz. Ve bu tü-
kettiğimiz enerjinin kaynağının 
fosil yakıtlar olması dünyanın 
sıcaklığının daha da artmasına 
yol açıyor. Dünyanın açmazı 
da zaten burada. Fosil yakıt 

tüketimini sınırlamadığımız 
sürece dünyada bununla ilgili 
yol alamayacağız. Enerji kay-
naklarımız yenilenebilir olma-
dıkça bu sorunu hep yaşaya-
cağız.  

Elbet iklimdeki 
değişikliğin sağlığımıza 
da olumsuz bir etkisi 
olacaktır… 

C.I.Y:  İklim değişikliği de-
yince sıcaklık artışı ile sınırlı 
kalan bir şey düşünmemeliyiz, 
karışık ve karmaşık etkileri 
var. Sağlık etkileri de giderek 
yoğunlaşacak. Aşırı yağışlar ve 
seller sıklaştıkça bunun sağlık 
etkilerinin de artmaya başla-
dığını görüyoruz. Selden etki-
lenen bölgelerde insanlar ölü-
yorlar, evsiz kalıyorlar, bulaşıcı 
hastalıklar artıyor.  

İklim değişikliği sonucu kar-
şılaşacağımız bir diğer konu 
da sıcak dalgaları. Sıcak dal-
galarını bir bölgede sıcaklığın 
mevsim normallerinin üzerine 
çıkması olarak tanımlıyoruz. 
Bazen birkaç gün bazen bir, 
iki ay sürüyor bu durum. Yük-
selen sıcaklar özellikle kırılgan 
gruplar dediğimiz ileri yaşta 
ve kronik hastalığı olanların 
yaşamını tehdit ediyor. 2003 
yılında sıcak hava dalgaları 
Avrupa’da 70 bin kişinin ölü-
müne yol açtı. Sadece Fransa’da 
14 bin kişi birkaç gün içinde 

hayatını kaybetti. Bu durum 
da iklim değişikliği ile sıklıkla 
karşılaşacağımız sağlığımızı 
riske atan tehlikelerden biri.  

Şunu unutmayalım sıcak 
dalgaları sadece yaşlılar ve kro-
nik hastalığı olanları etkile-
meyecek. Aynı zamanda açık 
havada çalışan tarım işçileri, 
inşaat işçileri, park bahçe gö-
revlileri, trafik polisleri gibi 
grupları yoğun bir şekilde et-
kileyecek. Dolayısıyla bir yan-
dan iklim değişikliğinin etki-
lerini azaltmaya yönelik dü-
zenlemeler yaparken diğer yan-
dan da ortaya çıkacak yeni 
risklere karşı şimdiden hazırlık 
yapmamız gerekiyor.  

Konuyu bir de gıda krizi 
açısından 
değerlendirmek 
gerekirse neler 
söyleyebilirsiniz? 

C.I.Y: Bugün bile dünyada 
gıdaya erişemeyen çok ciddi 
bir nüfustan söz edilebilir. Hat-
ta bunun sonucu iklim göçü 
dediğimiz bir kavramla karşı 
karşıya kalmış durumdayız. 
Gıdaya erişemediği için dün-
yanın değişik yerlerinde insan-
ların ülke içi ya da ülkeler 
arası göç etmek zorunda kal-
dıklarını biliyoruz.   

İklim değişikliği sonucu ku-
raklığın artması var olan bu 
durumu daha geniş bir alana 
yayacak. İklim göçü ve iklim 
göçmeni dediğimiz henüz resmi 
bir statüsü olmayan kavramları 
önümüzdeki on yıllarda daha 
sık duyacağız. Bu yüzyılın ikin-
ci yarısından sonra sıcaklığın 
artması ile birlikte Ortado-
ğu’dan kitlesel göçlerin olabi-
leceği, yüzbinlerce insanın yer 
değiştirmek zorunda kalacağı 
tahmin ediliyor.   

İklim değişikliğin fiziksel et-
kileri aşırı yağış, aşırı kuraklık, 
sıcak hava dalgaları, enfeksiyon 
hastalıklarının artması, güvenli 
ve yeterli gıdaya ulaşamama 
bunların hepsinin çıktığı yer 

İklim Değişikliği En Önemli Halk 
Sağlığı Sorunları Arasında  
Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, geciken kar yağışı… NASA’nın 2023 yılının 2022 yılından daha sıcak 
geçeceğine yönelik öngörüsü ve şayet Pasifik Okyanusunda bir ısınma başlaması halinde 2024 yılında en sıcak yıl 
rekorunun kırılabileceği yönündeki açıklamaları iklim krizini yeniden gündeme getirdi. Halk Sağlığı alanında yaptığı 
kapsamlı çalışmalar ile tanınan Dr. Cavit Işık Yavuz ile iklim krizinin detaylarını Hekim Postası için konuştuk. 
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halk sağlığı
sağlık. Dolayısıyla iklim deği-
şikliği en önemli halk sağlığı 
sorunlarımız arasında yer alı-
yor, gelecekte daha da yer ala-
cak.  

Türkiye’nin durumunu 
nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

C.I.Y: Türkiye’nin hemen 
hemen her bölgesinde sel sık-
lığında bir artış gözleniyor. İki 
yıl önce Kastamonu, Sinop’ta 
yaşanan sel manzaraları artık 
olağan hale gelmiş durumda. 
Ülkenin başkentinde yaşanan 
selde insanlar hayatını kaybetti. 
Görünen o ki büyük şehirleri-
miz de dahil olmak üzere sel 
Türkiye’nin yeni normali olma 
yolunda.  

Kentsel planlamanın düzgün 
yapılmadığı yerleşim yerlerinde 
kısa süreli olsa da aşırı yağışlar 
nedeniyle insanlar ölüyor, kent-
ler mahvoluyor. Çoğu kenti-
mizin altyapısı ise aşırı yağış-
lara hazır değil. Bizim bundan 
sonraki dönemde bu aşırı yağış 
rejimine hazırlanacağımız bir 
kentsel planlama yapmamız 
lazım. Diğer yandan bireysel 
olarak sel anında neler yap-
mamız gerektiğini öğrenmemiz 
gerekiyor.  

Tabii sadece altyapı olarak 
düşünmemeliyiz. Kentlere dik-
tiğimiz yüksek binaların bu 
döngüde payı oldukça büyük. 
Kentteki yüksek binalar sıcak-
lığı daha da artırdığı ve hava 
akımını engellediği için bunlar 
kentsel ısı adaları oluşturuyor. 
Kentin o bölgelerindeki sıcak-
lığın daha yüksek olmasına ve 
olumsuz sonuçlara yol açıyor. 
Kent planlamalarında tüm bu 
unsurları göz önüne almalıyız.  

Bireysel çabaların bu 
krizi aşmak adına bir 
rolü olur mu? 

C.I.Y: “Dünya Limit Aşım 
Günü” diye bir gün var. Her 
yıl 1 Ocak’ta dünyanın kay-
naklarını sıfırdan tüketmeye 
başladığımızda bu kaynakların 
hangi gün tükendiğini anlama-
mıza yardımcı oluyor. 2021 yı-
lında bu tarih 29 Temmuz’du. 
2022 yılında ise 28 Temmuz. 
Bu, bir yıl dolmadan dünyadaki 
kaynakları tükettiğimiz anla-
mına geliyor. Geride kalan 4 
aylık süre dünya kaynakları 
açısından negatif bilanço de-
mek.  

Bunu şöyle ifade ediyorlar 
“Eğer herkes Avrupalı gibi ya-

şarsa, Avrupalıların tükettiği 
gibi enerji ve diğer kaynakları 
tüketirse yaşamak için 3 geze-
gene ihtiyacımız var.” Şu anki 
tüketim alışkanlıklarımızla bir 
buçuk gezegen lazım. Demek 
oluyor ki bizler bilinçsiz tü-
kettikçe bu kaynaklar yetme-
yecek.  Şili’den gelen bir muz 
ile Anamur’dan gelen bir mu-
zun karbon ayak izi aynı değil 
mesela. Bir fincan kahve içti-
ğinizde o kahvenin yetiştiril-
mesinden, işlenmesinden size 
gelişine kadar 140 litre su tü-
ketimine sebep oluyorsunuz. 
Tüketim alışkanlıklarımızı bu 
gerçekler ışığında yeniden dü-
zenlemek bir katkı sunabilir 
elbette. 

Diğer yandan hem nüfus ar-
tışı hem kaynak kıtlığı bakı-
mından büyük ölçekli kentlerin 
sürdürülebilirliği zor gözükü-
yor. Ancak mevcut politik fak-
törler ve kapitalizm sürdükçe 
kentlerden daha küçük yerle-
şim yerlerine gitsek bile aynı 
tüketim alışkanlıkları ile ora-
ların da kaynaklarını yok et-
memiz olası. Bu nedenle bizim 
bir paradigma değişikliğine ih-
tiyacımız var. Bir şeylerin de-
ğişeceğini düşünüyorum ama 
politik düzeyde değişiklik ol-
madığı sürece bireysel müda-
halelerin sınırlı kalacağını dü-
şünüyorum.  

Daha küçük ölçekli, enerji 
üretimiyle, kendi gıda-su tü-
ketimiyle ekosistemlere olabil-
diğince az etki yapacak yaşam 
alanları kurmalıyız. Onun için 
sanayi politikalarımızı, istih-
dam politikalarımızı, çevre ve 
tarım politikalarımızı değiştir-
meniz lazım. Tüm bunları el-
bette söylemek kolay gerçek-
leştirmek zor.  

Bu olumsuz tablo içinde 
yeni kuşağa nasıl 
bakıyorsunuz?  

C.I.Y: İklim değişikliği aşırı 
hava olayları gibi bir anda fark 
edilecek bir tablo olmadığı için 
bugüne kadar birçok insan bu 
durumun ciddiyetinden haber-
siz kaldı. Ancak yeni kuşak 
için bu anlayış değişiyor. Bu 
açıdan yeni kuşaktan umutlu-
yum. Kaygı ve endişeleri bu 
konuda çok yüksek. Sonuçta 
bugün doğanlar 30’lu, 40’lı yaş-
larında iklim değişikliğinin dra-
matik tabloları ile karşı karşıya 
kalacaklar. Bugün 20’li yaşla-
rındaki bir genç bunları bizden 
daha iyi görüyor.

UMAG öncülüğünde gaze-
teci yazar Uğur Mumcu ve 
katledilen aydınlar anısına 
yürütülen 30. Adalet ve De-
mokrasi haftası kapsamında 
Ankara Tabip Odası tarafından 
"Sağlıkta Demokratik Müca-
dele Örneği: HPV aşı kazanı-
mı” başlıklı panel düzenlen-
di. 

29 Ocak 2023 Pazar günü 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen panelin mo-
deratörü ATO Yönetim Kurulu 
üyesi Dr. Asuman Doğan oldu. 
Panele konuşmacı olarak Bo-
yun Eğmeyen İlaç Emekçileri 

Sözcüsü Eczacı Cem Kılınç, 
Kadın Dayanışma Komiteleri 
Sözcüsü Gizem Batı Ayaz ve 
Önce Çocuklar ve Kadınlar 
Derneği Avukatı Hediye Gökçe 
Baykal katıldı.  

Dr. Asuman Doğan aşının 
bir hak olduğunu koruyucu 
hekimliğin öncelenmesi ge-
rektiğini belirtti. Ülkemizin 
aşıda ve ilaçta dışa bağımlı 
hale gelmesini ve aşı takvi-
minde yer alan pek çok aşıya 
erişimde dahi sorun yaşan-
masını eleştiren Dr. Asuman 
Doğan “Dünyada 100’den fazla 
ülkede ulusal aşı takviminde 
yer alan HPV aşısı ülkemizde 

de aşı takvimine alınmalı ve 
9–14 yaşındaki tüm çocuklar 
aşılanmalıdır. Bakanlığın aşıya 
18 yaş sınırı koyması bilimle 
bağdaşmayan gerici bir zih-
niyetin ürünüdür. Bu zihni-
yetle, laiklik ve bilimsel ger-
çekleri savunarak mücadele 
edeceğiz” dedi. 

Eczacı Cem Kılınç, Kadın 
Dayanışma Komiteleri Sözcüsü 
Gizem Batı Ayaz, Önce Ço-
cuklar ve Kadınlar Derneği 
Avukatı Hediye Gökçe Baykal 
da yaptıkları konuşmalarda 
HPV aşısı ulusal aşı takvimine 
alınana kadar mücadalenin 
süreceğini vurguladılar. 

Sağlıkta Demokratik Mücadele Örneği: 

HPV Aşı Kazanımı

Ankara Tabip Odası Ka-
dın Hekimlik ve Kadın Sağ-
lığı Komisyonu yaptığı 
açıklamada HPV aşısının 
bir lüks değil hak olduğunu 
vurgulayarak bir an önce 
ulusal aşı takvimine alın-
ması gerektiğini kaydetti.   

Önce Çocuklar ve Ka-
dınlar Derneği tarafından 
açılan davalarda edinilen 
kazanımların hatırlatıldığı 
açıklamada tek tek kaza-
nılmış davalardan öte HPV 
aşısının ulusal bağışıklama 
kapsamına alınarak bilim-

sel ölçütler çerçevesinde 
aşı kapsamına giren kişi-
lere ücretsiz uygulanması 
gerektiği belirtildi.   

HPV kaynaklı kanser 
risklerine değinilen açık-
lamada “Güncel olarak aşı 
olmak ya da aşıyı çocuk-
larına yaptırmak isteyen 
insanlar, aşılara ücretlerini 

ödeyerek ulaşabilmektedir. 
Aşının ücreti ne yazık ki 
artan döviz kurları ile bir-
likte sürekli yükselmekte-
dir.  Temel ihtiyaçlarını 
bile zor karşılayabilen in-
sanlar için HPV aşısını yap-
tırmak bir lükstür. Esas 
olan kamu destekli ve üc-
retsiz bir aşıya erişimin 
sağlanmasıdır. Aşıya eri-
şimle ilgili ekonomik eşit-
sizlik aynı zamanda sınıfsal 
eşitsizlikleri de ortaya çı-
karmaktadır. Aşı bir ka-
musal hak, aşıya erişim de 
bir halk sağlığı sorunudur.” 
ifadelerine yer verildi.
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Son Bir Yılın Gündemi 

Türk Tabipleri Bir-
liği’nin (TTB) çağrısıyla 
hekimler PTT bürola-
rından faks çektikleri 
bordroları ve taleple-
rini içeren yazıları 
TBMM Başkanı’na, 
TBMM Başkanvekille-
rine ve siyasi parti 
merkezlerine gönderdi. 

4 Ocak 2022

Aralarında An-
kara Tabip Oda-
sı’nın da bulun-
duğu 122 örgütlü 
kurumdan olu-
şan Hastanemi 
Açın Platformu, 
Etlik Şehir Has-
tanesinin açılma-
sıyla 5 kamu has-
tanesinin daha 
kapatılacak ol-
ması sebebiyle 
bir basın açık-
laması düzenle-
di. Açıklama ka-
patılması plan-
lanan hastane-
lerden Dr. Sami 
Ulus Kadın Do-
ğum, Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapıldı. 

sağlık politikaları
11
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Açıklama kapatılması plan-lanan hastanelerden biri olan Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 11 Ocak 2022 Salı günü yapıldı.  Açıklamaya platform bileşenlerinin yanı sıra CHP Ankara Milletvekilleri Dr. Mu-rat Emir, Gamze Taşcıer ile HDP  Iğdır Milletvekili Dr. Ha-bip Eksik de destek verdi. Basın açıklamasını ATO Yö-netim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu okudu. Dr. Uğurlu,  An-kara Şehir Hastanesinin açıl-ması ile Ankara Numune Has-tanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Ankara Atatürk Has-tanesi, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi, Dışkapı Çocuk Has-tanesi nasıl kapatıldıysa şimdi de Etlik Şehir Hastanesinin açılması ile Dr. Sami Ulus Has-tanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Doğum-evi ve Ulucanlar Göz Hasta-nesinin kapatılmak istendiğini söyledi.  

Pek çok hekim ve sağlık çalışanı ya emekliliğini istediği ya istifa etti Dr. Uğurlu,  Ankara Şehir Hastanesinin pandemi hasta-nesi olması ile salgın dışı has-

talara ayrılan hastane kalma-dığını ve bu süreçte Covid dışı hastalıklara bağlı ölümlerde bir artış yaşandığını kaydetti.  Kapatılan hastanelerdeki sağlık emekçilerinin durumunu da aktaran Dr. Uğurlu, sağlık ça-lışanlarından işsiz kalanların olduğunu, çalışma koşullarının ağırlaştığını, ulaşımı zor, kreşi olmayan şehir hastanesine git-meye zorlandıklarını, pek çok hekim ve sağlık çalışanının ya emekliliğini istediğini ya istifa ettiğini söyledi. 
Dr. Uğurlu yapılması gere-kenleri kapatılan hastanelerin açılması, kapatılacağı için yıl-lardır hiçbir yatırım yapılma-yan hastanelerin güçlendirile-rek, ihtiyaç duyulan yatırım-larla tarihi kimlikleri ve işlev-

leri korunarak sağlık hizmeti vermeye devam etmesi olarak sıraladı.   
Basın açıklamasının ardın-dan söz alan SES Ankara Şube Eş Başkanı Dr. Nazan Karaca-bey şehir hastanelerinin nite-likli sağlık hizmeti vermeye değil sağlık turizmine hizmet ettiğini belirterek  ekonomik seviyesi düşük halkın bu has-tanelerde hizmet alma şansının sıfıra indiğini kaydetti. 

Şehir Hastanelerinin rant sağlamak dışında bir amacı yok  
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer yaptığı konuş-mada “Maalesef AKP’nin ranta dayalı politikalarının bedelini en çok kadınlar ve çocuklar 

ödüyorken bugün bu hastane-nin kapatılıyor olması da yine kadınların ve çocukların mağ-dur edildiği bir gidişatın gös-tergesi. İçinde bulunduğumuz yerdeki esnafın, sağlık çalışan-larının yaşayacağı mağduriyet de cabası. AKP’nin vatandaşın sağlığından değil de ranttan yana bir tercihte bulunan bu anlayıştan bir an önce  vaz-geçmesi gerekir. Geçmeyecek-lerse de  şundan emin olun ki ilk seçimde halktan yana bir sağlık anlayışını yeniden hayata geçireceğiz” dedi. 
CHP Ankara Milletvekili  Dr. Murat Emir,  Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin kapatıl-mak istenmesinin tek sebebinin şehir hastanesine hasta bulmak olduğunu kaydetti. Dr. Emir “İktidarın düşündüğü halkın sağlığı değil, şehir hastanelerini işleten çete müteahhitlerinin kasaları ve cepleri” sözlerini kaydetti. 

HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik de bütçe görüş-mesinde sağlığa ayrılan 116 milyar TL bütçenin 22 milyar TL’den fazlasının şehir hasta-nelerine aktarıldığı bilgisini verdi. Şehir hastanelerinin rant sağlamak dışında bir amacı ol-madığını vurgulayan Dr. Eksik, bu hastanelerin insan sağlığının önündeki en büyük engel ol-duğunu kaydetti. 

5 Hastanenin Daha Kapatılması Gündemde 
Aralarında Ankara Tabip Odası’nın da bulunduğu 122 örgütlü kurumdan oluşan Hastanemi Açın Platformu, Etlik Şehir 

Hastanesinin açılmasıyla 5 kamu hastanesinin daha kapatılacak olması sebebiyle bir basın açıklaması düzenledi.

Şehir Hastanelerinin Kullanım Bed li
Ankara Tabip Odası A k

Hekim Postası

Hekimlerin ve diş hekimle-
rinin ekonomik haklarına yö-
nelik düzenleme içeren tasarı 
Meclis gündemine gelinceye 
kadar, konunun gündemde kal-
ması ve görünür kılınması 
amacı ile TTB’nin çağrısıyla 
tüm tabip odalarında eş za-
manlı olarak “Vazgeçmiyoruz! 
Oyalama Değil Hakkımızı İs-
tiyoruz” başlıklı basın açıkla-
ması yapıldı.

İstanbul Kartal’daki Aile Sağlığı Merkezi’nde bir erkek tarafından öl-
dürülen hemşire Ömür Erez’i anmak ve kadın cinayetlerine dur demek 
için ATO, SES Ankara Şubesi, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Ankara 
Diş Hekimleri Odası yönetici ve üyelerinin katılımıyla İbni Sina Hastanesi 

bahçesinde basın açıklaması yapıldı.

çekmekte, kimi branşlardarand k
lım son yıllard

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!Ankara Tabip Odası,  Ocak ayı içinde hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik art arda şiddet vakalarının yaşanması 
üzerine bir açıklama yayımlayarak şiddetin nedenlerini ve 
yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaştı.   
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Eğitmenliğini Doç. Dr. 
Ali Eba Demirbağ'ın yap-
tığı "Bilimsel Araştırma 
Nasıl Yapılır? Makale Na-
sıl Yazılır?" başlıklı kurs 
düzenlendi. Kursta epide-
miyolojiden, ileri istatis-
tiğe çok sayıda konu uy-
gulamalarıyla anlatıldı.

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasa-
rısının geri çekilmesi ve tasarının Meclis’e yeniden getirilmesinin gecikmesi 
üzerine 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, TTB önünde dü-
zenlenen basın açıklaması ile başladı. 

2021’in sonu ve 2022’nin ilk 

ayları hekimler için sesini du-

yurma ve hak mücadeleleriyle 

geçti, performans sistemine 

itiraz ettiğimiz dönemden beri 

en çok sokakta olduğumuz bir-

likte isyan ettiğimiz dönem 

olabilir. Özlük haklarımızın 

dibe vurduğu, şiddet mobbing 

ve angarya yüzünden meslek 

onurunun ayaklar altına alın-

dığı şu günlere nasıl geldik so-

rusu var tüm hekimlerin gün-

deminde, bunun için biraz daha 

geçmişe gidip Sağlıkta Dönü-

şüm Programının yürürlüğe 

sokulduğu zamana bakmak ge-

rekiyor. TTB’nin tüm muhale-

fetine ve eylemliliğine karşın 

yürürlüğe sokulan Sağlıkta Dö-

nüşüm Programı'nın uygulan-

maya başlamasıyla birlikte, 

hastaneler ticarethaneye has-

talar da müşteriye dönüştü-

rüldü. Hastaneler hasta ve hiz-

met başına para kazanan ve 

kar etmesi gereken kurumlar 

haline geldi. Kârlılığı artırmak 

amacıyla kısa sürede çok hasta 

bakmak, gereksiz tetkikler is-

temek olağanlaştı. Yaratılan 

kışkırtılmış sağlık talebi ile ta-

mamen niceliğe odaklı nite-

liliğe yansımayan ücretlendir-

me nedeniyle de nerdeyse açlık 

sınırında yaşamayı kabul etmiş 

oldu. Büyük resme baktığımız-

da yaşadığımızın bir ‘hekim 

kırımı’ olduğunu söylemek yer-

siz olmayacaktır. Netice de tüm 

hekimlerin, tüm sağlık emek-

çilerinin birlikte direnerek karşı 

d sı gereken Sağlıkta Dö-

dan ve hak yitimlerinden payını 

alıyor, pandemiyle beraber ar-

tan iş yükü nedeniyle de bu 

durum sağlık emekçileri açı-

sından daha da katlanılmaz bir 

hal almış durumda. Bugün dok-

tor da, hemşire de, öğretmen 

de, temizlik işçisi de, maden 

işçisi de aynı cenderenin içinde 

eziliyor Bu kadar bariz, gün 

hak eder. Emek tarafında kimin 

daha fazla ezildiği gibi bir ay-

rım ve tartışma yürütmek ger-

çek nedenin görülmesini en-

gellemenin yanında, sistemin 

emekçileri tam da istediği düz-

leme getirdiğini göstermektedir. 

Son günlerde hekim dışı sağlık 

emekçileri ile hekimleri ‘karşı 

karşıya’ getiren tartışmaları 

k i li Hiçbir

dir. Sağlık hizmetinde karar 

verici konumunda bulunan biz 

hekimler elbette ana bir rol 

üstleniyoruz. Aldığımız sorum-

luluk ve hekim olana kadar 

verdiğimiz emek kimse ile mu-

kayese edilemeyecek kadar faz-

la. Ancak bizler de sağlık ala-

nında emeği ile üreten ve ücret 

kazanan birer emekçiyiz. Sağlık 

alanında hizmet veren temizlik 

işçisi de, hemşire de, labora-

tuvar teknisyeni de bizler gibi 

emekçidir ve tüm meslekler 

hak ettiği, insanca yaşamı sağ-

layacak ücreti ve çalışma ko-

şullarını hak eder. Hiçbirimiz 

birbirimizden bağımsız değiliz. 

Biz biliyoruz ki haklar ayrışa-

rak ve bölünerek değil birle-

şerek kazanılır. Tüm meslek 

grupları için aldığı risk, yeti-

şirken verilen emek ve çalışma 

yoğunluğu göz önüne alınarak 

bir ücretlendirme esas olmalı-

dır. Ancak hiçbir emekçi bir-

birinin ücreti üzerinden de-

ğersizleştirilmemeli ve ayrış-

tırılmamalıdır. Bu yüzden emek 

tarafından bir kez daha gururla 

söylüyoruz; ’Sağlık bir ekip işi-

dir’. 

TTB ve meslek odaları ola-

Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz 

11 Ocak 2022 

ATO ve SES Ankara 
Şubesi düzenledikleri 
ortak basın toplantı-
sıyla birinci basamak 
sağlık hizmeti sunu-
munun kamu binala-
rında olması gerekti-
ğini belirtti.

22 Ocak 2022 

26 Ocak 2022

20 Ocak 2022

7 Ocak 2022

22-23 Ocak 2022
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Son Bir Yılın Gündemi 

ATO tarafından her yıl düzenlenen “Hekimlerin Sergisi”nin kokteyli 
yapıldı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki sergiye 80 
hekim fotoğraf, resim, seramik, heykel ve çini çalışmalarıyla katıldı. 

Her 14 Mart Tıp Bayra-

mı’nda olduğu gibi bu yılda  

Ankara’da bulunan tıp fakül-

telerinin  rektörleri, dekanları, 

öğretim üyeleri, hekimler Anıt-

kabir’i ziyaret etti. Ziyarete 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

adına Merkez Konseyi Genel 

Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve 

Ankara Tabip Odası (ATO) adına 

Genel Sekreter Dr. Muharrem 

Baytemür katıldı.  

Hekimlerin eserleri 

sergilendi  
ATO, tarafından her yıl dü-

zenlenen “Hekimlerin 

Sergisi”nin açılışı  14 Mart 

2022 Pazartesi günü yapıldı. 

Sergi açılışı sağlıkta şiddet ve 

pandemi nedeniyle hayatını 

kaybeden hekim ve sağlık ça-

l na saygı duru-

14 Mart’ın ardından
Hekim Postası

i 
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19. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı 
Sempozyumu “Başka Bir Sağlık Sistemi: 
Neden? Nasıl?” başlığı ile gerçekleştirildi. 
Sempozyumda Dr. Cavit Işık Yavuz’un 
moderatörlüğünde; “Pandemi Öncesinde 
Sağlık Sistemleri”, “Pandemide Ülke Ör-
nekleri” ve “Başka Bir Sağlık Sistemi ve 
Mücadelemiz” sunumları yapıldı. 

14 Mart 2022 

Sağlık emekçilerinin artan sorunları ATO, Dev Sağlık-İş, Ankara Dişhe-
kimleri Odası ve SES Ankara Şubenin düzenlediği ortak basın açıklamasında 
dile getirildi. 

2 Şubat 2022

Sağlık ça-
lışanlarının 
gelirlerinde 
düzenleme 
içeren yasa 
tasarısının 
beklenilen va-
kitte Meclis 
gündemine 
gelmemesi 
üzerine 
TTB’nin çağrı-
sı ile Türkiye 
genelinde he-
kimler ve sağ-
lık çalışanları 
“Beyaz 
Nöbet”in ardın-
dan greve gitti.

hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü Ocak-Ş

Ankara
gelenek
Bayram
Mart-1
yapılac

14 M
say

Dr. Den
Covid-
kaybet
Dr. İsm
İrfano
ATO’n
geçird
Öğren
yaşatı

ATO’n
başlay
öğren
zorluk
sıkınt
anlatt

ATO
me

Hekimlerin 
ekonomik ve özlük 
haklarında 
düzenleme içeren 
yasa tasarısının geri 
çekilmesi ve ocak 
ayında görüşüleceği 
söylenmesine karşın 
görüşülmemesi 
üzerine Türk 
Tabipleri Birliği 
öncülüğünde 
hekimler, 26 Ocak-4 
Şubat tarihleri 
arasında süren 
Beyaz Nöbet’in 
ardından 8 Şubat’da 
G(ö)rev’e gitti    4 ))

14-15 Mart’ta  
Büyük G(ö)rev’deyiz 

Türk Tabipleri Birliği, “Emek Bizim Söz 

Bizim” eylem programının devamını 22 

Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği 
basın toplantısı ile duyurdu.   5 ))

EMEK 
BİZİM 
SÖZ 

BİZİM!

Haklarımız için 
G(ö)revdeyiz!

ATO
ağa
yaş

8 Şubat 2022 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Semt Polikliniği’nde 
görevli doktorun hastası tarafından darp edilmesi üzerine meslektaşlarını 
ziyaret eden ATO Yönetimi, düzenledikleri basın açıklaması ile sağlık 
alanında artan şiddet olaylarına dikkat çekti.  

23 Şubat 2022 

Pandeminin ikinci yıldönümünde Sağlık Bakanlığı önünde Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları anıldı. 

11 Mart 2022

16 Mart 2022 

ATO’nun 14 Mart Tıp Haf-
tası Etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği "Fidanlar Çınarlar 
Buluşması”na konuşmacı ola-
rak katılan Dr. Ali Gököz ve 
Dr. Korel Yalman genç hekim-
lerin sorunlarını yanıtlayarak 
iyi hekimlik deneyimlerini 
aktardı. 

devam etti. 

Fidanlar Çınarlar 
Buluşması 
gerçekleştirildi 

ATO’nun 14 Mart Tıp Haf-
tası Etkinlikleri arasında yer 

alan "Fidanlar Çınarlar" buluş-
ması 17 Mart 2022 Perşembe 

günü çevrim içi gerçekleştirildi. 

Geçmiş yıllarda ATO yöneti-
minde bulunan kıdemli hekim-
ler Dr. Ali Gököz ve Dr. Korel 

Yalman’ın konuşmacı olarak 

üyelerinin sorularını yanıtlayan 
kıdemli hekimler ATO’nun geç-
mişe ait izlerini paylaşarak, 
iyi hekimlik deneyimlerini ak-
tardı.

17 Mart 2022
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1 Nisan Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını 
Anma Günü’nde  pandemide hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları 
yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılırken Covid-19’un 
illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması talebi bir kez daha 
yinelendi.

1 Nisan 2022 

Hekim ve sağlık çalışanları 
aramızdan ayrılışının 10. yı-
lında Dr. Ersin Arslan’ın şah-
sında sağlıkta şiddet nede-
niyle kaybettiğimiz hekim ve 
sağlık çalışanlarını, sağlık ku-
rumlarının önünde saygı du-
ruşunda bulunarak andılar. 
Artan şiddet olaylarına dikkat 
çekmek adına da ATO’da ba-
sın açıklaması düzenlendi. 

Gezi davası kararlarına karşı TMMOB ve bağlı odalarının başlattığı 
Adalet Nöbeti’nin 18. gününde ATO yöneticileri ve üyeleri nöbeti devraldı.  

ATO Halk Sağlığı Komisyonu ta-
rafından Makine Mühendisleri Odası 
Eğitim ve Kültür Merkezi’nde “Yok-
sulluk ve Sağlık, Ne Yapmalı” başlıklı 
bir panel düzenlendi. CHP Yoksulluk 
Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer 
Foggo, ODTÜ öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ebru Voyvoda ve ATO Halk Sağ-
lığı Komisyonu üyesi Dr. Ebru Ba-
sa’nın konuşmacı olarak katıldığı 

panelin moderatörlüğünü ATO Baş-
kanı Dr. Muharrem Baytemür yü-
rüttü.

13 Mayıs 2022 

Özel hastaneler ve kurumların 
artan iş yükünü sırtlanan he-
kimlerin özel sektörde giderek 
büyüyen sorunları ATO’nun dü-
zenlediği basın açıklamasında 
ortaya konuldu. 

ATO’nun 9 Nisan’da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ardından 
10 Nisan’da yapılan seçiminde tüm seçili kurullar ile TTB delegasyonunu 
Çağdaş Hekimler grubu kazandı.  

10 Nisan 2022 

Ankara Mamak’ta görev 
yapan bir aile hekiminin şid-
dete uğraması üzerine An-
kara Aile Hekimliği Derneği 
tarafından yapılan açıkla-
maya sağlık emek meslek 
örgütleri ve ATO da destek 
verdi. 

14 Haziran 2022 

17 Mayıs 2022 

TTB ve sağlık emek-meslek örgütlerinin; TBMM Genel Kurulu’na 
sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa 
teklifine karşı aldığı grev kararı ile ülke genelinde hekimler ve sağlık ça-
lışanları iş bıraktı.

15 Haziran 2022 

23 Mart 2022

15 Nisan 2022 

Son Bir Yılın Gündemi 
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Psikiyatrist Dr. Koray Başar’a ya-
pılan saldırı TTB, ATO, Türkiye Psi-
kiyatri Derneği ve SES tarafından dü-
zenlenen basın açıklaması ile kınandı. 

ATO meslek hayatları süresince 
yanlarında olacağı yeni mezun he-
kimler için mezuniyet töreni dü-
zenledi. Hacettepe Üniversitesi, An-
kara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Yüksek İhtisas Üniversitesi ve TOBB 
ETÜ Tıp Fakültelerinden dereceyle 
mezun olan hekimlere TTB ve ATO 
yöneticileri mezuniyet ödüllerini tak-
dim etti. 

Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında katledilmesi üzerine hekimler 
ve sağlık çalışanları iki gün G(ö)rev kararı aldı. Meslektaşlarının ölümü 
üzerine Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri Bilkent Şehir Hastanesi’nde 
bir araya gelerek sağlıkta şiddeti protesto etmek ve kaybettikleri meslek-
taşlarını anmak için Sağlık Bakanlığı’na “Yastayız, İsyandayız” yazılı 
siyah çelenk bırakmak istedi. Ancak kolluk kuvvetleri keyfi gerekçelerle 
bu anmaya izin vermedi ve çelenge el koydu. 

8 Temmuz 2022 

TTB ve ATO’nun da aralarında bulunduğu sağlık emek-meslek örgütleri 
sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin önerilerini, Meclis’te Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili 
Gamze Taşçıer ile paylaştı.  

ATO, tıp fakültesi sayısı 
ve öğrenci kontenjanlarının 
artışına ilişkin raporu ka-
muoyu ile paylaştı. Ülkeye 
nitelikli bir eğitimden geç-
miş hekimlerin gerekli ol-
duğunu belirten ATO, fakülte 
sayısı ve kontenjanların ar-
tırılması ile sorunların çö-
zülmeyeceğini duyurdu.  

20 Temmuz 2022 

ATO birçok kamu hastanesinde askeri öğrenci ve polis adaylarının 
muayeneleri sebebiyle yaşanan karmaşaya ilişkin önerilerini  Ankara İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne resmi yazıyla iletti. 

ATO, intörn hekimlere maaş 
bağlanacağının açıklanması üze-
rine konu ile ilgili detayların açığa 
çıkarılması için CİMER’e başvur-
du. 

9
Hekim Postası Haziran Temmuz Ağustos 2022

tıp eğitimi

Ankara Tabip Odası ÖSYM 
tercih kılavuzunun yayımlan-
ması ile tıp kontenjanlarına 
ilişkin bilgileri paylaştı.  

Bu yılki kılavuza göre Tür-
kiye’de tıp eğitimi veren 78 
devlet üniversitesinin genel 
kontenjanı Türkçe tıp için 13 
bin 150, İngilizce tıp için 1080 
olarak belirlendi. 392 okul bi-
rincisi kontenjanı ve 15 KKTC 
uyruklu öğrenci kontenjanı ile 
birlikte devlet üniversitesi tıp 
fakültelerinin genel kontenjanı 
14 bin 637’ye çıktı.  

Sayısı 32 olan vakıf üniver-
sitelerinin Türkçe tıp program-
larına 2077 ve İngilizce tıp 
programlarına 1196 kontenjan 
ayrıldı. Vakıf üniversitelerinin 
toplam kontenjanı 3 bin 273 
oldu. Kıbrıs ve Azerbaycan’da 
bulunan tıp fakültelerinin top-
lam kontenjanı ise 300. GATA 
bünyesinde ise 224 öğrenci öğ-
renim görecek.  Tüm konten-
j l l bi likte bu yıl 18 bin

10’ar kontenjan eklendi. Bu yıl 

Gaziantep İslam Bilim ve Tek-
noloji üniversitesi ile birlikte 

vakıf üniversitelerinin 8 yeni 

programında tıp eğitimine baş-
lanacak.  

Martta artış yok dendi  
YÖK Başkanı Erol Özvar 

Mart 2022’de gazetecilerin has-
tanelerdeki doktor açığını ka-
patmak için bir çalışmaları 

olup olmadığı sorusu üzerine 

“Tıp kontenjanlarımızın ger-
çekten yeterli düzeyde oldu-
ğunu ifade edebilirim Şu anda

gündemimiz de yok. Tam ak-
sine yurtdışından bizim eğiti-
mimize ciddi bir talep var. Tür-
kiye’de çok kaliteli bir tıp eği-
timi veriliyor" yanıtını vermiş-
ti 

Birkaç ay önce verilen bu 

yanıta rağmen bu yıl, hemşi-
relik, mühendislik, hukuk gibi 

programların yanında tıp fa-
kültelerinin de kontenjanı yük-
seldi.   

Eski Bakan da 
düşeceğini açıklamıştı 

Tıp fakültelerinin 2003 yı-

Nitelikli eğitim koşulları ve 

fiziki koşullar düşünülmeden 

yapılan bu artış yüzünden çoğu 

tıp fakültesinde öğrenciler am-

filere sığmadı.  
Kimi fakültelerde dersler iki 

gruba ayrıldı kimi fakültelerde 

ise bir amfide öğretim üyesi 

ders anlatırken başka bir am-

fide öğrenciler sinevizyon ara-

cılığı ile dersleri takip etti.  La-

boratuvar eğitimlerini de ak-

sattı bu süreç.  
2016 yılına gelindiğinde,  

kontenjan artışının yarattığı 

olumsuz tablodan geri adım 

rinin kontenjanlarını şimdi 

donduruyoruz. Yavaş yavaş da 

aşağı çekmeye başlayacağız ki 

çok öğrenci alarak yarın çok 

mezun vermek ve sonra da 

‘çok mezunu ne yapacağız’ de-

mek gibi bir fotoğrafla karşı-

laşmayalım” diyerek duyurdu.  

Ancak tıp kontenjanı  artarak 

2018 yılında 14 bin 647, 2019 

yılında 15 bin 50,  2021 yılında 

17 bin 330’a ulaştı.  

ATO’dan hekimlere 
sahip çıkın çağrısı 

Yetkililerce kontenjan artı-

rımına gidilmeyeceği belirtil-

mesine rağmen yaşanan artış 

ile ilgili ATO’dan yapılan açık-

lamada “Tabela üniversitelerde 

tıp eğitimi ile hem bu çocuk-

ların hayatlarından çalınmakta 

hem de aileler çok yüksek mad-

di külfetin altında kalmakta-

dırlar. Toplum sağlığı da çok 

büyük risk altında bırakılmak-

tadır. Defalarca söyledik, yine 

vurgulayalım bu ülkeye nite-

likli bilimsel iyi bir eğitimden

Sayı hiçbir şeyi çözmez

Fakülte Kontenjanları Yine Arttı
YÖK Başkanının Mart ayında yaptığı ‘tıpta artış olmayacak’ açıklamasına rağmen kontenjanlar artarak 18 bin 434’e ulaştı. 
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ları, sağlık çalışanları ve ol nelerin tümünd

İntörn Hekimlerin Maaşlarında Düzenleme Karmaşası
Kabinenin 18 Temmuz 2022 Pazartesi günkü toplantısının ardından Cumhurbaşkanı, devlete bağlı üniversitelerin 

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacağını açıkladı.  

Ancak düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği ve ödemelerin nasıl yapılacağı netlik kazanmadı.   

İntörn hekim maaşlarında 
düzenleme yapılmasını olum-
lu bir adım olarak değerlen-
diren Ankara Tabip Odası Yö-
netim Kurulu, bu kazanımın 
ATO Yönetim ve Komisyon-
larının yıllardır yürüttüğü 
mücadelenin sonucu olduğu-
nu belirtti.  

Düzenlemeye ilişkin bazı 
bilgilerin netleşmediğine dik-
kat çeken ATO, ödemelerin 
genel bütçeden mi yoksa has-
tanelerin döner sermayele-
rinden mi karşılanacağı ko-
nusunun önem teşkil ettiğini 

vurguladı. 
Belirsizlik nedeniyle intörn 

hekim ve ailelerinin sözlü ya 

da yazılı ulaştığı ATO, konuyu 

aydınlatmak için CİMER’e 

başvurarak intörn hekimler 

için açıklanan aylık asgari 

ücret tutarındaki ödemenin 

fakültelerin döner sermaye-
sinden mi yoksa genel büt-
çeden mi karşılanacağı ve 

hangi tarihte ödemelere baş-
lanacağını sordu. 

Ödemelerin döner serma-
yeden yapılması halinde hem 

intörn hekimlerin hem has-
tanelerin farklı sorunlarla 

karşılaşacağına işaret eden 

ATO, bu konunun takipçisi 
olacağını ve intörn hekimler 
haklarının karşılığını alana 
kadar mücadele edeceklerini 
duyurdu.   

Her koşulda 
mücadeleye devam 

İntörn hekimlerin yaşadığı 
gayri insani yaşam koşulları 
ve mesleki sorunların dü-
zeltilmesi amacıyla yıllardır 
mücadele eden ATO,“19 Mart 
2011 tarihinde Mamak’ta bir 
bodrum katında tek başına 
yaşarken, haftalarca maruz 
kaldığı kronik karbonmonok-
sit zehirlenmesi belirtileri 

yoğun iş temposunun yor-
gunluğuna atfedilen, genç 
hekim adayı Gülenay Ay-
dın’ın ölümünü yalnızca ta-
lihsiz bir kaza olarak gör-
meyerek intörn hekimlerin 
müzminleşmiş sorunlarına 
dikkat çekmişti.  

Ardından Türkiye’de ilk 
kez ATO tarafından İntörn 
Hakları Bildirgesi yayımlan-
mış, Kasım 2011’de “Ulusal 
İntörn Kurultayı” düzenlen-
mişti. Bu çalışmaların ar-
dından intörn hekimlere 
maaş, işçi sağlığı ve güvenliği 
kapsamına alınma ve malp-
raktis sigortası getirilmesine 

yönelik CHP tarafından ha-

zırlanan yasa teklifinin Mec-

lis’ten geçmesi için ATO imza 

kampanyası başlatmıştı. Ha-

ziran 2012’de yapılan görüş-

melerde intörn hekimlere 12 

ay maaş bağlanmasına ilişkin 

teklif Meclis’ten geçmişti. 

ATO, 2012 yılından bu ya-

naysa Tıp Öğrenci Komisyo-

nu ile birlikte intörn hekim-

lere yönelik toplantılar dü-

zenleniyor ve intörn hekim-

lerin sorunlarını çeşitli eylem 

ve etkinliklerde dile getiril-

meye devam ediyor.
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ATO'da Mezuniyet Sevinci 

1 Temmuz 2022 

6 Temmuz 2022 

25 Temmuz 2022  

8 Ağustos 2022 

Hastanemi Açın Platformu bileşenleri, yakın zamanda açılacak olan 
Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle kapatılacak hastanelere, halkın sağlık 
hakkına ve oluşacak kamu zararına dikkat çekmek için, TBMM’de grubu 
bulunan siyasi partilerle görüşmeye başladı.

31 Ağustos 2022 

ATO, Tıp Fakültesi Öğrenci Bursu'na bağışta bulunan hekimlerle bir 
araya gelmek ve katkıları adına teşekkür etmek amacıyla Mülkiyelileri 
Birliği'nde bir etkinlik düzenledi. 

7 Eylül 2022 

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.  

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

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.

Hekim Postası

29 Temmuz 2022

Son Bir Yılın Gündemi 
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ATO Kültür Sanat 
Komisyonu tarafın-
dan Küre Dağları’na 
gezi düzenlendi. Sa-
bahın erken saatlerin-
de Ankara’dan yola çı-
kan yaklaşık 50 kişi-
lik grup, rehber eşli-
ğinde Horma Kanyo-
nu, Ilıca Şelalesi ve Ça-
tak Kanyonu’nu gezdi. 

Ankara Tabip Odası’nın 93. Yıldönümü ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik 
tesislerinde düzenlenen törenle kutlandı. Etkinliğe hekimlerin ve tıp öğ-
rencilerinin yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kitle örgütü 
yöneticileri, basın emekçileri de katıldı. Gelenekselleşen yıl dönümü et-
kinliğinde, sağlık alanına katkı sunan basın mensupları ile kişi ve 
kurumlara plaketleri takdim edildi.  

ATO Kültür 
Sanat Komis-
yonu tarafın-
dan Çitköy 
Alakamp gezi-
si düzenlendi.

ATO Yönetim Kurulu ve Halk 
Sağlığı Komisyonu tarafından dü-
zenlenen "Çocuk Sağlığı ve Gıda 
Güvenliği" paneli ATO toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. Halk 
Sağlığı Komisyonu adına Dr. Ebru 
Basa’nın moderatör olduğu pa-
nele konuşmacı olarak gıda mü-
hendisi Dr. Bülent Şık katıldı. 

30 Eylül 2022 

16 Ekim 2022 

ATO’da yapılan basın açıklaması ile Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla 
birlikte Ankara’da sağlık alanında yaşanan belirsizlikler kamuoyuyla 
paylaşıldı.  

30 Eylül 2022 

Muayenehane hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmelerine 
kısıtlama getiren haksız uygulamanın geri çekilmesini isteyen hekimler 
ATO’da basın toplantısı yaptı. 

19 Ekim 2022

19 Ekim 2022 

ATO İşçi Sağlığı ve İş-
yeri Hekimliği komisyonu 
tarafından “Bağımlılıkla 
Mücadelede İşyeri Heki-
minin Rolü” başlıklı çev-
rim içi toplantı düzenlen-
di. Moderatörlüğünü Dr. 
Buket Gülhan’ın yürüttü-
ğü toplantının konuşma-
cıları Dr. İnci Özgür İlhan, 
Dr. Rıfat Serttaş ve TTB 
avukatı Verda Ersoy oldu. 

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

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 

l i d k 10 metre yük-

gezi

Ankara’nın Yanıbaşında Gizli Cennet

Yeni Geziye Davet!

Dr. Mine Coşkun 

ATO Genel Sekreteri

He

2

güncel

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.  

Hekim Postası

18 Eylül 2022  

26 Ekim 2022  

Son Bir Yılın Gündemi 
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ATO Güz Okulu 29-30 Ekim tarihlerinde Gölbaşı’nda düzenlendi.  
“Dünden Bugüne Sınıf, Sendika, Sağlık” üst başlığıyla yapılan Güz 
Okulu’nda; “Cumhuriyet Dönemi İşçi Sınıfı Tarihi”, “Cumhuriyet Dönemi 
Sağlık Alanında Sendikal Süreçler”, “Kimlik Siyaseti mi, Sınıf Eksenli 
Siyaset mi?”, “Cumhuriyet Dönemi Sağlık ve Sosyal Güvenlik Politikaları 
ile Kamu Sağlık Politikalarında Neredeyiz”, “Geleceği Öngörebiliyor 
muyuz?” başlıklarında sunum ve tartışmalar yapıldı.

29 Ekim 2022

 Hekimlerin açıktan atamalar ile ilgili merak 
ettikleri konular ATO tarafından düzenlenen ve 
sosyal güvenlik uzmanı Güldalı Kocaoğlu’nun ka-
tıldığı “Açıktan atamalarda SSK/Emekli Sandığı 
Karmaşası” başlıklı çevrim içi toplantıda ele alındı.  

İstanbul İstiklal Caddesinde yaşanan terör saldırısı Ankara emek 
meslek örgütleri tarafından lanetlendi. ATO’da  düzenlenen açıklamaya 
demokratik kitle örgütlerinden çok sayıda yönetici ve üye de katılarak 
destek verdi. Açıklamayı okuyan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, 
saldırının faillerini ve sorumlularını lanetleyerek “Uzun yıllardır ülkemizde 
toplumsal barış ve huzur ortamı, iktidarın iç ve dış politikadaki gerilimleri 
siyasi malzeme olarak kullanması, sınır güvenliğimizi koruyamaması, 
ülkeyi mesken tutan terör örgütleri ve çeteler nedeniyle azalmaktadır.” 
sözlerini kaydetti.

13 Kasım 2022 

Dr. Sami Ulus Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nin 
kısmen taşınmasından 
sonra hastanenin statüsü 
ve burada çalışan hekim 
ve sağlık çalışanlarının du-
rumuna ilişkin belirsizlik-
ler ATO’da düzenlenen ba-
sın açıklaması ile duyu-
ruldu. 

Ankara Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu Hastanemi Açın Platformu 
(HAP) düzenlediği basın açıklamasıyla “Hekimlerimizi susturmaya değil 
hastanelerimizi iyileştirmeye çaba harcanmalı” dedi. Ulucanlar Göz Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamaya HAP bileşenlerinin 
yanı sıra hekimler, sağlık çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri 
katıldı. Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kısmen taşınan has-
tanelerdeki sorunlara, hekimlere yönelik baskılara ve yapılması gerekenlere 
ilişkin açıklamayı ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan okudu. 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri ve sağlık çalışanları 
bir süredir maaş ödemelerinde yaşanan sorunları ATO ile birlikte düzen-
ledikleri basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaştılar.  

17 Kasım 2022  

ATO’da, Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un “Salgının Seyir Defteri” kitabının 
imza günü ve söyleşisi düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda hekim katılarak 
kitaplarını imzalattı. 

23 Kasım 2022  

18 Kasım 2022  

30 Ekim 2022

10 Kasım 2022  

Son Bir Yılın Gündemi 
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ATO, denklik işlemleri ile ilgili basına yan-
sıyan haberler üzerine YÖK ve Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda 
bulunarak tıp alanında denklik başvurusun-
da bulunanlar hakkında bilgi istedi.

5 Aralık 2022

TTB’ye yönelik baskı 
sürecine karşı Ankara Ta-
bip Odasında “Geleceği-
mize, halkın sağlık hak-
kına ve meslek örgütü-
müze sahip çıkıyoruz” 
başlıklı basın açıklaması 
yapıldı. Basın açıklama-
sını okuyan ATO Genel 
Sekreteri Dr. Mine Coş-
kun geçmişten bugüne 
TTB’nin çoğu kez ikti-
darların hedefinde olduğunu söyleyerek “Covid-19 salgınında olduğu gibi 
bilimsel bilgiyi her zaman, şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmamız, he-
kimlerin yaşadığı şiddete ve mobbinge karşı sesimizi yükseltmemiz, he-
kimlerin emeğini ve sözünü meydanlara taşımamız, insanca yaşama ve 
çalışma koşullarını savunmamız ve sağlıkta yaratılan çöküşü gün yüzüne 
çıkarmamızın da son dönem iktidarın bizleri hedef almasında asıl neden-
lerden olduğunu, hem hekimler hem de kamuoyu açıkça görmektedir.” 
diye konuştu

ATO’nun düzenlediği toplantıda 
muayenehane hekimlerinin faali-
yetlerini büyük ölçüde kısıtlayan 
yönetmelikle ilgili detaylar ve bun-
dan sonrası için yapılabileceklere 
dair görüşler özelde çalışan hekim-
lerle birlikte ele alındı. 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
asistan hekimleri maaş ödemelerinde 
yaşanan sorunların düzelmemesi 
nedeniyle ATO’nun da katılımıyla 
yaptıkları basın açıklamasında he-
kim ve sağlık çalışanlarının yaşadığı 
mağduriyetin giderilmesini istedi. 
Basın açıklaması 
sonrasında söz 
alan ATO Başkanı 
Dr. Muharrem 
Baytemür “Bütün 
hastanelerimize 
sahip çıktığımız 
gibi Ufuk Üniver-
sitesi Hastanesi’ne 
de sahip çıkıyoruz. 

Zaten vakıf üniversitesi oldukları 
için kamuda çalışan meslektaşlarına 
göre çok daha düşük maaş alıyorlar. 
Bu mağduriyetin bir an önce gide-
rilmesini talep ediyor ve meslek-
taşlarımızla yan yana olduğumuzu 
belirtiyoruz” sözlerini sarf etti. 

13 Aralık 2022 

13 Aralık 2022

 ATO’da psikiyatri uzmanı Dr. İnci Özgür İlhan tarafından “Bir Halk 
Sağlığı Sorunu Olarak Madde Bağımlılığı” başlıklı sunum yapıldı. Mode-
ratörlüğünü Dr. Ebru Basa’nın yürüttüğü sunumda madde bağımlılığının 
halk sağlığına etkileri sağlık sorunları, sosyal kayıplar ve ekonomik 
maliyet başlıkları altında konuşuldu.

30 Kasım 2022

ATO Pratisyen Hekimlik Ko-
misyonu ve Aile Hekimliği Ko-
misyonu ortak toplantısı yapıldı. 
Toplantıda ASM’lerde yapılan 
sözleşmelerin bireysel ve tek 
taraflı dayatma yerine toplu 
sözleşme şeklinde olması, tüm 
sağlık çalışanlarının ücretlerinin 
performans ya da ceza puanla-
rına göre değil eğitimlerine göre, 
emekliliğe yansıyan ve sözleşme 

ile belirlenen sabit bir ücretlendirme modeli ile ödenmesi, sağlıkta şiddete 
karşı TTB’nin yaptığı çalışmalara destek verilmesi kararları benimsendi.  

24 Kasım 2022 

ATO İnsan Hakları Komisyonu tarafından “İnsanlığa Karşı Suçlar ve 
Zaman Aşımı” başlıklı söyleşi düzenlendi. İnsan Hakları Derneği Eş 
Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin 
moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Erden yürüttü.

12 Aralık 2022

ATO İnsan Hakları Ko-
misyonu, Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı ve İnsan Hak-
ları Derneği Ankara Şube-
si’nin düzenlediği Simurg 
film gösteriminin ardından 
yönetmen Ruhi Karadağ ile 
söyleşi düzenlendi. 

27 Aralık 2022  

26 Aralık 2022 

Son Bir Yılın Gündemi 
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…diyemeyeceğim, sadece bir hasta 
olarak şehir hastaneleri konusundaki 
deneyimimin kısa bir anlatısıdır. 

Dışkapı EAH’nden 6 yıldır, 6 haftalık 
aralıklarla düzenli olarak almış olduğum 
tedavimin Etlik Şehir Hastanesine ak-
tarılarak; hizmete erişimdeki zorluk-
ların kâbus, eziyet ve fiziksel ağrıya 
dönüşmesi bunu anlatmama neden 
oldu.  

Yenilik İyidir, Değişimler 
Sancılıdır 

21 Aralık 2022 Etlik Şehir Hastane-
sindeki ilk günüm… 

Evet, hastane pırıl pırıl, ışıl ışıl ve 
hastaneye değil, otel lobisine giriyor 
gibi hissediyorsunuz. Hasta karşılama 
ve yönlendirme personel nazik, sabırlı 
ve güler yüzlü. Tuvaletler alışık olma-
dığımız hastane standartlarının üstünde 
tertemiz hatta tuvalet kâğıdı bile var.  

Ama… (bir anlatım ancak ya da ama 
ile bağlanıyorsa kendinden önce anla-
tılan tüm olumlu ifadelerin bir değeri 
kalmaz) şimdi anlatacaklarım tedavimi 
başka bir hastaneye kaydırmamı dü-
şünmeme sebep olan kendimce gerek-
çelerimdir. 

Hastanenin yakınından geçer diye 
bindiğim araçla bile 1-1,5 kilometrelik 
bir yol alıp (yeni güzergâh planlanacağı 
bilgisi içime su serpti) hastane yerleşkesi 
topraklarına ayak bastım. Yerleşke planı 
krokisi bulunmadığından birçok has-
tanenin birbirine bitişik büyük bir   
kompleks oluşturduğu zinciri dıştan 
yürüyerek Şehir Hastanesi yazan binaya 
gelince Fizik Tedavi Hastanesini ara-
dığımı söyledim. Söz konusu hastanenin, 
bu bitişik kompleks yapıdan ayrı arka 
taraftaki bölgede olduğunu gelmiş ol-
duğum yönden geri gidip Göğüs Has-
tanesine gidip golf araçla transfer için 
oradan yardım alabileceğim söylendi.  

İlgili hastaneye gelip güler yüzlü, 
nazik personelden öğrendiğime göre 
hasta transferi için bugün araçlarının 
olmadığını, yürümekte zorluk çektiğimi, 
engelli birinin gelmesi halinde bu so-
runu nasıl çözeceklerini sormam üze-
rine Fizik Tedavi Hastanesini arayarak 
nakil aracı istedi ve beni beklemem 
konusunda bilgilendirdi. Yaklaşık 30 
dakikalık bekleyiş sonucu birkaç kişiyle 
bindiğim aracın minik hastane gezintisi 
sonrası hastaneye ulaştım. Takipli hasta 
olmam nedeniyle randevu sorunum ol-
madığından girişim yapıldı ve sıramı 
beklemeye başladım. Bir an için mutlu 
oldum çünkü artık haftanın herhangi 
bir günü müracaat edebilirdim. Dışka-
pı’da konsey günleri belliydi. Şehir Has-
tanesi demek hasta garantisi demekti 
ve bu taahhüdü yerine getirmek için 
böylesi konforlar şarttı; nitekim hastalar 
da bundan nasipleniyordu.  

Sıram gelip doktorun kontrol tet-
kiklerini istemesi sonucu kan/idrar ve 
akciğer grafisi için ilgili birimlerde iş-
lemlerim bitti ve öğrendim ki sonuçlar 
14:30’dan önce sonuçlanmıyor. Durum 
böyle olunca diğer uzman doktorların 
imzasını alabilmem için ertesi gün gel-
memin daha isabetli olacağı bilgisi üze-
rine sabah 9:30 da girdiğim hastaneden 
12’de çıktım. (Oysa Dışkapı’da bu iş-
lemleri 30 ila 45 dakika arası bir sürede 
çözüyor, mesafenin uygun, ulaşımın 
kolay olması üzerine mesaime dönüyor 
ve öğleden sonra çıkan sonuçlar üzerine 
tekrar hastaneye gelip Göğüs ve Dahiliye 
uzmanının onay imzalarını alıyordum.) 

Transfer olmaması nedeniyle iş başa 
düştü yine ve yürümeye başladım. Tabii 
ki fiziksel aktivite iyidir. Yerleşkenin 
diğer kısmında bulunmam nedeniyle 
geldiğim mesafeden daha uzun bir yol 
yürüyerek yaklaşık 2-2,5 kilometre 
sonra toplu taşıma duraklarına ulaştım. 
An itibariyle 7 kilometrelik yürüyüş 
sonucu otobüse binmiş ve mesaime 
dönüyordum. Bunca aktivite sonrası 
mesaide geçirdiğim 2 saat sonra fiziksel 
ağrımın dayanılmaz bir hal alması so-
nucu eve gönderildim. İstirahat edip 
yarın beni bekleyen sürece hazır ol-
malıydım. 

22 Aralık 2022 sabahı 9:30’da yer-
leşkeye giriş yapıp, önceki günün de-
neyimiyle yanlış yönleri yürümeden 
Göğüs Hastanesi lobisinden transfer 
aracı sordum ve öğrendim ki araçlar 
çalışmıyor (iyimser olarak, iki aylık bir 
süreçte düzen yerine oturmamıştır dü-
şüncesi profesyonel beklentiyle çürü-
tülerek düzeni oturtmadan hizmet su-
numu niye başlıyor… zihin hiç susmadı) 
yürüyerek Fizik Tedavi Hastanesine 
giriş yaptım. Tedavi protokolümü dü-
zenleyen doktorun tetkiklerimde lokosit 
(beyaz küre) sayısının alt sınırın altına 
düşmesi nedeniyle hematoloji uzma-
nının da görüş ve onayının gerekli ol-
duğunu bunun için tekrar bitişikteki 
binada Onkoloji Hastanesine gitmem 
söylendi. Hematoloji Polikliniğinde ya-
pılan muayene ve inceleme sonucu ka-
raciğer ve dalak ultrasonum çekilmek 
üzere ilgili bölüme gittim.  

Randevu verecek personele tedavimi 
alabilmem için bu değerlendirmeden 
geçmem gerektiğini ve en kısa sürede 
işlemin yapılmasını rica ettim. Bunun 

üzerine Kalp-Damar Cerrahisi Ultrason 
Bölümüne yönlendirildim. Neyse ki 
personel yardımcı oluyordu. Ultrason 
Bölümündeki 1,5 saatlik bekleyiş so-
nucu tetkikim yapılarak Fizik Tedavi 
Hastanesine geri dönüş yaptım. Dok-
torum tedavi protokolüme dair evrakları 
hazırlayarak, enfeksiyon hastalıkları 
ve dahiliye uzmanlarından imza almam 
için bana teslim etti. Sekreteryadan 
aldığım bilgi üzerine enfeksiyon uz-
manının bu hastanede olduğunu, da-
hiliye uzmanı için Şehir Hastanesi bi-
nasına gitmem gerektiği öğrendim. Bu 
işlemleri bugün bitiremezsem yarın 
aynı yolları yeniden yürümemin gere-
keceğini idrak etmenin telaşıyla hızla 
seğirttim. Önce dahiliye uzmanına git-
mek daha doğru bir karar olur diyerek 
(nasıl olsa iki uzmanın imzasını aldıktan 
sonra reçetemin yazılması için Fizik 
Tedavi Polikliniğine dönmem gereki-
yordu ve enfeksiyon uzmanı, fizik te-
daviyle aynı binadaydı) hızlı adımlarla 
diğer hastaneye giriş yapıp dahiliye 
sekreteryasından, takipli hasta oldu-
ğumu izah ederek sıra alabildim. Uzman 
doktorun imzasını alabilmenin coşku-
suyla tekrar Fizik Tedavi Hastanesine 
dönüp (tabi ki yürüyerek, “fiziksel ak-
tivite iyidir” diyerek kendimi motive 
ediyorum… ama yemezler, çok yorul-
dum) Enfeksiyon Polikliniğine giriş 
yaptım. Ne mutlu nerdeyse hiç sıra 
beklemeden uzmanın huzurundayım. 
İlaç Güvenlik İzlem Formuna son imzayı 
almanın mutluluğu içindeyim. Ama o 
da ne, uzman kaşe basmak yerine el 
yazısıyla adını soyadını ve uzmanlığını 
yazdı. Nazikçe “hocam, kaşe basmaya-
cak mısınız?” diye sorunca, “hayır ge-
rekli bilgileri yazdım” yanıtını almam 
üzerine, Fizik Tedavi Polikliniğine geri 
döndüm ve reçete yazılması için sıra 
bekledim. Ve… Medula hatası nedeniyle 
e-reçete yazılamayıp kâğıt reçetemi 
alarak 9:30’da giriş yaptığım yerleşke-
den 16’da ayrıldım. 

O günün tesellilerinden bir diğeri 
saatte bir yerleşke içinden bir otobüs 
geçiyormuş ve gelmesine birkaç dakika 
kalmış. Yaşasın! İki gün içinde 17-18 
kilometre yürüyüş… bitip tükendim. 
“Olumlu ol yarın tedavini alacaksın bu 
da iyi bir şey. Önümüz hafta sonu din-
lenirsin.” Otobüsün nereye gittiğine 
bakmadan içine attım kendimi. Yolcu-
lardan öğrendiğime göre uzun bir gü-

zergâhı dolanarak Kızılay-Demirtepe 
istikametine doğru gidiyormuş. Bak 
işte mutlu olacak bir sebep daha, istediği 
kadar uzun olsun, üstelik oturmuşum 
daha ne isterim. 

Neyse… 23 Aralık 2022… Adım at-
maya mecalim olmadığı için eşim ec-
zaneye gidiyor ve enfeksiyon hastalık-
ları uzmanı kaşe basmadığı için evrakın 
geçersiz olduğu ortaya çıkıyor. Hasta-
neye gidemeyecek durumdayım, e-re-
çeteyle sorunu çözmeye çalışıyorum. 
Telefonla hastaneye ulaşıyorum (birçok 
deneme sonucunda) durumu anlatıp 
reçetemin, e-reçeteye dönüştürülmesini 
rica ediyorum. Ama bir önceki gün gi-
rişine işlem yapılamadığı ve yeni bir 
giriş için hastaneye şahsen gitmem ha-
linde bunun yapılacağı bilgisi üzerine 
tükenmiş, hırpalanmış ve gergin bir 
sarmalın içinde hıçkırıklarla ağlama 
krizine yakalanmış buldum kendim… 

26 Aralık 2022 Pazartesi süreçten 
haberdar olan dostumun aracıyla, öğlen 
arasını da değerlendirerek (mesaiye de-
vam etmem gerek) 13 sularında Fizik 
Tedavi Hastanesine giriş yapıp eksik 
olan uzmanın kaşesini bastırmak üzere 
ilgili birimde beklemeye başladık. Uz-
mana “Perşembe günü evraka kaşe bas-
madığınız için eczaneden SGK’nın stan-
dardına uymadığını bu nedenle kaşe 
işlemi için tekrar geldiğimi” söylemem 
üzerine uzman bu kez evraka diploma 
ve tescil bilgilerini de yazdı. Kaşe bas-
maktan imtina etmesinin hikâyesi ben-
de saklı kalsın (gerçi saçma ve komik 
bir gerekçe) ömrümde ilk kez bir kamu 
görevlisi hakkında yazılı şikâyette bu-
lundum. Tabi kaşe işlemi olmayınca e-
reçete seçeneği için Fizik Tedavi Poli- 
kliniğine giriş ve sıra bekleme/sistemin 
hata vermesi derken e-reçetemi alıp 
hastaneden ayrılışım saat 15:20’yi bul-
du. 

Bağışıklık Baskılayıcı bir tedavi pro-
tokolü almam/lökositlerimin alt sınırın 
altına düşmesi gibi sebeplerle kalabalık 
ortamlarda bulunmak enfeksiyon riskini 
artırmak şöyle dursun hastane gibi en-
feksiyon kaynağının olduğu ortamda 
üç gün geçirmek akıl alır gibi değil-
di… 

Devasa, karmaşık yapının içinde 
kendimi bozkırın ortasında bir başıma 
ve çaresiz hissettim. Hasta garantili 
hastane, benim gibi zorunlu olarak 6 
haftada bir tedavisi nedeniyle garanti 
olan bir hastayı kazanamayacak. Hiz-
mete erişimin; yapının devasa ölçüde 
büyük ve karmaşık olması nedeniyle 
bu kadar zor, yıpratıcı ve hırpalayıcı 
olmasından ve henüz elimde bir seçenek 
varken tedavimi üniversite hastanesine 
kaydırma kararı verdim. Tabii, yarın 
öbür gün bu seçenek elimizden alın-
mazsa… 

Kalın sağlıcakla…

“Bu Bir Kılıç Balığının Öyküsüdür”




