
Türk Tabipleri Birliði, Maliye 
Bakanlýðý’nýn 116 ilacý geri ödeme 

kapsamý dýþýnda býrakmasýnýn ardýndan 
bir rapor hazýrladý. Rapor, kapsam dýþýna 
çýkarýlan ilaçlarýn ilerleyen süreçte reklam
desteði ile marketlerde satýþýnýn yolunun 

açýlabileceðine dikkat çekiyor 

gündem ...
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Prof. Dr. Gençay Gürsoy

“...Bu yaz beni bir kene ýsýrdý ve
bütün hayatým deðiþti.  Evet, Orhan
Pamuk’un o meþhur cümlesine ö-
zenerek kurduðum bu cümle maale-
sef bir gerçeði ifade ediyor: Beni bir
kene ýsýrdý ...”

Selami Ýnce yazdý. Sayfa 7’de

dýþarýdangöz ...
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ya baþlamadan önce, konsey
baþkaný olarak bu kadar yo-
ðun “seferi görev” yapacaðý-
mý düþünmemiþtim. sayfa 3’te

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði, Maliye
Bakanlýðý’nýn 116 ilacý geri ö-
deme kapsamý dýþýnda býrak-
masýnýn ardýndan bir rapor ha-
zýrladý. TTB Ýlaç Danýþma Ku-
rulu’nca hazýrlanan raporda, bir
sonraki aþamada söz konusu i-
laçlarýn reklam desteði ile mar-
ketlerde satýþýnýn yolunun açý-
labileceðine dikkat çekildi.
Yaklaþýk 2 bin ilacýn daha liste-
den çýkarýlabileceðinin belirtil-
diði toplantýda, doðrudan sað-
lýk alanýný ilgilendiren bir ko-
nuda neden Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn deðil de Maliye Bakanlý-
ðý’nýn söz sahibi olduðu sorul-
du.

TTB Ýlaç Danýþma Kuru-
lu’nca hazýrlanan rapor, 8 Eylül
2006 günü

Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk Bakanlýðý’nýn
Atama ve Nakil Yönetmeliði’nde yaptýðý 24 Hazi-
ran 2006 tarihli deðiþiklik ve personel daðýlým cet-
vellerindeki (PDC) düzenleme tabip odalarýný hare-
kete geçirdi. Türk Tabipleri Birli-

TTB GYK 23 Eylül'de Ankara'da 
toplandý. 37 tabip odasýndan toplam

101 kiþinin  katýldýðý toplantýda,
saðlýkta yaþanan yýkýmý durdurmak

amacýyla program yürütülmesi 
benimsendi. GYK, 18-19 Kasým 

tarihlerinde yapýlacak olaðanüstü
kongrenin ardýndan eylem ve etkin-

liklerin artýrýlarak sürdürülmesi
kararýný aldý Sayfa 4’te

TTB GYK toplandý GYK’den...GYK’den...
Aile hekimliði önümüzdeki dönemin en önemli

baþlýklarý arasýnda yer alýyor. Aile hekimliði ile
ilgili  faaliyetlerin sürdürülmesine devam edilecek.

Saðlýðýn ticarileþtirilmesine karþý hukuksal ve
örgütsel mücadeleye devam edilecek.

Linç ve þiddet ortamýna, toplum saðlýðýna
etkileri dolayýsýyla da karþý duruþ gösterilmeye
devam edilecek.

Toplumsal muhalefete devam edilecek
18-19 Kasým tarihlerinde TTB Olaðanüstü

Kongresi toplanacak, kongrenin ardýndan eylem
ve etkinlikler artýrýlarak sürdürülecek. 

Tabip odasý baþkanlarý Saðlýk Bakaný Akdað ile görüþtü

Atama Nakil Yönetmeliði’ne itiraz
TTB Merkez Konseyi üyeleri ve tabip

odalarýnýn baþkanlarý, Atama ve Nakil
Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklik ve
personel daðýlým cetvelleriyle ilgili
olarak Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep
Akdað ile görüþerek kaygýlarýný ilettiler

Ýlaçlar markete 

35 ilaç daha geri ödeme   
listesi dýþýnda   Sayfa 4’te

Öðrenci sayýlarý düþürülmeli
TTB Mezuniyet Öncesi Týp Eðitimi Raporu a-

çýklandý. TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Ýs-
kender Sayek, týp eðitiminde sevindirici geliþ-
meler olduðunu ancak halen kadavrasý, mik-
roskobu, kütüphanesi, laboratuvarý bulunma-
yan týp fakülteleri olduðunu söyledi Sayfa 4’te

Halk Saðlýðý Kongresi Van’da toplandý

“Saðlýkta dönüþüm tehlikeli
bir macera”

Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði’nce ve Yü-
züncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlý-
ðý Anabilim Dalý’nýn ev sahipliðinde 6-8 Eylül
2006 tarihlerinde gerçekleþtirilen kongrede,
saðlýkta dönüþüm programý “tehlikeli bir ma-
cera” olarak deðerlendirildi Sayfa 7’de

devamý sayfa 4’te

devamý sayfa 4’te

Lübnan’a asker gönderilmesiyle ilgili tezkere halka 
raðmen kabul edildi. Tezkerenin TBMM’de görüþüldüðü
saatlerde, ülke çapýnda çeþitli protesto eylemleri 
gerçekleþtirildi. TTB’nin de aralarýnda bulunduðu kitle 
örgütlerinin öncülüðünü yaptýðý eylemlerde on binler 
“savaþa hayýr” diye haykýrdý Sayfa 4’te

Þef ve þef yardýmcýsý atamalarý…

Bakanlýk hukuksuzluðu
sürdürüyor

Hukuksuz olarak yaptýðý klinik þefi atamalarý
yargýdan döndüðü halde, yargý kararýný uygu-
lamamakta ýsrar eden Saðlýk Bakanlýðý, þimdi
de atadýðý kiþilerin ayný hastanede kalabilme-
lerini saðlamak amacýyla geçici görevlendirme
iþlemleri düzenledi Sayfa 3’te

TTB UYEK Genel Sekreteri 
Dr. Yýldýray Çete

Yeterlik sýnavlarý 
yaygýnlaþýyor

Hastane bahçesine
köprülü kavþak

Türk Tabipleri Birliði Genel Yönetim Kurulu tanýyý koydu, sýra tedavide...

Hastalýk: Saðlýkta dönüþüm
Tedavi: Ortak mücadele

TTB Genel Sekreteri 
Dr. Altan Ayaz:
"Rehber tarife" 

ifadesi 
muðlak

Tezkere halka raðmen



Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri Birliði Uz-
manlýk Dernekleri Eþgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kuru-
lu (TTB-UDEK-UYEK) Genel Sekreteri Dr. Yýldýray Çe-
te, týpta uzmanlýk eðitiminde yeterlik sýnavlarýnýn yaygýn-
laþtýðýný söyledi. Bugün, 43 ana ve yan dal uzmanlýk der-
neðinin yeterlik kurulunu oluþturduðunu belirten Çete,
bunlardan 15 tanesinin yeterlik sýnavýný yaptýðýný bildirdi. 

Yeterlik kavramý, yeterlik süreci ve yeterlik sýnavlarý
giderek daha da yaygýnlaþan bir þekilde týpta uzmanlýk e-
ðitiminin gündemine girmeye baþladý. Dr. Yýldýray Çete,
UYEK’in temel çalýþma baþlýklarý arasýnda yer alan yeter-
lik kavramý, süreci ve sýnavlarýyla ilgili olarak Týp Dün-
yasý’na bilgi verdi. Çete’nin aktardýklarý þöyle: 

- Öncelikle, týpta uzmanlýk eðitiminde yeterlik
kavramý ve yeterlik kurullarýnýn geliþim süreci
hakkýnda biraz bilgi verebilir misiniz?

Týpta uzmanlýkta yeterlik kavramý ilk olarak Amerika
Birleþik Devletleri’nde, 1908 yýlýnda, o dönem ABD Of-
talmoloji ve Otolaringoloji Derneði’nin Baþkanlýðýný yü-
rüten Dr. Derrick T. Vail’in bir konuþmasý ve giriþimleri
sonrasý gündeme gelmiþtir. Dr. Vail bu konuþmasýnda “I
hope to see the time when ophthalmology will be ta-
ught in this country as it should be taught” demiþ ve bu
umudun gerçekleþmesi için uzmanlýk eðitiminin standart-
larýnýn belirlenmesi gerekliliðinden, uzmanlýk sonrasý dö-
nemin de denetlenmesi ve uygun bir sýnav ile deðerlendi-
rilmesi gerekliliðinden bahsederek yeterlik kavramýnýn a-
na hatlarýný çizmiþtir. Bu yeni kavram uzun yýllar tartýþýl-
mýþtýr. Ardýndan 1915 yýlýnda Amerikan Oftalmoloji Der-
neði ile Amerikan Týp Birliði ortaklaþa bir metin yayýnla-
yarak “yeterlik sýnavlarý için adaylardan istenen ge-
reklilikleri tanýmlayan ve adaylarýn o uzmanlýk ala-
nýnda yetkin bir þekilde çalýþýp çalýþamayacaklarýný
test eden yeterlik sýnavlarýný planlayan, kontrol eden
ve denetleyen bir yeterlik kurulu” vurgusunu yapmýþ-
lardýr. 08 Mayýs 1916 yýlýnda da Amerikan Göz Sýnavlarý
Yeterlik Kurulu kurulmuþ ama bu isim 1933 yýlýnda Ame-
rikan Göz Hastalýklarý Yeterlik Kurulu olarak deðiþtiril-
miþtir. Bu deðiþim Yeterlik Kurullarýný sadece sýnav yapan
deðil ama ayný zamanda o uzmanlýk alanýnda eðitimin
standartlarýný da belirleyen kurumlar haline dönüþmesi ile
paralellik göstermektedir. Takip eden dönemde 1924 yý-
lýnda Amerikan Otolaringoloji Yeterlik Kurulu, 1930 yý-
lýnda Amerikan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Yeterlik
Kurulu ve 1932 yýlýnda da Amerikan Dermatoloji Yeterlik
Kurulu kurulmuþtur. Ýlk kurulan 4 yeterlik kurulunun tem-
silcileri 11 Haziran 1933 yýlýnda toplanarak her yeterlik
kurulundan 2 temsilcinin katýlýmý ile oluþacak bir “advi-
sory committee” oluþturulmasýný kararlaþtýrdýlar. Bu ko-
mite 1970 yýlýnda diðer yeterlik kurullarýnýn da kurulmasý
ile birlikte geniþlemiþ ve toplam 18 Yeterlik Kurulunun
temsilcilerinin katýlýmý ile 13 Þubat 1970 yýlýnda Ameri-
kan Týp Uzmanlýklarý Yeterlik Kurulu olarak görevine de-
vam etme kararý almýþtýr. 

- Peki bu süreç Türkiye’de nasýl iþledi?
Türkiye’de de zaman yayýlan bir geliþim süreci dikka-

ti çekmektedir ve TTB bu sürecin mimarý olarak dikkati
çekmektedir. 27 Þubat 1994’de gerçekleþtirilen I. Týpta
Uzmanlýk Eðitimi Kurultayý’nda týpta uzmanlýk eðitimine
giriþ, eðiticiler, eðitim kurumlarý, eðitim programlarý ve
uzmanlýðýn belgelendirilmesine iliþkin  sorunlar ve çözüm

önerileri tartýþýlmýþtýr. Týpta uzmanlýk eðitiminin ciddi so-
runlarýný adým adým çözebilmek için, eðitimin çeþitli aþa-
malarýnda aktif olarak yer alan ve sonuçlarýndan etkilenen
tüm taraflarýn söz ve karar sahibi olarak katýlabilecekleri
geniþ bir iþbirliðinin gerektiði ortak kanýsýna varýlmýþtýr.
Ardýndan, 15 Ekim 1994’de Ankara Üniversitesi Týp Fa-
kültesinde, Uzmanlýk Dernekleri Temsilcileri, Tabip Oda-
larý ve Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri toplanmýþ ve bu toplan-
týda genel örgütlenme sorunlarý, Tababet Uzmanlýk Tüzü-
ðü ve Kurulu tartýþýlmýþtýr. Sonuçta, oluþan yapýnýn
“Türk Týp Uzmanlarý Dernekleri Birliði” adý verilebi-
lecek bir genel kurul olduðu konusunda görüþ birliðine
varýlmýþ,  daha sonra Türkiye’de Týpta Uzmanlýk alanýnda
sorunlarýn tartýþýlýp, karar verilebileceði bu genel kurul
yapýsýnýn yanýnda, daha sýk toplanan bir koordinasyon ku-
rulu oluþturma gereði tartýþýlarak oy birliði ile kabul edil-
miþtir. Genel Kurul alýnan kararlarý yürütmek, yeni top-
lantýlar düzenlemek ve resmi yetkililer ile görüþmek üze-
re Koordinasyon Kurulu’na yetki vermiþtir. 1 Kasým
1994’de TTB’de toplanan bu kurul, kendini oluþturan ya-
pýlarý tanýmlayarak Türk Tabipler Birliði- Uzmanlýk Der-
nekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) adýný almýþ-
týr. Ardýndan bu isim Türk Tabipler Birliði- Uzmanlýk
Dernekleri Eþgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) olarak deðiþ-
tirilmiþtir. 

- Yeterlik kavramý UDEK’in gündemine ne za-
man girdi? Ya da hep gündeminde miydi?

1995 yýlýnda kurulan UDEK uzmanlýk eðitiminde ye-
terlik kavramýný benimsedi ve önemsedi. Prof. Dr. Ýsken-
der Sayek ve arkadaþlarý ilk yeterlik yönerge taslaðýný ha-
zýrladý. Bu taslakta Yeterlik kavramý týptaki bir uzmanlýk
alanýnda yapýlacak eðitimde uzman adayýnýn dalý ile ilgili
eðitimi yeterli bir þekilde alýp almadýðýnýn deðerlendiril-
mesi olarak tanýmlandý. Tabi bu deðerlendirmenin olabil-
mesi için adayýn uzmanlýk süresi boyunca belirlenmiþ bir
eðitim programýný senelere yayýlmýþ þekilde, kuramsal ve
uygulamalý bir þekilde almasý, alýp almadýðýnýn bir defte-
re kaydý ve takibi, bu eðitimi alacaðý kurumun altyapý ve
insan gücü yeterliliði ve sonunda neleri öðrendiðinin sý-
nanmasý gerekiyordu. Bu basamaklarýn düzenli bir þekil-
de geliþmesi ve standardizasyonu için ve ek olarak son
yýllarda uzmanlýk eðitiminin ayrý bir bilimsel platformda
hýzla geliþmesine paralel olarak ihtiyaç duyulan bir ku-
rumsallýk gereksinimden dolayý UDEK bünyesi içersinde
Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) kuruldu. 09 Mayýs 2004
yýlýnda Yürütme Kurulunun seçildiði ilk toplantý 25 yeter-
lik kurulunun temsilcileri ile gerçekleþtirildi. 

- Þu anda hangi uzmanlýk dallarý yeterlik sýnav-
larýný gerçekleþtirdi? 

Aradan geçen 10 yýldan az bir sürede Týpta Uzmanlýk
Tüzüðünde yer alan 43 ana ve yan dal derneðine baðlý Ye-
terlik Kurullarý oluþturulmuþtur. Bu Yeterlik Kurullarýn-
dan 14’ü (Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, Türk Göðüs Has-

talýklarý Yeterlik Kurulu, Ýç Hastalýklarý Yeterlik Kurulu,
Türkiye Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu,
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlik Kurulu, Türk Ü-
roloji Yeterlik Kurulu, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu,
Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu, Türk Nöroloji Yeterlik
Kurulu, Türk anestezi ve Reanimasyon Yeterlik Kurulu,
Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Yeterlik
Kurulu, Çocuk Nefrolojisi Yeterlik Kurulu, Týbbi Onkolo-
ji Yeterlik Kurulu, Türk Psikiyatri Yeterlik Kurulu) Yeter-
lik Sýnavlarýný gerçekleþtirmiþlerdir. Önümüzdeki dönem-
de de diðer Yeterlik Kurullarý sýnav yapmayý planlamakta-
dýr.

- Bu noktada; yeterlik sýnavlarý ile ilgili bilgi de
verebilir misiniz? Yeterlik sýnavý nedir ve ne için
gereklidir?

Yeterlik Sýnavlarý ilgili dalda uzman olan herkese açýk-
týr. O dalda uzmanlýðýný baðýmsýz olarak uygulayabilmek
için Yeterlik Sýnavlarýna girilmesi ve bu sýnavdan baþarýlý
olunmasý zorunlu deðildir. Sýnav gönüllülük esasýna da-
yanmaktadýr. Yeterlik Sýnavý yapýlmadan önce ilgili Yeter-
lik Kurullarý soru bankalarý oluþturmuþlardýr. Bunun için
farklý yöntemler tercih edilse de genellikle eðitim kurum-
larýndan ve eðiticilerden soru toplanmasý, yurt dýþý örnek-
lerden ve kaynaklardan faydalanýlmasý yoluyla soru ban-
kalarý oluþturulmuþ ve bu sorularýn içerisinden Yeterlik
Kurulu Sýnav Komisyonu tarafýndan seçim yapýlmasý
yöntemi benimsenmiþtir. 

- Sýnava giriþ süreci nasýl iþliyor?
Sorular toplandýktan sonra sýnav için bir tarih seçilme-

si ve bu tarihin adaylara duyurulmasý aþamasý gelmekte-
dir. Genellikle Yeterlik Sýnavlarýna katýlýmý kolaylaþtýr-
mak amacý ile Ulusal Kongreler zamanýnda sýnav yapýl-
masý tercih edilmektedir. Sýnav tarihi adaylara aylar önce-
sinden derneklerin web sayfalarý aracýlýðý ile ve/veya
kongre duyurularýna ek olarak duyurulmaktadýr. Sýnavýn
Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýn-
dan yapýlmasýný tercih eden Yeterlik Kurullarý bulunmak-

tadýr. Ancak bu yöntem için ÖSYM’den uygun zaman i-
çin randevu alýnmasý gerekmektedir ve maliyeti yüksektir.

- Sýnavýn uygulamasý hakkýnda da biraz bilgi ve-
rebilir misiniz?  

Sýnavýn ilk aþamasý yazýlý sýnavdýr. Bu aþamada aday-
lardan çoktan seçmeli sorularý yanýtlamasý beklenmekte-
dir. Ýkinci aþama ise uygulamalý sýnav aþamasýdýr. Uygu-
lamalý sýnavda genellikle Nesnel Yapýlandýrýlmýþ Örgün
Sýnav yöntemi tercih edilmektedir. Bu yöntemin uygulan-
masý için Týp Eðitimi Anabilim Dallarýndan yardým alýn-
maktadýr. Aday gerçek hayata uygun olarak hazýrlanmýþ
senaryolar eþliðinde farklý oda ya da masalarý dolaþmak-
tadýr. Bu sýrada da adayýn hem bazý uzmanlýk becerileri,
hem de hasta, hasta yakýnlarý ve diðer meslektaþlarý ile i-
letiþim becerileri, ayýrýcý taný, taburculuk, sosyal deðer-
lendirme ve karar verme yetisi gibi özellikleri deðerlendi-
rilmektedir. 

- Bu sýnavý baþarýyla geçenler açýsýndan durum
ne olmaktadýr?

Sýnavdan baþarýlý olmak konusunda Yeterlik Kurullarý
farklý yöntemler kullanmaktadýrlar. Önceden belirenmiþ
bir puan barajýný geçmek en sýk kullanýlan yöntemdir. Ba-
zý Yeterlik Kurullarý ise sýnav öncesi her bir sorunun ayrý
ayrý aðýrlýðýný belirleyip her sýnav için o sýnava özgü bir
geçme notunu belirlemeyi tercih etmektedir. 

Sýnavdan baþarýlý olanlara Yeterlik Belgesi verilmekte-
dir. Bu belgenin geçerlilik süresi ilgili Yeterlik Kurulunun
Yönergesinde yer almaktadýr ve bu süre en fazla 10 yýldýr.
10 yýlýn sonunda da Yeniden Belgelendirme süreci günde-
me gelecektir. Ancak henüz Türkiye’de Yeniden Belge-
lendirme süreci ile ilgili pratik bir uygulama yoktur ve
farklý yaklaþýmlar olabileceði dikkati çekmektedir. 

1 Ekim 20062

aradabir...

78yýldýr ülkemiz gündeminde, 53 yýldýr da
TTB ve tabip odalarýnýn yetkisinde olan,
hekimlik hizmetlerinde asgari ücret uygula-

masý, 23.03.2006 tarih 5477 sayýlý yasa ile ortadan kaldý-
rýldý. Hekimlik hizmetleri serbest piyasa koþullarýna býra-
kýlarak olumsuz bir ortama itildi. Haksýz rekabet ortamý
yaratýldý, ticari amaç ön plana çýkartýldý. Bilgi-beceri-de-
neyimin yerini “testiyi kýran”a býraktý. Bu durum saðlýk
hizmetlerimizde önemli bir tahribattýr.

TTB’nin kuruluþundan 1972 yýlýna kadar olan dönem-
de, her tabip odasý asgari ücret tarifesini zaman zaman sý-
nýrlý kapsamda tespit ediyor ve küçük broþürler halinde
bastýrýyordu.

1970’li yýllarýn baþlarýnda çýkan Hükümet kararname-
sinde emekli, dul ve yetimlerin kendilerine ve ailelerine,
hastalýklarý halinde bakacak müessese ve hekimlerin hak
ettikleri ücretleri, o mýntýkadaki tabip odalarýnýn koyduðu
asgari ücret tarifesi üzerinden Emekli Sandýðý’ndan tahsil
etmeleri karara baðlanýnca, geniþ kapsamlý bir asgari ücret
tarifesi hazýrlama ihtiyacý doðdu.

Bu nedenle o zamanki Ýstanbul Tabip Odasý tarafýndan
ilk defa kapsamlý bir çalýþma baþlatýldý. Hazýrlanan tarife-
ler 1975 yýlýnda TTB Merkez Konseyimizce onaylanarak
“TTB Asgari Ücret Tarifesi” adýyla kitap halinde bastý-
rýldý. 30 yýl boyunca ihtiyaç halinde TTB Merkez Konse-
yi bu kitabý geniþleterek yayýnlamýþtýr.

Asgari Ücret Tarife kitabýnýn ön sözünde þu önemli
noktalara deðinilmekteydi; “Burada belirtilmesi gere-
ken çok önemli bir nokta da bu ücretlerin rayiç ücret
olmadýðýdýr. Yasa gereði bir hekim bu tarifede belirti-
len ücretlerin altýnda ücret alamaz, ancak bu ücretin
üstünde ücret alabilir… Hekim emeði, uzun süren bir
eðitim, mesleði uygulama yeteneði, dikkat, cesaret, bil-
gi ve özveri gibi çeþitli özelliklerin birleþtiði kristalleþ-
miþ bir yüksek emektir. Bu tür emeðin maliyeti belirli
bir meta gibi deðer biçmek olanaksýzdýr…”

Burada hekim emeðini korumak için belirli bir stan-
dardýn altýna düþme riski ortadan kaldýrýlmasý amaçlan-
maktadýr.

Genel olarak asgari ücret tespit gerekliliði þu nedenle-
re dayanmaktadýr; 

1 Hekimin emeðini korumak 
2. Hekimler arasýndaki haksýz rekabeti önlemek 
3. Hastalarýn hekimlerini seçerken daha ucuzu deðil,

daha bilgili ve yetenekli olan hekimleri seçebilmelerine o-
lanak saðlamak 

4. Hekimlerin kendilerini hastalarýna kabul ettirebil-
meleri için fiyat kýrma gibi hekimlik onuruna yakýþmayan
bir yola baþvurmalarýný önleyip, bilgi ve becerilerini geliþ-
tirerek, yenilikleri sürekli izlemek zorunda kalmalarýný
saðlamak. 

Yýl sonu yaklaþýyor, bankalar, þirketler, özel sigortalar
gibi birçok kuruluþla hekimler ve saðlýk kuruluþlarý ile
sözleþmeler yapacaklar. Eskiden asgari ücret tarifesi üze-
rinden konuþulurdu. Þimdi bu uygulama kaldýrýldý. Söz-
leþmeler neye dayanýlarak yapýlacak? Yoksa en düþük fi-
yatý veren mi tercih edilecek? Hekim emeðinin korunma-
sý, haksýz rekabetin önlenilmesi, bilgi-yetenek ve tecrübe-
nin deðerlendirilmesi nerede kaldý?...

Geçmiþte asgari ücretin tespitinde bazý yanlýþ belirle-
meler yapýlmýþ olabilir. Bunlarý düzeltmek gayet kolaydýr.
Ama asgari ücret uygulamasýný ortadan kaldýrmanýn do-
ðuracaðý sonuçlardan saðlýk hizmetlerimizin olumsuz et-
kilenmesi kaçýnýlmazdýr.

Avukatlarýn, mühendis ve mimarlarýn, diþ hekimlerinin
meslek kuruluþlarýnýn asgari ücret tespit etme yetkileri
varken, bu yetkinin tabip odalarýndan alýnmasý nasýl savu-
nulabilir?..

Asgari ücret tespit yetkisinin tekrar alýnabilmesi için
TTB Merkez Konseyimizin baþlattýðý hukuki mücadele-
nin baþarýlý sonuçlanacaðýna inanýyoruz.

* Türk Tabipleri Birliði Yüksek Onur Kurulu Üyesi 

Hekimlik Hizmetlerinde Asgari Ücret
Dr. M. Þükrü Güner*

c m   y   k

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði Genel
Sekreteri Dr. Altan Ayaz, geçti-
ðimiz Nisan ayýnda 6023 sayýlý
TTB Yasasý’nda yapýlan deði-
þiklikle, TTB’nin asgari ücret
belirleme yetkisinin, “rehber

tarife” belirleme olarak
deðiþtirildiðini aným-
satarak, bunun neyi i-
fade ettiðini Saðlýk
Bakanlýðý’nýn açýk-
layamadýðýný be-

lirtti. Ayaz, bu
deðiþik-

liðin TTB’nin yetkilerine sýnýrlamalar getirerek, etkinliði-
ni azaltma çabasýndan kaynaklandýðýný düþündüklerini
söyledi. 

Altan Ayaz, Týp Dünyasý’nýn “rehber tarife” ile ilgi-
li sorularýný yanýtladý. Ayaz’ýn verdiði bilgiler þöyle: 

- 6023 sayýlý TTB yasasýnda yapýlan son deðiþik-
likle TTB’nin muayene ve týbbi tetkiklerde asgari
ücret belirleme yetkisi “rehber tarife” olarak de-
ðiþtirildi. Bu deðiþiklik ne anlama geliyor?

6023 sayýlý yasada yapýlan deðiþiklikle asgari üc-
ret tarifinin baþýna getirilen “rehber” kelimesinin

neyi ifade ettiði muðlaktýr. Deðiþiklik hak-
kýnda yetkililerle yaptýðýmýz görüþmeler-

de onlarda bunun ne anlama geldiðini i-
zah etmekte zorlandýlar. Amacýn

TTB’nin yetkilerine sýnýrlamalar getirerek,
etkinliðini azaltmak olduðunu düþünüyoruz.

Saðlýðý piyasaya devretmeye çalýþan bir anlayýþýn ya-
pacaðý bir düzenleme olarak bunun önündeki engelleri
kaldýrmaya çalýþýyorlar. Hekimler arasýna rekabeti sok-
mak istiyorlar, biz ise etik kurallar çerçevesinde dayanýþ-
mayý savunuyoruz.

- Belirlenen asgari ücretlere uyulmamasý duru-
munda TTB’nin bir yaptýrýmý oluyor mu? 

TTB’nin belirlediði asgari ücrete uymak zorunlu olup,
tersi halinde elbette bir suç iþlenmiþ olacaktýr. Biz bugü-
ne dek cezalandýrma yolundan mümkün olduðunca kaçý-
narak hekimler arasýndaki deontolojik yaklaþýmý güçlen-
dirici ve halk saðlýðýný önceleyen bir bakýþla asgari ücre-
tin uygulanmasýný temin etmeye çabaladýk, ancak “reh-
ber” tarife ile bu durum muðlaklaþtýrýlmýþtýr. “Rehber”

yol gösterici demek olduðuna göre bir görüþe göre “asga-
ri ücret tarifesi ortadan kalkmýþtýr, dolayýsýyla uygu-
lanmasý zorunlu deðildir”, diðer görüþe göre ise “reh-
ber tarife”, “uyulmasý zorunlu yol gösterici” tarifedir.
Henüz hukukçular konuyu netleþtirebilmiþ deðiller.

- 2007 için hazýrlanacak rehber tarife neleri içe-
recek? 

2007 için hazýrlanmakta olan tarifede mevcut ücretlen-
dirilmiþ iþlemlerin yaný sýra uzmanlýk dernekleri, üniver-
siteler ve bilim çevrelerinin görüþleri doðrultusunda tek-
nolojinin týbba uyarlanmasý ile geliþen bazý medikal iþ-
lemleri de tarife içerisine almaya çalýþýyoruz. Bu yöndeki
hazýrlýklarýmýz devam etmekte.

- Tarifeleri belirlerken hangi kriterler göz önüne
alýnýyor? 

Tarife belirlenirken öncelikle ilgili uzmanlýk derneðin-
den, bazý üniversitelerin bilim dallarýndan görüþ alýyor ve
kendi oluþturduðumuz bir heyet ile birlikte karar alýyoruz.
Saðlýðýn ücretli olduðu ve piyasa koþullarýna býrakýlmak
istendiði bir ortamda ücretin belirlenmesi kolay bir iþ de-
ðildir ve asýl tartýþýlmasý gereken burasýdýr. Biz hekim e-
meðinin piyasa koþullarý içerisinde deðersizleþmesini ön-
lemeye ve böyle  ücretlendirilmesini saðlamaya çalýþýyo-
ruz. Ancak piyasa da ücret farklý belirlenir, sadece emeðe
bakýlmaz. Bizim baktýðýmýz kriterler arasýnda yapýlan iþ-
lemin zorluðu, hekim emeði, yaygýnlýðý ve gerekliliði,
maliyeti, teknoloji kullanýmý gibi pek çok faktörü göz ö-
nünde tutmaya çalýþýyoruz. muayene ücretlerinde hekim
emeði olduðu için bir indirim söz konusu deðildir ancak
bazý teknoloji yoðun iþlerin ücretlendirilmesinde indirim
dahil düzenlemelere gitmeyi düþünüyoruz.

TTB UYEK Genel Sekreteri Dr. Yýldýray Çete, týpta uzmanlýk 
eðitiminde yeterlik sýnavlarýnýn yaygýnlaþtýðýný söyledi. 
Çete, bugün 43 ana ve yan dal uzmanlýk derneðinin 
yeterlik kurullarýný oluþturduðunu ve bunlardan 
15 tanesinin yeterlik sýnavýný yaptýðýný bildirdi

TTB Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz, 
TTB yasasýnda yapýlan deðiþiklikle 

“asgari ücret” yerine “rehber tarife”
ifadesinin getirildiðini belirterek, 

bunun neyi ifade ettiðini Saðlýk Bakan-
lýðý’nýn açýklayamadýðýný kaydetti. 

"Rehber tarife" ifadesi muðlak

Yeterlik sýnavlarý yaygýnlaþýyor



Yoðurtlu kandýrmaca

Aydýn Tabip
Odasý’ndan
Eskiþehir’e
ziyaret
Týp DDünyasý - AAYDIN - Ay-
dýn Tabip Odasý tarafýn-
dan oluþturulan; Dr. Gür-
kan MERSÝN, Dr. Eralp A-
TAY, Dr. Adalet ÇIBIK ve
Dr. Ýlknur YILMAZ’ýn içeri-
sinde yer aldýðý heyet 13
Eylül 2006 tarihinde Düz-
ce’den sonra aile hekimli-
ðinde pilot il uygulamasý-
na geçen Eskiþehir ilindeki
geliþmeleri yerinde gör-
mek için ziyaret etti. 

TTB Merkez
Konseyi
Denizli’de 
toplandý
Týp DDünyasý - DDENÝZLÝ -
TTB Merkez Konseyi 15
Eylül 2006 tarihli toplantý-
sýný Denizli’de gerçekleþ-
tirdi. Denizli’de gerçekleþ-
tirilen bu toplantý, TTB ve
hekimlik ortamýna iliþkin
yürütülen çalýþmalarý yerel
tabip odalarý ile birlikte
deðerlendirmek ve çalýþ-
malarý koordine etmek a-
macýyla baþlattýðý çalýþ-
malarýn ilki olma özelliði-
ni taþýyor. Toplantýya TTB
Merkez Konseyi 2. Baþka-
ný Prof. Dr. Sinan Adýya-
man, Genel Sekreteri Dr.
Altan Ayaz, Merkez Kon-
seyi Üyeleri Dr.Erkan Ka-
paklý, Dr. Mustafa Vatan-
sever, Dr. Hülya Biriken,
Dr. Necdet Ýpekyüz, Dr.
Muharrem Baytemur ile
Denizli ve Muðla Tabip O-
dalarýnýn baþkan ve yöne-
tim kurulu üyeleri de katýl-
dý. Toplantýda, TTB’nin ça-
lýþmalarý hakkýnda bilgi
verildi, atama ve nakil yö-
netmeliði ile mecburi hiz-
met konusunda gelinen
nokta deðerlendirildi ve a-
ile hekimliðinde Denizli ve
diðer pilot illerde yaþanan
geliþmeler ele alýndý. 
Denizli Esnaf Sarayý Kon-
ferans Salonu’nda gerçek-
leþen toplantý Denizli Ta-
bip Odasý Baþkaný Dr.
Hasan Akþit in açýþ konuþ-
masýyla açýldý. Akþit, dev-
letin saðlýk hizmetlerinden
elini çektiði, saðlýðýn do-
ðuþtan kazanýlmýþ bir hak
olmaktan çýkarýlarak, alý-
nýp satýlan bir mal haline
getirildiði, finansmanýn
genel vergiler yerine di-
rekt olarak vatandaþýn ce-
binden saðlandýðý bir or-
tam yaratýldýðýný söyledi.
Koruyucu hekimliðin sim-
gesi olan saðlýk ocaklarý-
nýn kapatarak çok daha
kötü ve pahalý bir sistem
olan aile hekimliðinin ve
tedavi edici hekimliðin yü-
celtildiðini belirten Akþit,
bu arada saðlýk çalýþanla-
rýnýn özlük haklarýnýn da
budandýðýný, emeklerinin
alabildiðine sömürüldüðü-
nü, iþ güvencesinden yok-
sun esnek çalýþma koþula-
rýnýn dayatýldýðýný kaydetti.
Toplantýya 100’ü aþkýn
hekim katýldý.

TTB 1. Ege briç
turnuvasý
TTýýpp DDüünnyyaassýý - ÝÝZZMMÝÝRR -
Türk Tabipleri Birliði'nin
bu yýl birincisini düzen-
lediði Ege Briç Turnuvasý
7-8 Ekim 2006 tarih-
lerinde Muðla'da baþlaya-
cak. 7 Ekim 2006 günü
saat 13.30'da Açýk Ýkili
Briç Turnuvasý ve 8 Ekim
2006 günü saat 11.00'de
Patton Briç turnuvalarý
yapýlacak.
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gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Yaþamakta olduðum Ýstanbul’la Anka-
ra arasýndaki zorunlu gidiþ geliþler bir yana, þu bir-iki ay
içinde çeþitli rastlantýlarla peþpeþe gelen görev seyahatle-
rinin yorgunluk yanýnda, zengin bir gözlem ve deneyim
fýrsatý da verdiðini itiraf etmeliyim. Gerçi o yorgunluk,
sonunda yabana atýlamayacak bir üst solunum yollarý en-
feksiyonu ile noktalandý ve beni neredeyse on gün eve
kapanmaya mahkum etti ama geriye kalan yine de unuta-
mayacaðým deðerdeki gözlem ve deneyimlerdi.

Merkez Konseyi’ndeki görev daðýlýmýndan sonraki ilk
ziyaretimizi 13-15 Temmuz’da Dr. Ali Çerkezoðlu ile
birlikte Adana ve Hatay Tabip Odalarýna yaptýk. Her iki
odamýzda da TTB buluþmalarýndan tanýdýðým deneyimli
yöneticiler, üye katýlýmlarýyla geniþletilmiþ toplantýlar
düzenlemiþti. Özellikle Hatay’da odanýn bahçesinde za-
man sýkýþýklýðý yaþanmadan oldukça rahat koþullarda
yaptýðýmýz geniþ katýlýmlý üye toplantýsýnda uzun yýllarý-
ný kamu hizmetinde geçirmiþ emekli meslektaþlarýmýz ve
daha yeni göreve baþlayan genç hekimlerle birlikte gün-
cel sorunlarýmýzý ele aldýk, ufuk açýcý tartýþmalar yaptýk. 

Gezinin daha önceden planlanmýþ olan geleneksel Sa-
mandað Kültür Festivali’ne katýlým programý ise “Sað-
lýkta Dönüþüm”ün tartýþýldýðý halka açýk bir toplantýydý.
Deniz kenarýndaki bir açýk hava kahvesinde, bol miktar-
da çocuk eþliðinde, çoðunluðu öðretmen, ev kadýný, öð-
renci olan yerel bir izleyici topluluðu karþýsýnda Eczacý-
lar Birliði’nden bir konuþmacý ile birlikte AKP Hüküme-
tinin “Saðlýkta Dönüþüm” programýný tartýþtýk. Toplan-
tý, bu garip gerçeküstü görünümüne karþýn, þaþýrtýcý kes-
kin gözlemlerini ve tespitlerini dile getiren izleyicilerle,
büyük kentlerdeki benzerlerine göre çok daha sahici ve
verimli geçti. Hatay ziyaretinde, kentin o eþsiz mozaikle-
rini anýmsatan çok kültürlü dokusu, oda yöneticisi arka-
daþlarýn, aðýr bir kahvaltý üstüne “bizde adet böyledir”
diyerek metazori ikram ettikleri özel hazýrlanmýþ bakla
ezmesi ile iyice belleðime kazýndý. 

11-13 Aðustos’da Denizli Tabip Odasý’nýn öncülüðün-
de Muðla ve öteki bazý bölge odalarýmýzdan arkadaþlarýn
Datça’da düzenledikleri Can Yücel’i anma etkinliklerine
katýldým. Can Yücel’in cenazesini yýllar önce tedavi gör-
düðü Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesinden Dat-
ça’ya getirmiþ ve topraða vermiþtik. Can’ýn eski dostlarý,
yakýnlarý, sevenleri 12 Temmuz gecesi geç saatlere kadar
þiirler okuduk, anýlar tazeledik. O gezi sýrasýnda Denizli
Pamukkale Üniversitesinden arkadaþlarla uzun uzun üni-
versitedeki kadrolaþma sorunlarýný ve çözüm yollarýný
tartýþtýk. 

6-8 Eylül tarihleri arasýnda Van Yüzüncü Yýl Üniver-
sitesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý ve Halk Saðlýðý Uz-
manlarý Derneði tarafýndan düzenlenen 10.Ulusal Halk
Saðlýðý Kongresi’ne katýlmak üzere Merkez Konseyin-
den Dr. Necdet Ýpekyüz ile birlikte Van’a gittik. 7 Eylül
günü Dr. Ahmet Saltýk, Dr. Zafer Öztek, Dr. Seyhan
Erdoðdu ve Dr. Kayýhan Pala ile birlikte Saðlýkta Dö-
nüþüm Programýný çeþitli yönleriyle tartýþtýk. Kongre
Baþkaný Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Halk
Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ayþe Yüksel ve
arkadaþlarýnýn özenli gayretleriyle, ilaç firmalarýnýn des-
teðinde büyük otellerde düzenlenen kongrelerden çok
farklý bir atmosfer yaratýlmýþtý. Yerel kültürel ögelerle
zenginleþtirilmiþ sade, mütevazý mekan düzenlemeleriyle
çeþitli sosyal etkinlikler ve ülkenin saðlýk sorunlarýyla il-
gili birçok güncel ve bilimsel konunun tartýþýldýðý çok sa-
yýda konferans, panel ve sunumlar gerçekten göz doldu-
rucuydu. Van Tabip Odasýnda eski ve yeni yöneticilerle
yaptýðýmýz toplantýda ve ertesi sabah daha geniþ katýlým-
la yaptýðýmýz ünlü Van kahvaltýsýnda, temel bazý görüþ
ayrýlýklarýna karþýn, özellikle mesleðimizle ilgili güncel
sorunlara yaklaþýmlarýmýzýn büyük ölçüde örtüþtüðünü,
örgütsel bütünlük ve merkezi temsiliyet konusundaki du-
yarlýlýðýmýzýn paylaþýldýðýný memnuniyetle gözlemledik.
Van’dan Halk Saðlýðý Kongresi’ne katýlmak üzere Ýstan-
bul’dan gelen oda Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demir-
dizen ve Merkez Konseyi Üyesi Dr. Necdet Ýpekyüz’le
birlikte 8 Eylül’de göl kýyýsýný dolaþarak Bitlis, Siirt üze-
rinden Diyarbakýr’a geldik. 

1963’de Bitlis’in Van Gölü kýyýsýndaki Adilcevaz il-
çesinde bir süre “mecburi hizmet” yapmýþ, kapýsýnda
“Hükümet Tabipliði” yazan toprak zeminli bir
“dam”da ilk hekimlik deneyimlerinin unutulmaz trav-
malarýný ve sevinçlerini yaþamýþtým. Hemen bitiþikteki
Muþ ilinde ilk sosyalizasyon uygulamalarý, yeni yapýlmýþ
pýrýl pýrýl donanýmlý saðlýk ocaklarýnda tam o günlerde
baþlamýþtý. Bu yüzden 43 yýl sonra ilk kez yeniden geçti-
ðim bu yol güzergahý boyunca, kendi yaþamýmýn ve sað-
lýk alanýnda ülkemizin yaþadýðý yarým yüzyýllýk acýklý se-
rüvenin kilometre taþlarý birer birer belleðimde tazelendi. 

Diyarbakýr’a ancak akþam saatlerinde varabildik. Bü-
tün bölge tabip odalarýnýn baþkanlarý, bazý yöneticileri, o-
da aktivistleri ve eski TTB yönetim kadrosunda çalýþmýþ
arkadaþlar üniversite kampüsünde bizi bekliyorlardý. Ar-
kadaþlara Genel Kurul’dan bu yana geçen süre içinde
TTB yönetiminin çalýþmalarýný özetledik. Önümüzdeki
Olaðanüstü Genel Kurul’da tartýþacaðýmýz “karar tasa-
rýlarý” ve kuþkusuz ülkenin ve bölgenin en ertelenemez
gereksinimi olan “barýþ” üzerine uzun uzun konuþtuk. 

Bazý arkadaþlar yaz tatillerini geçirdikleri batý bölge-
lerinde, Kürt kökenli olmalarýnýn anlaþýlmasýyla birlikte
ortaya çýkan, dýþlayýcý, itici, ayrýmcý davranýþlara dair
çarpýcý örnekler anlattýlar. Artýk Güneydoðu illerinin pla-
ka numaralarýný taþýyan arabalarýyla batýda seyahat et-
mekten kaçýndýklarýný ifade ettiler. 

Ertesi günü Ankara’ya dönerken TTB’nin; bu ülkenin
bütünlüðü içinde, terörden, þiddetten, etnik gerginlikler-
den arýnmýþ olarak, barýþýn, kardeþliðin yeniden yeþerme-
si yolunda bugüne kadar gösterdiði kararlý çabalarýný sür-
dürmesi gerektiðine olan inancým daha da güçlenmiþti.

baþ tarafý sayfa 1’de

Týp Dünyasý - ANKARA/ÝS-
TANBUL - Ýstanbul Tabip Oda-
sý, Ýstanbul Büyükþehir Beledi-
yesi’nin Haydarpaþa Numune
Hastanesi alaný içine yapmayý
köprülü kavþak projesinin dur-
durulmasý için Ýstanbul 7. Ýdare
Mahkemesi’nde iptal davasý açtý.
TTB Merkez Konseyi de, köprü-
lü kavþak aleyhine açtýðý dava-
dan feragat eden Saðlýk Bakanlý-
ðý’ndan, hastanenin zarara uðra-
masýna izin verecek bir tutumdan
kaçýnmasýný istedi.

Ýstanbul Büyükþehir Beledi-
yesi, Haydarpaþa Numune Has-
tanesi alaný içinde yer alan, mül-
kiyeti hazineye ait ve Saðlýk Ba-
kanlýðý’na tahsisli bölgeye köp-
rülü kavþak yapmak üzere kýsa
süre önce harekete geçti. Hasta-
ne alanýnýn bütünlüðünü bozacak
ve hastanenin geliþimini engelle-
yecek bu inþaatýn, Ýstanbul 3
No’lu Koruma Kurulu kararýna

ve Büyükþehir Belediyesi’nin
hazýrladýðý 1/5000’lik plana ay-
kýrý olduðunun bilinmesine kar-
þýn, Haydarpaþa Numune Hasta-
nesi önü kavþak ve yol projesi i-
çin ihale açýldý, sonuçlandýrýldý
ve kavþaðýn temelleri atýldý. Üs-
küdar Belediyesi ise bu aþama-
dan sonra 1/1000’lik bir plan ha-
zýrladý.

Bu usulsüz giriþimin ardýn-
dan, Saðlýk Bakanlýðý imar planý-
nýn haksýz, kamu yararýna ve hu-

kuka aykýrý olduðu gerekçesiyle
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
ve Üsküdar Belediyesi aleyhine
dava açarak, yürütmenin durdu-
rulmasýný ve projenin iptalini is-
tedi.

Ýstanbul 5 No’lu Ýdare Mah-
kemesi, davalý idarelerin savun-
masý ve konu ile ilgili belgelerin
gelmesine kadar yürütmenin
durdurulmasýna karar verdi. An-
cak bu noktadan sonra, Saðlýk
Bakanlýðý’nýn mahkemeye açtýðý

davadan feragat dilekçesi verdiði
ortaya çýktý. 

Bu geliþmelerin üzerine, bu
kez Ýstanbul Tabip Odasý, Ýstan-
bul 7. Ýdare Mahkemesi’nde hem
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
hem de Üsküdar Belediyesi aley-
hine dava açtý. 

TTB Merkez Konseyi Baþka-
ný Prof. Dr. Gençay Gürsoy da,
Saðlýk Bakaný Recep Akdað’a
bir yazý göndererek, Saðlýk Ba-
kanlýðý’nýn davanýn tümüyle or-
tadan kalkmasýna neden olacak
ve sonuçta Ýstanbul Haydarpaþa
Numune Hastanesi’nin zarara
uðramasýna yol açacak bir tu-
tumdan kaçýnmasýný istedi. 

Ýstanbul Büyükþehir ve Üskü-
dar Belediyelerinin Haydarpaþa-
Port projesinin bir ayaðý olmasý
nedeniyle kavþakta bu kadar ýs-
rar ettiði ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn
da bu yüzden geri adým attýðý ile-
ri sürülüyor. 

Hastane bahçesine kavþak
Saðlýk Bakanlýðý, Haydarpaþa Numune

Hastanesi'nin bahçesine köprülü kavþak 
yapmak isteyen Ýstanbul Büyükþehir

Belediyesi'ne karþý açtýðý davadan feragat etti.
TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakanlýðý'ný

uyarýrken, Ýstanbul Tabip Odasý projeye karþý
yeni bir dava açtý.   

Týp Dünyasý - ANKARA -
Hukuksuz olarak yaptýðý klinik
þefi atamalarý yargýdan döndüðü
halde, yargý kararýný uygulama-
makta ýsrar eden Saðlýk Bakanlý-
ðý, þimdi de atadýðý kiþilerin ayný
hastanede kalabilmelerini saðla-
mak amacýyla geçici görevlen-
dirme iþlemleri düzenledi. Anka-
ra Tabip Odasý (ATO), yargý ka-
rarýný yerine getirmeyerek göre-
vini kötüye kullandýðý gerekçe-
siyle Ankara Cumhuriyet Baþ-
savcýlýðý’na Saðlýk Bakanlýðý
hakkýnda suç duyurusunda bu-
lundu. Soruþturma halen sürüyor.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2005 yý-
lý sonlarýnda gerçekleþtirdiði ve
hakkýnda Anayasa Mahkeme-
si’nin yürütmenin durdurulmasý
kararý verdiði 5413 Sayýlý Yasaya
dayanan þef ve þef yardýmcýsý a-
tamalarý, Ankara Tabip Oda-
sý’nýn sunduðu hukuki yardým
çerçevesinde idari yargýya taþýn-
mýþtý. Bu davalarýn bir kýsmýnda

Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi
tarafýndan, Ankara’daki muhtelif
eðitim ve araþtýrma hastanelerine
yapýlmýþ atama iþlemleri hakkýn-
da yürütmenin durdurulmasý ka-
rarlarý verildi. Ancak Saðlýk Ba-
kanlýðý, yargý kararlarý sonrasýn-
da da hukuksuz yaklaþýmýný sür-
dürdü. Atama iþlemlerinin yürüt-
mesi durdurulan hekimler, halen
atandýklarý eðitim ve araþtýrma
hastanesinde görevde tutuluyor-
lar ve Bakanlýk yargý kararlarýný
açýkça uygulamýyor.

Bu konuda en çarpýcý örnek i-
se, Ankara’da Dýþkapý Yýldýrým

Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nde yaþandý. Ankara
Bölge Ýdare Mahkemesi, Saðlýk
Bakanlýðý’nýn Ankara Dýþkapý
Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþ-
týrma Hastanesi Nöroloji Klini-
ði’ne gerçekleþtirdiði iki þef ata-
masýnýn yürütmesini durdurdu.
Karar geçtiðimiz Haziran ayýnda
Saðlýk Bakanlýðý’na teblið edil-
mesine ve Bakanlýðýn gerekli ya-
zýlý talimatý Yýldýrým Beyazýt E-
ðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Baþhekimliði’ne iletmesine kar-
þýn, bugüne kadar yargý kararýnýn
gereðinin yapýlmasý yolunda bir

adým atýlmadý. 
Bunun üzerine ATO, Temmuz

ayýnda Ankara Cumhuriyet Baþ-
savcýlýðý’na “yargý kararýný ye-
rine getirmeyerek görevi ihmal
ve kötüye kullanma” suçunun
iþlendiði gerekçesiyle ilgili has-
tane hakkýnda suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusunda, Dýþ-
kapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi yönetiminin
cezalandýrýlmasý istendi. Konuya
iliþkin soruþturma halen sürüyor.

Bu arada, Saðlýk Bakanlýðý
yürütmenin durdurulmasý kararý
verilen atama iþlemleri yerine
geçici görevlendirme iþlemleri
düzenledi. Bakanlýðýn, klinik þe-
fi ya da þef yardýmcýsý olarak ata-
dýðý hekimleri, atandýklarý saðlýk
kuruluþlarýnda tutmak ve yargý
kararlarýný dolaylý olarak boþa çý-
karmak amacýyla bu çabaya gir-
diði; bütün bu atamalarýn özünde
kadrolaþma çabasýn bir ürünü ol-
duðu belirtiliyor

Þef ve þef yardýmcýsý atamalarý…

Bakanlýk hukuksuzluðu sürdürüyor
Hukuksuz olarak yaptýðý klinik þefi atamalarý

yargýdan döndüðü halde, yargý kararýný 
uygulamamakta ýsrar eden Saðlýk Bakanlýðý,

þimdi de atadýðý kiþilerin ayný hastanede 
kalabilmelerini saðlamak amacýyla geçici

görevlendirme iþlemleri düzenledi

Týp Dünyasý - ANKARA -
Ankara Tabip Odasý (ATO) yö-
neticileri, kolesterolü düþürdüðü
iddiasýyla piyasaya giren yoðurt
ve benzeri ürünlerin toplumda
yanlýþ etkilenmelere yol açtýðýný
bildirdi. 

ATO, kolesterolü düþürdüðü
iddiasýyla piyasaya giren yoðurt
ve benzeri ürünlerle ilgili olarak
basýn toplantýsý düzenledi. Top-
lantýda konuþan ATO Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Vahide Bilir,
reklamlarýn, ilacýn önüne geçti-
ðine dikkat çekerek, hekimlik
mesleðinin bile önüne geçen bu
reklamlardan rahatsýz olduklarýný
söyledi. Bilir, çalýþtýðý poliklinik-
teki hastalarýnýn, “Ýlacý býrak-
tým bunlarý deneyeceðim” de-
meye baþladýðýný belirterek, bir
alýþveriþ merkezinde yaptýðý göz-
lem sonucunda, tüketicilerin ya-
rýsýnýn alýþveriþ sepetinde bu ü-
rünlerden bulunduðunu gördüðü-
nü aktardý.

Bilir, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðý’na yaptýklarý itiraz sonu-
cu reklamlarýn deðiþtirildiðini
belirterek, konuyla ilgili çalýþ-
malarýnýn süreceðini söyledi. 

Ankara Üniversitesi Týp Fa-
kültesi Farmokoloji Anabilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet
Melli ise ilaçlarýn bitkilerden ü-
retildiðini ancak halk arasýndaki
“Zakkumun suyunu sýktým,
kansere iyi geliyor” gibi anla-
yýþlarýn da büyük tehlikelere yol
açtýðýna vurgu yaptý. Melli, dün-
yanýn her yerinde böyle olaylar

yaþanabildiðini, Türkiye’de ise
üretilen bilimsel bilgiye ulaþ-
makta sýkýntý olduðu için daha
yaygýn yaþanabildiðini dile geti-
rerek, Türkiye’de, insanlarýn ila-
ca ve hekime ulaþmadaki sýkýntý
yüzünden, bu tarz ürünleri üre-
tenlerin ön plana çýktýðýnýn altýný
çizdi. Bu ürünlerin reklamlarýn-
da, yanlýþ sözler kullanýlmasa bi-
le halkta ters etkiler yaratabilece-
ðini, insanlarýn yanlýþ yönlendi-
rildiðini söyleyen Melli, koleste-
rol hastalarýnýn ilaç tedavisini
kesip bu ürünleri kullanmasýnýn
son derece yanlýþ ve tehlikeli ol-
duðunu, Türkiye’nin ise buna
çok açýk olduðunu vurguladý. 

Melli, bu grup hastalýkta, sa-
dece kolesterolü düþürmenin de-
ðil, ayný zamanda kalbe etkileri-
nin de hesap edilmesi gerektiðini
ancak bu ürünlerin böyle bir yaný
olmadýðýna dikkat çekerek, ayrý-

ca bu ürünler ayda 25-30 YTL’ye
mal olurken, kolesterol ilaçlarý-
nýn ayda 12-13 YTL tutarýnda ol-
duðunu  bildirdi.

ATO Baþkaný Dr. Önder O-
kay ise Maliye Bakanlýðý’nýn ge-
nelgesinin ardýndan kolesterol i-
laçlarýna ulaþmanýn zorlaþtýrýldý-
ðýný hatýrlatarak, “Sanki sözleþ-
miþ gibi bu ilaçlara ulaþmanýn

zorlaþtýrýldýðý zamanda, bu
ürünler piyasaya sürüldü. Ü-
rünü üreten firmanýn, hükü-
met ile diyalogunu herkes bili-
yor. Bundan sonra diðer ilaçla-
ra ulaþmak zorlaþtýrýlýnca, yeni
ürünler piyasaya sürülürse þa-
þýrmamak gerekir” diye konuþ-
tu. Okay, Saðlýk Bakanlýðý olaya
müdahale etmezse, ülke menfa-
atleri açýsýndan çok daha büyük
zararlara yol açýlacaðý uyarýsýnda
bulundu.

Ankara Tabip Odasý,
kolesterolü 
düþürdüðü iddiasýyla
piyasaya giren 
yoðurt reklamlarýnýn 
toplumda yanlýþ 
etkinlenmelere 
yol açtðýný bildirdi. 
ATO yöneticileri, 
bu ürünlerin, 
Maliye Bakanlýðý’nýn
genelgesi 
ile birlikte kolesterol
ilaçlarýnýn 
kýsýtlanmasýnýn 
ardýndan piyasaya 
sürüldüðüne ve 
firmalarýn hükümete 
yakýnlýðýna dikkat
çektiler



TTB Merkez
Konseyi binasýnda düzenlenen bir
basýn toplantýsýyla açýklandý. TTB
Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz,
bütçe uygulama talimatnameleri ile
bazý ilaçlarýn reçete edilmelerine yö-
nelik kýsýtlayýcý düzenlemelerde da-
ha önce de bulunulduðunu, ancak bir
grup ilacýn geri ödeme kapsamý dýþý-
na çýkarýlmasýnýn bir ilk olduðunu
bildirdi. Ayaz, yaklaþýk 2 bin ilacýn
daha geri ödeme kapsamý dýþýna çý-
karýlabileceði yönünde duyumlarý
olduðunu açýkladý. 

Geri ödeme kapsamý dýþýna çýka-
rýlan ilaçlarýn reçete edilmesine yö-
nelik herhangi bir sýnýrlama getiril-
mediðine ve bu ilaçlarýn halen piya-
sada bulunduðuna dikkat çeken A-
yaz, “Bu durum ‘tezgah üstü ilaç’
konusunun yeniden gündeme geti-
rileceðini düþündürmektedir.
Bundan beklenen, kamunun ilaç
tüketimini azaltýrmýþ gibi görü-
nürken, reklam desteði ile ilaç
pastasýnýn büyütülmesidir” diye
konuþtu. 

Altan Ayaz, ilaçlarýn geri ödeme
kapsamý dýþýna çýkarýlmasýnýn 2007
baþýndan itibaren yaþama geçirilme-
si düþünülen “Genel Saðlýk Sigor-
tasý” uygulamasý ile yakýndan ilgili
olduðuna dikkat çekerek, “Böylece
GSS’de geçen ‘temel teminat pa-
keti’nin içeriðinden bazý ilaçlar
þimdiden çýkarýlmaya baþlanmýþ-
týr” diye konuþtu. Ayaz, vatandaþla-
rýn vergilerini ve sosyal güvenlik
primlerini ödemelerine karþýn saðlýk
hizmetlerinden yeterince faydalana-
mayacaðýný, ilave olarak cepten har-
cama yapmak zorunda kalacaklarýný
söyledi

Bu tür düzenlemeler yapýlýrken
þeffaf olunmasý gerektiðini ifade e-
den Ayaz, geri ödeme komisyonu-
nun hangi bilimsel kuruldan görüþ
aldýðýný ve uyguladýðý kurallarý mut-
laka açýklamasý gerektiðini de sözle-
rine ekledi.

Bilimsel deðil
Raporu hazýrlayan Türk Tabipleri

Birliði Ýlaç Danýþma Kurulu’nun ü-

yesi ve Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi Týp Fakültesi Farmakoloji Ana-
bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr.
Ersin Yarýþ da, rapordaki bazý tes-
pitleri aktardý. Yarýþ, geri ödeme
kapsamýndan alýnan ilaç listesine ba-
kýldýðýnda alýnan kararlar ve gerek-
çeleri arasýnda tutarlý bir yaklaþýmýn
olmadýðýný, uygulamanýn maliyet-
etkililik analizi konusunda ciddi ek-
siklikleri bulunduðunu kaydetti. Uy-
gulamanýn bilimsel dayanaklarýnýn
bulunmadýðýný ve temelinde salt
“tasarruf” amacýnýn yattýðýný belir-
ten Yarýþ, grip tedavisinde kullanýlan
kimi ilaçlarýn efervesan formlarýnýn
liste dýþýnda býrakýlýrken baþka far-
masotik formlarýnýn listede tutuldu-
ðunu ve bunun neye dayanarak ya-
pýldýðýnýn belirsiz olduðunu anlattý.
Ersin Yarýþ, dikkat çekici bir baþka
unsurun da, “terapötik dozda olma-
yan çinko içerikli ilaçlar” ifadesi ol-
duðunu söyledi. Bu ifadenin “tera-
pötik olmayan bir þey ilaç olabilir
mi, ruhsat alabilir mi” sorularýný ak-
la getirdiðini belirten Yarýþ, bu ifa-

denin Saðlýk Bakanlýðý’nýn ruh-
satlandýrma iþlemlerini tartýþma-
ya açtýðýný kaydetti. 

“Ýnternete bakarak re-
çete yazýyoruz”

TTB Merkez Konseyi üyesi
Dr. Mustafa Vatansever de,
Maliye Bakanlýðý’nca sýklýkla
yapýlan bu deðiþikliklerin hekim-
lerin iþlerini zorlaþtýrdýðýný vur-
guladý. Vatansever, deðiþiklikleri
takip etmek için sürekli olarak
internete bakmak zorunda kal-
dýklarýný, internetten bakarak re-
çete yazdýklarýný söyledi. 
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STED Türk Týp
Dizini’nde 
Týp DDünyasý - AANKARA -
TTB Sürekli Týp Eðitimi
Dergisi, TÜBÝTAK ULAK-
BÝM Türk Týp Dizini’ne gir-
di. Türk Týp Dizini, Türki-
ye’de yayýmlanan dergile-
rin belirli kriterler çerçeve-
sinde standart bir hale ge-
tirilmesini, yayýn kalitesini
yükseltmeyi ve uluslararasý
düzeyde kabul görmeleri-
nin saðlanmasýný amaçlý-
yor. 
Çalýþmalarýný 1994-2000
yýllarý arasýnda TÜBÝTAK
Saðlýk Bilimleri Araþtýrma
Grubu içerisinde yürüten
Türk Týp Dizini, 2001 yý-
lýndan bu yana ise ULAK-
BÝM bünyesinde yer alýyor.
Týp veri tabanýna baþvuru-
da bulunan dergilerde
“Dergi Deðerlendirme Kri-
terleri” ne uygunluk araný-
yor. Söz konusu kriterler
teknolojik geliþmeler doð-
rultusunda gözden geçiri-
lerek güncelleniyor. Týp
veri tabanýnda, seçilen
dergilerde yer alan özgün
araþtýrma makaleleri ve
olgu sunumlarý indeksleni-
yor. Derleme ve çeviri ma-
kaleleri ise indeks kapsa-
mý dýþýnda tutuluyor.  
1993-1997 yýllarý arasý
basýlý olarak yayýmlanan
Türk Týp Dizini, 2000 yý-
lýndan itibaren, 1996 ve
sonrasý yýllara iliþkin veri-
leri kapsayacak þekilde, e-
lektronik ortamda tarana-
bilir formatta hizmet ver-
meye baþladý. Veri giriþ
formatý için Amerikan Ulu-
sal Týp Kütüphanesi (Nati-
onal Library of Medicine)
örnek alýndý. Veri tabanýn-
da indeksleme iþlemleri
ULAKBÝM konu uzmanlarý
tarafýndan Amerikan Ulu-
sal Týp Kütüphanesi’nin
(NLM) geliþtirmiþ olduðu
MeSH (Medical Subject
Headings) kelimeleri temel
alýnarak yapýlýyor. 2001
yýlýndan itibaren veri taba-
nýnda yer alan makalele-
rin birçoðunun öz ve tam
metinlerine eriþim saðla-
nabiliyor. Taramalar, veri
tabaný arama arayüzün-
den Türkçe - Ýngilizce a-
nahtar sözcükler ile tüm
alanlardan (baþlýk, yazar
adý, öz vb.) yapýlabiliyor.
Türk Týp Dizini’nde yakla-
þýk 200 dergi haftalýk ara-
lýklarla güncelleniyor. 
STED 2005 yýlý içinde Türk
Týp Dizini’ne baþvurmuþ,
2006 yýlý Aðustos ayýnda
da baþvurusuna olumlu
yanýt almýþtý. Ocak 2005
tarihinden bu yana ise
STED’de yayýnlanan ma-
kaleler dizinde yer alýyor. 

Saðlýk hizmetini
býrak, kimlik
numarasý topla!
Týp DDünyasý - ÝÝZMÝR - Ýz-
mir Ýl Saðlýk Müdürlüðü,
Genel Saðlýk Sigortasý ve
aile hekimliðinin alt yapý-
sýný oluþturmak üzere TC
kimlik numaralarýnýn top-
lanmasý konusunda  sözlü
emirle yeni bir uygulama
baþlattý. Hekimler ve sað-
lýk çalýþanlarý, sözlü emir-
lerle nüfus müdürlüðü
personeli gibi TC kimlik
numarasý toplamakla gö-
revlendirildi. Hekimler ve
saðlýk personeli arasýnda
tepkilere neden olan uy-
gulama ile ilgili olarak Ýz-
mir Tabip Odasý Bir basýn
açýklamasý gerçekleþtirdi.
Basýn açýklamasýnda, Ýl
Saðlýk Müdürlüðü’ne sað-
lýk hizmetini býrakýp, he-
kimleri kimlik numarasý
toplamak zorunda býrak-
masý nedeniyle tepki gös-
terildi.

Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan, tabip
odalarý temsilcilerinin gündem ve
TTB’nin önümüzdeki dönem yol hari-
tasýnýn ne olacaðýna iliþkin görüþlerini
aktardýklarý konuþmalara geçildi. 23 o-
da temsilcisi söz aldý ve konuþmalarda
aðýrlýklý olarak saðlýkta dönüþüm proje-
sinin yarattýðý yýkým, pilot illerde uygu-
lamasý süren aile hekimliði uygulama-
sýnýn olumsuzluklarý ve TTB’nin top-
lumsal muhalefet iþlevi üzerinde durul-
du.  Bazý tabip odalarýnýn temsilcileri
de bölgelerinde yürüttükleri çalýþmala-
rý aktardýlar. 

Edirne Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mehmet Akbal, Edirne’de 16 Eylül
günü gerçekleþtirilen aile hekimliði mi-
tingi ile ilgili bir sunum yaptý. Gazian-
tep Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyesi
Dr. Levent Turan Gaziantep Tabip O-
dasý’nca yürütülen çalýþmalarý anlatýr-
ken, toplumsal muhalefete öncülük et-
menin TTB’nin iþi olmadýðýný savundu.
Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Dr. A-
dem Avcýkýran, 12 Eylül’de Diyarba-
kýr’da meydana gelen patlamayý ve pat-
lamanýn ardýndan gerçekleþtirilen et-
kinlikleri anlattý. 

Konya Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ö-
mer Karahan, toplumsal muhalefetin
TTB’nin görevleri arasýnda olduðunu

ancak önceliðin
mesleki sorunlara
verilmesi gerekti-
ðini söyledi. Muð-
la Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Ferit
Turan Muðla’da
aile hekimliði ile
ilgili olarak ger-
çekleþtirilen etkin-
likleri anlattý ve
toplumsal muhala-
fete öncülüðün
TTB’nin görevi
olduðunu vurgula-
dý. Adana Tabip
Odasý Genel Sek-
reteri Dr. Metin
Güran da, Türki-
ye’de hekimlerin
çok önemli bir dö-
nemden geçtiði,

saðlýkta dönüþümün çok önemli bir ba-
þarý gibi sunulmaya çalýþýldýðý bir or-
tamda toplumsal muhalefetin TTB’nin
görevleri arasýnda yer aldýðýný belirtti. 

Diyarbakýr Tabip Odasý’ndan Dr.
Mahmut Ortakaya da konuþmasýnda
Kürt sorununa deðindi. Kürt sorununun
siyasi boyuta çekildikçe insani boyutu-
nun kaybedildiðini vurgulayan Ortaka-
ya, siyasi muhalefetin partilerin yap-
masý gereken muhalefet olduðunu be-
lirterek, “Bizim yapmamýz gereken
emperyalizmin güdümünde olan bir
meseleyi insani boyutlarýna indirge-
mektir. Siyasal muhalefet partilerin
muhalefetidir. Türkiye’nin bugünkü
handikapý bunun yetersizliðidir. Biz,
Kürt meselesinin insani boyutu için-
de yer almalýyýz” diye konuþtu. 

Afyonkarahisar Tabip Odasý Genel
Sekreteri Dr. Ýbrahim Taylan,
TTB’nin muhalif özelliðinin partiler ve
hükümetler üstü olarak devam etmesi
gerektiðini söyledi. Denizli Tabip Oda-
sý’ndan Dr. Mehmet Zencir, TTB’nin
yasayla kurulmuþ bir kamu tüzel kiþili-
ði olduðuna dikkat çekerek, “Biz iþa-
damlarýnýn örgütü gibi özel bir örgüt
deðiliz. Yasamýzda verilmiþ olan gö-
revden dolayý toplum saðlýðýný da ko-
rumak zorundayýz. Buradan baktýðý-
mýz zaman zaten neden siyaset yaptý-
ðýmýzý anlarýz. Yurttaþ olmaktan
kaynaklý haklarýmýza saldýrý var ve
biz bu haklarýmýza sahip çýkmak du-
rumundayýz” diye konuþtu. Hatay Ta-
bip Odasý Baþkaný Dr. Mesih Hurigil
de, “TTB’nin toplumsal muhalefet
görevi vardýr ve doðru olan da bu-
dur. Destekliyoruz” dedi. 

Ýstanbul Tabip Odasý’ndan Dr. Gü-
ray Kýlýç ise TTB’nin asgari ücret tari-
fesi hazýrlama yetkisi ve 6023 sayýlý ya-
sada yapýlan deðiþiklikle bu yetkinin
“rehber ücret tarifesi” olarak düzen-
lenmesine iliþkin kapsamlý bir sunum
yaptý. 

TTB Uzmanlýk Dernekleri Eþgü-
düm Kurulu (UDEK) Genel Sekreteri
Dr. Ali Özyurt, TTB Pratisyen Hekim-
ler Kolu Baþkaný (PHK) Dr. Hasan
Deðirmenci de UDEK ve PHK bünye-
sinde yürütülen çalýþmalarý aktardýlar. 

Toplumsal muhalefete devamTýp Dünyasý - ANKARA - Türk
Tabipleri Birliði Genel Yönetim Ku-
rulu (GYK), 23 Eylül 2006 Cumar-
tesi günü, Ankara’da Ýçkale Otel’de
toplandý. Saðlýk alanýnda yaþanan
yýkýmýn durdurulmasý amacýyla et-
kin bir programýn yürütülmesinin
benimsendiði toplantýda, 18-19 Ka-
sým tarihlerinde yapýlacak olaðanüs-
tü kongrenin ardýndan eylem ve et-
kinliklerin artýrýlarak sürdürülmesi
kararý alýndý.

TTB’nin 24 Haziran’da gerçek-
leþtirilen Büyük Kongresi’nin ardýn-
dan gerçekleþtirilen ilk GYK olma
özelliði taþýyan toplantýya 37 tabip
odasýndan toplam 101 kiþi katýldý.
Toplantý, TTB Merkez Konseyi Baþ-
kaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un
konuþmasýyla baþladý. 50 yýllýk ay-
dýnlýk bir mirasýn taþýyýcýsý olan
TTB’nin ayný süre içinde toplumsal
muhalefete de öncülük ettiðini anla-
tan Gürsoy, “Bu kendi tercihi deðil,
koþullarýn zorlamasýydý ama doð-
ru olan da buydu. Bunu yapmaya
devam edeceðiz” dedi. Dünya ve
Türkiye ölçeðinde yaþanan olaylara
dikkat çeken Gürsoy, “Öyle bir so-
rumluluklar dizisiyle karþý karþý-
yayýz ki, bu ortamda bize sadece
mesleki sorumluluklar ile ilgilen-
me fýrsatýný vermiyorlar” diye ko-
nuþtu. Gürsoy, bu ortamda sol siya-
setin oluþmasýnda bir
meslek örgütüne düþen
görevleri de yapmaya
gayret ettiklerini belirtti. 

Irak ve Lübnan’da ya-
þanan savaþ ortamýnýn
Türkiye’yi hangi ortama
sürükleyeceðinin belirsiz
olduðunu, saðlýk ortamýn-
da yaþanan geliþmelerin
ise giderek kötüye gittiði-
ni anlatan Gürsoy, bu sü-
reçte daha toplumcu, da-
ha eþitlikçi, daha sosya-
list bir evrime ihtiyaç ol-
duðunu söyledi. Gürsoy,
sözlerini þöyle sürdürdü:

“TTB olarak, aðýr
bir sorumlulukla yüz
yüzeyiz. Toplumsal mu-
halefette öncülük etme
görevi yanýnda, saðlýk

sorunlarýyla ilgili yapýcý, yol göste-
rici, dirençli ve kararlý bir müca-
deleyi baþlatmak -ki aslýnda bu
mücadele baþlamýþtýr- ve kararlý-
lýkla sürdürmek durumundayýz.
Öyle görünüyor ki, Ocak ayýndan
sonra yaylar iyice gerilecek. Siya-
sal iktidarýn bundan geri adým at-
maya niyeti yok; bizim de artýk
bunlara tahammül edecek gücü-
müz yok. Gerilim ortamýna hazýr
olmak lazým.”

3 aylýk faaliyet
Gürsoy’un konuþmasýnýn ardýn-

dan, TTB Genel Sekreteri Dr. Altan
Ayaz da, yeni göreve gelen Merkez
Konsey’in Genel Kurul’dan bu yana
geçen 3 ay içindeki çalýþmalarýný an-
lattý. Bu 3 ay içinde, Ýsrail’in Lüb-
nan’a saldýrdýðýný, 1 Temmuz’da
Maliye Bakanlýðý’nýn “tasarruf”
genelgesinin çýktýðýný, Saðlýk Ba-
kanlýðý’nýn atama ve nakil yönetme-
liðinde özlük haklarýna zarar veren
deðiþikliklere gittiðini, ilaçla ilgili
olarak yeni geri ödeme listelerinin
yayýnlandýðýný anýmsatan Ayaz,
TTB’nin tüm bu geliþmelerle ilgili
olarak yürüttüðü faaliyetleri sýraladý.
Ayaz, Ýsrail’in Lübnan’a saldýrýsýnýn
hemen ardýndan “Bu saldýrganlýðý
durdurun” çaðrýsýyla imza kam-
panyasý baþlatýldýðýný, 5 Eylül günü

TBMM’de yürütülen tezkere görüþ-
meleri sýrasýnda Ankara’da kitlesel
bir basýn açýklamasý yapýldýðýný, ata-
ma ve nakil yönetmeliði ile ilgili o-
larak tabip odasý baþkanlarýnýn da
katýlýmýyla Saðlýk Bakaný Recep
Akdað ile görüþüldüðünü ve bu aþa-
mada yönetmeliðin 18 Aralýk’a ka-
dar ertelenmesinin saðlandýðýný, aile
hekimliði konusunda Eskiþehir’de,
Edirne ve Samsun’da mitinglerin
gerçekleþtirildiðini, TTB Ýlaç Danýþ-
ma Kurulu’nun ilaç kýsýtlamalarý ile
ilgili raporunun açýklandýðýný, Me-
zuniyet Öncesi Týp Eðitimi Rapo-
ru’nun hazýrlandýðýný anlattý. Yine
ayný süre içerisinde Saðlýk Bakaný i-
le 2 kez olmak üzere, Cumhurbaþka-
ný, YÖK Baþkaný, sendikalar, çeþitli
sivil toplum ve meslek örgütleri ve
saðlýk platformunun bileþenleri ile
çok sayýda görüþme yapýldýðýný be-
lirten Ayaz, TTB bünyesindeki tüm
kol ve komisyonlarýn da çeþitli top-
lantýlar gerçekleþtirdiðini belirtti.
Hukuk alanýnda da TTB’nin kaza-
nýmlarýnýn sürmekte olduðunu belir-
ten Altan Ayaz, önümüzdeki süreçte
TTB gündeminde yine hekim emeði,
istihdamý ve özlük haklarý, saðlýk
hakký, etik, saðlýkta özelleþtirme, i-
laç-teknoloji, týp eðitimi, uluslarara-
sý iliþkiler ve ülke gündemi ile ilgili
konularýn yer alacaðýný söyledi. 

Ýlaçlar markete 35 ilaç daha geri ödeme listesi dýþýnda

Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Ta-
bipleri Birliði’nin Maliye Bakanlý-
ðý’nýn 116 ilacý geri ödeme kapsamý dý-
þýna çýkarmasýnýn ardýndan düzenlediði
basýn toplantýsýnýn üzerinden 1 hafta
geçmeden, Maliye Bakanlýðý 35 kalem
ilacý daha geri ödeme kapsamý dýþýna
çýkardý. TTB Merkez Konseyi, Maliye
Bakanlýðý’nýn baþka ilaçlarý da liste dý-
þýna çýkarmaya hazýrlandýðý uyarýsýnda
bulunmuþtu.

Maliye Bakanlýðý’nýn 2006 Yýlý Te-
davi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Teb-
liði’nde 12 Eylül tarihi itibarýyla yeni
bir uygulamaya daha gidildi. Yeni uy-
gulamaya göre, 35 ilaç daha geri öde-
me listesinden çýkarýldý, 99 ilaç ise lis-
teye eklendi.

TTB Genel Sekreteri Dr. Altan A-
yaz, düzenlemedeki en önemli unsur-
lardan birinin kemoterapi tedavisi gö-
ren hastalara verilen “Neupogen” adlý
ilacýn geri ödeme kapsamýndan çýkarýl-
masý olduðunu söyledi. Ayaz, kanserli
hastalarda kemoterapi sýrasýnda düþen
beyaz küre düzeyini yükseltmek ve vü-
cudun direncini artýrmak amacýyla kul-

lanýlan bu ilacýn listeden çýkarýlmasýnýn
sýkýntý yaratabileceðine dikkat çekti. 

Yeni düzenlemeye göre, obezite te-
davisinde kullanýlan “orlistat” ve “si-
butramin” etken maddeli ilaçlar, en-
dokrinoloji ve metabolizma uzman he-
kiminin bulunduðu resmi saðlýk ku-
rumlarýnca düzenlenen en fazla 3 ay sü-
reli saðlýk kurulu raporuna dayanýlarak
yazýlabilecek. Daha önce geri ödeme
listesinden çýkarýlan “Reductil” ve
“Xenical” adlý ilaçlar yeniden ödene-
cek. 

Hepatit B hastalarýndan karaciðer
nakli olanlarda enfeksiyona karþý kulla-
nýlan Hepatit Be immunglobin belirli
dozlarda geri ödenecek. Sara ilaçlarýna
iliþkin düzenlemeye göre de, psikiyat-
rik hastalarda kullanýmý onaylý olan sa-
ra ilaçlarý, psikiyatri uzmanlarýnca re-
çete edilebilecek. Bu ilaç psikiyatri uz-
manýnýn da yer aldýðý kurul raporunun
bulunmasý durumunda tüm hekimler
tarafýndan yazýlabilecek.

TTB Ýlaç Danýþma Kurulu’nun
konuyla ilgili yeni rapor hazýrlýðý
sürüyor.

baþ tarafý sayfa 1’de

Bemiks-C 30 Drj
Benexol 250/250 Mg 50
Lak Tb
Betadine Gargara
Bevitin-C 30 Ftb
Biokadin %7.5 100 Ml 
Gargara
C-Plan 500 Mg 20 Cýg Tb
Dapta-12 Damla
Ephynal 100 Mg/2 Ml 5
Amp
Ester-Vit 645 Mg 50 Tb
Heksoral 1 Mg/Ml 200 Ml 
Gargara
Hekzoton 1 Mg/Ml 200 Ml

Gargara
Kombevýt-C 30 Drj
Mefoxin Im 1 Gr 1 Flk
Mefoxin Iv 1 Gr 1 Flk
Natabec 600 Mg 25 Kp
Neupogen 30 Mýo Flk 
(Endýkatorsz)
Neupogen 30 Mýu 5 
Kull Hazýr Enj
Neupogen 48 Mýo Flk 
(Endýkatorsz)
Neupogen 48 Mýu 5 
Kull Hazýr Enj
Pariet 10 Mg 28 Tb
Polivit-C 30 Drj

Polivit-C 30 Ftb
Polybion 2 Ml 5 Amp 
Polybion 20 Drj Pv7 
Polivitamin 30 Drj 
Redoxon Junior 
çiðneme Tb 
Reminyl 8 Mg 14 Ftb 
Seralin 50 Mg 14 Kp 
Sermion 30 Mg 30 Ftb 
Tonodex 100 Ml Surup 
Ultravist 370 100 Ml 1 Flk 
Ultravist 370 200 Ml 1 Flk 
Ultravist 370 50 Ml 1 Flk
Ultravist 370 500 Ml Flk
Univit 100 Ml Surup

Saðlýkta yýkýmý durduralým!

Listeden çýkarýlan ilaçlar þöyle: 



ði Merkez Konseyi
üyeleri ve tabip odasý baþkanlarý, öz-
lük haklarýna zarar veren bu deðiþik-
liklerle ilgili olarak Saðlýk Bakaný Re-
cep Akdað ile bir araya geldiler.

15 Aðustos 2006 günü Saðlýk Ba-
kanlýðý’nda gerçekleþen görüþmeye
TTB Merkez Konseyi üyeleri ve 35
tabip odasýnýn baþkan veya genel sek-
reterleri katýldý. Görüþme öncesinde,
TTB Merkez Konseyi binasýnda bir a-
raya gelen tabip odasý baþkanlarý ve
TTB Merkez Konseyi üyeleri, yönet-
meliðe ve PDC’ye iliþkin kaygýlarýný
içeren 13 maddelik ortak bir metin o-
luþturdular. Metin, görüþme sýrasýnda
Akdað’a iletildi. 

Görüþmede önce TTB Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay
Gürsoy söz aldý. Gürsoy, Akdað ile
12 Temmuz’da yapýlan ilk görüþme-
de, “basýn aracýlýðýyla haberleþme-
me” görüþünü benimsediklerini an-
cak aradan bu kadar kýsa süre geçme-
sine karþýn Saðlýk Bakanlýðý’nca buna
uyulmadýðýný ve bu konuda TTB’nin
görüþünün alýnmadýðýný anýmsattý.
Gürsoy, hekimlerin bu konudaki kay-
gýlarýný iletti. 

Akdað da, PDC üzerinde bir buçuk

yýldýr çalýþtýklarýný ileri sürdü. Akdað,
TTB’nin uyarýlarý üzerine yönetmeli-
ðin yaþama geçmesini 18 Aralýk’a ka-
dar ertelediklerini de bildirdi.   

TTB heyetinin, atama ve nakil yö-
netmeliði ve PDC ile ilgili olarak Ak-
dað’a ilettiði ortak metinde yer alan-
lar þöyle:

- Bu tür; hekimlerin gelecek kur-
gularýný yakýndan ilgilendiren ve ça-
lýþma þartlarýný, koþullarýný etkileyen
deðiþikliklerin sýkça ve ilgili tarafla-
rýn görüþleri alýnmaksýzýn yapýlýyor
olmasý kaygý ve güvensizlik vericidir.
Kalýcý ve Türkiye gerçeklerini gözete-
rek yapýlmasý gerekli deðiþiklikler i-
çin ortak çalýþmalar yürütmeye hazýr

olduðumuzu bir kez daha bildirmek
istiyoruz. 

- Uygulamanýn 18 Aralýk 2006 ta-
rihine ertelenmiþ olmasý tarafýmýzdan
olumlu bir adým olarak deðerlendiril-
mekle birlikte bazý valiliklerin hazýr
olduklarý takdirde uygulamaya hemen
geçebilecekleri þeklindeki düzenleme
endiþemizi gidermemiþtir. TTB, söz
konusu düzenlemenin iptali için de
dava açmýþtýr. 

- PDC hizmetin gereklerine uygun
deðildir. 

- Hizmet puaný hesaplamalarýnda
belirlenen kýstaslar adil, nesnel ve de-
netlenebilir olmalýdýr. Bu deðiþiklik-
lerle bu kriterlerin gözetilmediði gö-
rülmektedir.

- Yönetmelikte yapýlan deðiþiklik-
lerle geçici görevlendirmeler asli ve
genel bir uygulama haline gelmekte-
dir.

- Eþ durumu atamalarý hukuka ay-
kýrýdýr.

- Ýdari personel gözetilmiþtir. Stra-
tejik personel tarifi muðlaktýr.

- PDC benzeri düzenlemelerin ya-
pýlabilmesi için her il kendi ihtiyaçla-
rýný oluþturulacak komisyonlar dola-
yýsýyla yerelde belirleyebilir. Bu ko-
misyonlarda meslek kuruluþlarý, sen-
dikalar, üniversiteler ve ilgili diðer ta-
raflarýn temsilcileri yetkili bir biçim-
de yer almalýdýrlar.

- Hizmet puaný hesaplamalarý adil
ve hakkaniyete uygun kýstaslar belir-
lenerek geleceðe yönelik olarak uygu-
lanmalýdýr.

- PDC benzeri kadro çalýþmalarý
neticesinde mevcut çalýþanlarýn özlük
hakký kayýplarýna uðramaksýzýn belir-
lenmelidir.

- Hizmetin gereði olan boþ kadro-
lar için açýktan atamalar yada gönül-
lülük ekseninde yapýlacak nakiller yo-
luyla açýk giderilmelidir.

- 21 Temmuz 2006 tarihli 7. Dö-
nem Devlet Hizmet Yükümlülüðü ku-
rasýnda deðiþik gerekçelerle atamalarý
yapýlmayan yaklaþýk 3 bin hekimin a-
tamalarý bir an önce yapýlmalýdýr.

- Týpta istihdam konusunda ilgili
tüm taraflarýn katýlýmýyla gerçekleþ-
tirmeyi düþündüðümüz kurultaya ka-
týlýmýnýz sorunun giderilmesinde or-
tak çalýþmalar yürütmemize imkan ta-
nýyacaktýr.
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Mayýnsýz bir
Türkiye 
TTýýpp DDüünnyyaassýý - AANNKKAARRAA -
Uluslararasý Mayýn Yasak-
lama Kampanyasý’nýn,
antipersonal karamayýn-
larý konusunda hazýrladýðý
2006 raporu, tüm dünya-
da 13 Eylül 2006 tarihin-
de açýklandý. Türkiye’ye i-
liþkin bulgular ise, tüm
dünya ülkeleri ile ayný
gün Türk Tabipleri Birliði,
SODEV, Sakatlar Derneði,
Barýþ Giriþimi ve Mayýnsýz
Bir Türkiye Giriþimi tara-
fýndan yapýlan basýn top-
lantýsý ile duyuruldu. Dün-
yanýn her yerinden,
100’ün üzerinde araþtýr-
macý tarafýndan hazýrla-
nan Rapor, Mayýn Yasak-
lama Anlaþmasý’ný imza-
layan devletler ile sivil
toplum kuruluþlarýnýn ül-
kelerdeki son durumlara
iliþkin araþtýrma sonuçla-
rýný içeriyor.  
Rapora göre, 2006 yýlý iti-
barýyla Türkiye’nin stokla-
rýnda 2 milyon 979 bin
165 adet mayýn bulunu-
yor. Önceki yýllarda 2
milyon 973 bin 481 ola-
rak rapor edilen bu ra-
kamdaki artýþýn 2005 yý-
lýnda yapýlan yeni sayým-
lardan ve “ADAM” mayýn-
larýnýn stok rakamlarýna
ilk defa dahil edilmesin-
den kaynaklandýðý açýk-
landý. Bugün 151 ülke ta-
rafýndan imzalanmýþ bu-
lunan Mayýn Yasaklama
Anlaþmasý’na göre, Türki-
ye’nin stoklarýndaki ma-
yýnlarý 1 Mart 2008 tari-
hine kadar imha etmiþ ol-
masý gerekiyor. Bununla
beraber Türkiye, eðitim ve
araþtýrma amacýyla 16
bin mayýný elinde tutmak
niyetinde olduðunu da ra-
por etti. Bu rakam, anlaþ-
maya taraf ülkelerin elle-
rinde tuttuklarý mayýnlar i-
tibarýyla Brezilya’dan son-
ra en yüksek ikinci rakam
olarak tespit edildi. 

Yine hekime
saldýrý
Týp DDünyasý - MMARDÝN -
Mardin’in Kýzýltepe ilçesin-
de bir týp merkezinde gö-
rev yapan Dr. Tamer Atay
ve Dr. Aziz Batý, görev sý-
rasýnda hasta yakýnlarýnýn
saldýrýsýna uðradýlar. Sal-
dýrý sonucu yaralanan he-
kimler Mardin Devlet
Hastanesi Beyin Cerrahisi
Servisi’nde tedaviye alýn-
dýlar. 
Martin-Þýrnak Tabip Oda-
sý, 15 Eylül günü yapýlan
bir yazýlý açýklama ile sal-
dýrýyý kýnadý. Açýklamada,
saðlýk alanýndaki sorunla-
rý çözme becerisi göstere-
meyen AKP Hükümeti’nin
artan sorunlarýn nedeni
olarak hekimleri ve saðlýk
çalýþanlarýný göstermeye
devam ettiði, hekimler ve
vatandaþlarý karþý karþýya
getirme çabasýný sürdür-
düðü kaydedildi. Toplum-
da ortaya çýkan bu þiddet
eðiliminden ve bunun
saðlýk ortamýna yansýma-
sýndan kaygý duyulduðu-
na yer verilen açýklamada
þu görüþlere yer verildi: 
“Toplumda giderek artan
bu þiddet eðiliminin ve
bunun saðlýða yansýmasý-
nýn sorumlusu biz hekim-
ler ve saðlýk çalýþanlarý
deðiliz. Mesleki faaliyet a-
lanýmýz þiddetten mutlak
arýndýrýlmýþ bir alandýr. Bu
yüzdendir ki binlerce yýllýk
insanlýk tarihinde hekim-
ler ve saðlýk çalýþanlarý
her türlü þiddet ortamýnda
dahi dokunulmazdýrlar.
Hiçbir gerekçe þiddeti, he-
le hele saðlýk ortamýndaki
þiddeti haklý gösteremez.”

baþ tarafý sayfa 1’de

Tezkere halka raðmen

Týp Dünyasý - ANKARA - Lüb-
nan’a asker gönderilmesine iliþkin
tezkere halka raðmen TBMM’de ka-
bul edildi. 5 Eylül 2006 günü, tezke-
renin TBMM’de görüþüldüðü saatler-
de, ülke çapýnda protesto eylemleri
gerçekleþtirildi. Türk Tabipleri Birli-
ði’nin de aralarýnda bulunduðu sendi-
kalar ile demokratik kitle ve meslek
örgütlerinin öncülüðünü yaptýðý ey-
lemlerde on binler “savaþa hayýr” di-
ye haykýrdý. 

Tezkere karþýtý eylemler kapsa-
mýnda Ankara’da da DÝSK, KESK,
TMMOB, Türk Tabipleri Birliði,
Türk Eczacýlarý Birliði, Türk Diþhe-
kimleri Birliði, TÜRMOB, Tüm E-
mekliler Derneði ve Tüm Bað-kur E-
meklileri Derneði’nin ortak çaðrýsýyla
kitlesel basýn açýklamasý düzenlendi. 

Kitlesel basýn açýklamasýna, çok
sayýda sivil toplum örgütü, siyasi par-
ti ve vatandaþ destek verdi. 

Basýn açýklamasýna katýlacak kiþi
ve örgütler saat 13.00 sýralarýnda Kur-
tuluþ Parký’nda toplanmaya baþladý-
lar. Grup daha sonra basýn açýklama-
sýnýn yapýlacaðý Kýzýlay Meydaný’na
doðru yürüyüþe geçti. “Lübnan’a as-
ker gönderilmesine hayýr”, “Ýnsan-
larý tabutlarda görmek istemiyoruz
- Asker gönderme”, “Bu vahþete or-
tak olma” yazýlý pankartlar ve “Bu
katliamý durdurun”, “Tayyip aske-
re Annan’ý da al git” yazýlý dövizler

taþýyan grup, sýk sýk “Çýkarsa tez-
kere Tayyip gitsin askere”, “Susma
haykýr, savaþa hayýr” sloganlarý attý. 

Türk-Ýþ Baþkaný’na
protesto

AKP Hükümeti’nin Lübnan’a as-
ker gönderilmesi yönündeki tezkere
hazýrlýklarýna karþý, Emek Platformu
1 Eylül 2006 günü TTB Merkez Kon-
seyi binasýnda toplanmýþ, ancak 5 Ey-
lül’de kitlesel basýn açýklamasýna ka-
týlma konusunda ortak bir görüþ çýka-
ramamýþtý. Etkinliðe destek verecek
olan kuruluþlar tek tek yaptýklarý açýk-
lamalarla bu kararlarýný duyurdular.
Türk-Ýþ ve Hak-Ýþ ise “savaþa hayýr”
etkinliklerine katýlmadý. 5 Eylül günü
bu tutumu nedeniyle Türk-Ýþ Baþkaný
Salih Kýlýç da protesto edildi. Yaþlý

bir vatandaþ, boynuna astýðý “Çýkar-
sa tezkere, Türk-Ýþ Baþkaný gitsin
askere” yazýlý dövizle dikkat çekti. 

Kýzýlay’da polis barikatý
Kýzýlay Meydaný’nda yoðun polis

önlemi alýndý. Meydanýn giriþinde po-
lis panzerlerinden geniþ bir barikat
kuruldu. Grubun, Kýzýlay Meyda-
ný’nýn içlerine doðru ilerlemesi engel-
lendi. 

Polis ses araçlarýna el
koydu

Basýn açýklamasýna katýlan örgüt
temsilcilerinin konuþmalarýnýn yapý-
lacaðý ve sanatçýlarýn konser vereceði
ses düzenlerini taþýyan araçlarýna po-
lis el koydu. Ses araçlarýnýn polis tara-
fýndan miting alanýndan ne olduðu an-
laþýlamadan çýkarýlmasý nedeniyle ko-
nuþmalar yapýlamadý, konser verile-
medi. Halkevleri grubundan bazý katý-
lýmcýlar, polisin ses araçlarýna el koy-
masýný panzerlerin üzerine çýkarak
protesto ettiler. 

KESK Baþkaný konuþtu
Kýzýlay’da polis barikatýnýn önüne

gelinmesinin ardýndan katýlýmcý ku-
rumlar adýna KESK Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul bir konuþma yaptý.
Lübnan’a asker gönderilmesi kararýný
protesto ettiklerini ve savaþa ortak ol-
mamak için mücadele edeceklerini
belirten Tombul, milletvekillerinden
tezkereye ret oyu vermelerini istedi. 

Atama Nakil’e itiraz

Týp Dünyasý - ANKARA - Türk
Tabipleri Birliði’nin iki yýlda bir ha-
zýrladýðý Mezuniyet Öncesi Týp Eðiti-
mi Raporu, 2006 yýlý itibarýyla Türki-
ye’de týp eðitiminin ve týp fakülteleri-
nin içinde bulunduðu durumu ortaya
koydu. Raporu açýklayan TTB Mer-
kez Konseyi üyesi Prof. Dr. Ýsken-
der Sayek, týp eðitiminde sevindirici
geliþmeler olduðunu, ancak halen ka-
davrasý, mikroskobu, kütüphanesi ve
laboratuarý bulunmayan týp fakültele-
ri olduðunu söyledi.

TTB Mezuniyet Öncesi Týp Eðiti-
mi Raporu -2006, 26 Eylül günü dü-
zenlenen bir basýn toplantýsýyla açýk-
landý. Basýn toplantýsýna, raporun ha-
zýrlayýcýlarý TTB Merkez Konseyi ü-
yesi Prof. Dr. Ýskender Sayek, Hacet-
tepe Üniversitesi Týp Fakültesi öðre-
tim üyesi Prof. Dr. Nural Kiper ve
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Or-
han Odabaþý katýldýlar. 

TTB Mezuniyet Öncesi Týp Eðiti-
mi Raporu, Türkiye’de öðrenci alan
50 týp fakültesinin envanterini ortaya
koyuyor. Toplam 32 bin 87 öðrenci-
nin eðitim gördüðü týp fakültelerinde
halen 4 bin 66 profesör, 2 bin 379 do-
çent ve 2 bin 584 yardýmcý doçent bu-
lunuyor. Týp fakültelerinde bir öðre-
tim üyesine düþen öðrenci sayýsý orta-
lama 3.6 iken bir kadavraya düþen
öðrenci ortalamasý ise 100 kiþiye çý-
kabiliyor. Benzer sorunlarýn kitap ve
mikroskop daðýlýmýnda da gözlendiði
raporda, TTB acilen týp fakültesine a-
lýnacak öðrenci sayýsýnýn azaltýlmasý
gerektiðine dikkat çekiliyor. Rapor-
da, “1990 sonrasý kurulan týp fa-
kültelerinde klinik ve temel bilim-
lerde eksiklikler göze çarparken,
1990 öncesi kurulan týp fakültele-
rinde daha çok adli týp, týp eðitimi
ve týbbi etik benzeri anabilim dal-
larýnda eksiklik olduðu gözlenmek-
tedir” deniliyor. 

Prof. Dr. Ýskender Sayek, öðretim
üyesi sayýlarýnda önceki yýllara ký-
yasla öðrenci lehine bir artýþ olduðu-
na dikkat çekerek, bunun olumlu bir
geliþme olduðunu söyledi. Ancak bu
oranýn her ana bilim dalýnda farklýlýk
gösterdiðini belirten Sayek, bu oraný
ana bilim dalý bazýnda incelemekte
yarar olduðunu kaydetti. 

Olumlu ve olumsuz
geliþmeler

Týp eðitiminde olumlu geliþmeler
olduðunu anlatan Sayek, pek çok týp
fakültesinde iyileþtirme ve güncelleþ-
tirme çalýþmalarý olduðunu; pek çok
týp fakültesinde Týp Eðitimi Anabilim
Dalý’nýn kurulduðunu; týp fakülteleri-
nin tamamýnda müfredat güncelleme-
si yapýldýðýný ve yine pek çok týp fa-
kültesinde mesleksel beceri laboratu-
arlarýnýn açýldýðýný  söyledi. Bütün
bunlarýn her gün yeni bilgilerle zen-
ginleþen týp alaný açýsýndan çok o-
lumlu geliþmeler olduðunu belirten
Sayek, bununla birlikte bazý olum-
suzluklarýn da sürdüðünü söyledi. 

Ýskender Sayek, hükümetin 4 yeni
týp fakültesinin açýlmasý hazýrlýðýnda
olduðunu anýmsatarak, “Yeni týp
fakültelerinin açýlmasýna kesinlikle
karþýyýz” diye konuþtu. Sayek, yeni
týp fakülteleri açmak yerine özellikle
1990’dan sonra açýlan týp fakültele-
rindeki eksikliklerin giderilmesinin
daha doðru olacaðýný kaydetti. 

Halen týp fakültelerine her yýl 4
bin 500 öðrenci alýnmakta olduðunu

belirten Sayek, öðrenci sayýlarýnýn a-
zaltýlmasý gerektiðini vurguladý. Sað-
lýk politikalarýndaki olumsuz geliþ-
melerin ve sýk deðiþikliklerin öðren-
cilerin motivasyonunu ve geleceðe
bakýþýný olumsuz etkilediðini anlatan
Sayek, mecburi hizmet, personel ve
istihdam yasalarýndaki deðiþiklikle-
rin öðrencileri çok olumsuz etkiledi-
ðini söyledi. 

Sayek, öðretim üyelerinin tam za-
manlý çalýþma oranlarýnýn 2006 itiba-
rýyla yüzde 74’e düþtüðüne dikkat çe-
kerek, bunu da olumsuzluklar arasýn-
da sýraladý. Ýskender Sayek, tam za-
manlý çalýþmanýn ücretler ve özlük
haklarýndaki iyileþtirmelerle özendi-
rilmesi gerektiðini vurguladý. Temel
bilimlerdeki bazý eksikliklerin de çar-
pýcý olduðunu belirten Sayek, halen
kadavrasý, mikroskobu, kütüphanesi,
laboratuvarý bulunmayan týp fakülte-
leri olduðuna iþaret ederek, bu eksik-
liklerin bütçeden verilecek ek öde-
nekle giderilmesi gerektiðini kaydet-
ti. 

TTB, Mezuniyet Öncesi Týp 
Eðitimi Raporu’nu açýkladý: 

Kadavra görmeden 
mezun olan hekim, 

1 kadavraya 
178 öðrenci 

düþen fakülte var. 
Kütüphane yok, 

laboratuvar yok…

Týp fakültelerindeki
son duruma iliþkin
bazý rakamlar þöyle: 

* Erciyes Üniversitesi Týp Fa-
kültesi’nde 178 öðrenciye 1 ka-
davra düþerken Gazi Üniversitesi
Týp Fakültesi’nde 125 öðrenci 1
kadavra ile yetiniyor. Ýstanbul Ü-
niversite Týp Fakültesi’nde 61
öðrenciye 1 kadavra, 19 Mayýs
Üniversitesi Týp Fakültesi’nde
84 öðrenciye 1 kadavra düþüyor.
Dicle Üniversitesi, Fatih Üniver-
sitesi, Gaziantep Üniversitesi,
Harran Üniversitesi, Selçuk Üni-
versitesi, Maltepe Üniversitesi,
Haliç Üniversitesi ve 18 Mart Ü-
niversitesi týp fakültelerinde hiç
kadavra yok.  Akdeniz, GATA,
Afyon Kocatepe üniversiteleri
týp fakülteleri ise kadavra yönün-
den az sýkýntý yaþayan okullar.
En ünlü týp fakültelerinden Ýstan-
bul Cerrahpaþa’de bile doktor a-
dayý 73 öðrenci 1 kadavrayla ye-
tinmek zorunda.

* Çukurova Üniversitesi Týp
Fakültesi kütüphanesinde 1 öð-
renciye sadece 1 kitap düþerken
yerli ve yabancý dergi yoksunu
fakülteler var. Týp fakülteleri ara-
sýnda kitap zengini Dicle Üniver-
sitesi Týp Fakültesi. Bu okulun
kütüphanesinde 54 bin kitap bu-
lunurken bir öðrenciye 80 kitap
düþüyor. Ancak Ýnönü Üniversi-
tesi, Karaelmas Üniversitesi, An-
kara Üniversitesi, Atatürk Üni-
versitesi, Osmangazi Üniversite-
si , Yüzüncü Yýl Üniversitesi týp
fakültelerinde öðrenciler, kitap,
yerli ve yabancý dergiler açýsýn-
dan þanssýz durumdalar. 

* Temel Bilimler laboratuvarý
olan týp fakültelerinde mikros-
kop sýkýntýsý da dikkat çekici.
1000 mikroskobu olan Hacettepe
Týp dýþýndaki okullarda mikros-
kop yetersiz. Karaelmas Üniver-
sitesi’nde 7, Abant Ýzzet Baysal
Üniversitesi’nde 22, Süleyman
Demirel Üniversitesi’nde 27, 19
Mayýs Üniversitesi’nde 43, Baþ-
kent Üniversitesi’nde 55 mikros-
kop var. 

Öðrenci sayýlarý 
düþürülmeli



Saðlýk Bakanlýðýna karþý açýlan davalara verilen yanýtlar-
da  bir süredir ayný giriþ cümlesi var. Deniliyor ki; Türk Ta-
bipleri Birliði açtýðý davalarla, Saðlýk Bakanlýðý’nýn yetkile-
rini  zýmnen gaspediyor ve  görevlerini yerine getiremez ha-
le getiriyor. Tek baþýna dava açmanýn kimsenin yapacaðý iþi
engellemeyeceði ortada.  Bu durumda Saðlýk Bakanlýðý
TTB’ye söylüyor ama aslýnda muhatap yargý oluyor. Öyle
ya yargý kararý vermese Saðlýk Bakanlýðý yoluna sorunsuz
devam edecek. 

Gerçekten de Saðlýk Bakanlýðý çok güzel iþler yapmak
istiyor. Belki, saðlýk hizmetini özelleþtirme, paralý hale ge-
tirme gibi yararlý iþlerini görmemezlikten gelebiliriz. Hatta
saðlýk hizmetine ulaþmaya ve ülke ekonomisine yapýlan kat-
kýlarý da göz ardý edebiliriz. Ama herhalde hiç birimiz, heki-
mi istihdamý konusunda yaptýklarýna söyleyecek söz bula-
mayýz. Bu konuda kötü düþünceli insanlar bile yapýlanlara
bir þey diyemez, dememeli. Çünkü Saðlýk Bakanlýðý ülkede-
ki bütün kadrolarda kadrolaþtýðý gibi kadrolaþma için kadro-
lar bile yarattý. Varsa en ufak bir boþ alan hemen bildirin ki
boþ kalmasýn. Bu konuda yaratýcýlýklarýnýn ve azimlerinin
sonu yok gibi.  Bakalým bu alandaki faideli iþleri nelermiþ?

- Zorunlu hizmeti kaldýrdý, baktý ki  bu ülkeye büyük ge-
liyor, geri getirdi.

- Ýþ güvencesi olunca hekimler iþ yapmýyor, sözleþmeliyi
getirdi güvenceyi kaldýrdý.

- Eþ durumunu kaldýrarak aile birliðini kopmaz bir baðla
birbirine baðladý, yargý iptal edince yarýsýný çözdü, yarýsýný
baðladý.

- Normal hekime atama için puan, yönetici yapmak iste-
diklerini muafiyet getirdi.

- Hekimlerin Ýl saðlýk müdürü olmasýna üzülüp, müdür-
leri diðer personelden yapmayý denedi ama Yargý’nýn enge-
line takýldý ise de yakýnda baþka bir çözüm bulacaktýr, ina-
nýyorum.

- Eðitim hastanelerindeki personel fazlalýðýný, uzmanla-
rýn gereksizliðini derhal fark edip, baþasistanlarla birlikte
ülkemizin güzide köþelerine hizmet için göndermek istedi,
ama yine malum engel çýktý. Bu seferde kliðini olmayan
kadrolarý ihdas etti ki bu yöntemin Nasrettin Hoca ile Timur
arasýnda  filler konusunda geçtiðini hatýrlatýrým.

- Eðitim hastanelerindeki yatak sayýlarýnýn fazla olduðu-
nu, hastalarýn yatýrmadan ayakta tedavisinin gerekliði oldu-
ðunu görüp, yatak sayýlarýný istediði gibi belirlemeyi baþhe-
kimlere býraktý, yine malum engel.

- Saðlýk Bakanlýðý engel tanýmaz, bu sefer baþhekimleri
tamamen güzide insanlardan seçmek için eskimiþ kurallarý
kaldýrýverdi. Yine malum engel ama azim var hemen bu se-
fer baþka bir yönetmelikte ayný hükmü koyuverdi, karþý
güçler bunu da fark etti bakalým ne olacak.

- Týpta uzmanlýk eðitiminde öyle üniversitelermiþ, mes-
lek örgütleriymiþ olacak iþ deðildi. Tabi ki çözüm bulundu
iki yasa birkaç yönetmelik çýkarýlýp, gereksiz kuruluþlar ka-
pý dýþý edildi. Malum engeller çýktý, ama üçüncü bir yasa ve
hatta Anayasa deðiþikliði soruna niye çözüm olmasýn, gay-
ret.

- Yazýlýp duruyor, hekimlerde tükenmiþlik sendromu fa-
lan diye, oysa hayata renk gerek deðiþiklik gerek diye dü-
þündü haklý olarak ve ülkedeki bütün hekimler her yýl, il i-
çine ve gerekirse il dýþýna gönderilecekti ki, bu durumu bir
taraftan Vali bir tarafýndan Bakanlýk güvence altýna almýþ-
ken, yeni malum güçler ortaya çýktý, þimdilik sessiz ama çok
yakýnda gereken yapýlacaktýr.

- Öyle eskiden yargýya baþvurmak, hak aramak herkesin
hakkýymýþ safsatalarýna karný tok, haddini bilmeyip yargýya
baþvuran hekim hakkýnda önce 5-10 disiplin soruþturmasý,
bir iki geçici görev sonra yer deðiþtirme yapýnca ortalýk süt
liman. Kronikler ýslah olmasa bile itiraz edeceklerin ýslahý
garanti.

Bir de þu TTB’nin halline bakýlsa saðlýk ortamý ne güzel
olacak. Ýnþallah pek yakýnda, azim gani.
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Avukat Ziynet Özçelik

hukuk
köþesi k

Ah þu TTB olmasa!

Soldan Saða
1- “Akdeniz anemisi” de denilen kan-

sýzlýk hastalýðý - Tanrýtanýmaz. 2- Yurdu-
muzun en önemli kayak merkezi olan dað
- Asker. 3- Eski dilde kýlýç - Koþma, semai
ve taþlamalarýyla tanýnmýþ XVIII. yüzyýl
halk þairimiz. 4- “Çocuk gönlüm kaygý-
lardan ……..” (Orhan Veli) - Ýliþkin, deð-
gin - Kuzu sesi. 5- Ýri ve uzun taneli bir ü-
züm cinsi - Yere serilen kýl ya da yün do-
kuma. 6- Þarký, türkü - Bir geminin alabil-
diði yük miktarý - Ýngiltere’de çok sevilen

bir cins bira. 7- Ýnce, nazik, zarif -
Bir tembih sözü - Balýk yakalama
aracý. 8- Eskiden ücret karþýlýðý ö-
lünün arkasýndan aðlayan kadýn -
Kiþinin sevinç, güven ve her tür
devimsel etkinliklerinin normal ol-
mayan bir biçimde arttýðý ruh has-
talýðý. 9- Hollanda’nýn plaka iþare-
ti - Muðla’nýn bir ilçesi - “Eðil bir
……. öpeyim/Ay karanlýk gör-
mezler” (Türkü). 10- Namaz iba-
detinin birimi - Anlama yeteneði.
11- Bir toplulukta çalýþan insanla-
rýn her biri - Un, et ve bamya ile
yapýlan bir yemek. 12- “Uydurma
söz, yalan” anlamýnda argo sözcük
- Kimyada basit þekerlere verilen
ortak ad. 

Yukarýdan Aþaðýya
1- Halk arasýnda sara hastalýðýna veri-

len ad - Maksat. 2- Eskiden kökboya bit-
kisinden, bugün ise bireþim yoluyla elde
edilen kýrmýzý boyarmadde - “Göl sanýr-
dýk ne zaman dalsak …….. gözlerine”
(F.N.Çamlýbel). 3- Divan edebiyatýnda
manzum bilmece - Asfalt yolun yan tara-
fýndaki toprak bölüm. 4- Ýsim - En büyük
Buda rahibine verilen san. 5- Ayrýca de-
ðerli taþlarla süslü olmayan, altýn ya da

gümüþten yapýlmýþ kuyumculuk iþleri -
Þenliklerde caddelere kurulan süslü ke-
mer. 6- Madenleri yontmada kullanýlan
çelik araç - Sahip - Derviþ selamý - Japon
lirik dramý. 7- Eski Mýsýr’da güneþ tanrýsý
- Yükselme, yücelme. 8- bir kötülüðün
karþýlýðýný verme, iç - Serbest býrakma. 9-
Kardeþ karýlarýndan her birinin ötekine
göre adý - Ýþaret - Hatay ilinde bir ýrmak.
10- Gösteriþ, caka - Bir nota - Para olarak
deðil madde olarak verilen. 11- Bir cetvel
türü - Ýtalya’da bir kent - Bir nota. 12-
“Hababam Sýnýfý”, “Namuslu”, “Ara-
besk” gibi geniþ kadrolu güldürüleriyle
tanýnmýþ sinema yönetmenimiz.

Hazýrlayan: Sedat Yaþayan

Ýki hamlede mat

Satranç...Satranç...Satranç...Satranç...Satranç Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...
Hazýrlayan: Dr. Avni Dayýcan

1-e4 d5
2-exd5 Vxd5
3-Ac3 Vd8
4-d4 e6
5-Af3 Af6
6-Fd3 Fe7
7-0-0 0-0
8-Fe3 b6

9-Ae5 Fb7
10-f4 Abd7
11-Ve2 Ad5
12-Axd5 exd5
13-Kf3 f5
14-Kh3 g6
15-g4 fxg4
16-Kxh7 Axe5

17-fxe5 Þxh7
18-Vxg4 Kg8
19-Vh5+  Þg7
20-Vh6+  Þf7
21-Vh7+  Þe6
22-Vh3+  Þf7
23-Kf1+ Þe8
24-Ve6 Kg7

25-Fg5 Vd7
26-Fxg6+ Kxg6
27-Vxg6+  Þd8
28-Kf8+ Ve8
29-Vxe8#
1 0

1-e4 c5
2-Af3 Ac6
3-Fb5 g6
4-Fxc6 dxc6
5-d3 Fg7
6-h3 Af6
7-Ac3 Ad7
8-Fe3 e5
9-Vd2 h6
10-0-0 Ve7
11-Ah2 Af8

12-f4 exf4
13-Kxf4 Ae6
14-Kf2 Ad4
15-Kf1 Fe6
16-Ag4 0-0-0
17-Axh6 f6
18-Ad1 Kh7
19-c3 Ab5
20-Kf3 c4
21-Ag4 Kxd3
22-Ve2 Fxg4

23-hxg4 Ve5
24-Ff4 Vc5
25-Af2 Fh6
26-Fxh6 Kxh6
27-Kxd3 cxd3
28-Vxd3 Kh8
29-Kd1 Ve7
30-e5 fxe5
31-Vxg6 Þb8
32-g5 Ac7
33-Vf6 Ve8

34-Kd7 Þc8
35-Ke7 Vd8
36-Vf5 Þb8
37-Vxe5 Kg8
38-Ae4 Vd1
39-Þh2 Vh5
40-Þg3 Kc8
41-Af6
1 0

Unutulmaz oyunlar Steinitz, W - Mongreiden, O     1862

Çözüm:
1.Ka3    
1……Kb1+2.Fxb1
1……Kxb32.Fxb3
1……Axa2+2.Þd2
1……Kxc2+2.Þxc2
1……Kxa22.Fxc3
1……Ad12.Fb1

Yeni oyunlar

Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...
Alman doktorlar
grevde

Almanya’da koalisyon hükümetinin
saðlýk politikalarýnýn protesto etmek a-
macýyla doktorlar bugün greve gitti. 

Alman doktorlar sendikasý Hartmann
Bund, saat 13.00’te Berlin’de büyük bir
gösteriye çaðýrdý. 110 bin üyeli en büyük
saðlýk sendikasý Marburger Bund ise,
‘’22 Eylül politikacýlara güçlü bir uyarý
sinyali olmalý’’ çaðrýsýnda bulundu. 

Saðlýk sendikalarý hükümetin saðlýk
reformunu protesto ediyor. Sendikalara
göre, saðlýk reformu doktorlarýn çalýþma
koþullarý ile özel ve kamu kliniklerinde-
ki tedavi kalitesini daha da kötüleþtire-
cek. (22 Eylül 2006 - ANF News A-
gency)

ABD’li iþçiler saðlýk
hakký için grevde

ABD’nin Sacramento kentinde 8 bin
kent çalýþaný, kent yönetiminin iþçilerin
saðlýk harcamalarýný 5 yýllýk yeni toplu
sözleþmenin dýþýnda býrakmayý önermesi
üzerine 5 Eylül’den bu yana grevde. 14
bin kiþiyi istihdam eden Sacramento kent
yönetiminde örgütlü beþ ayrý sendikanýn
oluþturduðu sendikal birlik tarafýndan
baþlatýlan grev, bölgede on yýllardýr yapý-
lan en büyük iþçi eylemi niteliðini taþý-
yor. 

Grevci iþçilerle kent yönetimi arasýn-
daki en büyük anlaþmazlýk konusu, sað-
lýk harcamalarý konusunda patlak verdi.

Kent yönetimi saðlýk harcamalarýnýn 5
yýllýk yeni toplu sözleþmenin dýþýnda bý-
rakýlmasýný ve saðlýk harcamalarýnýn iþ-
çiler tarafýndan cepten yapýlmasýný öner-
di. ABD’deki saðlýk harcamalarýnýn fiya-
tý son yýllarda diðer tüm geliþmiþ ülkeler-
dekinden daha hýzlý artýyor ve kent yöne-
timinin önerisi, iþçiler için saat baþýna
2.5 dolarlýk bir ücret kesintisi ile ayný an-
lama geliyor. (13 Eylül 2006 - mrzi-
ne.org)

‘BM, temiz su hedefine
ulaþamaz’

Dünya Saðlýk Örgütü ve Birleþmiþ
Milletler Çocuk Fonu UNICEF, BM’nin
2015 yýlýna kadar dünyada içme suyu ve
kanalizasyonu olmayan insanlarýn sayýsý-
ný yarýya yarýya azaltma hedefine ulaþa-
mayabileceðini bildirdi.

Bu tespit, iki örgütün ortak raporunda
yer aldý. BM’nin “Milenyum Hedefle-
ri”nin bir parçasýný oluþturan bu yöndeki
planlar, nüfus artýþý ve kentlere göçün
beklenmedik bir þekilde hýzlanmasýyla
sekteye uðradý. 

Dünyada her yýl beþ yaþýn altýndaki
bir milyon 600 bin çocuk içme suyu bu-
lamadýðý için ölüyor.

Dünya genelinde bir milyar 100 mil-
yon kiþinin temiz içme suyuna eriþimi
yok. 

2 milyar 600 milyon kiþi ise kanali-
zasyondan yoksun. 

Bu tablo, Birleþmiþ Milletler’in mi-
lenyum kalkýnma hedeflerinin önünde
ciddi bir engel oluþturuyor. Örneðin, eve

içme suyu taþýmak için kilometrelerce
yürümek zorunda kalan kýz çocuklarý o-
kula gidecek zaman bulamýyor. 

Yeni raporda, Birleþmiþ Milletler’in
içme suyu hedeflerine ulaþabilmesi için
önümüzdeki 10 yýl boyunca her gün en
az 300 bin kiþiye daha bu imkanýn sunul-
masý gerekiyor.

Kanalizasyon içinse bu sayý 450 bin. 
Sahara çölünün güneyindeki Afrika

ülkeleri için bu hedeflere ulaþýlmasý daha
da zor görünüyor.

Kentlere göç oranýnýn yüzde 85 ora-
nýnda artmasý temel hizmetler üzerinde
büyük bir baský oluþturuyor. 

Rapora göre, kent merkezlerinde
1990-2004 yýllarý arasýnda içme suyuna
eriþemeyenlerin sayýsý iki katýna çýktý. 

Kýrsal kesime ise neredeyse hiç hiz-
met götürülemedi. Bununla birlikte Bir-
leþmiþ Milletler yetkilileri, umutsuzluða
düþmeyeceklerini söylüyorlar.

BM yetkilileri her þeye raðmen þimdi-
kinden iki kat daha fazla çaba harcanma-
sý gerektiðini belirtiyorlar. (5 Eylül 2006
- BBC Türkçe) 

Ýngiltere’de hastane
enfeksiyonlarý arttý  

Ýngiltere’de geçen bir yýl içinde 150
bebeðin MRSA adý verilen, kan zehirlen-
mesi ve organlarýn faaliyetlerinin son
bulmasýyla ölüme yol açabilen hastane
enfeksiyonlarý kaptýðý bildirildi. 

Hükümetin elindeki istatistiklere gö-
re, özellikle kuvözde sonda ve serumla
beslenen ya da tedavi edilen prematüre

bebekler MRSA kapma tehlikesi taþýyor. 
Mikrobiyoloji uzmaný Dr. Alan John-

son ellerindeki ilk verilerin 150 vakaya i-
þaret ettiðini kaydetti. 

Dr. Johnson, henüz istatistiklere yan-
sýmayan hastanelerle birlikte bu rakamýn
750’ye yakýn olduðunu tahmin ettiklerini
belirterek, “bunun endiþe verici bir ra-
kam olduðunu” söyledi. 

Londra Imperial College uzmanlarýn-
dan Dr. Mark Enright ise MRSA adý ve-
rilen hastane enfeksiyonlarýnýn kontrol-
den çýkma eðilimi gösterdiði uyarýsýnda
bulundu. 

Ýngiltere’de hastanelerdeki hijyen ko-
þullarýnýn yetersizliði ve bu yüzden mey-
dana gelen can kayýplarý, uzun zamandýr
büyük eleþtirilere yol açýyordu. (10 Eylül
2006 - BBC Türkçe)

Endonezya: Kuþ gribi
can almaya devam
ediyor

Endonezya’da bir kiþinin daha kuþ
gribinden öldüðü bildirildi. 

Endonezya Saðlýk Bakanlýðý yetkilisi
Nyoman Kandun, 22 eylül cuma günü
baþkent Cakarta’da ölen 9 yaþýndaki ço-
cukta H5N1 virüsüne rastlandýðýný belirt-
ti. Nyoman, çocuðun temas halinde bu-
lunduðu tavuklarda da kuþ gribi virüsü-
nün bulunduðunu kaydetti. 

Bu son vakayla birlikte Endonezya’da
kuþ gribinden ölenlerin sayýsý 51’e yük-
seldi. (25 Eylül 2006 - AA)

Svidler, P (2738) - Leko, P (2763)       2005

Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Ta-
bipleri Birliði Pratisyen Hekimlik Kolu
(TTB-PHK), Pratisyen Hekimlik Derne-
ði ve Türk Tabipleri Birliði Genel Pratis-
yenlik Enstitüsü’nce (TTB-GPE) düzen-
lenen 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi
8-12 Kasým 2006 tarihleri arasýnda An-
talya’da yapýlacak.

11. Pratisyen Hekimlik Kongresi bu
yýl “Tercihimizi yaptýk; saðlýk ocaðý ve
genel pratisyenlik” sloganýyla düzenle-
niyor. Oldukça zengin bilimsel ve sosyal
programlarý içeren kongre, 8 Kasým 2006
Çarþamba günü saat 12.00’de birinci ba-
samak eðitim kurslarýyla baþlayacak.
Kongrenin resmi açýlýþý kurslarýn ardýn-
dan saat 17.30’da gerçekleþtirilecek. Ýlk
oturum saat 18.30-20.00 arasýnda yapýla-
cak olan “Saðlýk Politikalarý, Saðlýkta
Dönüþen Ne” baþlýðýný taþýyor. Ýlk gü-
nün programý saat 20.00’de açýlýþ kok-
teylinin ardýndan sona erecek.

Kongrenin ikinci günü saat 09.00’da
“Yaþlýlarda Ruh Saðlýðý Sorunlarýna
Yaklaþým” ve “Diyabet, Obesite, Disli-
pidemi ve Hipertansiyonun Önlenme-
sinde Birinci Basamaðýn Rolü” baþlýk-
lý oturumlarla baþlayacak. Saat 11.00-
12.30 arasýnda “Tercihimizi Yaptýk;
Saðlýk Ocaðý ve Genel Pratisyenlik”,

saat 13.00-13.45 arasý uydu
sempozyumu, 14.00-15.30
arasý “Birinci Basamakta
Alt Solunum Yolu En-
feksiyonlarýna Yakla-
þým”, “Birinci Basa-
makta Ýþtahsýz Çocu-
ða Yaklaþým” ve “Bi-
rinci Basamakta
Terminal Hastaya
Yaklaþým” konulu
oturumlar izlene-
bilir. 16.00-17.30
arasýnda ise “Spor-
cu Saðlýðý ve Spor Yaralanma-
larý”, “Birinci Basamakta Çocuk Ýh-
mali ve Ýstismarýna Yaklaþým” ile
“Gastro Ýntestinal Sistem Kanamala-
rý” baþlýklý oturumlar yer alýyor. Ýkinci
günün programý saat 18.00-19.30 arasýn-
da gerçekleþtirilecek “Saðlýk  Hizmetle-

ri ve Genel Pratisyen-
lik Grup Çalýþma-

larý”ný izleyen sosyal
programlarýn ardýndan

sona erecek.
10 Kasým Cuma gü-

nü, saat 09.00-10.30 ara-
sýnda “Akut Koroner

Sendromlar” ve “Osteo-
poroz ve Hormon Replas-

man Tedavisi” baþlýklý otu-
rumlarla baþlayan program,

saat 11.00-12.30 arasýnda
“Saðlýk Hizmetleri ve Genel

Pratisyenlik” oturumuyla sü-
recek. 13.00-13.45 arasý yine

uydu sempozyumuna ayrýlmýþ. 14.00-
15.30 arasýnda “Gýdalardaki Katký
Maddelerinin Saðlýða Etkileri”, “Yük-
sek Riskli Gebeliklere Birinci Basa-
makta Yaklaþým”, “Saçlý Deri Hasta-

lýklarý”; 16.00-17.30 arasýnda ise “Gast-
roözefagenal Reflü Hastalýðý”, “Olaða-
nüstü Koþullarda Hekimlik” ya da
“Ergenlikte Sýk Görülen Ruhsal Bo-
zukluklar” baþlýklý oturumlardan biri
tercih edilebilir. Üçüncü günün son otu-
rumu aile hekimliðinin konu alýndýðý
“Düzce’de, Eskiþehir’de, Türkiye’de
Neler Oluyor” baþlýðýný taþýyor. Sosyal
programda ise belgesel film ve dia göste-
rileri yer alýyor.

11 Kasým Cumartesi günü, 09.00-
10.30 arasýnda “Meme ve Serviks Kan-
serine Birinci Basamak Yaklaþýmý”,
“Çocukluk Çaðý Aþýlarý ve Sýk Karþý-
laþýlan Sorunlar”, “Mesleki Derma-
tozlar”, 11.00-12.30 arasýnda “Genel
Pratisyenlikte Ülke Deneyimleri” izle-
nebilir. 13.00-13.45 arasýndaki uydu
sempozyumunun ardýndan ise serbest
bildirilerin sunumuna geçilecek. Saat
16.00-17.30 arasýnda “… Yani Ne Dok-
torusun???”, “Birinci Basamakta Uy-
ku Bozukluklarý” adlý oturumlar yer a-
lýyor. Kongrenin bilimsel programý 11
Kasým günü saat 18.00-19.30 arasýnda
yapýlacak forumun ardýndan sona erecek.

12 Kasým Pazar günü ise saat
09.30’da baþlayacak Antalya Gezisi
programýna ayrýldý.

Tercihimiz; saðlýk ocaðý, genel pratisyenlik
TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik 
Derneði ve TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nce 

düzenlenen 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 
8-12 Kasým tarihlerinde Antalya’da 

gerçekleþtirilecek
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Bu yaz beni bir kene ýsýrdý
ve bütün hayatým deðiþti.
Evet, Orhan Pamuk’un

o meþhur cümlesine özenerek kur-
duðum bu cümle maalesef bir gerçe-
ði ifade ediyor: Beni bir kene ýsýrdý
ve Türkiye’nin bir taþra þehrinde ke-
ne ýsýrmasýnýn ne olduðunu ve bir
taþra hastanesinde deva aramanýn
nasýl bir eziyet olduðunu bizzat ya-
þayarak öðrendim.  

Uzun yýllar Almanya’da yaþa-
dým. Türkiye’de herhangi bir saðlýk
kuruluþuna adýmýmý bile atmayalý
tam 15 yýl olmuþtu. Türkiye’deki
saðlýk sistemi ve hastanelerle ilgili
bütün bilgilerim ya 15 yýl öncesine
dayanýyordu ya da basýndan izledi-
ðim kadarýylaydý. 

Yaz tatilini Ordu’daki köyümüz-
de geçiriyordum. Bir öðleden sonra
köyün ýrmaðýnda yüzüp kenarda
dinlenirken birden bire vücuduma
yapýþmýþ keneyi farkettim. Hemen
keneyi usulca parmaklarýmýn arasý-
na aldým ve koparýp attým. Olay
bundan sonra geliþti. 

Köyde bir saðlýk ocaðý vardý ve
doðal olarak ilk olarak oraya gitme-
yi denedim. Köylüler beni “Saðlýk
Ocaðý var ama doktor yok” diye
yol yakýnken durdurdular. Sonra Or-
du’daki iki hastaneden yakýn olaný-
na doðru yola çýktýk. Acil servisteki
doktor kene ýsýrmasýný benim kadar
ciddiye almadý. Hatta kenenin nere-
mi ýsýrdýðýný bile sormadý. Zaten ke-
ne ýsýrmaya karþý hastanesinin yapa-
bilecek hiç bir þeyi olmadýðýný söy-
ledi. Ama boþuna panik yapmama-
mýz gerektiðini söylemeyi de ihmal
etmedi. 

Diðer hastane ise, daha dýþ kapý-
sýndan itibaren bir hasta sýrasýndan i-
baretmiþ görüntüsüne sahipti. Baþýn-
dan kan akanlar, aðaçtan düþmüþler,
karnýný tutarak inleyenlerle birlikte
kuyrukta beklemeye baþladým. Hatta
küçük bir kene ýsýrmasýný büyüterek
taa buralara gelmiþ olmaktan bir ara
utanmaya bile baþladým. Aþaðý yu-
karý bir saat sonra “hasta kabul” di-
ye bir yere geldik. Biraz para yatýr-
dýk. Orada bize bir kaç fiþ doldurttu-
lar bir kaç fiþ verdiler. Vezneye git-
tik. Veznede de uzunca bir sýra vardý
ve orada da en az bir yarým saat bek-
ledik. Veznede doktor muayene pa-
rasý yatýrdýk. 

Masallardaki gibi binbir güçlüðü
aþarak nihayet gecenin bir vakti acil-
deki doktora ulaþabildik. Bu doktor
da bizi doðruca “pansumancý”ya;
yan odaya gönderdi. Pansumandan
sonra tekrar doktora geldik. “Geldik
- gittik” sözcüklerinin baþýna elbet-
te “uzun kuyruklarda bekleye-
rek” yan cümlesini eklemek gereki-
yor. Doktor bu sefer bana bir kan
tahlili yazdý. Kan tahlilinin gerekli
olup olmadýðýný sordum. Doktor ha-
zýr cevap biriydi: Bence de öyle ama
Saðlýk Bakanlýðý’nýn talimatý bu.
Ben talimatý uygularým... Kan tahlili
parasý yatýrmak için yine vezneye
gittik tabii. Tahlil sonucu elbette te-
miz çýktý. Doktor, “Eve gidebilirsi-
niz” dedi. Her þey yolundaydý. 

Bundan sonrasýna  “bilinçli has-
ta” sendromu da denebilir.  Eve gi-
derken þunlarý düþündüm: Neden
“hasta kabul”de hastaya tam nere-
ye gideceði, kaç paranýn nereye ya-
týrýlacaðý, hangi tahlillerin nerede
yapýlacaðý gibi bilgileri verebilecek
hatta bunlarý yerine getirebilecek
personel bulundurulmuyor? Neden
hastalar gereksiz yere o kuyruktan
bu kuyruða gönderiliyor? 

Birinci farkettiðim þey hastane-
lerdeki  organizsayon yokluðu ve
bilgilendirme eksikliðiydi. Ýkincisi-
ni ise, eve gelip google’a girip “ke-
ne ýsýrmasý”ný arayýnca anladým.
Ben cidden büyük bir tehlike altýn-
daydým! Aman tanrým Türkiye’de
neler oluyordu ve benim doktor ba-
na “Birþey olmaz” diyordu... Goog-
le’daki haber baþlýklarýna bakalým
bir: 

-  Bolu’da 2 ay içerisinde keneler
tarafýndan ýsýrýlan 1 kiþi öldü, 142
kiþi tedavi olmak için hastaneye baþ-
vurdu...

- Kene vücuttan uzaklaþtýrýlýrken
ezilmemeli, baþý kopartýlmamalý…

- Taþýdýðý Kýrým Kongo Kanama-
lý Ateþi (KKKA) hastalýðý 2002’den
bu yana 33 kiþinin ölümüne neden
oldu. 

- Son 3 yýlda 40’a yakýn can alan
hastalýk, sýcaklarýn baþlamasýyla bir-
likte yeniden görülmeye baþladý. 

- Kýrým-Kongo Hemorajik Ateþi
(KKHA) Çorum’da bir gün arayla 3
can aldý.

- Önceki gün Çorum’un Mecitö-
zü Ýlçesi Bayýndýr Köyü’nde kene ý-
sýrmasý sonucu hayatýný kaybeden
yüksek okul öðrencisi Himmet As-
lan’ýn (19) cenazesinin topraða ve-
rilmesinin ardýndan dün Ankara Nu-
mune Hastanesi’nden 2 ölüm haberi
daha geldi.

Evet google aynen böyle söylü-
yordu. Ankara’dan bir hekim arka-
daþýmý aradým. O da aynen bunlarý
söylüyordu. Hatta korunmak için
hemen bir eczaneye gidip bir ilaç al-
mam gerektiðini söyledi. Ýlaç almak
için nöbetçi eczaneye gittiðimizdeki
gerçek de þuydu: Bu ilaç þehirde
yoktu ama bir yerden buldurulabilir-
di. Bir kaç telefondan sonra yaklaþýk
600 milyon liralýk ilaç bulundu. Ýste-
nirse bir gün sonra getirilecekti. A-
man tanrým... Daha þimdiden Kýrým
Kongo hastalýðý belirtileri gösterme-
ye baþlamýþtým. Soðuk ya da sýcak
terler döküyor, ateþleniyordum. 

Ankara’daki hekim arkadaþým, i-
lacý bulamamýþ olsam bile panik
yapmama gerek olmadýðýný, bu has-
talýðýn en erken 5 gün içinde etkisini
göstermeye baþladýðýný, eðer bu ara-
da olaðanüstü bir þey olursa direkt
Ankara’ya gelmem gerektiðini söy-
ledi. Ama 5. gün mutlaka hastaneye
giderek kan tahlilini tekrar yaptýr-
mam gerektiðini söyledi. 

Beþinci gün tekrar hastaneye git-
tim. Kentin ve köyün hiç bir yerince
olmayan bir þey dikkatimi çekti.
Hastanede duvarlara keneden ko-
runma yollarý ve kenenin ne olduðu-
nu anlatan ilanlar asýlmýþtý. Hastane-
ye gelen kene ýsýrýklý hastayý daha
fazla korkutmaktan baþka ne iþe ya-
rar bu ilanlar?  Hastalýktan ya da ke-
ne ýsýrýlmasýndan korunmak ýsýrýl-
dýktan sonra mý olmalý? Tabi bütün
bunlarý doktor, vezne, hasta kabul
kuyruklarýnda düþündüm. Ve sonun-
da Ýntaniye Uzmaný’nýn huzuruna
çýkma þansým oldu. Ama doktor ne
beni ne de kene ýsýrýðýný ciddiye al-
dý. Pansumaný çýkartýp kenenin ýsýr-
dýðý yere baktýktan sonra aynen þun-
larý söyledi: Bir þey olmaz... 

Hemen google’ da okuduklarýmý
ve Ankaralý doktor arkadaþýmýn söy-
lediklerini bir çýrpýda sýralamak iste-
dim ama doktor hiç oralý deðildi.
“Siz yine de bir kan tahlili yaptýr-
sanýz...” diyecek oldum.  Doktor bir
hayli vatanseverdi: Efendim boþuna
devlet malýný çar çur etmemek la-
zým. Önce ne demek istediðini anla-
madým. “Ama ben zaten sigortalý
deðilim, paramý kendim ödüyo-
rum” deyince mecburen bir kan tah-
lili yaptýrdýk. 

Tahlili bir hayli mahçup bir bi-
çimde doktora gösterince doktor
þöyle bir baktý ve yine istifini boz-
madan ve beni korkak bir Alamancý
gibi hissettiren lafý söyledi: Bir þey
olmamýþ... Evet, kendimi elbette
korkak bir Alamancý gibi hissettim.
Peki Almanya’da nasýl  oluyor bu iþ-
ler? Bizler Almanya’da tam bir Türk
gibi davranarak bu tür olaylarda has-
taneye falan gitmeyiz. Es kaza gi-
dersek de, “Ya, bir iðne yap da eve
gideyim” deriz doktora. Peki hasta-
ne yetkilileri ve doktorlar ne yapar?
Çok basit: Elbirliðiyle hastaya duru-
mun ciddiyetini anlatýrlar, hastalýðýn
boyutlarý konusunda bir sürü bilgi
verirler ve hasta kendisi “bir þey ol-
maz” dese bile aydýnlatma faaliyet-
lerini sürdürürler. 

Ama nedense istatistiklere bakýl-
dýðýnda hastalýk konusunda hep Tür-
kiye’de bir þey oluyor ve Alman-
ya’da daha az þey oluyor. Bir de Al-
manya’nýn da yoðun kene tehdidi al-
týnda olduðunu unutmamak gerek. 

* Gazeteci, Su TV Genel Yayýn
Yönetmeni

dýþarýdan 
göz ...

Beni kene ýsýrdý...
Selami Ýnce*
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Týp Dünyasý - VAN - 10. Ulusal
Halk Saðlýðý Kongresi, 6-8 Eylül
2006 tarihlerinde Van’da gerçekleþti-
rildi. Çeþitli üniversitelerden 234 bi-
lim insanýnýn katýldýðý kongrede AKP
Hükümeti’nce uygulanmakta olan
Saðlýkta Dönüþüm Programý “tehli-
keli bir macera” olarak deðerlendi-
rildi. Kongrede, her þeyin “iyiye git-
tiði” yönündeki resmi açýklamalara
karþýn toplum saðlýðýnýn kötüye gitti-
ði tespiti yapýldý. 

10. Ulusal Halk Saðlýðý Kongre-
si’nde bilimsel programýn yaný sýra
ülkenin önemli saðlýk sorunlarý ele a-
lýndý ve çözüm önerileri tartýþýldý.
Kongrenin sonuç bildirgesinde þunla-
ra yer verildi:

Yaþam piyasaya
teslim

Dünya’da ve Türkiye’de saðlýk a-
lanýnda var olan eþitsizlikler artmak-
tadýr. Küreselleþmenin bugün gerçek-
leþtiði güç dengeleri içinde yoksul ül-
keler ve ülkelerin yoksullarý daha
yoksullaþmakta, zenginler daha zen-
ginleþmektedir. Ekonominin yöntem-
leriyle ve gerektiðinde kaba kuvvetle
sürdürülen bu küresel sömürü düze-
ninde sosyal devletin tüm kurumlarý
tasfiye edilmekte, sosyal devlet ilke-
leri deðersizleþtirilmektedir. Yaþamýn
her alaný ticarete açýlarak en temel in-
sani gereksinimler bile piyasanýn ku-
rallarýna teslim edilmektedir. 

Toplum saðlýðý kötüye
gidiyor

Her þeyin iyiye gittiðine iliþkin
tüm resmi açýklamalara karþýn, Tür-
kiye’de toplumun saðlýðý iyiye git-
memektedir. Yoksulluk, iþsizlik, kit-
lesel göç gibi toplum saðlýðýný kökten
sarsan sorunlara ek olarak, sosyal
devlet ilkelerinden uzaklaþýlmasý so-
nucunda, insanlar en basit saðlýk so-
runlarý karþýsýnda bile çaresizliðe terk
edilmektedir. Bulaþýcý hastalýklar,
beslenme yetersizliði, saðlýk hizmeti-

ne ulaþamama, temiz sudan yoksun-
luk ve kötü barýnma koþullarý gibi so-
runlar devam etmekte, bunlarla bir-
likte yeni ortaya çýkan salgýn hasta-
lýklar ve göç, deprem, sel gibi afetle-
re baðlý sorunlar Türkiye’de toplum
saðlýðý üzerinde aðýr bir yük oluþtur-
maktadýr. 

Kronik hastalýklarda
artýþ 

Bunlara ek olarak, kalp hastalýkla-
rý, kanser, diyabet gibi refah toplum-
larýnýn öncelikleri arasýnda yer alan
sorunlar da artmaktadýr. Kötü kent-
leþme, yanlýþ tarým politikalarý, eko-

lojik yýkým ve toplumun içine itildiði
saðlýksýz yaþam biçimleri sonucunda
kronik hastalýklarda artýþ görülmek-
tedir. Böylece Türkiye daha bir yükü
sýrtýndan atmadan yeni yüklerin altý-
na girmektedir. Saðlýk sistemi bu çif-
te yükü kaldýrmaya yönelik ciddi bir
hazýrlýktan yoksundur. 

“Aile hekimliði” sýradan
muayenehanecilik

Birinci basamak saðlýk hizmetleri-
ni özelleþtirmek için, “aile hekimli-
ði”nin dünyada var olan olumlu ör-
nekleriyle ilgisi bulunmayan, sýradan
muayenehanecilik sistemi getiril-

mektedir. Bunu kabul ettirmek için
toplum açýkça yanlýþ bilgilendiril-
mekte ve toplumun mevcut saðlýk
sistemindeki sorunlardan kaynakla-
nan beklentileri istismar edilmekte-
dir. Dünya Bankasý’nýn dikte ettirdiði
politikalara sadakat hükümet açýkla-
malarýnda “cesaret” olarak adlandý-
rýlmaktadýr. 

Saðlýkta dönüþüm
tehlikeli bir macera

Halk saðlýkçýlar bugünkü biçi-
miyle “Saðlýkta Dönüþüm” süreci-
nin toplumun saðlýðýný derinden ve
olumsuz biçimde etkileyecek tehlike-
li bir macera olduðu görüþündedirler
ve bunun açýkça karþýsýndadýrlar. Bu
“dönüþüm”ün tümüyle hayata geçi-
rilmesi halinde ise, bu kez ortadan
kaldýrýlmasý ve yeniden dönüþtürül-
mesi için çalýþmaya kararlýdýrlar.
Halk Saðlýkçýlar küresel sermayenin
ve onun yerel uygulayýcýlarýnýn da-
yatmalarý karþýsýnda bu ilkeleri sa-
vunmaya kararlýdýrlar ve tüm hükü-
metleri, kurum ve kuruluþlarý, toplu-
luklarý ve bireyleri bu ilkeleri hayata
geçirmek üzere sorumluluða davet e-
derler. 

Týp Dünyasý - VAN - TTB
Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy ve Merkez Konseyi
üyesi Dr. Necdet Ýpekyüz, Van
Bölge Tabip Odasý'ný ziyaret ettiler.
Van Tabip Odasý'ndan verilen bil-
gide, ilk kez bir Merkez Konseyi
Baþkanýnýn tabip odasýný ziyaret
ettiði belirtildi. Van Tabip Odasý
Yönetim Kurulu üyeleri ile tabip
odasýnýn diðer üyelerinin de katýldýðý
görüþmede, bölgenin ve ülkenin
saðlýk sorunlarý ile bölgede görev
yapan hekimlerin sorunlarý ile ilgili
görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. 

10. Ulusal Halk Saðlýðý Kongresi Van’da toplandý

Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði’nce ve 
Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi

Halk Saðlýðý Anabilim Dalý’nýn ev 
sahipliðinde gerçekleþtirilen 

kongrede, saðlýkta dönüþüm programý
“tehlikeli bir macera” olarak 

deðerlendirildi 

“Saðlýkta dönüþüm tehlikeli bir macera”

TTB Merkez Konseyi Van'da incelemelerde bulundu

Týp Dünyasý - ANKARA - TTB
Pratisyen Hekimler Kolu’nun (PHK)
Genel Kurulu 2 Eylül 2006 günü An-
kara’da toplandý. Yeni Yürütme Ku-
rulu’nun seçildiði toplantýda, saðlýkta
dönüþüm ve aile hekimliði uygula-
malarý ele alýndý ve önümüzdeki dö-
nemin programý deðerlendirildi. PHK
Baþkaný Dr. Hasan Deðirmenci,
saðlýk alanýndaki yýkýmý durdurmak
amacýyla bütünlüklü bir program yü-
rütmeyi hedeflediklerini bildirdi.

TTB PHK’nin 2 Eylül günü ger-
çekleþtirilen Genel Kurulu’nda önce-
likle 2004-2006 yýlý çalýþma raporlarý
deðerlendirildi. Tabip odalarýna baðlý
pratisyen hekim komisyonlarýnýn ve
kolun 2006-2008 çalýþma planýnýn o-
luþturulmasýnýn ardýndan, bu dönem-
de görev yapacak yürütme kurulunun
seçimine geçildi. Toplantýda ayrýca,
saðlýkta dönüþüm ve aile hekimliði
uygulamalarý, XI. Pratisyen Hekim-
lik Kongresi, özlük haklarý ihlalleri
konularý da ele alýndý. 

Ýzmir’den Dr. Hasan Deðirmen-
ci’nin baþkan, Ankara’dan Dr. Yap-
rak Karakoç’un genel sekreter seçil-
diði Yürütme Kurulu, Mardin’den
Dr. Kamiran Yýldýrým, Diyarba-
kýr’dan Dr. Cengiz Doðan, Ýz-
mir’den Dr. Ümit Kaðan Arpacý,
Tekirdað’dan Dr. Ufuk Çýnar, Ada-
na’dan Dr. Utku Ersözlü, Sam-
sun’dan Dr. Mustafa Ayvaz, Ýstan-

bul’dan Dr. Naciye Demirel ve Eski-
þehir’den Dr. Birtürk Özkavak’dan
oluþtu. 

Dr. Hasan Deðirmenci, önümüz-
deki dönem PHK’nin çalýþmalarý
hakkýnda Týp Dünyasý’na bilgi verdi.
PHK olarak birinci basamak saðlýk
hizmetlerinde yaþanan sorunlara da-
ha çok eðildiklerini, bununla birlikte
bir TTB geleneði olarak tüm basa-
maklarda yaþanan sorunlara bütünsel
yaklaþtýklarýný ve saðlýkta dönüþü-
mün tüm saðlýk ortamýna olan etkisi-
ni takip ettiklerini söyledi. 

Halk aile hekimliðine
dirençli

Önümüzdeki dönem, öncelikle ai-
le hekimliði ile ilgili çalýþmalarýn
gündemlerinde bulunduðunu anlatan
Deðirmenci, saðlýk ocaklarýnýn kapa-
týlýp aile hekimliðinin yaþama geçiril-
mesi durumunda saðlýkta dönüþümün
son aþamasýnýn da yerine getirilmiþ
olacaðýný ve saðlýðýn özeleþtirilmesi
sürecinin tamamlanmýþ olacaðýný be-
lirtti. Deðirmenci, Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn telaþý ve geçiþ dönemindeki
hukuk tanýmazlýðýnýn altýnda da bu-
nun yattýðýný kaydetti. Ancak bu ko-
nuda halkýn doðrudan direncinin bu-
lunduðuna dikkat çeken Deðirmenci,
bu nedenle Saðlýk Bakanlýðý’nýn iþi-
nin kolay olmadýðýný söyledi. Hasan
Deðirmenci, “45 yýldýr Türkiye’de

halk saðlýk ocaklarýný kabul etti.
Halk saðlýk ocaklarýný çok yoðun
kullanýyor. Bu nedenle saðlýk o-
caklarýnýn kapatýlýp ticari iþletme-
lere dönüþtürülmesi giriþimi hal-
kýn çok tepkisini çekiyor. Bu nok-
tada, saðlýk çalýþanlarýnýn özlük
haklarýndaki kayýplarý da ön pla-
na çýkararak, halkla ortak bir mü-
cadele yürüteceðiz” diye konuþtu.

Sorun sadece aile
hekimliði deðil 

Deðirmenci, bu mücadele kapsa-
mýnda öncelikle pilot illerde yoðun
bir çalýþma yürüteceklerini, bu illerde
saðlýk platformlarýnýn oluþturulmasý,
sadece saðlýk meslek örgütlerinin de-
ðil tüm sivil toplum örgütlerinin bir
arada olduðu ve bu kayýp karþýsýnda
tepki vereceði ortak bir oluþumu ön-
celediklerini söyledi. Türkiye’deki
yýkým projesinin mutlaka ortak ele a-
lýnmasý gerektiðini vurgulayan De-
ðirmenci, saðlýkta dönüþümün yanýn-
da kamu reformu yasalarýný, iç ve dýþ
politikalarda dayatýlan uygulamalarý
bir bütün olarak ele aldýklarýný söyle-
di. Deðirmenci, “Bugün yapýlmasý
gereken teknik bir tartýþma deðil;
bir bütünü görüp bir strateji geliþ-
tirmek. Biz sorunu sadece aile he-
kimliði bazýna indirgemiyoruz” di-
ye konuþtu.

Deðirmenci sözlerini þöyle sür-

dürdü:
“Þu anda hedef aile hekimliði-

nin durdurulmasý üzerinde yoðun-
laþýyor ama bu yeterli deðildir. Bi-
zim asýl görüþümüz 224 sayýlý yasa-
nýn -gerekirse güncellenerek- çer-
çevesinde basamaklý sistemin uy-
gulanmasý, etkin ve nitelikli hale
getirilmesidir. Biz TTB olarak Sað-
lýk Bakanlýðý’nýn yapamadýðý bi-
rinci basamaktaki hekim eðitimini
yaptýk. Genel pratisyenlik eðitimi-
ni dünya normlarýnda vermeye
baþladýk. Biz sadece aile hekimliði-
ni durdurmak deðil, GPE’nin önü-
nün açýlmasýný istiyoruz. Saðlýk o-
caklarýnýn sayý ve altyapý olarak
artýrýlmasýný, personel eksiklikleri-
nin giderilmesini, sevk zincirinin
uygulanmasýný, sadece nüfus kaðý-
dý ile girilebilmesinin yeterli olma-
sýný istiyoruz. Saðlýkta dönüþüm ve
aile hekimliði sadece bu hedefimiz
önünde çýkmýþ bir engeldir.”

TTB PHK yeni yönetimini belirledi
TTB Pratisyen Hekimler Kolu, 2006-2006 
döneminde görev yapacak yeni Yürütme 

Kurulu’nu seçti. TTB PHK’nin yeni baþkaný 
Dr. Hasan Deðirmenci, önümüzdeki dönemde

saðlýkta dönüþümün yarattýðý yýkýmý 
durdurmak amacýyla bir program 

yürütüleceðini bildirdi.

Dr. Hasan Deðirmenci



Týp Dünyasý - SAMSUN - Edir-
ne’de düzenlenen kitlesel basýn açýk-
lamasýnda bir hafta sonra, Samsun
da aile hekimliðine “hayýr” dedi.
Türk Tabipleri Birliði, KESK, DÝSK
ve TMMOB’un çaðrýsýyla düzenle-
nen etkinliðe çok sayýda meslek ör-
gütü, sivil toplum örgütü ve sendika
da destek verdi. 

23 Eylül günü, Samsun Cumhuri-
yet Meydaný’nda gerçekleþtirilen et-
kinliðe yaklaþýk 5 bin kiþi katýldý. Ýlk
olarak SES Samsun il Baþkaný Sü-
leyman Bal söz aldý. Aile hekimliði
uygulamasýna izin vermeyeceklerini
belirten Bal, “Halk burada,
AKP’nin Samsun milletvekilleri
nerede” diyerek milletvekillerine o-
lan tepkisini dile getirdi. Bal, Saðlýk
Bakaný Recep Akdað’ýn halký ya-
nýlttýðýný, büyük bir dönüþümmüþ gi-
bi sunulmaya çalýþan aile hekimliði-
nin aslýnda büyük bir yýkým olduðu-
nu söyledi. 

SES Baþkaný Dr. Köksal Aydýn,
hükümetin IMF’nin talimatýyla hare-
ket ettiðini ve para hýrsýyla daha da
vahþileþtiðini söyledi.

Saðlýk kaos
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.

Erkan Kapaklý da, AKP Hüküme-
ti’nin insan hayatýný parayla ölçtüðü-
nü ve bu yaklaþýmýyla saðlýk sistemi-
ni kaosa sürüklediðini vurguladý.
Yýllarca ödenek ayrýlmayan saðlýk o-
caklarýna halkýn destek olduðunu a-
nýmsatan Kapaklý, “Saðlýk ocaklarý
halkýn malýdýr. Kimsenin saðlýk o-
caklarýný kapatmaya gücü yetmez.
Saðlýk ocaklarý onlarý yýkmaya ça-
lýþanlarýn üstüne devrilir” diye ko-
nuþtu. Kapaklý, aile hekimi olmak is-
temediklerini belirterek, “Sözüm o-
na aile fotoðrafýna katýlacakmýþýz;
biz yýllardýr o fotoðraftayýz zaten”
dedi. Yapýlan bütün anketlerin he-

kimlerin de, saðlýk personelinin de,
vatandaþýn da aile hekimliðini iste-
mediðini açýkça ortaya koyduðunu
aktaran Kapaklý, sözlerini “Bu hak-
sýzlýða hayýr demek zorundayýz”
diye tamamladý.  

KESK Baþkaný Ýsmail Hakký
Tombul ve TMMOB Baþkaný Meh-
met Soðancý da, herkesi aile hekim-
liði uygulamasýna karþý mücadele et-
meye çaðýrdlar. Kitlesel basýn açýk-
lamasý, “Aile hekimliðine geçiþe i-
zin vermeyeceðiz, saðlýk ocaklarý-
mýzý kapattýrmayacaðýz” sloganýy-
la sona erdi. 

Aile hekimliði insan
haklarýna aykýrý

Bu arada Samsun-Sinop Tabip O-
dasý, aile hekimliði uygulamasýnýn
insan ve hekim haklarýna aykýrý ol-
duðu gerekçesiyle hazýrlanan bir
dosyayý Samsun Ýl Ýnsan Haklarý Ko-
misyonu’na ve TBMM insan Hakla-
rý Komisyonu’na ulaþtýrdý. Dosyada,
insan ve hekim haklarýna aykýrýlýklar
özetle þöyle sýralandý:

- Devletin görevi olan kamu sað-
lýk hizmetlerinin, sürekli-asli kamu
görevinin, memur olmayan “sözleþ-
meli” personel adý altýnda, rekabete

dayalý bir sistem ile sunulmasý sonu-
cu, saðlýkta mevcut eþitsizlikleri ta-
hammülü zor ve ileri düzeyde artýra-
cak bu düzenlemeler, hukuka aykýrý-
dýr. 

- Getirdiði sözleþmeli statü, 24
saat çalýþma, birinci basamak saðlýk
hizmetlerinin bütüncül-ekip ile veri-
len-bölge ve nüfus tabanlý-entegre ö-
zelliklerine aykýrý olmasý, hekim ve
hekim dýþý saðlýk çalýþanlarý arasýnda
rekabete dayalý çalýþma koþullarý o-
luþturarak çalýþma düzenini bozan ve
sosyal adaletsizlik yaratabilecek ol-
masý, saðlýk çalýþanlarýnýn iþsizliðini
artýrabilecek olmasý gerekçeleri ile
bu uygulama insan ve  hekim hakla-
rýna aykýrýdýr. 

- Samsun  ili  Saðlýk  Müdürlü-
ðü’nün gönderdiði bir yazý  ile aile
hekimliði I. Aþama eðitimlerine ka-
týlmak zorunlu tutulmuþtur. Ýlgi yazý-
nýn dayanaðý olan diðer kanun, yö-
netmelik ve genelge maddelerinde a-
ile hekimliði I. aþama eðitimlerine I.
basamak hekimlerinin katýlýmýnýn
zorunluluðu lehinde bir düzenleme
yoktur. Hukuken bir alt hukuk metni,
bir üst hukuk metnine aykýrý olamaz.
Söz konusu zorunluluk da hukuka
aykýrýdýr.

Týp Dünyasý -  EDÝRNE - Birin-
ci basamak saðlýk hizmetlerinin ö-
zelleþtirilmesi anlamýna gelen aile
hekimliði uygulamasý, 16 Eylül’de
Edirne’de düzenlenen kitlesel bir ba-
sýn açýklamasý ile protesto edildi.

Edirne’de 16 Eylül günü, SSK
Devlet Hastanesi bahçesinde topla-
nan yaklaþýk 1000 kiþinin yürüyüþü
ile baþladý. Edirne Tabip Odasý’nýn i-
çinde bulunduðu aile hekimliði kar-
þýtý platform tarafýndan düzenlenen
yürüyüþe Kýrklareli ve Tekirdað Ta-
bip Odalarý da destek verdi. Kýrkla-
reli, Lüleburgaz, Keþan ve Uzunköp-
rü’den gelen katýlýmcýlar ile platform
üyeleri yol boyunca halka bildiriler
daðýtarak, “Saðlýkta çöküþe dur”
dediler. 

Sýk sýk “parasýz saðlýk, parasýz
eðitim”, “saðlýk ocaklarýmýz kapa-
týlamaz”, “saðlýk haktýr, satýla-
maz” ve “saðlýkta yýkýmý durdura-
lým” sloganlarý atan topluluk yakla-
þýk 2 kilometrelik yürüyüþten sonra
Atatürk Anýtý’nýn önünde toplandý. 

Ýlk olarak SES Genel Baþkaný Dr.
Köksal Aydýn söz aldý. Aydýn, sað-
lýktaki yýkýmýn durdurulmasý gerek-
tiðini belirterek, birinci basamak
saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi
anlamýna gelen aile hekimliði uygu-
lamasýna son verilmesini istedi. 

Aile hekimliði karþýtý platform a-
dýna da Edirne Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Mehmet Akbal basýn açýklama-
sýný okudu. Akbal, Edirne’de aile he-
kimliði yaþama geçtikten sonra sað-
lýk ocaklarýnýn tek tek yok edileceði-
ni, birinci basamak saðlýk hizmetle-
rinin piyasaya devredileceðini ve
pratisyen hekimlerin aile hekimi adý
altýnda piyasa koþullarýnda, daha u-
zun ve daha zor koþullarda görev ya-
pan iþ güvencesiz personele dönüþ-
türüleceðini söyledi. 

Akbal, “Ýþ güvencemizi elimiz-
den alan, iþsizleþtiren, emekli oldu-

ðumuzda bizi bir kenara atmak is-
teyen, uluslararasý kurallarý hiçe
sayarak 7 gün 24 saat çalýþmaya
zorlayan bu sistemi kabul etmiyo-
ruz; çünkü emekçiyiz. Saðlýðý sat-
maya çalýþan, hastayý müþteri, he-
kimi tüccar gören, ‘paran yoksa
öl’ diyen, saðlýklý yaþama hakkýmý-
zý elimizden alan bu sistemi kabul
etmiyoruz; çünkü insanýz” diye
konuþtu. 

Yaþlý teyzeden 200 imzalý
destek

Akbal, Edirne’deki kitlesel basýn
açýklamasýný 23 Eylül günü gerçek-
leþtirilen GYK toplantýsýnda yaptýðý
bir sunumla deðerlendirdi. Basýn a-
çýklamasýna katýlýmýn çok büyük ol-

duðunu ve halkýn büyük destek ver-
diðini anlatan Akbal, eylemin en çar-
pýcý anlarýndan birinin “Saðlýk o-
caklarýnda bizi koruyorlar, aile
hekimine gidersek bizi kovar” di-
yen yaþlý bir kadýnýn kendi çabasýyla
yaklaþýk 200 imza toplayarak verdiði
destek olduðunu aktardý. 

Uzun süredir aile hekimliði karþý-
tý etkinlikler yürüttüklerini belirten
Akbal, saðlýk ocaklarýna aðýrlýklý o-
larak gelen hasta kitlesinin kadýnlar
olduðu tespitinden hareketle, bundan
sonra kadýnlara yönelik olarak bilgi-
lendirme toplantýlarý yapacaklarýný
da sözlerine ekledi.
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TTýýpp DDüünnyyaassýý - AANNKKAA-
RRAA - Türk Tabipleri Birli-
ði’nin, 29 Temmuz 2006
tarihinde Eskiþehir’de
gerçekleþtirdiði “Aile He-
kimliði Uygulamalarý
Deðerlendirme Toplantý-
sý”nda oluþturulan rapo-
ru içeren “Aile Hekimli-
ðinde Son Durum” baþ-
lýklý broþür yayýnladý.
Broþür, aile hekimliðinde
ilk pilot il olarak belirle-
nen Düzce ve onu izle-

yen Eskiþehir ile birlikte,
pilot il kapsamýna alýnan
diðer 9 ilde son duruma
iliþkin bilgileri içeriyor.
Broþürde, Düzce’de baþ-
latýlan pilot uygulama-
nýn sonuçlarý dahi alýn-
madan yeni pilot iller
belirlenmesi, bu süreçte
alanýn ilgililerinden gö-
rüþ alýnmamasý eleþtirili-
yor, uygulamadaki hu-
kuka ve özlük haklarýna
aykýrýlýklar vurgulanýyor. 

Aile hekimliðine büyük protesto 
Aile hekimliðine pilot il olarak seçilen iller, 
uygulamayý kitlesel basýn açýklamalarýyla 

protesto ediyorlar. Düzce, Denizli ve Eskiþehir’in
ardýndan Edirne ve Samsun’da da 

aile hekimliðine karþý kitlesel basýn açýklamalarý
düzenlendi 

Edirne’de bin kiþi 
Edirne’de Aile hekimliði karþýtý platformun 1 Aðustos ta-
rihinde baþladýklarý etkinlikler, 16 Eylül’de gerçekleþtiri-
len kitlesel basýn açýklamasý ile sürdü. Basýn açýklamasý-
na yaklaþýk 1000 kiþi katýldý 

Samsun’da 5 bin kiþi:
Aile hekimliði Samsun’da da protesto edildi. 23 Eylül gü-
nü gerçekleþtirilen kitlesel basýn açýklamasýna 5 bin kiþi
katýldý. Coþkulu geçen etkinlikte, aile hekimliðine son ve-
rilmesi istendi

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...

"Aile Hekimliðinde Son Durum" broþürü çýktý


