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Türk Tabipleri Birliði 55.
Olaðanüstü Büyük Kong-
resi 18-19 Kasým 2006 ta-
rihlerinde Ankara’da ger-

çekleþtirildi. 42 tabip oda-
sýndan toplam 158 delege-

nin katýldýðý kongrede, önümüz-
deki 2 yýlýn çalýþma esaslarý belirlendi

Çocuk istismarý ve 
kadýna yönelik þiddete

karþý imza kampanyasý…

“Her koþulda aþý tekelleri
karlý çýkýyor!”
Dr. Nilay Etiler 

Kuþ gribi: Orada bir Saðlýk
Bakanlýðý var, uzakta…

Dr. Cemal Hüseyin 
Güvercin yazdý.

10. S a y f a d a

10. S a y f a d a

10. S a y f a d a

9. S a y f a d a

6. S a y f a d a

gündem ...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Bir meslek örgütü olarak
TTB’nin verdiði siyasi

profilin, zaman zaman örgütün
“iç kamuoyu”nun gündeminde
tartýþma konusu yapýldýðýný he-
pimiz biliyoruz. devamý sayfa 5’te

11. Pratisyen Hekimlik
Kongresi yapýldý

TTB Kadýn Hekimlik ve 
Kadýn Saðlýðý toplantýsý 

yapýldý
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“...Yine de, biz hekimlerin, iktidar
alanlarý linç meraklýsý pozitivistlerle
þirket kuklalarýndayken doðruda nasýl
durabileceðimize, en azýndan doðru-
yu nasýl iþaret edebileceðimize iliþkin
düþünmenin önemli olduðunu saný-
yorum....”

Dr. Murat Civaner yazdý. Sayfa 2’de

2 yýllýk program belirlendi
Týp Dünyasý - ANKARA - Türk

Tabipleri Birliði’nin 55. Olaðanüstü
Büyük Kongresi 18-19 Kasým tarihle-
ri arasýnda Ankara’da Devlet Su Ýþle-
ri Konferans Salonu’nda gerçekleþti-
rildi. Kongreye 42 tabip odasýndan
158 delege katýldý. TTB Merkez Kon-
seyi’nin önümüzdeki 2 yýllýk çalýþma
esaslarýnýn belirlendiði kongrede, çe-
þitli baþlýklarda 60 karar önergesi ka-
bul edildi. 

TTB’nin Haziran ayýnda yapýlan
ve Merkez Konsey seçimlerinin ger-
çekleþtirildiði 54. Olaðan Kongre-
si’nde, karar önergelerinin tartýþýlma-

sýna zaman kalmadýðý için, sonbahar-
da bir olaðanüstü kongre yapýlmasý
kararlaþtýrýlmýþ ve karar önergelerinin
görüþülmesi bu tarihe ertelenmiþti. A-
na gündemi; Merkez Konsey, tabip o-
dalarý ya da kollar tarafýndan günde-
me getirilen karar önergelerinin tartý-
þýlmasý olan kongreye katýlým olduk-
ça geniþ oldu. 

Kongre, 18 Kasým cumartesi saba-
hý Divan seçimiyle baþladý. Dr. Me-
tin Bakkalcý’nýn Divan Baþkanlý-
ðý’na seçilmesinin ardýndan, kýsa süre
önce yaþamýný yitiren önceki TTB
Merkez Konseyi

Týp Dünyasý - ANKA-
RA - TTB Merkez Konseyi
Baþkaný Prof. Dr. Gençay
Gürsoy, Maliye Bakanlý-
ðý’nýn 1 Temmuz tarihli Te-
davi Yardýmýna Ýliþkin Uy-
gulama Tebliði’nin Danýþ-
tay’ca iptal edilmesiyle ilgili
olarak, “Yargý, hekimlerin
mesleki uygulamalarýnýn
sýnýrlandýrýlmasýna izin

vermedi” dedi.
Prof. Dr. Gençay Gürsoy,

TTB’nin 55. Olaðanüstü
Kongresi öncesinde düzen-
lenen basýn toplantýsýnda,
Maliye Bakanlýðý’nýn 1
Temmuz 2006 tarihinde yü-
rürlüðe konulan Tedavi Yar-
dýmýna Ýliþkin Uygulama
Tebliði’nin Danýþtay tarafýn-
dan iptal edildiðini bildire-

rek, yargýnýn hekimlerin
mesleki uygulamalarýnýn sý-
nýrlandýrýlmasýna yargýnýn i-
zin vermediðini belirtti. 

TTB Merkez Konseyi bi-
nasýnda düzenlenen basýn
toplantýsýnda konuþan Gen-
çay Gürsoy, son çýkarýlan
genelgelerle saðlýk ortamý-
nýn kaosa sürüklendiðini
s ö y l e d i .

Ünüvar’a hapis ve görevden men…

Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý
Necdet Ünüvar’a, “yargý kararla-
rýný yerine getirmemekten” açýlan
davada “görevde keyfi davrandý-
ðý” gerekçesiyle 8 ay 22 gün ha-
pis ve ayný süreyle görevden
men cezasý verildi. Ceza ertele-
nirken, TTB Merkez Konseyi Ü-
nüvar’ýn bu koþullarda görevinde
kalamayacaðýný bildirdi Sayfa 5’te

TTB: Ünüvar istifa etmeli
TTB 55. Olaðanüstü Kongresi…

Ýzmir Saðlýk Platformu’nun Genel Saðlýk Sigortasý ve a-
ile hekimliðine karþý düzenlediði “Ne saðlýk kalacak,
ne saðlýk ocaðý” mitingine 12 bin kiþi katýldý  Sayfa 4’te

Pilot uygulamanýn yeni baþlatýldýðý Denizli’de aile he-
kimliði yerleþtirmelerinin yapýldýðý 25 Kasým günü he-
kimlerin yüzde 62’si aile hekimliðini reddetti  Sayfa 4’te

Kamu emekçileri iþ býrakýyor
Saðlýk ve Sosyal

Hizmet Emekçileri 
Sendikasý’nýn

“saðlýkta yýkýmý 
durduralým” 

sloganýyla 
Türkiye’nin dört bir 
yanýndan baþlattýðý 
yürüyüþ, 17 Kasým

günü Ankara’da 
noktalandý

Sayfa 3’te

“Saðlýk, Maliye’nin iþi deðil”
TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, 

hekimlerin mesleki uygulamalarýnýn sýnýrlandýrýlmasýna 
yargýnýn izin vermediðini söyledi

TTB’nin siyasi 
profili

Maliye Bakanlýðý 
uygulamalarýna yargý engeli

Maliye Bakanlýðý’nýn 1 Temmuz tarihli “Tedavi
Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði’nde yer alan
“vaka baþý ödeme” uygulamasý ile 29 Nisan ve
31 Mayýs tarihli tebliðlerdeki hekimlere reçete
sýnýrlamasý getiren düzenlemeleri Danýþtay
tarafýndan iptal edildi Sayfa 3’te

ATO 2007 saðlýk bütçesini deðerlendirdi…

“Akdað IMF’nin aile hekimi”
ATO, Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2007 bütçesini de-

ðerlendiren bir rapor hazýrladý. Raporun sunul-
duðu basýn toplantýsýnda Saðlýk Bakaný, “IMF ve
Dünya Bankasý’nýn en baþarýlý seçtiði aile heki-
mi” olarak nitelendi Sayfa 5’te

Doç. Dr. Aziz Konukman,  2007 Bütçesi'ni TTB'de    
katýldýðý bir toplantýda deðerlendirdi Sayfa 5’te

devamý sayfa 3’te

devamý sayfa 3’te

2005 Eylül ayýndan bu yana
aile hekimliði pilot 

uygulamasýna geçilen 5 ilde
toplam 3 milyon kiþi 
uygulama maðduru. 

2 milyon 569 bin kiþi kaos
içindeki saðlýk ortamýnda
hizmet almaya çalýþýrken,

500 bine yakýn kiþi de 
hiçbir þekilde 

saðlýk hizmeti alamýyor. 
TTB Merkez Konseyi üyesi 

Dr. Erkan Kapaklý, aile 
hekimliði uygulamasýna

geçilen 5 pilot ildeki verileri 
raporlaþtýrdý Sayfa 2’de

Danýþtay’dan iptal kararlarý 

3 milyon kiþi 

3 milyon kiþi 

aile hekimliði 

aile hekimliði 

maðduru
maðduru

Aile hekimliðine 
tepki çýð gibi

Aile hekimliðine Denizli vurgunuÝzmir saðlýk hakkýna sahip çýktý

aradabir...
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Týp Dünyasý - ANKARA -
2005 Eylül ayýndan bu yana aile
hekimliði pilot uygulamasýnýn
baþlatýldýðý 5 ilde, bugüne kadar
toplam 734 aile hekimliði pozis-
yonu açýldý. Her bir aile hekimi
için ortalama 3 bin 500 olmak ü-
zere toplam 2 milyon 569 bin ki-
þi bu uygulamadan etkilendi. Bu
illerde 134 aile hekimliði pozis-
yonu boþ kalýrken, 500 bine ya-
kýn kiþinin de saðlýk hizmetleri-
ne ulaþtýrýlmasý zorlaþtýrýldý, bir
eþitsizliðin içine itildiler. 

TTB Merkez Konseyi üyesi
Dr. Erkan Kapaklý, aile hekim-
liði pilot uygulamasýna geçilen
Düzce, Eskiþehir, Bolu, Edirne
ve Denizli’de bugüne kadar ya-
þanan geliþmeleri aktardý. Ka-
paklý, bu 5 ilde yapýlan deðerlen-
dirmelerin aile hekimliðinin gi-
derek bataða saplanmakta oldu-
ðunu ve “hayýr” diyenlerin sayý-
sýnýn giderek arttýðýný söyledi. 

Bugüne kadar TTB baþta ol-
mak üzere, birçok meslek ve si-
vil toplum örgütünün, sendikala-
rýn aile hekimliðinin toplumun
önemli bir kesimi için saðlýk hiz-
metlerine ulaþýmý imkansýzlaþtý-
racaðý, eþitsizlikleri artýracaðý
yönünde uyarýlarda bulunduðu-
nu anýmsatan Erkan Kapaklý, ik-
tidarýn bu uyarýlarýn hiç birine
kulak asmadan aile hekimliðini
yaygýnlaþtýrmanýn hesaplarý içi-
ne girdiðini hatýrlattý. Kapaklý,
iktidarýn bunun için de öncelikle
aile hekimliðini seçmeyen he-
kimlerin üzerinde çeþitli yollarla
baský kurulduðunu, geçici görev-
lerle çalýþtýklarý yerlerden uzak-
laþtýrma tehditleri yöneltildiðini
anlattý. 

“Saðlýk çalýþanlarý
karþý”

Bu süreçte, tabip odalarýnýn
pilot uygulamanýn baþlatýldýðý il-
lerde anket ve referandumlar
yaptýðýný belirten Kapaklý, bu
anketlerin hem hekimlerin hem
de hekim dýþý saðlýk çalýþanlarý-
nýn yüzde 90-95’lere varan oran-
larda aile hekimliðine karþý ol-
duðunu gösterdiðini söyledi. Ka-
paklý, Düzce’de hekim dýþý sað-
lýk çalýþanlarýnýn büyük oranda
“aile saðlýðý elemaný” olmaya
karþý çýkmasýnýn iktidar için ilk
ciddi uyarý olduðunu, buna kar-
þýn uygulamadan vazgeçilmedi-
ðini kaydetti. 

Düzce’de ilk istifalar 
Kapaklý’nýn aktardýklarýna

göre, ilk pilot il olan Düzce’de
80 hekimden 10’u yani yüzde
12.5’i aile hekimi olmayý reddet-
ti. Ýktidar bunu aþýlabilir bir so-
run olarak deðerlendirdi. Ancak
uygulamanýn baþlamasýnýn ar-
dýndan 3 hekimin istifa etmesi
tehlike çanlarýnýn çaldýðýný gös-
teriyordu. Ýktidar bunun üzerine,
Düzce’deki pilot uygulamanýn
sonuçlarýný beklemeden baþka il-
lerde de uygulamaya geçilmesini
kararlaþtýrdý ve 10 ilde daha aile
hekimliði pilot uygulamasýna
geçileceðini açýkladý. Bu süreçte
Düzce’de boþ kalan aile hekimli-
ði pozisyonu sayýsý 12’ye yük-
seldi. Boþ pozisyonlarýn bulun-
duðu yerlerde yaþayan vatandaþ-
larýn diðer aile hekimlerinin lis-
telerine eklenmesi ile baþlangýç-
ta hekim baþýna 3 bin olan nüfus
3 bin 750’ye çýktý ve böylece he-
kimlerin iþ yükü arttý. 326 bin ki-
þinin aile hekimlerine kayýtlý ol-
duðu Düzce’de þu anda 45 bine
yakýn kiþinin boþ pozisyonlar
nedeniyle aile hekimi bulunmu-
yor. 

Düzce’nin ardýndan
Eskiþehir

Düzce’deki verilerin kamuo-
yundan gizlendiðini, hiçbir de-
ðerlendirme ve tartýþma ortamý
yaratýlmadan Eskiþehir’in apar
topar uygulamanýn içine çekildi-
ðini anlatan Kapaklý, buna karþýn
Eskiþehir’de de 360 pratisyen
hekimin 70’inin yani yüzde
19.4’ünün aile hekimi olmayý
kabul etmediðini, hekim dýþý
saðlýk çalýþanlarýnýn büyük kýs-
mýnýn da aile saðlýðý elemaný ol-

mayý reddettiðini aktardý. Bu a-
rada Türk Tabipleri Birliði’nin
açtýðý dava ile özel hekimlere
öncelik veren uygulamayý iptal
ettirmesi sonucu, sözleþmesi fes-
hedilen özel hekimlerle birlikte
boþ kalan pozisyon sayýsý 22’ye
çýktý. Bunun sonucunda 75 bin
kiþi hekimsiz býrakýlmýþ oldu.
Hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarý-
nýn yaný sýra vatandaþýn da tepki-
si büyümeye baþladý. Eskiþe-
hir’de yapýlan ve yaklaþýk 3000
kiþinin katýldýðý mitingi, pilot il-
lerde yapýlan diðer mitingler iz-
ledi. 

Bolu’da yüzde 41.8
red

Tepkilerin, hükümeti konuyu
tüm taraflarý ile yeniden deðer-
lendirmek ve aile hekimliði uy-
gulamasýndan vazgeçmeye yö-
neltmek yerine “yangýndan mal
kaçýrýr gibi” aile hekimliðine
geçen il sayýsýný artýrmaya yö-
nelttiðini belirten Erkan Kapaklý,
uygulamanýn kýsa süre sonra Bo-
lu’da da baþlatýldýðýný söyle-
di.Bolu’da 110 pratisyen hekim-
den 46’sý yani yüzde 41.8’i aile
hekimliðine hayýr dedi. Saðlýk
çalýþanlarý da yine aile saðlýðý e-
lemaný olmayý reddettiler. Boþ
kalan 5 pozisyon ile 17 binin ü-
zerinde insanýn saðlýk hizmetine
ulaþmasý daha da zorlaþtýrýldý.

Edirne ve Samsun da
tepkiler

Kapaklý, artan tepkiler sonu-
cunda, pilot illerden Samsun’da
düzenlenen “aile hekimliðine
hayýr” mitingine yaklaþýk 5 bin
kiþinin katýldýðýný, yine ayný dö-
nemde Edirne’de yapýlan mitin-
ge de 3 binden fazla katýlým ol-
duðunu belirtti. 

Edirne’de yapýlan aile hekim-
liði yer belirlemelerinde de sað-
lýk çalýþanlarýnýn aile hekimliði-
ne hayýr demeyi sürdürdüðünü,
128 pratisyen hekimden 42’sinin
yani yüzde 32,8’inin aile hekimi
olmayý reddettiðini kaydeden
Erkan Kapaklý, 6 uzman hekimin
de aile hekimi olmayý kabul et-
mesine karþýn, 18 pozisyon boþ
kaldýðýný, bu nedenle de 65 bine
yakýn insanýn aile hekimi bulun-
madýðýný vurguladý. 

Denizli’de yüzde 61
hekim reddetti

Kapaklý, bu arada Düzce’de-
ki uygulamanýn bir yýlýný doldur-
duðunu, bir yýlýn sonuçlarý de-
ðerlendirildikçe memnuniyetsiz-
liðin arttýðýný, yer belirlemelerde
haksýz ayrýcalýklarýn dikkat çek-
tiðini vurgularken, “Bu da gele-
cekte karþýlaþacaðýmýz keyfi-
yetin göstergesi niteliðinde” di-
ye konuþtu. Kapaklý, “Pilot se-
çilmeyen illerde bile protesto
mitingleri baþladý” dedi.

Denizli’de de, bütün baskýla-
ra karþýn saðlýk çalýþanlarý ve he-
kimlerin aile hekimliðine bir kez
daha hayýr dediðini belirten Ka-
paklý, 482 pratisyen hekimden
298 tanesinin yani yüzde
61.8’inin aile hekimi olmayý ka-
bul etmediðine dikkat çekti. Ka-
paklý, buna aile hekimliðini se-
çenlerin istifalarýnýn da eklen-
meye baþladýðýný, bir hekimin a-
ile hekimliðinden istifa ettiðini
anlattý. Böylece, 77 boþ aile he-
kimliði pozisyonunun boþ kal-
masý sonucu 270 binin üzerinde
kiþi saðlýk hizmetinde bir eþitsiz-
liðin içine itilmiþ oldu. 

Uygulamayý “baþarýlý”
göstermeye
çalýþýyorlar

Uygulamanýn baþladýðý ille-
rin Ankara’nýn batýsýnda ve sað-
lýk göstergeleri Türkiye ortala-
malarýna göre en iyi olan iller ol-
masý, uygulamanýn pilot deðil, a-
ile hekimliðini baþarýlý göster-
meye dönük bir “oyun” olduðu-
nu gösterdiðini söyleyen Erkan
Kapaklý, bütün bu geliþmelerle
ilgili olarak þu deðerlendirmeleri
yaptý:  

“Ayný eþitsizlik uygulama-
nýn baþladýðý illerde de kendini
gösteriyor. Boþ kalan pozis-
yonlarýn neredeyse tamamýnýn

ilçe ve köylerde olmasý, saðlýk
hizmetine ulaþmada zaten eþit-
sizlik içinde olan ve toplumun
daha yoksul kesimini oluþtu-
ranlar aleyhine bir çalýþmanýn
yürütüldüðünü gösteriyor. Öy-
le ki Denizli’de ilçelerde bir, i-
ki aile hekimi görevlendirili-
yor. Hatta Çardak, Baklan,
Bekilli ve Çal ilçelerinde hiçbir
aile hekimi bulunmuyor. Baþ-
latýlan aile hekimliði uygula-
masý ile “biz saðlýk ocaklarýný
kapatmýyoruz” iddiasýndaki ik-
tidar 15 faal saðlýk ocaðýný ka-
patarak, bu bölgeleri “mobil
saðlýk hizmeti” kapsamýna aldý-
ðýný açýklýyor. Denizli’de aile
hekimliði uygulamasý için “üs-
tün gayret” gösteren saðlýk mü-
dürü ve müdür yardýmcýlarýn-
dan bir kýsmýnýn “aile hekimi
olmayý tercih etmesi”, kuþkusuz
sistemsizliðin ilginç göstergele-
rinden biridir.” 

Uygulamanýn baþladýðý 5 ilde
açýlan toplam 734 pozisyonda
hekim baþý ortalama 3500 kiþi
ortalamasý ile 2 milyon 569 bin
vatandaþýmýz bir kaosun içine

sürüklendiðini, boþ kalan 134
pozisyon nedeniyle 500 bine ya-
kýn insanýn saðlýk hizmetlerine
ulaþmasý daha da zorlaþtýrýldýðý-
ný, bir eþitsizliðin içine itildiðini
söyleyen Kapaklý, kuþkusuz yö-
neticiler, boþ kalan pozisyonlara
geçici görevlendirmelerle hekim
ve saðlýk çalýþaný atandýðýný, bu-
ralardaki vatandaþlara saðlýk
hizmeti sunulduðunu iddia ede-

ceklerdir. Ama geçici görevlen-
dirilen meslektaþlarýmýza “eþit i-
þe eþit ücret” yaklaþýmý hiçe sa-
yýlarak düþük ücretler ödendiði
gerçeði bir yana, “geçici” görev-
lendirmelerle, Türk Tabipleri
Birliði’nin uzun yýllardýr savun-
duðu ve 224 sayýlý yasanýn teme-
lini oluþturan ilkelerden biri olan
ilkenin, aile hekimliði afiþ ve
broþürlerinde yer alan içi doldu-
rulmamýþ bir kopyasý olan “sü-
rekli” bir hizmetin verilmesinin
olanaksýz olduðuna dikkati çekti.

Kapaklý son olarak, pratisyen
hekimler ve saðlýk çalýþanlarý-
nýn, mesleklerine, geleceklerine,
toplum saðlýðýna sahip çýkarak,
saðlýk ocaklarýnýn toplumla bü-
tünleþmiþ, halka mal olmuþ tari-
hini bir kez daha hatýrlattýðýný ve
saðlýk hizmetinin gerçek sahip-
leri olduðunu bir kez daha gös-
terdiklerini vurgularken,  “40 yý-
lý aþan deneyime sahip saðlýk
ocaklarý ve saðlýk ocaðý çalý-
þanlarý, oynanmak istenen o-
yunu görmüþtür. Baþta Türk
Tabipleri Birliði olmak üzere
meslek örgütleri ve sendikalar
bu oyunu bozmaya kararlýdýr”
diye konuþtu.
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Bilimsellik, mesleki baðýmsýzlýk ve 
saðlýk hizmetlerine eriþim hakký 

Dr. Murat Civaner*

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Erkan Kapaklý: 

3 milyon kiþi aile hekimliði maðduru
Aile hekimliði pilot uygulamasýna 
geçilen 5 ilde toplam 3 milyon kiþi
uygulama maðduru. 
2 milyon 569 bin kiþi 
kaos içindeki 
saðlýk ortamýnda 
hizmet almaya 
çalýþýrken, 
500 bine 
yakýn kiþi de 
hiçbir 
þekilde 
saðlýk 
hizmeti 
alamýyor 

Grafik 1 : Aile hekimi olmayý reddeden
hekim oranlarý

Tablo 1 : Aile hekimi olmayý reddeden hekim sayýlarý

Ýl Toplam Aile Hekimi Reddeden
Pratisyen Olmayý Reddeden Hekim 
Hekim Hekim Oraný (%100)

Düzce 80 10 12,5
Eskiþehir 360 70 19,4
Bolu 110 46 41,8
Edirne 128 42 32,8
Denizli 482 298 61,8
Toplam 1160 466 40,1

Tablo 2 : Açýlan “Aile Hekimliði” pozisyonlarýndan 
boþ kalan pozisyon ve boþ pozisyonlara baðlý nüfus

Ýl Açýlan Pozisyon Boþ Pozisyon Boþ Pozisyonlardaki
Toplam Nüfus*

Düzce 104 12 42.000
Eskiþehir 191 22 77.000
Bolu 69 5 17.500
Edirne 110 18 63.000
Denizli 260 77 269.500
TOPLAM 734 134 469.000
“ Ortalama nüfus hekim baþýna 3500 nüfus üzerinden hesaplanmýþtýr.

TABLO 3 : Geçici görevlendirmelerle “sürdürülmesi” 
planlanan saðlýk hizmetleri

Grup Nüfustaki payý Ýzlem/ sýklýðý (SB) 500. 000 kiþideki iþ yükü

Hane halký : 4 kiþi Yýlda bir 125.000 ziyaret

Bebek 0 yaþ % 1,9 Büyüme geliþme: 8 1,9*10*500.000/100
Aþý: 6 karþýlaþma (95.000)
Ýzlem sýrasýnda aþýlama: 10

Gebe-loðusa % 4 Tespit + 3 izlem: 4 4*6*500.000/100
6 karþýlaþma (120.000)

Çocuk % 7,5 Büyüme geliþme: 6 7,5*6*500.000/100
1-4 yaþ Aþý: 2 karþýlaþma (225.000)

15-49 yaþ grubu % 27 Danýþmanlýk: 2 27*2*  500.000/100
Kadýn (270.000)

65 yaþ ve üstü 6.9 Standart yok: 2 6,9*2*500 000/100
yaþlý 69.000

Özürlü-engelli % 11 Standart yok :2 11*2*500.000/100
(110.000)

Reçete edilecek ilaçlarýn yasal düzenlemelerle sýnýrlanmasý-
nýn bilimsellik, mesleki baðýmsýzlýk ve saðlýk hizmetlerine
eriþim hakký ile iliþkisini düþünürken, kavramlarýn taným-

larýný ve birbirleriyle iliþkilerini kýsaca anýmsamak gerek. Bilim ne
pozitivistlerin sandýðý gibi bir put, ne de bir akademisyen sýfatýdýr;
yalnýzca bugün bildiðimiz en güvenilir bilgi üretme yönteminin adý-
dýr. Bilmeye yönelik edimlerin ulaþtýðý tarihsel bir aþamadýr. Ýnsan
daha önce söylencelerle, sonralarý felsefeyle, organize dinlerle bilme-
ye, doðayý, çevresini anlamaya çalýþtý; o zamanlarýn bilimini, yani
bilgi üretme yöntemini bunlar oluþturuyordu. Aydýnlanmayla akýl ö-
ne çýktý, genellenebilen, ayný koþullarda tekrar elde edilebilen, dola-
yýsýyla da doðayý anlamayý, dahasý dönüþtürmeyi saðlayan birikici
bilgi üretmek olasý kýlýndý. Ýnsanýn bu nitelikte ürettiði bilgiyi kulla-
narak doðayý bir ereðe yönelik dönüþtürmeyi baþarmasý ve araç ya-
pan araç yapmasý ile insan aklýnýn bilginin kaynaðý deðil, onun alýcý-
sý ve iþleyicisi olduðunun anlaþýlmasý birbirine koþut geliþmelerdi.
Bu geliþmeler, bilimin, yani bilme ediminin artýk baþka bir aþamaya
geçtiðine iþaret ediyordu ve bu aþama diðerleri gibi tarihsel olarak
geri dönülmez bir deðiþime karþýlýk geliyordu. Yeni yöntemle elde e-
dilen bilgiler, eskilerine göre çok daha açýklayýcý ve etkindi çünkü.
Bununla birlikte, pozitivistler mükemmel bilgi üretme yönteminin
bulunduðunu sandýlar ve bu aþamayý bilimin ta kendisi ilan ettiler.
Ancak bilimsel yönteme uygun üretilen kimi bilgilerin zaman içinde
tamamen yanlýþlanabildiðini gördüler, diyalektiði görmezden geldik-
leri için anlamadýlar, þaþýrdýlar, konu toplumsal bilimler olduðunda
öfkelendiler ve toplumu kurama uydurmaya çalýþtýlar. Þaþkýnlýklarý
ve aymazlýklarý tahkimat yapmalarýna izin vermedi, kuramlarýnýn ka-
týlýðý nedeniyle postmodern fýrsatçýlarýn arsýz saldýrýlarýna yanýt üre-
temediler, bilimin temsilcisi olduklarý iddiasýyla herkesi terörize et-
tikleri için sonuçta toplumun bilgiye ve ortak deðerlere inancýný yitir-
mesi, bilgi ile malumat arasýndaki farka duyarsýzlaþmasý sürecini hýz-
landýrdýlar. Aslýnda bilime deðil bugünün egemen bilgi üretme para-
digmasýna içkin olan, dolayýsýyla da aþýlabilir olan bu sorun varlýðýný
sürdürüyor olsa da, görece en etkin sonuçlarýn elde edilmesini saðla-
dýðý için, daha iyisi olgunlaþtýrýlana ve yaygýn kabul görene dek, bil-
gi kullanan, özellikle de toplumsal sorumluluðu bulunan mesleki uy-
gulamalarýn bu paradigmayla üretilen bilgiyi dikkate almasý gerekti-
ði kabul edilmektedir. Týbbi Deontoloji Nizamnamesi’nde yer alan i-
fade ile “yaþam ve saðlýða saygý ve özen göstermek” için bilimsel
bilgi kullanma ödevi, günümüzde bu gerekliliðe karþýlýk gelir. 

Diðer kavram, mesleki baðýmsýzlýk, bilimsel bilgi kullanma öde-
viyle sýký biçimde iliþkili. Mesleki baðýmsýzlýk Hekimlik Meslek Eti-
ði Kurallarý ve Týbbi Deontoloji Nizamnamesi’nde, hekimin mesleði-
ni uygularken, hiçbir etki ve baský altýnda kalmaksýzýn vicdani ve
mesleki bilimsel kanaatine göre hareket etmesi biçiminde tanýmlaný-
yor. Diðer deyiþle, bir deðer olarak tanýmlanan mesleki baðýmsýzlýk,
ancak etki altýnda kalýnmadýðýnda ve bilimsel bilgi kullanýldýðýnda
korunabiliyor; bir kez daha özgürlüðün baþýboþlukla deðil, gereklilik-
lere uymakla kazanýldýðýný görüyoruz. Çünkü meslek olarak baský al-
týnda kalmadan çalýþmamýz gerektiðini, topluma karþý, ancak eylem-
lerimizi ve sonuçlarýný nesnel ölçütlerle açýklayabildiðimiz sürece sa-
vunabiliriz; deðerlerimizi diri tutan da budur. Ýlaç reçete ederken bi-
limsel bilgi kullanmanýn koþulu ise, akýlcý ilaç seçimi ölçütlerini dik-
kate almak. DSÖ akýlcý ilaç seçimi ölçütlerini etkinlik, güvenilirlik,
kolay uygulanabilirlik ve maliyetin uygun olmasý biçiminde sýralýyor.
Bu ölçütleri sýrayla uygulanan süzgeçler olarak düþünebiliriz; üstte
kalan ilaç(lar) tüm bu ölçütlere göre diðerlerinden üstündür (Piyasa-
daki ilaçlarýn bazýlarý “akýlcý olanlar” diye nitelenebiliyorsa, diðer-
leri neden hala kullanýlýyor; ayrýca tartýþmak gerek). Özetle mesleki
baðýmsýzlýðý koruyabilmek için akýlcý ölçütlere göre seçilen ilaçlarý
reçete etmek gerekiyor. Ancak bilimsel bilginin hýzlý deðiþimi, bilgi-
ye hýzlý ve etkin ulaþýmdaki engeller, bilginin çokluðu ve karmaþýklý-
ðý nedeniyle bir hekimin akýlcý ilaç seçimi ölçütlerine göre hangi ilaç-
larý yazmasý gerektiði bilgisini üretmesi, hatta bu bilgiyi “avlamasý”
olanaksýz. Bu gereklilik ancak kurumsal bir etkinlikle yerine getirile-
bilir ve bilgi her hekime düzenli ve eþit biçimde ancak kurumsal bir
örgütlenme ile iletilebilir. Bu görev için özel olarak yapýlandýrýlmýþ
bir kamu kurumu oldukça uygun görünüyor. Britanya’daki NICE ku-
rumu örnek olarak gösterilebilir; NICE kanýta dayalý bilgileri dikka-
te alarak ilaçlar dahil tüm týp uygulamalarýný deðerlendirir ve hekim-
leri bilgilendirir. 

Bununla birlikte, yanýtlamak gereken bir soru ortaya çýkýyor: He-
kimler böylesi bir kurumca üretilen akýlcý ilaç listelerine neden uy-
makla yükümlü olsunlar? Mesleki baðýmsýzlýk ilkesini korumak öde-
vi ahlaki bir sorumluluk yüklüyor; ancak akýlcý ilaç ölçütlerine göre
ilaç seçme ödevinin yerine getirilmesi, hekimlerin bireysel ahlaki du-
ruþlarýna, diðer deyiþle þansa býrakýlabilir mi? Bu noktada, bir diðer
kavramýn varlýðý etkisini gösteriyor: Saðlýk hizmetlerine eriþim hak-
ký. Ancak kullanýlan ilaçlar en etkin, en güvenli, en kolay uygulana-
bilen ve maliyeti en uygun ilaçlar olduðunda gereksinilen saðlýk hiz-
metine eriþim hakkýnýn gereði yerine getirilmiþ olur. Aksi durumlar-
da, yapýlan uygulamalarý, ‘gereksinilen saðlýk hizmetini sunmak’ ye-
rine ‘insanlara bir takým kimyasal maddeler vermek’ biçiminde ta-
nýmlamak daha doðru olacaktýr. Öyleyse, herkesin saðlýk hizmetleri-
ne eriþim hakkýný saðlamak gerekçesine dayanarak, reçete yazanlarýn
akýlcý ilaç seçmesi þansa býrakýlamaz; güvence altýna alýnmalýdýr.
Mesleki baðýmsýzlýk gibi saðlýk hizmetlerine eriþim hakký da ancak
sýnýrlama ile saðlanabilir. 

Özetle, hem mesleki baðýmsýzlýðýn saðlanmasý, hem de saðlýk hiz-
metlerine eriþim hakkýnýn gereðinin yerine getirilmesi için, özel ola-
rak yapýlandýrýlmýþ bir kamu kurumunun, bilimsel ölçütlere dayanan,
sürekli güncellenen ve tüm hekimlere iletilen ilaç listeleri oluþturma-
sý ve pazar sisteminde bu ilaçlarýn kullanýmýný güvence altýna almak
için elindeki tek yaptýrým gücünü kullanmasý, liste dýþýndaki ilaçlarýn
bedelini karþýlamamasý gerekir. Bilimsel bilgiye dayanan gerekçeler-
le açýklanabilen uygulamalar doðrudur, açýklanamayanlar ise yanlýþ-
týr. Bilimsel bilgiye dayanmayan, diðer deyiþle akýlcý ilaç seçim öl-
çütlerinde önceliði etkinlik, güvenilirlik ve kolay uygulanabilirliðe
deðil, maliyete veren uygulamalar hem mesleki baðýmsýzlýðý, hem de
saðlýk hizmetlerine eriþimi engeller. Tabii buraya dek yazýlanlarýn tü-
mü politikanýn dýþýnda bir yere ait; iç ve dýþ tutarlýlýk arayýþý üzerin-
den bir eleþtiri. -Meli -malý kipindeki cümleler naiv ve/veya akade-
mik diye nitelenebilir. Yine de, biz hekimlerin, iktidar alanlarý linç
meraklýsý pozitivistlerle þirket kuklalarýndayken doðruda nasýl dura-
bileceðimize, en azýndan doðruyu nasýl iþaret edebileceðimize iliþkin
düþünmenin önemli olduðunu sanýyorum.

* Dokuz Eylül ÜTF Týbbi Etik AD
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Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk
alanýnda birbiri ardýna yaþanan olum-
suz geliþmelere karþý “saðlýkta yýký-
mý durduralým” sloganýyla Türki-
ye’nin dört bir yanýndan yürüyüþe ge-
çen SES üyeleri, 17 Kasým günü An-
kara’da buluþtular. SES Baþkaný Kök-
sal Aydýn, 14 Aralýk’ta üretimden ge-
len güçlerini kullanacaklarýný açýkla-
dý. 

Türkiye’nin dört bir yanýndan ge-
len SES üyeleri, buluþtuklarý Ankara
Abdi Ýpekçi Meydaný’nda kitlesel bir
basýn açýklamasý düzenlediler. TTB,
KESK, TMMOB’un yaný sýra çok sa-
yýda siyasi parti ve demokratik kitle
örgütü temsilcisinin destek verdiði
kitlesel basýn açýklamasýna, çok sayý-
da hekim, saðlýk emekçisi ve yurttaþ-
lar katýldý. 

SES Baþkaný Köksal Aydýn, burada
yaptýðý konuþmada, Saðlýk ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak
saðlýk alanýnda yaþanan piyasalaþma-
yý, saðlýk hakkýnýn halkýn elinden a-
lýnmasýný protesto etmek amacýyla bir
süredir Türkiye’nin dört bir yanýndan
gruplar halinde yürüyüþe geçtiklerini
söyledi. Özellikle Doðu ve Güneydo-
ðu Anadolu Bölgesi’nden gelen yürü-
yüþ kolunun bu süreçte çok ciddi anti-
demokratik uygulamalarla karþý karþý-
ya kaldýðýný, engellemelerle karþýlaþ-
týklarýný anlatan Aydýn, tüm bu engel-
lemelere karþýn bugün burada toplan-

dýklarýný anlattý. Aydýn þöyle konuþtu:
“Ya saðlýk hizmetini piyasaya

devredeceðiz ya da nitelikli, eþit, üc-
retsiz, kamusal saðlýk hizmetini ta-
lep edeceðiz. Biz ikincisini seçiyo-
ruz. Bunun için 14 Aralýk’ta üre-
timden gelen gücümüzü kullana-
rak, antidemokratik yasalara karþý
alanlarda olacaðýz. Bu kavga bugün
baþlamamýþtýr. Ama bugünden iti-

baren büyüyecektir. Bugün çocuk-
larýmýzýn geleceðine sahip çýkma
günüdür. Her þeyin baþý saðlýk. Sað-
lýkta yýkýmý durduralým!”

Aydýn’ýn ardýndan konuþan TTB
Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy da, saðlýðýn sadece
bir hizmet dalý olmadýðýný, geniþ kitle-
lerin yararlandýðý bir insan hakký ol-
duðunu vurgulayarak, “Bu hak eli-
mizden alýnmýþtýr ama yeniden ka-
zanýlacaktýr. Bu uzun erimli, uzun
soluklu bir mücadeledir.  Bu müca-
delede hepimize baþarýlar diliyo-
rum” diye konuþtu. 

KESK Baþkaný Ýsmail Hakký
Tombul da, tüm kamu emekçileri ola-
rak 14 Aralýk’ta üretimden gelen gü-
cün kullanýlacaðýný bildirdi. 

Kitlesel basýn açýklamasý, sýk sýk a-
týlan “hastanelerimizi sattýrmayaca-
ðýz”, “saðlýkta yýkýmý durduralým”,
“saðlýk hakký satýlamaz”, “herkese
eþit, ücretsiz saðlýk” sloganlarý ve al-
kýþlarla sona erdi.

2 yýllýk çalýþma programý belirlendi
Baþkaný Dr. Füsun

Sayek’in anýsýna bir sunum yapýldý.
Kongreye, TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma
ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný
Cevdet Erdöl, ANAP Milletvekilleri
Muzaffer Kurtulmuþoðlu ve Dursun
Akdemir, EMEP Genel Baþkan Yardým-
cýsý Haydar Kaya, ÖDP Genel Baþkaný
Hayri Kozanoðlu, SDP Genel Baþkaný
Filiz Koçali’nin yaný sýra KESK Baþka-
ný Ýsmail Hakký Tombul, TMMOB
Baþkaný Mehmet Soðancý, THÝV Baþka-
ný Yavuz Önen ve SES Baþkaný Köksal
Aydýn da katýldýlar. 

Gürsoy’dan hükümete
eleþtiri

Kongrenin açýþ konuþmasýný TTB
Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Prof.
Dr. Gençay Gürsoy yaptý. Konuþmasýn-
da, AKP Hükümeti’nin göreve geldiði
tarihten bu yana sürdürdüðü Saðlýkta
Dönüþüm Projesi kapsamýnda bugüne
kadar yaþanan geliþmeleri deðerlendirdi.
Saðlýkta Dönüþüm Projesi’nin prototip
bir Dünya Bankasý projesi olduðunu be-
lirten Gürsoy, Türkiye’de uygulanan
modelin benzer ülkelere sunulan proje-
lerle birebir çakýþtýðýný söyledi. Gürsoy,
Saðlýkta Dönüþüm Projesi’nin felsefesi-
nin altýnda yatan þeyin bugün artýk açýk-
ça ortaya çýktýðýný, artýk herkesin Saðlýk-
ta Dönüþüm Projesi’nin neoliberal dün-
ya görüþü doðrultusunda saðlýk alanýnýn
adým adým piyasaya açýlmasý anlamýna
geldiðini kabul ettiðini kaydetti. 

Bugün itibarýyla, henüz tüm unsurla-
rýyla uygulamaya geçmiþ bir projeden
söz edilemeyeceðine dikkat çeken Gür-

soy, aile hekimliðinin henüz uygulana-
madýðýný, 1 Ocak 2007’den itibaren ya-
þama geçirileceði söylenen Genel Saðlýk
Sigortasý (GSS) ile ilgili olarak ise hiçbir
somut adým olmadýðýný anlattý. 

Gençay Gürsoy, Saðlýk alanýný bütü-
nüyle piyasaya açan Saðlýkta Dönüþüm
Projesi’nin ardýndan, en önemli sorun o-
larak kadrolaþmanýn öne çýktýðýný söyle-
di. Aslýnda bütün iktidarlarýn kadrolaþma
eðilimi içinde olduðunu belirten Gürsoy,
“Ancak, þunu rahatlýkla söyleyebili-
rim ki; 40 yýldýr bu alanýn içinde görev
yapmaktayým. Bu kadar gözü kara bir
kadrolaþmayý biz daha önce yaþama-
dýk” diye konuþtu. 

Saðlýk Bakanlýðý’nýn yaþanan sorun-
lara çözüm olarak “ithal hekim” öneri-
siyle geldiðine iþaret eden Gürsoy, buna
hekim eksikliðinin ve AB’ye entegras-
yon sürecinin gerekçe gösterildiðini, an-
cak tüm bunlarýn gerçekçi olmadýðýný
söyledi. Gürsoy “ithal hekim” önerisine
karþý çýkarken asla “yabancý düþmaný”
bir tutum içinde olmadýklarýný, ancak

saðlýk alanýndaki sorunlarýn çözümünün
buradan geçmediðine inandýklarýný da
sözlerine ekledi. 

TTB’nin görevleri
Gürsoy, konuþmasýnda TTB’nin di-

ðer alanlardaki faaliyetlerine de deðindi.
TTB’nin zaman zaman “üzerine vazife
deðilmiþ gibi görünen faaliyetler için-
de olduðu” yönünde eleþtiriler aldýðýna
iþaret eden Gençay Gürsoy, “aydýn” tu-
tumun bunu gerektirdiðini, TTB’nin ü-
zerine vazife olmayan iþleri geçmiþte
yaptýðýný, þimdi de yapmaya devam ede-

ceðini söyledi. Gürsoy, “Savaþa, þidde-
te, eþitsizliklere, antidemokratik uy-
gulamalara tavýr almak TTB’nin gö-
revidir. Bu konularda da, bizlere en az
mesleki sorumluluklarýmýz kadar gö-
rev düþmektedir” diye konuþtu. 

Kongreye katýlan konuklarýn konuþ-
malarýnýn ardýndan karar önergelerinin
tartýþýlmasýna geçildi. Kongreye sunulan
80 karar önergesi, hýzlý ilerlemek açýsýn-
dan kongrenin onayýyla oluþturulan bir
komisyonun ön incelemesine sunuldu.
Komisyon, ayný konuda verilmiþ önerge-
leri ya da birbiriyle iliþkili olanlarý tek

baþlýk altýnda topladý. Bazý karar önerge-
leri geri çekilir, bazýlarý da kongre tara-
fýndan reddedilirken, kabul edilen karar
önergesi sayýsý 60 oldu. 

Kongrenin en çok tartýþtýðý karar ö-
nergeleri, örgüt içindeki tüm kurullarda
her iki cinsin yüzde 40’dan az olmaya-
cak þekilde temsil edilmesi ve “Kürt so-
runu”na barýþçýl ve demokratik çözüm-
ler üretilmesinin toplum saðlýðýna olum-
lu katkýlar yaratacaðý yönündeki önerge-
ler oldu. Her iki önerge de oy çokluðuy-
la kabul edildi. Kongre, 19 Kasým Pazar
günü öðleden sonra sona erdi.

“Saðlýk, Maliye’nin iþi deðil”

Kamu emekçileri 
iþ býrakýyor

Maliye Bakanlýðý 
uygulamalarýna yargý engeli

Týp Dünyasý - ANKARA - Maliye
Bakanlýðý’nýn, TTB tarafýndan ayrý ayrý
açýlan davalarda görülen 1 Temmuz ta-
rihli “Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygu-
lama Tebliði”nde yer alan “vaka baþý ö-
deme” uygulamasý ile 29 Nisan ve 31
Mayýs tarihli tebliðlerde yer alan hekim-
lere reçete sýnýrlamasý getiren düzenle-
meleri, Danýþtay tarafýndan iptal edildi.

Maliye Bakanlýðý’nýn saðlýk alanýna
iliþkin olarak “Tedavi Yardýmýna Ýliþ-
kin Uygulama Tebliði” baþlýðý altýnda
getirdiði düzenlemeler, TTB’nin açtýðý
davalarda birer birer iptal ediliyor. Ýlk ip-
tal kararý 1 Temmuz tarihli tebliðde “va-
ka baþý ödeme” uygulamasýna iliþkin o-
larak Danýþtay 5. Dairesi’nden geldi.
TTB ve Ankara Ticaret Odasý’nýn açtýðý
davalarý birleþtirerek, 1 Temmuz tarihli
Tedavi Yardýmýna iliþkin Uygulama Teb-
liði’nde yer alan “vaka baþý ödeme” uy-
gulamasýnýn iptaline ve yürütmenin dur-
durulmasýna karar veren Danýþtay, kýsa
süre önce kararýn gerekçesini açýkladý. 

“Saðlýk hakkýna ulaþmayý
engelliyor”

Gerekçeli kararda, Maliye Bakanlý-
ðý’nýn vaka baþý ödeme modeline geçiþ
nedenlerinin açýk ve net biçimde ortaya
koyamadýðý; düzenleme yapýlýrken, sað-
lýk hizmetinin, týp biliminin gerekli ve
zorunlu kýldýðý biçimde yerine getirilme-
si amacýnýn gözardý edildiði vurgulandý.
Getirilen yeni modelin, saðlýk hizmetinin
sunumunda çaðdaþ taný ve tedavi araçla-

rýndan yararlanmayý engellediðinin be-
lirtildiði kararda, uygulamanýn toplumun
saðlýðýný bozucu, saðlýk hizmetindeki ka-
litenin geliþmesini engelleyici nitelikte
olduðu; içerdiði sýnýrlayýcý hükümler ne-
deniyle, sonraki evrelerde hastalýðýn te-
davisi için yapýlacak harcamalarýn art-
masýna yol açacaðý kaydedildi. Kararda
ayrýca, saðlýk hizmetinin yerine getiril-
mesiyle ilgili olarak yapýlacak düzenle-
melerin, Anayasa’da belirlenen temel il-
kelere uygun olmasýnýn zorunlu olduðu-
na da dikkat çekilerek, getirilen düzenle-
melerin, kapsamýndakilerin saðlýk hakký-
na ulaþmalarýný ve bu haktan en iyi bi-
çimde yararlanmalarýný engelleyici, do-
layýsýyla bireyin ve toplumun saðlýðýný o-
lumsuz yönde etkileyici hükümler taþýdý-
ðý; tüm bu nedenlerle, kamu yararý ve
hizmet gerekleri yönünden hukuka ayký-
rý olduðu vurgulandý. 

Reçete kýsýtlamasýna da
iptal

Danýþtay ayrýca, TTB tarafýndan açý-
lan bir diðer davada Maliye Bakanlýðý ta-
rafýndan yayýmlanan 29 Nisan 2006 ve
31 Mayýs 2006 tarihli Tedavi Yardýmýna
Ýliþkin Uygulama Tebliðlerinin hastala-
rýn saðlýk hizmetlerine eriþimini kýsýtla-
yan ve hekimlerin tedaviyi tayin hakkýna
sýnýrlama getiren maddelerinin yürütme-
sinin durdurulmasýna karar verdi.

Danýþtay 5. ve 10. Dairelerinin Ortak
Heyet olarak verdikleri 09 Kasým 2006
tarihli karar ile tebliðin;

- Reçetelere yedi günlük tedavi dozu-
nu aþmayacak þekilde ilaç yazýlacaktýr
hükmünü içeren 12.1 maddesinin birinci
fýkrasýnýn, 

- Antibiyotiklerin 5-7 günlük dozu-
nun reçete edilebileceði hükmünü içeren
12.1 maddesinin üçüncü fýkrasýnýn, 

- Ýlaçlarýn Saðlýk Bakanlýðýnca izin
verilen endikasyon ve kullaným dozu dý-
þýnda kullanýmýnýn ancak Saðlýk Bakan-
lýðýnca verilen onayla mümkün olacaðý
hükmünü içeren 12.1 maddesinin son
fýkrasýnýn, 

- Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RI-
MA, NASSA gibi gruplara giren) anti-
depresanlarý reçete edebilecek uzmanlýk
alanlarýný sýnýrlý ve eksik biçimde ifade
eden 12.7.2 maddesinin (a) bendinin i-
kinci fýkrasýnýn, 

- Yeni nesil antiepileptikleri reçete e-
debilecek uzmanlýk alanlarýný sýnýrlý ve
eksik biçimde ifade eden 12.7.25 madde-
sinin, 

- Bazý sistemik antimikrobik ve diðer
ilaçlarýn reçete edilmesinde uzman he-
kimler arasýnda ayrým yapan ve pratisyen
hekimlerin reçete yazma yetkilerini kýsýt-
layan Ek 2-A hükmünün, yürütmesinin
durdurulmasýna karar verildi. 

Yürütmenin durdurulmasýna iliþkin
bu karar gerekçeli olarak yazýlýp tarafla-
ra teblið edildikten sonra, yürütmenin
durdurulmasýna iliþkin gerekçeler ortaya
çýkacaðý gibi karara, Ýdari Dava Dairele-
ri Genel Kurulu nezdinde itiraz da müm-
kün olabilecek. 

baþ tarafý sayfa 1’de

TTB’nin de bu ge-
nelgelere karþý bir bir yasal yollara baþ-
vurduðunu ve sonuçlarýný almaya baþla-
dýðýný kaydeden Gürsoy, “Gerçeði yan-
sýtmayan, hastalarýn tedavi olanakla-
rýný ve hekimlerin meslek uygulamala-
rýný sýnýrlayan genelgelerle uðraþmak
istemiyoruz. Saðlýk alanýný yaz-boz
tahtasý haline dönüþtürülmesine son
verilmesini istiyoruz” diye ko-
nuþtu. 

Danýþtay’ýn tebliði iptal etme-
sine karþýn, halen bazý hasteneler-
de tebliðe baðlý uygulamalar ya-
pýldýðýna dikkat çeken Gençay
Gürsoy, Saðlýk Bakanlýðý’ný da
bu geliþmeler karþýsýnda sessiz
kalmakla eleþtirdi. Gürsoy, Mali-
ye Bakanlýðý’nýn yaptýðý düzenle-
melerin hiçbir bilimsel dayanaðý
olmadýðýný, sadece ilaçlarýn fiya-
týna bakýlarak bu düzenlemelerin

yapýldýðýný vurguladý. Antidepresanlar
gibi ne yazýk ki kötüye kullanmaya açýk
kimi ilaç gruplarýnda bazý sýnýrlamalara
gidilebileceðini de belirten Gürsoy, “An-
cak bu Maliye Bakanlýðý’nýn iþi deðil-
dir. Biz bunu söylüyoruz. Hele dozlara
müdahale edilmesini anlamak müm-
kün deðil” diye konuþtu.   

Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan

Gürsoy, hekimlik yaþamý boyunca hiçbir
dönemde Maliye Bakanlýðý’nýn saðlýk a-
lanýna bu kadar müdahale etmediðini
söyledi ve “Ýlaçlarýn yedi gün için reçe-
telendirilmesini istiyorlar. Ancak, bazý
ilaçlar bir ömür boyu kullanýlacak
türden. Bu tasarrufla vatandaþ heki-
min karþýsýna yedi günde bir çýkmak
zorunda býrakýlýyor. Yani tasarrufa

deðil masrafa neden oluyor” dedi. 
TTB Genel Sekreteri Altan A-

yaz da, antidepresan ilaçlarýn yal-
nýzca psikiyatristler tarafýndan ya-
zýlmasýnýn Türkiye koþullarýnda
mümkün olamayacaðýný söyledi.
“Uzman sayýsý Türkiye genelinde
ihtiyaca cevap verecek kadar de-
ðil. Bu ilacýn bu þekilde sýnýrlan-
dýrýlmasý vatandaþa hizmet etmek
deðildir” diyen Ayaz akýlcý ilaç kul-
lanýmýnýn özendirilmesi gerektiðini
kaydetti.

baþ tarafý sayfa 1’de

1 Temmuz
tebliðine dernek-
lerden tepki
Týp DDünyasý - AANKARA -
Maliye Bakanlýðý’nca 1
Temmuz tarihinde yürürlüðe
koyulduktan sonra “vaka
baþýna ödeme” ile ilgili bö-
lümü Danýþtay tarafýndan
iptal edilen  “Tedavi Yar-
dýmlarý Uygulama Tebliði”,
Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi’nin çaðrýsýyla bira-
raya gelen uzmanlýk der-
neklerince masaya yatýrýldý.
14 Kasým 2006 Salý günü
TTB Merkez Konseyi bina-
sýnda gerçekleþtirilen top-
lantýya, 22 uzmanlýk derne-
ði ile TTB Merkez Konseyi
ve TTB Hukuk Bürosu’nun
temsilcileri katýldý. Toplantý-
da, tebliðin hekim haklarý-
na da hasta haklarýna da
aykýrý olduðu, kýsýtlamalarýn
hekimleri çok zor durumda
býraktýðý belirtildi. Tebliðe
karþý olduklarýný dile getiren
uzmanlýk derneklerinin
temsilcileri, tebliðin uygu-
lanmamasý için gerekenle-
rin yapýlmasýna da hazýr ol-
duklarýný dile getirdiler. Uz-
manlýk dernekleri temsilci-
leri, bunun için Maliye ve
Saðlýk Bakanlýklarý ile gö-
rüþmeler yapýlmasýný, bü-
tünlüklü ve örgütlü bir çalýþ-
ma içinde bulunulmasýný,
uygulamanýn sakýncalarýnýn
basýnla paylaþýlmasýný ö-
nerdiler. 

“Tecrit devlet
politikasýdýr”
Týp DDünyasý - AADANA - A-
dana’da 26 Kasým 2006
tarihinde “F Tipi Cezaevleri
ve Tecrit”  konulu panel ya-
pýldý. Oturum baþkanlýðýný
Adana Tabip Odasý Baþka-
ný Dr. Osman Küçükosma-
noðlu’nun yaptýðý panelde
Türkiye’deki F Tipi cezaev-
leri ve uygulanan tecrit po-
litikalarý tartýþýldý. 
Adana Eczacý Odasý’nda,
ÝHD, Adana Tabip Odasý,
KESK, TMMOB ve Tecrite
Karþý Hukukçular Komitesi
tarafýndan düzenlenen pa-
nele, Adana Tabip Odasý
Baþkaný Osman Küçükos-
manoðlu, TÝHV Genel Sek-
reteri Metin Bakkalcý, Araþ-
týrmacý yazar Metin Demirer
ve Cezaevi Ýzleme Komitesi
Üyesi Av. Kemal Aytaç ko-
nuþmacý olarak katýldýlar.
Tecridin siyasi ve her türlü
muhalifler için uygulanan
bir politika olduðuna dikkat
çeken Metin Demirer, tecrit
uygulamasýyla, insanýn in-
sanlýðýndan gelen haklarý-
nýn elinden alýndýðýný söyle-
di.
Marx’ýn “Ýnsan iliþkilerinden
ibarettir, insaný iyi iliþkilerin-
den soyutlarsanýz, insaný
hayvanlaþtýrýrsýnýz” sözünü
hatýrlatan Demirer, “Ýnsan-
lar hapishaneye konduklarý
için bir, tecrit koþullarýnda
yaþamaya zorlandýklarý için
ikinci defa cezalandýrýlýyor-
lar” dedi.
F tiplerinin topluma bir teh-
dit olarak kullanýldýðýný ak-
taran Avukat Kemal Aytaç,
“Sisteme muhalefet, hak a-
rayan herkes F tiplerine ko-
nulma tehdidiyle susturul-
maya çalýþýlýyor. F tipleri
tüm bir toplumun sorunu-
dur” dedi. Uygulanan tecrit
politikalarýnýn kaldýrýlmasýný
güçlü bir ortak mücadeleye
baðlayan Aytaç, “Tek baþý-
na cezaevlerindeki müca-
dele yetersizdir. Ancak, top-
lumsal bir mücadele bu uy-
gulamanýn son bulmasýna
neden olur” dedi. Aytaç ya-
kýn arkadaþý olan Behiç Aþ-
çý’nýn ölüm orucu eylemini
etkili bir eylem tarzý olma-
dýðý için desteklemediðini
fakat tüm eylemlere katýldý-
ðýný söyledi.
Panel Metin Bakkalcý’nýn
konuþmasý ve cezaevlerin-
deki tecrit görüntülerinin
yer aldýðý sinevizyon göste-
riminin ardýndan sona erdi.
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Antalya'da saðlýk
hakkýna sahip
çýktý
Týp DDünyasý - AANTALYA -
SES Antalya Þubesi tarafýn-
dan organize edilen ve
Eðitim-Sen, Tüm Bel-Sen,
BES, Tarým Orman-Sen,
ESM, Yapý Yol-Sen, Kültür
Sanat-Sen, Haber-Sen,
BTS, Türk-Ýþ, Disk, Elektirik
Müh. Odasý, Ziraat Müh.
Odasý, Jeoloji Müh. Odasý,
Antalya Halkevi, Temel
Haklar Ve Özgürlükler
Derneði, Cumhuriyetçi
Kadýnlar Derneði, HÖC,
CHP, DSP, EMEP, ÝP, SDP,
ÖDP'nin katýldýðý  "Saðlýk
Haktýr. Hakkýmýza Sahip
Çýkýyoruz. Saðlýkta Yýkýmý
Durduralým" yürüyüþ ve
mitingi 25 Kasým
Cumartesi günü Antalya'da
yapýldý. Saat 12.30'da
Güllük-TRT kavþaðýndan
baþlayan yürüyüþe vatan-
daþýn katýlýmý da yoðun
oldu. Antalya CHP
Milletvekili Feridun
Baloðlu'nun da katýldýðý
mitingde  SES MYK üyesi
Ýlknur Baþer ve SES Antalya
Þube Baþkaný Mustafa
Kýlýnç birer konuþma yap-
týlar. Miting "Grup Güneþe
Yolculuk"  tarafýndan söyle-
nen türküler eþliðinde çek-
ilen halaylara sona erdi.
SES Genel Merkezi tarafýn-
dan organize edilen
"Saðlýkta Yýkýmý
Durduralým" kampanyasý
çerçevesinde Antalya'da
son iki aydýr bir dizi etkinlik
gerçekleþtiriliyor. Basýn
açýklamalarý, açýklama
sonrasý fiili yürüyüþler, imza
standlarý, halka ve çalýþan-
lara yönelik bildiri  daðýtýl-
masý, iþyeri, kahvehane ve
katýlan örgütlerin üyelerine
yönelik toplantýlarý ile son
olarak düzenlenen miting
bu etkinlikler arasýnda yer
alýyor.

Hasta deðil,
"müþteri"
memnuniyeti
Týp DDünyasý - AANKARA -
Antalya Ýl Saðlýk
Müdürlüðü, bir vatandaþlýk
hakký olan saðlýk hizmetine
ulaþmak isteyen vatandaþý
"müþteri" olarak
gördüðünü belgeledi.
Antalya Ýl Saðlýk Müdürü
Ýbrahim Gök imzasý ile
Antalya'da hastanelere
"Kalite Politikamýz" baþlýðý
ile asýlan afiþlerde, adeta
bir hastanenin deðil, bir
þirketin politikalarýndan
bahsedilirken, hastalar da
"müþteri" diye anýldý.  
Müþteri beklentilerine
cevap verecek olan hizmet-
leri de açýklayan Ýl Saðlýk
Müdürü Gök, doktorlardan
kaliteyi yükseltecek
faaliyetlerde bulunmalarýný
istedi. "Müþterilere" yönelik
"kalite politikasý" þunlarý
içeriyor:
- Hizmetlerin kalitesini etk-
ileyecek olan insan kay-
naklarýný doðru kullanmak.
- Kaliteyi yükseltecek
faaliyetlerde bulunmak.
- Bütün çalýþanlarý kalitenin
önemli bir parçasý haline
getirip kaliteye tam katýlýmý
saðlamak.
- Ýletiþim kanallarýný ve
tekniklerini geliþtirmek.
- Kalite þartlarýný yerine
getirmek.
- Kalite uygulamalarýný
izlemek.
- Ýyileþmenin sürekliliðini
saðlamak. 
Afiþlerde ayrýca, "Koruyucu
ve Tedavi Edici Saðlýk
Hizmetlerinin organizasyon
görevini Bakanlýk adýna
taþrada yürüten Ýl Saðlýk
Müdürlüðümüz; koþulsuz
müþteri memnuniyetini
hedeflemektedir" ifadesine
yer verildi.

Týp Dünyasý - ÝZMÝR - Ýz-
mir Saðlýk Platformu’nun Genel
Saðlýk Sigortasý ve aile hekimli-
ðine karþý düzenlediði “Ne
saðlýk kalacak, ne saðlýk ocaðý”
mitingi, hükümetin saðlýk politi-
kalarýna karþý gövde gösterisine
dönüþtü. Mitinge 12 bin kiþi ka-
týldý.  

Alsancak Gündoðdu Meyda-
ný’nda yapýlan miting için Ýzmir
ve çevre Ýllerden gelen yaklaþýk
12 bin kiþi Cumhuriyet Meyda-
ný’nda toplandý. “Güzel Ýzmir
saðlýk ocaklarýný vermeyecek”
pankartý arkasýnda Gündoðdu
Meydaný’na yürüyen saðlýk çalý-
þanlarý  ve Ýzmirliler “Saðlýk
hakkýndan vazgeçmeyeceðiz”
dediler. Mitinge SES, Tabip O-
dalarý, Eczacýlar Odasý, Diþ He-
kimleri Odasý, Veteriner Hekim-
ler Odasý, Pratisyen Hekimlik
Derneði, Türk Hemþireler Der-
neði’nin yaný sýra KESK’e baðlý
memur sendikalarý ve Belediye-
Ýþ Ýzmir Þubeleri, Yol-Ýþ 1 No’lu
Þube DÝSK Emekli-Sen, Birleþik

Metal-Ýþ üyesi iþçi ve memurlar
da katýldý. Mitingde sýk sýk
“AKP saðlýða zararlýdýr”, “O-
caklar sönmesin, çocuklar öl-
mesin” ve “Gün gelecek dev-
ran dönecek, AKP halka hesap
verecek” sloganlarý atýldý. 

14 Aralýk’ta iþ býrakma
çaðrýsý 

Ýzmir Saðlýk Platformu adýna
mitingi TTB Merkez Konseyi ü-
yesi Dr. Mustafa Vatansever ve
SES Ýzmir Þube Baþkaný Ergün
Demir birlikte sundular. 

Mitingde konuþan TTB Ge-
nel Sekreteri Dr. Altan Ayaz,
“saðlýk ocaklarý iþlevsiz” diyen
siyasi iktidarýn, sistemlerine sað-
lýk ocaklarýnýn en iyi iþlediði yer
olan Ýzmir’den baþladýklarýný ha-
týrlatarak, “Nusret Fiþek hoca-
mýz saðlýkta sosyalizasyona
Muþ’tan baþlamýþtý. Kendileri-
ne güveniyorlarsa oralardan
baþlasýnlar. Ýzmir aile hekimli-
ðine izin vermeyecektir” dedi. 

SES Genel Baþkaný Köksal

Aydýn, saðlýk hizmetinin kamu-
sal özelliðine dikkat çekerek
saðlýðýn, insanlarýn saðlýðý üze-
rinden kâr elde edilecek bir alan
olmadýðýn söyledi. 

Ýzmir Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Suat Kaptaner ise Saðlýk
Bakaný Recep Akdað’a Ýzmir’e
geldiðinde yeni sistemde saðlýk
çalýþanlarýnýn iþ güvencelerini
sorduklarýný aktaran Kaptaner,
“Bakan bize, ‘iþ güvencesi tem-
bellerin isteði. Ben iþ güvencesi
falan tanýmam’ dedi. Ama bu-
nu saðlýkçýlara böyle açýkla-
maya yanaþmýyorlar. Sözleþ-
meli statüye geçtikten sonra
bir daha eski kadroya dönüþ
yok. Bu sistem yalan üzerine
kurulu” diye konuþtu. 

KESK Genel Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul ise AKP Hükü-
meti’nin emek düþmaný politika-
larýna karþý mücadelenin yüksel-
tilmesine vurgu yaparak,
KESK’in 14 Aralýk’taki iþ býrak-
ma eylemine katýlým çaðrýsýnda
bulundu. 

Ýzmir saðlýk hakkýna
sahip çýktý 

Týp Dünyasý - DENÝZLÝ -
AKP Hükümeti’nin, Saðlýkta
Dönüþüm Programý kapsamýnda
baþlatmaya çalýþtýðý aile hekimli-
ði uygulamasý, pilot illerden De-
nizli’de büyük darbe yedi. 25
Kasým günü Denizli’de yapýlan
aile hekimliði yerleþtirmeleri
Saðlýk Bakanlýðý açýsýndan baþa-
rýsýzlýkla sonuçlandý. Denizli’de-
ki hekimlerin yüzde 62’si aile
hekimliðini reddetti. Kabul e-
denler ise istifaya baþladý. De-
nizli Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Hasan Akþýk, geliþmeleri De-
nizli’nin aile hekimliðini kabul
etmediðini belirtirken, aile he-
kimliðine karþý çýkanlarýn solu-
ðunu yanlarýnda hissetmek iste-
diklerini söyledi. 

Denizli Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Hasan Akþýk’ýn, aile hekimli-
ði konusunda Denizli’de yaþa-
nan süreç ve 25 Kasým’da yaþa-
nanlar ilgili olarak Týp Dünya-
sý’nýn sorularýna verdiði yanýtlar
þöyle:  

- Sayýn Akþýk, Denizli’de
yaþanan süreci anlatýr mýsý-
nýz?

Saðlýkta Dönüþüm Programý-
na karþý uzun bir süredir TTB ve
Tabip Odalarý olarak hep birlikte
bir savaþ veriyoruz. Bu savaþýn
en þiddetli olduðu bölgeler ara-
sýnda hiç kuþku yok ki Aile He-
kimliðinde pilot bölge seçilen il-
ler baþý çekmektedir. Denizli’de
de Aile hekimliði pozisyonlarýna
yerleþtirmelerin yapýldýðý günler
savaþýn en þiddetli yaþandýðý bir
cephe haline gelmiþtir. Bu süreç-
te Denizli’de hekimleri, saðlýk
çalýþanlarýný ve kamuoyunu bil-
gilendirmeye ve aktif olarak kar-
þý mücadeleye katmaya çalýþtýk.
TTB Merkez Konseyi’nin , Eski-
þehir Bolu ve Düzce’den gelen
meslektaþlarýmýzýn, üniversite-
lerden gelen birçok deðerli hoca-
mýzýn katýldýðý paneller ve top-
lantýlarla kitlemizi bilgilendir-
dik. Defalarca arkadaþlarýmýzla
ve STÖ ile Aile hekimliðini ve
Saðlýkta Dönüþümü tartýþtýk. De-
nizli’nin 4 saðlýk ocaðýnýn Nus-
ret Fiþek ödülü sahibi olduðunu,
koruyucu hekimlik ve birinci ba-
samak saðlýk hizmetlerinin son
derece geliþmiþ olduðunu, bu a-
landaki katkýlarýndan dolayý bu
sene NF Hizmet ödülünün De-
nizli Bulaþýcý Hast. Þube müdürü
Dr. Ýsmail Sancak’a verildiðini,
eðer aile hekimliðine geçilirse
Denizli’nin de Düzce gibi kaosa
sürükleneceðini ve koruyucu
hizmetlerin gerileyeceðini belirt-
tik. 25 demokratik sivil toplum
örgütü, meslek odasý ve sendika
ile Aile Hekimliði Kandýrmaca-
sýna Hayýr Platformu Kurduk ve
birçok etkinlik düzenledik. Son
günlere gelindiðinde ise aile he-
kimliðini Denizli’nin ilk günde-
mi haline soktuk. Hemen her gün
TV de ilk haber, gazetelerde
manþet ve TV açýk oturumlarýnýn
katýlýmcýsý olduk.

- Bu arada, atamalarýn
Saðlýk Bakanlýðý’nca dur-
durulduðu bir dönemde, Ýl
Saðlýk Müdürü ve Müdür
Yardýmcýsý’nýn  yakýnlarý-
nýn çeþitli yerlere atandýðýný
ortaya çýkardýnýz. Biraz
bundan bahseder misiniz? 

Ýkinci basamaktan birinci ba-
samaða atamalar aile hekimliði
yerleþtirmeleri nedeniyle Bakan-
lýkça aylardýr durdurulmuþken,
bu duyuru saðlýk müdürlüðü pa-
nosunda asýlý iken ve meslektaþ-
larýmýzýn bu yöndeki baþvurularý
iþleme konmazken, sadece Ýl
Saðlýk Müdürü’nün, Ýl Saðlýk
Müdür Yardýmcýsý’nýn ve yakýn
dostlarý bir ilçe devlet hastanesi
baþhekiminin ikinci basamaktan
Denizli’deki Merkez Saðlýk o-
caklarýna kadro atamalarý yapýl-
mýþ, aile hekimliði atamalarýnda
400 den fazla meslektaþýnýn önü-
ne geçmiþtir. Bunu kamuoyuna
açýkladýk, atama belgelerini su-
narak günlerce yerel ve ulusal
medyada bir saðlýk skandalý ola-
rak yer almasýný saðladýk. Ardýn-
dan Ýl Saðlýk müdürünü TV deki
açýk oturumlara davet ettik. Katý-
lacaðýný söylemesine raðmen ya-
yýn saati geldiðinde hiçbir açýk
oturuma katýlmadý hepsinden
kaçtý. Medya Ýl Saðlýk Müdürüne
günlerce NAPOTÝST (kendini
ve yakýnlarý kayýran) diye hitap
etti. 25 STÖ ile birlikte, yapmýþ
olduðu usulsüz atamalar nede-
niyle yetkisini kötüye kullandý-
ðýný, bulunduðu mevkinin itiba-
rýný zedelediðini ve bu nedenle
istifa etmesi gerektiðini belirten
bir basýn açýklamasý yaptýk. 

- Peki, saðlýk ortamýnda
bunlar yaþanýrken, vatan-
daþlarýn bu sürece bakýþý,
yaklaþýmý nasýl sizce?

Tüm bu süreçte meslektaþla-
rýmýzdan, saðlýk çalýþanlarýndan
ve kamu oyundan son derece o-
lumlu tepkiler aldýk. Vatandaþla-
rýmýz günlerdir Denizli’de aile
hekimliðini istemediklerini, en
azýndan yeterince tartýþýlmadýðý-
ný ve ertelenmesini istediklerini
belirtmek için çok yoðun bir þe-
kilde 184 SABÝM telefonlarýný
arayarak SABÝM’i iþlemez hale
getirmiþlerdir. Bakanlýk son de-
rece huzursuz hale gelmiþ ve va-
tandaþý etkileyemediði için Ýl
Saðlýk Müdürü Bakan tarafýndan
uyarýlmýþtýr. Tüm Türkiye’de
yaygýnlaþmasýnýn çok önemli ol-
duðunu düþünüyoruz.

- Gelelim 25 Kasým günü
yaþananlara… 25 Kasým
günü, Denizli’de gerek Tür-
kiye saðlýk ortamý açýsýndan
gerekse aile hekimliðinin
geleceði açýsýndan çok bü-
yük önem taþýyan olaylar
yaþandý. Anlatýr mýsýnýz? 

Artýk Aile hekimliðinin De-
nizli’de uygulanamayacaðý ka-
nýtlanmýþtýr. 25 Kasým 2006 gü-
nü Aile Hekimliði Yerleþtirmele-
rinin yapýldýðý EGS Kongre
Merkezinin önünde “Tercihimi-
zi Yaptýk - Saðlýk Ocaðý” yazan
pankartýn altýnda Aile hekimliði-
ne hayýr diyen uzman ve pratis-
yen hekimler, saðlýk çalýþanlarý,
STÖ ve Meslek Odalarý ve Hal-
kýn yaný sýra TTB MK ve çevre
tabip odalarýndan gelen arkadaþ-
larýmýzýn geniþ katýlýmý ile bir et-
kinlik düzenlenmiþ, Aile hekim-
liðine hayýr diyen arkadaþlarýmýz
yalnýz býrakýlmamýþtýr. Aile He-
kimliði eðitimi alan ve AH için
baþvurmasý istenen 482 hekim-
den sadece 184 hekim Aile he-

kimliðini kabul ederken 298 he-
kim aile hekimliðini reddetmiþtir
(%62). Periferin tamamýna yaký-
ný boþ kaldýðý gibi merkez saðlýk
ocaklarý bile boþ kalmýþtýr. Aile
hekimliðini reddeden arkadaþla-
rýmýzýn büyük çoðunluðu bu
mesleðe yýllarýný vermiþ ve çalýþ-
týklarý saðlýk ocaklarýný yoktan
var ederek tam bir ekip çalýþma-
sý anlayýþýyla koruyucu hekimlik
ve 1. basamak hizmetlerinde De-
nizli’yi en önde gelen illerden
yapmýþlardýr. Bunlar isteseler
merkezdeki herhangi bir saðlýk
ocaðýna aile hekimi olarak atana-
bilecekken en ücra ilçe ve köyle-
re bile geçici görevlerle sürgünü
göze alan onurlu meslektaþlarý-
mýzdýr. Yine aile hekimliðine ha-
yýr diyen meslektaþlarýmýzýn bir
bölümü de mesleðe yeni baþla-
yan ve düþük hizmet puanýna sa-
hip olan hekimler olmalarýna
raðmen merkezdeki boþ kadrola-
ra atanma fýrsatýný yakalamýþken
aile hekimliðini reddetme onuru-
nu göstermiþlerdir. Aile hekimli-
ðini seçen arkadaþlarýmýzýn bü-
yük çoðunluðunun bu tercihleri-
nin içlerine sinmediðini, bundan
son derece rahatsýz olduklarýný,
kalplerinin ve akýllarýnýn bizim
yanýmýzda kaldýðýný aile hekim-
liðini kabul ettikleri salondan çý-
karkenki ruh hallerine bakarak
çok iyi anlýyor ve yakýnda aramý-
za döneceklerini biliyoruz. Nite-
kim daha ilk günden itibaren aile
hekimliðinden istifalar baþlamýþ
ve hýzla artacaktýr.

- Bütün bunlar karþýsýn-
da Ýl Saðlýk Müdürlü-
ðü’nün tavrý ne oldu?

Tüm bunlar yaþanýrken Baþta
Ýl Saðlýk Müdürü olmak üzere Ýl
Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý ve
Þube müdürlerinin tamamýna ya-
kýný Aile Hekimliðini seçerek
makamlarýný tamamen  boþalt-
mýþlar ve önümüzdeki dönemde
getirmek istedikleri sistemin so-
rumluluðunu almaktan kaçmýþ-
lardýr. 

- Süreçte, Ýl Saðlýk Mü-
dürlüðü açýsýndan bir ta-
kým hukuksuzluklar da dik-
kat çekiyor. Bunlar için ne-
ler yapmayý düþünüyorsu-
nuz?

Aile hekimliði yerleþtirmeleri
sýrasýnda baþta atamalar ve puan-
lar olmak üzere bir çok hukuk-
suzluk yapýlmýþ olup bunlarla il-
gili Denizli Tabip Odasý tarafýn-
dan yerleþtirmelerin iptaline yö-
nelik davalar açýlmýþtýr. Yürüt-
meyi durdurma kararý kýsa süre-
de çýkacak ve aile hekimliði uy-
gulanamayacaktýr. Geçici görev
uygulamalarýna karþý da hukuk-
sal süreç devreye sokulacaktýr.

- Sayýn Akþýk, son olarak
eklemek istedikleriniz var
mý?  

Mesleðine, geleceðine ve hal-
kýn saðlýk hakkýna sahip çýkarak
aile hekimliðine hayýr diyen ve
saðlýkta dönüþüme karþý kararlý
mücadelelerini sürdüren Deniz-
li’deki hekimler adýna Aile He-
kimliðini kabul etmediðimizi bir
kez daha tekrarlýyor soluðunuzu
yanýmýzda hissetmek istiyoruz. 

Aile hekimliðine 
Denizli vurgunu

Týp Dünyasý - EDÝRNE - E-
dirne Tabip Odasý (ETO), Edir-
ne’de “Aile Hekimliði Uygula-
masýna Karþý Platform”u (A-
HUKP) oluþturulmasýna öncülük
etti. Platforma katký veren örgüt
sayýsý 28’e ulaþtý. 

Türkiye ve Edirne’de halkýn
ve saðlýk çalýþanlarýnýn en önem-
li gündeminin aile hekimliði pi-
lot uygulamalarý olacaðý öngörü-
sünden hareket eden ETO, aile
hekimliðinin genelde Türkiye ve
özelde Edirne’nin sosyo kültürel
ve sosyoekonomik yapýsýna, sað-
lýk örgütlenmesine uygun olma-
dýðýný ortaya koyan geniþ kap-
samlý bir rapor hazýrladý. ETO,
rapordaki tespitler doðrultusunda
uzun süredir yoðun bir çalýþma
programý yürütüyor.

Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Beledi-
ye Baþkanlýðý, Trakya Üniversi-
tesi (TÜ) Rektörlüðü, TÜ Týp Fa-
kültesi Dekanlýðý ve Valilik ziya-
retlerini gerçekleþtiren ETO, bu
ziyaretlerde ilgili raporu sunarak,
yeni dönemde örgütlü mücadele-
nin kararlýkla sürdürüleceðini
bildirdi. ETO, bu ziyaretlerde E-
dirne Ýli’ne özel risk gruplarýnda-
ki vatandaþlarýn aile hekimli-
ði/doktorluðu sistemsizliði ile
saðlýklarýnýn daha da kötüleþece-
ðini; bölgenin alt yapýsýnýn bu
uygulamaya elveriþli olmadýðýný;
saðlýk çalýþanlarýnýn ve meslek-
taþlarýmýzýn uygulama nedeniyle
çeþitli maðduriyetlerinin olacaðý-
ný; çaðdaþ ülkelerde bu tür uygu-

lamalardan hem insancýl hem de
maliyet-etkin olmamasý nedeniy-
le vazgeçildiðini; kötü sonuçlarý
bilinen bu tür uygulamalarýn ül-
kemize zaman - emek - ekono-
mik kayýplar getireceði, yoksul-
luða sürükleyeceðini aktardý. 

Aile hekimliðine karþý yürü-
tülecek çalýþmalarýn ses getire-
bilmesi, baþarýya ulaþabilmesi i-
çin toplum tabanlý olmasý gerek-
tiðini tespit eden ETO, toplumsal
muhalefetin oluþturulmasý amacý
ile 1 Haziran 2006 tarihinden bu
yana Aile Hekimliði Uygulamasý
Karþý Platformu’nu (AHUKP) o-
luþturdu ve ilk toplantýsýna ön-
derlik etti. Gönüllülük esasýna
göre yürütme belirleyen A-
HUKP, daha sonra haftalýk top-
lantýlarla projelerini belirledi.
Platforma  katýlan kurum ve ku-

ruluþlarýn sayýsý 28’e ulaþýrken,
katký veren örgütler, platformun
kuruluþ amacý ve yapmayý plan-
ladýðý çalýþmalar bir basýn top-
lantýsý ile görsel ve yazýlý medya-
ya duyurdular. 

Yapýlan toplantýlar sonucunda
temel olarak, halký ve saðlýk çalý-
þanlarýný bilinçlendirmek amaçlý
afiþ ve el broþürlerinin hazýrlan-
masý, basýlmasý, daðýtýlmasý,
kahve ziyaretleri ile halkýn aile
hekimliði ve Genel Saðlýk Sigor-
tasý (GSS) konularýnda bilgilen-
mesini saðlamak ve kamuoyu o-
luþturmak amaçlý toplantýlar ya-
pýlmasý, Eylül ayýnda gerçekleþ-
tirilen kitlesel basýn açýklamasý-
nýn ardýndan çalýþmalarýn düzen-
li olarak yürütülmesine karar ve-
rildi.

Edirne Tabip Odasý, 
toplumsal muhalefetin 

oluþturulmasý amacý ile 
1 Haziran 2006 

tarihinden bu yana 
Aile Hekimliði Uygulama-

sý Karþý Platformu’nu 
(AHUKP) oluþturdu

Edirne’de aile hekimliði
platformu oluþturuldu
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“Ýç kamuoyu” diye altýný çi-
zerek ifade ediyorum; çünkü dýþarýda böyle bir tartýþ-
ma hemen hemen hiç yok. 

Hükümet ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn medyaya yöne-
lik bazý açýklamalarýnda "muhalefet partisi" gibi
davranmakla suçlamalarý bir yana býrakýlýrsa, toplum-
da TTB'nin örgütsel imajý hiçbir zaman ciddi bir
eleþtiri konusu olmamýþtýr. Kaldý ki Saðlýk Bakanlýðý
medya karþýsýnda arada bir böyle suçlamalar
yaparken, Baþbakan sivil kamuoyunun eðilimlerini
deðerlendirirken toplum nezdinde "kanaat önderi"
olarak kabul edilen örgütler arasýnda muhalif
duruþunu bilerek TTB'ye özel bir yer vermektedir. 

Dinci kesimi temsil eden basýnýn, zaman zaman
bizleri hedef gösteren kindar tutumlarý dýþýnda, genel
olarak medyanýn TTB’ye karþý tavrý olumludur. TTB
yöneticileri, sözü dinlenen, kendi görüþlerini yansýt-
masalar da, saygý duyulan toplumsal muhalefet sözcü-
leri olarak kabul edilir.

“Tevazu”yu bir yana býrakýp ifade edelim ki, siya-
si partiler, sendikalar, meslek örgütleri nezdinde de
TTB’nin tartýþýlmaz, saygýn bir yeri vardýr. Çoðu za-
man birlikte hareket ettiðimiz sol toplumsal muhale-
feti temsil eden örgütler arasýnda TTB birleþtirici, so-
run çözücü, çeliþkileri deðil ortak noktalarý öne çýka-
ran, maceracýlýða prim vermeyen, demokrasiye, katý-
lýmcýlýða önem veren tutumuyla “olmazsa olmaz” bir
yere sahiptir.

Kabul edelim ki bu saygýnlýk, TTB yönetiminin
yaþadýðýmýz tarihsel evrede çeþitli iç ve dýþ etkenler
nedeniyle yükselen tepkisel dinci, milliyetçi ve mili-
tarist eðilimlerin kuyruðuna takýlmayan, barýþtan, de-
mokrasiden, laiklikten yana, baðýmsýz, cesur ve karar-
lý tutumunun ürünüdür. Bu tutum toplumumuzda gi-
derek kemikleþen kutuplaþmanýn ve öne çýkan güç o-
daklarýnýn dýþýnda bir duruþu ifade ediyor. 

Ayrýntýya boðulmadan genel çizgileriyle ifade e-
dersek; bu kutuplardan biri dýþ iliþkilerde ABD ile
stratejik ortaklýða, AB ile bütünleþmeye ve “neolibe-
ral” dünya sistemine entegre olmaya çalýþan, “Ilýmlý
Ýslam” ve “Büyük Ortadoðu” projeleriyle içli-dýþlý
AKP merkezli bir iktidar kanadýný temsil ediyor. Bu
kanadýn AB ile iliþkileri, içinde çeþitli çeliþkiler taþý-
yor. AB’nin demokrasi ve insan haklarý konusundaki
taleplerini ancak kendi iþine yarayacak oranda karþý-
lamaya çalýþýyor. Öte taraftan da, milliyetçi yükseliþin
olasý oy kaybýnýn telaþýndan kurtulamýyor. Kürt soru-
nu konusunda bir adým atmayý deniyor ama ayný endi-
þeyle duraksýyor ve geri dönüyor. Askeri kesimle
“türban” ve “laik eðitim” konularýnda sýkýntýlý bir
gerilim yaþýyor ama ABD eksenli iliþkilerde aralarýn-
da ciddi bir görüþ ayrýlýðý olmadýðýnýn da bilincinde.
Sermaye kesimi ve emek örgütlerinin bir bölümü ba-
zý itiraz noktalarý dýþýnda genel olarak bu kutba yakýn
duruyor. 

Ýkinci kutup, “Kemalizm” dahil olmak üzere ken-
dilerine çeþitli adlar yakýþtýrmalarýna karþýn, genel o-
larak milliyetçi-militarist eðilimler etrafýnda þekille-
niyor. Sonradan olma milliyetçi odaklar giderek gele-
nekten milliyetçi-ülkücü MHP çevreleriyle bütünleþi-
yor. Her zaman olduðu gibi “sonradan olmalar”, za-
man zaman gelenekten milliyetçilerden daha saldýr-
gan ve daha kindar davranýyorlar. Bu kesimin “anti-
emperyalizm” söylemi, içi boþaltýlmýþ militar bir “va-
tan-millet” edebiyatýna ve “Ýttihat-Terakki” gelene-
ðine dayanýyor. Emperyalizmin öteki yüzü olan “neo-
liberal saldýrý” konusundaki toplumsal muhalefetin
uzaðýndalar. Demokrasi, barýþ, çoðulculuk gibi kav-
ramlar karþýsýnda en sert tepkiler onlardan geliyor. Bir
yandan anti emperyalist sloganlar atýp, askeri müca-
dele çaðrýlarý yaparken, ABD-Ýsrail-Türkiye arasýnda-
ki askeri iþbirliði-anlaþmalarýný, ortak askeri manev-
ralar, üstleri, tesisleri, Genel Kurmay-Pentagon iliþki-
lerini görmezlikten geliyorlar.

TTB yönetimi her vesile ile tekrarladýðýmýz gibi
bu iki kutbun dýþýnda, eþitlikçi, katýlýmcý, özgürlükçü,
çoðulcu bir demokrasiden, laiklikten, baðýmsýzlýktan,
barýþtan, insan haklarýndan yana, antiemperyalist, an-
timilitarist bir deðerler sistemini önceliyor. Saðlýk ala-
nýnýn sorunlarýnýn neoliberal yaklaþýmlarla çözüleme-
yeceðini, bu politikalarýn eþitsizlikleri, dýþa baðýmlýlý-
ðý körüklediðini görerek, saðlýkta dönüþüm programý-
ný antikapitalist bir anlayýþla eleþtiriyor ve engelleme-
ye çalýþýyor.

Bu yüzden de zaman zaman, yukarýda kaba hatla-
rýyla özetlediðim bu odaklardan birinin, çoðu zaman
da her ikisinin husumetine hedef oluyor. Bu husumet
dýþ kamuoyunda fazla yankýlanmýyor ama TTB çevre-
lerinde çeþitli biçimlerde kendini açýða vuruyor. Ki-
mileri bir bildiride kullanýlan bir sözcük üzerine akýl
almaz spekülasyonlar yapýyor. Kimileri elektronik or-
tamda tehditler savuruyor. Kimleri benim bundan 15-
20 yýl önce kurucularý arasýnda yer aldýðým bir vakfýn
(Tarih Vakfý) Soros’dan, 2 yýl önce proje karþýlýðý pa-
ra aldýðýný (?) ileri sürüyor (20 yýl önce Soros’un adý-
ný bile duymamýþtýk..). Kimileri de TTB’nin “Kürt
Sorunu” ile ilgilenmesini diline doluyor.

Biz mesleki sorunlarýmýz yanýnda, Kürt sorunu da-
hil olmak üzere ülkemizin, bölgemizin ve dünyamýzýn
içinde bulunduðu tüm sorunlarýn TTB’nin gündemin-
de olduðunu düþünüyoruz. Elbette bütün bunlarýn ara-
sýnda önceliðimiz saðlýk alaný ve mesleki sorunlarý-
mýzdýr. Nitekim 55. Genel Kurulumuzda, bazý eksik-
liklere ve hatalara karþýn sorunlarýmýz, zaman zaman
yaþanan gerilimleri bir yana býrakýrsak, uygar ölçüler
içinde ele alýndý. En çok rahatsýzlýk uyandýran Kürt
sorunu konusundaki tartýþmalar, ön yargýlarýn ne ka-
dar yersiz, suçlamalarýn ne kadar mesnetsiz olduðunu
açýkça ortaya koydu. 

Önemli olan korkmadan, kavram faþizmine sap-
madan, düþünce yasaðý koymadan sorunlarý açýk yü-
reklilikle tartýþabilmek ve ortak noktalarý öne çýkar-
maktýr. Esasen, TTB gibi bir örgütün bütün kitlesiyle
her konuda ayný görüþlere ve yaklaþýmlara sahip ol-
masýný beklemek yersizdir; öyle olmasý doðru da de-
ðildir. Unutmayalým ki böyle monolitik yapýlar de-
mokrasilere deðil faþizan rejimlere yakýþýr.
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gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

baþ tarafý sayfa 1’de

Týp Dünyasý - DÝYARBA-
KIR - Diyarbakýr Tabip Odasý
(DTO) Eðitim Komisyonu, me-
zuniyet sonrasý eðitim etkinlik-
leri kapsamýnda 2006-2007 dö-
nemi eðitim programýný hazýrla-
dý. 30 Ekim 2006 tarihinde ya-
pýlan ilk etkinlikte Akciðer Has-
talýklarýna Pratik Yaklaþým ko-
nusu iþlendi. Prof. Dr. Recep I-
þýk’ýn baþkanlýðýný yaptýðý kon-
feransa Prof. Dr. Abdurrah-
man Þenyiðit konuþmacý olarak
katýldý. 21 Kasým 2006 tarihinde
Pulmoner Emboli konulu panel
yapýldý. Oturum Baþkanlýðýný
Prof. Dr. Füsun Topçu’nun
yaptýðý bu panelde, Prof Dr.
Orhan Ayyýldýz, Doç. Dr. Ha-

san Nazaroðlu Yrd. Doç. Dr.
Levent Akyýldýz pulmoner em-
boli taný ve tedavisini tartýþtýlar.
30 Kasým 2006 tarihinde ise
“Üreme Sistemleri Kanserle-
ri” baþlýklý panel gerçekleþtiril-
di. Prof. Dr. Melikþah Er-
tem’in baþkanlýðýný yaptýðý otu-
ruma, Prof . Dr. Umur Ku-
yumcu, Prof. Dr. Hayrettin
Þahin, Prof . Dr. Ýbrahim Taç-
yýldýz ve Dr. Alper Hatipoðlu
konuþmacý olarak katýldýlar. 

Dicle Üniversitesi Týp Fa-
kültesi Konferans Salonunda
düzenlenecek olan bu etkinlik-
lerin tümü, TTB tarafýndan kre-
dilendirilmiþ olup, dileyen tüm
hekimlerin katýlýmýna açýktýr. 

Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk
Bakanlýðý’nýn 2007 bütçesi 204.9
milyar YTL olarak açýklandý. Ankara
Tabip Odasý (ATO), bütçenin bir ön-
ceki yýla göre yüzde 12 oranýnda azal-
týldýðýný bildirdi. 

ATO Saðlýk Politikalarý Komisyo-
nu, Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2007 bütçe-
sinin açýklanmasýnýn ardýndan, bütçe-
yi deðerlendiren bir rapor hazýrladý.
Rapor, 23 Kasým günü ATO’da dü-
zenlenen ve ATO Yönetim Kurulu ü-
yeleri Dr. Selçuk Atalay, Dr. Figen
Þahpaz ve Dr. Vahide Bilir’in katýl-
dýðý bir basýn toplantýsýyla açýklandý.
Basýn toplantýsýnda, “Bütçe 2007”;
“IMF ve Dünya Bankasý’nca son
dört yýlýn en iyi aile hekimi seçilen
Saðlýk Bakaný Recep Akdað” tara-
fýndan “borç ve faiz ödemeleri sýký-
þýklýðýnda, halkýn saðlýk hakkýnýn
tümüyle yok edilmesinde ve saðlý-
ðýn piyasalaþtýrýlmasýnda” kullaný-
lan bir ilaç olarak nitelendi ve “Bütçe
2007”nin özellikleri hazýrlanan pros-
pektüs ile anlatýldý.

Bütçede yüzde 12’lik ka-
yýp

SSK saðlýk kuruluþlarýnýn bir yýl
önce Saðlýk Bakanlýðý’na devredildi-
ði anýmsatan Dr. Selçuk Atalay, bu
devir iþleminden sonra doðal olarak
SSK bütçesinin de Saðlýk Bakanlýðý
bütçesine eklenmesi gerektiðinden,
geçen yýl için Saðlýk Bakanlýðý bütçe-
sinin en azýndan yüzde 6.8’e çýkarýl-
masýný beklediklerini söyledi. Buna
karþýn, geçen yýl Saðlýk Bakanlýðý
bütçesinin yüzde 4.3 olarak belirlen-
diðini ve Saðlýk Bakaný Recep Ak-
dað’ýn bunu olaðanüstü bir artýþmýþ
gibi yansýtmaya çalýþtýðýný belirten A-
talay, “Oysa ki, gerçekte dramatik
bir düþüþ vardý. Bu yýl ise saðlýða
ayrýlan payýn oraný yüzde 3.2’ye

düþmüþ bulunuyor. Bu, SSK’nin
devrinden bu yana saðlýk bütçesin-
de yüzde 12 oranýnda bir kayýp an-
lamýna gelmektedir” diye konuþtu. 

Kaynaklar özel sektöre
Raporda þu tespitlere yer verildi:
- 2007 bütçesi “Saðlýkta Dönü-

þüm Programý” çerçevesinde Bakan-
lýðýn alandaki rolünü küçülten ve
planlayýcý-denetleyici yapýya indirge-
yen bir anlayýþla hazýrlanmýþtýr. 

- Genel olarak yatýrýmlara yer ve-
rilmeyen 2007 bütçesi, Saðlýk Bakan-
lýðý için de benzer çizgiyi taþýmakta-
dýr. Böylece önümüzdeki dönemde
halkýn yararlandýðý kamu hizmetleri-
nin niteliðinin daha da düþeceði anla-
þýlmaktadýr.

- Genel bütçede yer alan 8.8 mil-
yar YTL’lik “sermaye aktarýmý” ka-

leminin önemli bir kýs-
mýnýn; özel (yerli ve ya-
bancý) saðlýk sektörüne
yatýrým v.b. þekillerde
aktarýlabileceði görül-
mektedir.     

- AKP politikalarý
sonucunda kamu
hastaneleri, fiilen
döner sermaye ile a-
yakta kalan “iþlet-
melere” dönüþtü-
rülmüþtür. Özel-
likle 2006’nýn ikinci
yarýsýndan itibaren hükümet sosyal
güvenlik kuruluþlarýnýn geri ödemele-
rini “özel saðlýk kuruluþlarý” söz
konusu olduðunda aksatmazken, ka-
mu hastaneleri ve üniversite hastane-
lerine ödemeleri kýsmaktadýr. Bu sü-
reç saðlýk alanýnýn bugünkü koþullar-

da nasýl özelleþtirildiðine iþaret et-
mektedir.  

- 2007 Bütçesi sosyal güvenlik a-
lanýnda GSS’yi esas alarak planlan-
mýþtýr. Bütçede sosyal güvenlik dev-
let prim katkýsý olarak 10.1 milyar

YTL ayrýlmýþtýr. Bu kayna-
ðýn önemli bir
kýsmýnýn, GSS
k u r u m u n u n
yapýsal harca-
malarýna gide-
ceði görülmek-
tedir. Bunun ha-
ricinde sosyal gü-
venlik sisteminin
açýklarý için 20
milyar YTL’lik bir
pay ayrýlmýþtýr. 

- 2007 bütçesin-
de yüzde 15 artacaðý
öngörülen gelirlerin;
halktan dolaylý vergi-
ler biçiminde toplana-

caðýný, bu durumun gelir daðýlýmýný
daha da bozacaðý anlaþýlmaktadýr.
Bozulan gelir daðýlýmýnýn ve derinle-
þen yoksullaþmanýn -saðlýk hizmeti
giderek ticarileþirken- geniþ halk ke-
simleri için saðlýk hakkýnýn yok olma-
sý anlamýna geleceði ortadadýr.

- 2007 ile uygulamaya girecek
GSS, halkýn saðlýk hizmeti için daha
fazla cepten ödeme yapmasýna ve son
kertede “týbbi yoksulluða” sebep ola-
caktýr.

- IMF’nin istekleri doðrultusunda
2007’de saðlýða ayrýlan pay 2006’dan
da düþük tutulmuþtur. “Saðlýkta ke-
mer sýkmayý” öngören 2007 bütçesi-
nin ülkemiz insanlarýnýn saðlýðýný da-
ha da bozacaðý açýktýr. Saðlýktan ta-
sarruf bu ülkenin sadece bugününe
deðil geleceðine de bir saldýrýdýr.
“Saðlýktan tasarruf ölüm demek-
tir”.

ATO 2007 saðlýk bütçesini deðerlendirdi…

Týp Dünyasý - ANKARA - Gazi
Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Ýliþkiler Fa-
kültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Aziz
Konukman, 2007 bütçesinin saydam
ve analitik olmadýðýný, bütçede yine
faiz ödemelerinin öncelendiðini söy-
ledi.

Aziz Konukman, 2007 bütçesinin
açýklanmasýnýn ardýndan, TTB’de dü-
zenlenen bir toplantýyla, bütçe verile-
rini deðerlendirdi. Türkiye’de bütçe-
lerin saydam olmadýðýný belirten Ko-
nukman, 5018 sayýlý yasa ile bütçele-
rin saydam hale getirileceðinin hük-
me baðlandýðýný ancak 2007 bütçesi-
nin saydam olmadýðýný söyledi. Büt-
çede yine alt rakamlarýn olmadýðýný
belirten Konukman, “Gelir bölü-

münde ise ayrýntý var” diye konuþ-
tu. 

Bütçeler hazýrlanýrken harcamala-
rýn öncelik taþýdýðýný belirten Konuk-
man, kamu giderlerinin tespit edilip
sonra bütçe yaratýlmasý gerektiðini,
ancak IMF ile bunun deðiþtiðini kay-
detti. Konukman, “Artýk bütçede
‘önce faiz’ deniyor” dedi. Konuk-
man, medyanýn da bütçenin bu özelli-
ði konusunda “suskun” olduðunu be-
lirtti.

3 yýllýk plan tutmuyor 
Bütçelerin artýk 3 yýllýk olarak ha-

zýrlandýðýný belirten Aziz Konukman,
bu üçer yýllýk bütçelerin birbiriyle u-
yumlu olmasý gerektiðine dikkat çe-
kerek; “Yani 2006-2007-2008 bütçe-
si ile 2007-2008-2009 bütçesi birbi-
riyle uyumlu olmalý. Ancak bu ya-
pýlmadý. Bu yýlki 3 yýlýk planda çok
büyük deðiþiklikler oldu ve bunu i-
zah eden yok” diye konuþtu. Konuk-
man, faiz ödemeleri için Temmuz a-

yýnda 44 miyar YTL ödeme yapýlaca-
ðýnýn belirtilmesine karþýn, þimdi 53-
54 milyar YTL olarak açýklandýðýna i-
þaret ederken, “Bu arada ne deðiþti”
sorusunu yöneltti. 

“Seçim bütçesi” 
Konukman, 2007 bütçesinde ser-

mayeye 8.8 milyar YTL vergi muafi-
yeti getirildiðini, faiz dýþý harcamala-
rýn arttýðýný, mal ve hizmet alýmlarý i-
le yatýrýmlarda azalma olduðunu bil-
dirdi. Saðlýk Bakanlýðý bütçesi düþü-
rülürken Diyanet’in bütçesinin yüzde
35 oranýnda arttýðýný belirten Konuk-
man, bunun bir seçim bütçesi olduðu-
nu vurguladý.

Doç. Dr. Aziz Konukman, kýsa süre önce 
açýklanan 2007 Bütçesi’ni TTB’de katýldýðý bir 

toplantýda deðerlendirdi

TTB’nin siyasi profili

DTO Eðitim Komisyonu toplantýlarý

Týp Dünyasý - ANKARA - Yargý-
tay, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Nec-
det Ünüvar hakkýnda “yargý karar-
larýný yerine getirmemekten” açýlan
davada “görevde keyfi davrandýðý”
suçlamasýyla 8 ay 22 gün hapis ceza-
sýna ve ayný süreyle kamu hizmetle-
rinden men edilmesine karar verdi.
Ünüvar’ýn cezasý ertelenirken, TTB
Merkez Konseyi, bir yazýlý açýklama
yaparak Saðlýk Bakanlýðý Müsteþa-
rý’nýn istifasýný istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden Ünü-
var’a verilen ceza ile ilgili olarak ya-
pýlan açýklamada, AKP Hükümeti’nin
iktidara gelmesinden bu yana saðlýk

alanýnda sýkça varolan yasalara ve
hukuk kurallarýna aykýrý düzenleme-
ler yapýldýðý belirtilerek, baþta TTB
olmak üzere çeþitli kurum ve kuruluþ-
larýn bu hukuka aykýrý uygulamalarýn
önüne geçebilmek amacýyla yargý yo-
luna baþvurduðu hatýrlatýldý. 

Özellikle þef ve þef yardýmcýlýkla-
rýnda yapýlan hukuksuz atamalara i-
liþkin olarak Saðlýk Bakanlýðý aley-
hinde gerek TTB, gerekse uygulama-
dan etkilenen hekimler tarafýndan çok
sayýda dava açýldýðýna dikkat çekilen
açýklamada, “Bu davalar Anayasa
Mahkemesi’nin atama yasasýný ip-
tal etmesi ve bireysel davalarýn da

kazanýlmasýyla sonuçlandý. Buna
karþýn Bakanlýk, yargý kararlarýný
uygulamadý” denildi.

Açýklamada, Bakanlýðýn bu hu-
kuktanýmaz tavrýna tepkinin yine yar-
gýdan geldiði ve Saðlýk Bakaný Recep
Akdað’dan sonra en üst düzeydeki
yetkili kiþi olan Müsteþar Ünüvar’a
hapis ve görevden men cezasý verildi-
ði belirtildi. Açýklamada þöyle denil-
di:

“Yargýtay’ýn bu kararý, Saðlýk
Bakanlýðý’nýn hukuktanýmaz tav-
rýnda bir son noktadýr. Bu koþul-
larda, Necdet Ünüvar’ýn hapis ve
görevden men cezasýnýn ertelenme-

sinden yararlanarak görevine de-
vam etmesi kabul edilemez. Necdet
Ünüvar, ertelenmiþ de olsa kamu
görevinden men cezasý almýþ bir ki-
þi olarak görevinden ayrýlmalýdýr.
Türk Tabipleri Birliði olarak, Sað-
lýk Bakanlýðý Müsteþarý Necdet Ü-
nüvar’ý istifa etmeye, Ünüvar’ýn
“Bakanlýðýn emriyle hareket ettiði”
yönündeki beyaný doðrultusunda
Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ý da i-
çinde bulunduðu durumun gereði-
ni yapmaya ve yargý kararlarýný
uygulamama alýþkanlýðýndan vaz-
geçmeye çaðýrýyoruz.” 

2007 Bütçesi: Önce faiz

TTB: Ünüvar istifa etmeli

5 Aralýk 2006 saat 13.30-15.30: Panel:
AIDS, Oturum Baþkaný Prof. Dr. Eralp
Arýkan, Konuþmacýlar Doç. Dr. Günay
Saka, Prof. Dr. Celal Ayaz, Prof.. Dr. Se-
lahaddin Atmaca,  20 Ocak 2007 saat
14.00-15.00:Konferans: Sokak Çocuklarý,
Prof. Dr. Remzi OTO (Psikiyatri Anabi-
lim Dalý Öðretim üyesi), 24 Þubat 2007
Cumartesi, 09.00-11.00: Panel, Oturum
Baþkaný: Prof. Dr. M. Kamuran Bircan,
Yrd. Doç. Dr. A. Ferruh Akay (Hidronef-
rozlu çocuða yaklaþým), Yrd. Doç. Dr. Fa-
tih Atuð (Konjenital testis ve penis ano-
malileri), Yrd. Doç. Dr. Abdullah Gedik
(Enüresis Nokturna), Prof. Dr. Hayrettin
Þahin (Çocuklarda ürolojik aciller), 1
Mart 2007 saat 10.30-12.00:  Konferans:

Miyokard Ýnfarktüsü, Oturum Baþkaný
Prof. Dr. Nizamettin Toprak, Konuþmacý
Yrd. Doç. Dr. Kenan Ýltemur , 22 Mart
2007 saat 10.30-12.00: Konferans: Ane-
mili hastaya yaklaþým, Konuþmacý: Prof.
Dr. Orhan Ayyýldýz , 11 Nisan 2007 saat:
10.30-11.30: Konferans: Üst GÝS kanama-
larý, Oturum Baþkaný Doç. Dr. Mehmet
Dursun, konuþmacý Yrd. Doç. Dr. Þerif
Yýlmaz, 2 Mayýs 2007 saat: 13.00-13.40:
Konferans: Omurga Hastalýklarý ve trav-
malarý, Konuþmacý: Prof. Dr. Serdar Nec-
mioðlu, 27 Mayýs 2007, Saat 10:00-12:00
Panel: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarý,
Oturum Baþkaný Prof. Dr. Füsun Topçu,
Yrd. Doç. Dr. Tekin Yýldýz, Yrd. Doç.
Levent Akyýldýz, Güngör Ateþ.

Yapýlacak olan etkinliklerin takvimi þöyle: 

“Akdað IMF’nin aile
hekimi”

Ahmet Erhan
ödülünü aldý
Týp DDünyasý - AANKARA -
Þair Ahmet Erhan, “Þehir-
de Bir Yýlký Atý” adlý eseriy-
le deðer bulunduðu TTB
Behçet Aysan 2006 Þiir Ö-
dülü’nü, 17 Kasým 2006
Cuma akþamý, Ankara’da
Ekin Tiyatrosu’nda düzen-
lenen bir törenle aldý. 
2 Temmuz 1993’te, Sý-
vas’ta Madýmak yangýnýn-
da 36 kiþiyle birlikte yana-
rak yaþamýný yitiren þair
Dr. Behçet Aysan’ýn anýsý-
na bu yýl onikinci kez dü-
zenlenen törenin açýþ ko-
nuþmasýný TTB Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy yaptý. He-
kimlik mesleðinin zor ko-
þullarý gereði, edebiyata,
þiire, sanata muhtaç bir
meslek olduðunu belirten
Gürsoy, büyük hekimlerin
çoðunun yarý yansýmýþ, ya-
rý gizli kalmýþ sanatçý yön-
leri, yetenekleri olduðunu
söyledi. 
Aysan’ýn hekim dostu Se-
dat Iþýk’ýn Aysan’ý anlatan
konuþmasýnýn ardýndan,
Ödül Seçici Kurul üyesi
Ahmet Telli, deðerlendirme
tutanaðýný okudu. Telli, Er-
han’ýn þiir serüveninin, þiir
sevgisinin ve þiirde her za-
man nitelikli bir düzeyi tut-
turmasýnýn sonucunda bu
ödüle deðer bulunduðunu
söyledi. 
Ses tellerindeki rahatsýzlýk
nedeniyle geçirdiði ameli-
yattan dolayý bir süredir
konuþma istirahatinde o-
lan Erhan’ýn geceye iliþkin
olarak hazýrladýðý konuþ-
masýný eþi Hacer Erhan o-
kudu. Erhan’a ödülünü
TTB Merkez Konseyi Baþ-
kaný Prof. Dr. Gençay Gür-
soy verdi.
Behçet Aysan’ýn þiirlerinin
okunduðu geceyi, sanatçý
Cahit Berkay da sazý ve
sesiyle zenginleþtirdi.

SGK’nin ilk genel
kurulu yapýldý

Týp DDünyasý - AANKARA -
SSK, Emekli Sandýðý ve
Bað-Kur’un “tek çatý” altýn-
da toplandýðý Sosyal Gü-
venlik Kurumu’nun (SGK)
ilk Genel Kurulu 24 Kasým
2006 Cuma günü Anka-
ra’da yapýldý. Böylece, SSK,
Emekli Sandýðý ve Bað-
Kur’un tüzel kiþilikleri sona
ermiþ oldu. 

Genel Kurul’da SGK’nin
yönetimi belirlendi. Genel
Kurul’a Türk Tabipleri Birli-
ði adýna katýlan Genel Sek-
reter Dr. Altan Ayaz katýldý.
Burada yaptýðý konuþma-
da, Genel Saðlýk Sigorta-
sý’na (GSS) iliþkin olarak
TTB’nin pekçok noktada iti-
raz ettiklerini anýmsatan A-
yaz, ancak Hükümet’in
parlamentodaki çoðunlu-
ðuna dayanarak, herhangi
bir mutabakat aramaksýzýn
yasa taslaðýný meclisten
geçirdiðini ve 1 Ocak’tan i-
tibaren de yürürlüðe konu-
lacaðýný açýkladýðýný belirt-
ti. Ayaz, “ 1 Ocak’tan itiba-
ren Türkiye’de sosyal gü-
venlik primini ödeyemediði
için saðlýk hizmetlerinden
yararlanamayacak olan
vatandaþlarýn, katký payý ö-
demediði için rehin kala-
cak olan hastalarýn, saðlýk
iþletmelerine dönüþtürüle-
cek kamu saðlýk kuruluþla-
rýnýn ve sözleþmeli çalýþa-
cak olan saðlýk çalýþanlarý-
nýn vebali AKP’nin boynu-
na olacaktýr” diye konuþtu.
Ayaz, TTB olarak saðlýk
hakkýný ve hekimlerin özlük
haklarýný kürsülerde ve a-
lanlarda 1 Ocak’tan sonra
da aramaya devam ede-
ceklerini bildirdi.  
Bu arada, Anayasa Mah-
kemesi de, konuyu günde-
mine aldý. 
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Uzun zamandýr, Bütçe Uygulama Talimatý ile, özellikle kamu
görevlilerinin tedavi giderlerinin karþýlanmasýnda, hukuksal
düzenlemelere aykýrý olarak sýnýrlayýcý hükümler getirildi.

Bunlardan yargý kararý ile iptal edilenler, ertesi yýl virgülüne dokunulma-
dan yinelendi. Çalýþanýnýn saðlýk giderini karþýlamaktan çekilmeye yöne-
lik yaklaþým 2006 yýlý Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði ile sür-
dürülmek istendi. Ayrýca, bu arada birkaç yasada da deðiþiklikler yapýla-
rak Maliye Bakanlýðý’na saðlýk hizmetlerine iliþkin düzenleme yapma
yetkisi dahi tanýndý. Böylece tedavi giderlerinin karþýlanmasý ile ilgili dü-
zenlemelerin tamamen “finansman”a indirgenmesinin altyapýsý hazýrla-
narak yargý organlarýnýn düzenlemeler iptal etmesinin önüne geçilmeye
çalýþýldý.

Maliye Bakanlýðý, yasalar ile bu yetkiyi almýþ olmanýn rahatlýðý ve
IMF’nin saðlýk hizmetlerine iliþkin ayrýlan kaynaðýn kýsýlmasý gerektiði
direktifinin etkisiyle olsa gerek yepyeni düzenlemeler yaptý. Nisan ve
Mayýs aylarýnda yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Teblið-
lerini, Temmuz ayýnda yayýmlanan “Vaka Baþý Ödeme” tebliði izledi.

Ýlk yayýmlanan tebliðler ile hekimlerin kimi hastalýklarý tedavi yön-
temlerinden, reçeteye yazabilecekleri ilaçlarýn sayýsýna, hangi ilacý hangi
hekimin yazabileceðine kadar bir dizi kural getirildi. Ancak bilimsel da-
yanaklar üzerinde yapýlmasý gereken bu sýnýrlama ve düzenlemeler hiz-
metin maliyetinin düþük olmasý ölçütü üzerinden yapýlýnca trajikomik
görüntüler çýktý ortaya. Örneðin, bir yandan Saðlýk Bakanlýðý depresyon
tedavisinin birinci basamakta nasýl yapýlacaðýna iliþkin rehber yayýnlar-
ken öte yandan Maliye Bakanlýðý birinci basamak hekimlerinin depres-
yon tevdisinde kullanýlan ilaçlarý reçete edemeyeceðine iliþkin teblið ya-
yýmladý… 

Temmuz ayýnda yayýmlanan Teblið ise iþin tadýný iyice kaçýrdý. Týp e-
ðitiminin daha baþýnda öðretilen “hastalýk yok hasta var” ilkesi bu teb-
lið ile tümüyle yok edildi. Henüz tanýsý konulmamýþ hastalýklar paketlen-
di ve yapýlacak ödeme baþtan belirlendi. Örneðin, Devlet Hastanesinde-
ki Kadýn Hastalýklarý ve Doðum uzmanýna muayene olan bir hasta için
yapýlacak ödeme tutarý sadece 27,00 YTL’dir  ve bu miktarýn ödenmesi
ile o hasta için yapýlan ve neredeyse bütün iþ ve iþlemlerin bedeli öden-
miþ olmaktadýr. Hastalýðýn tipine göre sunulan hizmetin maliyetinin aný-
lan miktarýn üzerinde olup olmadýðý dikkate alýnmamaktadýr. Ya da daha
çarpýcý olaný, hastanede tomografi hizmeti sunuluyor ise hastaya çekilip
çekilmediðine bakýlmaksýzýn hasta baþýna 70-80 kuruþ para ödenecektir!
Saðlýk hizmet sunumunda yapýlan iþ bir kenara býrakýlarak “ne yaparsan
yap ayný para” denildiðinde ya hizmetin kalitesi düþer ya da hizmet su-
nucusu bir süre sonra hizmet sunamaz olur ki her iki durumda da hasta-
larýn zarar göreceði kuþkusuzdur. 

Bütün bunlarýn hastaya saðlýk hizmetinin daha iyi ve kaliteli sunul-
masý veya hizmetin etkin ve verimli sunulabilmesi için yapýlmadýðý açýk-
týr. Bu tebliðlerin yazýmýnda bakýþ açýsýnýn insan ya da saðlýk deðil para
olduðu apaçýk bellidir.

Üç Teblið için de Danýþtay’da açýlan davalarda yürütmenin durdurul-
masýna karar verildi. Maliye Bakanlýðý tarafýndan hizmet modelleri ile il-
gili olarak sunulan deðerlendirmeye göre “Vaka baþýna ödeme” modeli
hizmet kalitesi bakýmýndan “fena deðil” maliyet kontrolü açýsýndan ise
“iyi” olarak nitelenmiþtir. Danýþtay kararýnda, kamu hizmetlerinin en iyi
biçimde yerine getirilmesi temel ilkesine karþýn Maliye Bakanlýðýnýn
“fena olmayan” bir hizmet biçimini tercih etmesinin hukuka uygun ol-
madýðý belirtilerek, saðlýk hizmet sunumuna iliþkin yapýlacak yeni dü-
zenlemeler için de yol gösterilmiþtir: Maliye Bakanlýðýnýn “bu düzenle-
meleri yaparken önceliði, bir ‘kamu hizmeti’ olan saðlýk hizmetinin
‘nitelikli’ bir biçimde sunulmasý koþullarýnýn saðlanmasýna deðil,
‘saðlýk hizmetiyle ilgili harcamalardan tasarruf edilmesini’ saðlayýcý
yöntemlerin uygulanmasýna verdiði görülmektedir.” (…) “Saðlýk
hizmetinin yerine getirilmesinde, bu hizmetin özelliði ve insan yaþa-
mýnýn önemi nedeniyle, hizmetin kalitesi ön planda yer alýr. Bu ne-
denle, salt saðlýk harcamalarýnda tasarruf saðlamak ve denetim nok-
sanlýðýný gidermek amacýyla ve yeni getirilen sistemin, bugüne dek
uygulanan sisteme göre üstünlükleri somut ve hukuken geçerli bilgi
ve belgelerle ortaya konulmadan, saðlýk hizmetinin týp biliminin ön-
gördüðü biçimde yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte düzenle-
me yapýlmasý, kamu yararý ve hizmet gerekleri ile baðdaþtýrýlamaz.”

Nisan ve Mayýs aylarýnda yayýmlanan Tebliðlerin yürütmesi durduru-
lan hükümlerine bakýldýðýnda hastalarýn uygun tedavi  alma hakký, heki-
min de tedaviyi tayin etme yetkisi üzerine konulan sýnýrlamalarýn huku-
ka aykýrý bulunduðu görülmektedir. Bu karar ile hekimler arasýnda ilaç-
larýn reçete edilebilmesi bakýmýndan, hiçbir bilimsel ölçüte dayanmaksý-
zýn, getirilen uzman/pratisyen ayrýmlý sýnýrlamalar  ile reçete edilecek bir
çok ilaç için getirilen süreye baðlý sýnýrlamalar ortadan kaldýrýlmaktadýr.

Kýsa dönemde saðlýk ortamýný rahatlatan bu  kararlarýn uzun erimli
yansýmasý çok daha önemlidir. Çünkü bu kararlar, saðlýk hizmetlerinin
hastalar bakýmýndan bir hak olduðunu ve Devlet’e sosyal devlet olma
vasfýnýn anlamýný yeniden hatýrlatan, tarihe önemli bir not olarak düþüle-
cek niteliktedir. Sosyal devlet olmanýn doðasýna uygun olarak, ‘fena ol-
mayan’ saðlýk hizmetinin deðil, ‘iyi’ olanýn tercih edileceði bir yaklaþý-
mý yeniden görmek umuduyla…

Avukat Mustafa Güler

hukuk
öþesi k

“Fena deðil”…

Soldan Saða
1- Þarabý tadarak kalitesini belirleyen

kimse. 2- Avcýnýn av beklemek için taþ yý-
ðýnlarýndan yaptýðý pusu - Sert ve fazla ký-
zarmayan bir domates türü. 3- Yunan mi-
tolojisinde intikam tanrýçasý - Duman le-
kesi. 4- Ýran’ýn plaka iþareti - Elle örüle-
rek yapýlan kalýn halat. 5- Ýlave - Fran-
sa’nýn en uzun ýrmaðý - Müstahkem yer.
6- Coþkulu ve duygusal konularý iþleyen
þiir türü - Küçük tuzlu bisküvi. 7- Bir ta-
rým aracý - Ford otomobilinin bir modeli -

Oyunda kazanýlan her parti. 8-
Dinsel tören ve kurallarý - Bir
þeyin ön tarafý; cephe - Bir gýda
maddesi. 9- Afrika’da bir ýrmak
- Arpacýk soðaný. 10- Cinayet iþ-
lemiþ olan kimse - Medrese öð-
rencisi. 11- Telli bir çalgý - Os-
manlý devletinin Müslüman ol-
mayan uyruklarýna verilen ad -
Demiryolu. 12- incir aðaçlarýn-
da döllenmeyi saðlayan sinek -
Yakup Kadri Karaosmanoð-
lu’nun, Cumhuriyet’in ilk yýlla-
rýný konu alan romaný.

Yukarýdan Aþaðýya
1- Sürekli olarak aç kalma.

2- Arapçada “ben” - Pasifik Ok-
yanusu’nda bir ülke. 3- “Artýk demir al-
mak günü gelmiþse zamandan / Meçhule
giden bir …….. kalkar bu limandan”
(Yahya Kemal) - Güneydoðu Asya’da ye-
tiþen ve mobilya yapýmýnda kullanýlan bir
cins kamýþ. 4- Nazar deðmesine karþý tüt-
sü olarak kullanýlan bir bitki - “Gücü” de
denilen ve bez tezgahýnda ipliði ayarlayan
tarak. 5- “Türkçem benim …….. bayra-
ðým” (F.H. Daðlarca) - Yön göstermek i-
çin belli yerlere konulan iþaret - Gümüþün

simgesi - Katýlmýþ, ulanmýþ parça. 6- “Ö-
lümdür yaþanan tek baþýna / Aþk …… ki-
þiliktir” (Ataol Behramoðlu) - Kapalý bir
yerin ýsý ayarlamasýný saðlayan aygýt. 7-
Muðla yöresinde yetiþtirilen bir buðday
cinsi - Ýnce dantel. 8- Uzaklýk iþareti - Bir
çoðul eki - Sularýný bir denize ya da göle
gönderen bölge. 9- iki ya da üç yaþýndaki
erkek koyun - Rengi atmýþ, aðarmýþ. 10-
Eski Mýsýr’da güneþ tanrýsý - Kýbrýs’taki
Rum çete örgütü - “Yilbik, tutarýk” gibi
adlar da verilen sinir hastalýðý. 11- Çok ü-
þümek - Utanç duyma. 12- Kýsa bacaklý
bir köpek cinsi - Kökü sürgün kesici ola-
rak hekimlikte kullanýlan bir bitki. 

Hazýrlayan: Sedat Yaþayan

Ýki hamlede mat

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

1-e4 e5
2-Af3 Ac6
3-Fb5 Af6
4-0-0 Axe4
5-d4 Fe7
6-Ve2 Ad6
7-Fxc6 bxc6
8-dxe5 Ab7
9-Ad4 0-0
10-Ac3 Ac5

11-Af5 d5
12-Axe7+Vxe7
13-Ke1 Ae6
14-f4 f5
15-Vf2 d4
16-Ae2 c5
17-Fd2 Fb7
18-b4 Kad8
19-bxc5 Vxc5
20-c3 d3

21-Fe3 Vc4
22-Ad4 Ac5
23-Kec1 Ae4
24-Ve1 c5
25-Af3 Vd5
26-Kd1 g5
27-fxg5 f4
28-c4 Vc6
29-Fd2 Axg5
30-Ah4 Kd4

31-Fc3 Ke4
32-Vf1 f3
33-Axf3 Axf3+
34-gxf3 Kg4+
35-Þh1 Vxf3+
36-Vxf3 Fxf3

0 1

1-e4 e5
2-Af3 Ac6
3-Fb5 a6
4-Fa4 Af6
5-0-0 Fe7
6-Ke1 b5
7--Fb3 d6
8-c3 0-0
9-h3 Aa5
10-Fc2 c5

11-d4 Vc7
12-Ad2 cxd4
13-cxd4 Ac6
14-Ab3 a5
15-Fe3 a4
16-Ad2 Fd7
17-Kc1 Vb7
18-Af1 Kc8
19-Ag3 Fd8
20-Fb1 h6

21-Ve2 Fb6
22-dxe5 Fxe3
23-Kxc6 Vxc6
24-exf6 Ff4
25-Ah5 Fe5
26-fxg7 Ka6
27-Ah4 Vc1
28-Af5 Fxf5
29-exf5 Vxe1
30-Vxe1 Kc6

31-Vf1 Kc1
32-Fd3 b4
33-Fb5 b3
34-axb3 axb3
35-Fa4 Kxf1
36-Þxf1 Kb8
0 1

Unutulmaz oyunlar Schmidt - Chigorin  (1877)

Çözüm:
1.Ve7   tehdit  Vb4
1……Kd62.Ac5
1……Kd52.Af6
1……Kxe72.Af6

Yeni oyunlar Ivanchuk, V (2748) - Bruzon, L (2677) 2005

haberler...Dünyadan haberler...Dünyadan

Týp Dünyasý - ANKARA -
Saðlýk alt yapýsý yeterli olmayan
ve saðlýk sistemi “korumayý” ve
“önlemeyi” öncelemeyen bir ül-
kede kimse kendini yeterince gü-
vende hissedemez. Saðlýk hizmet-
lerine ulaþma olanaðý ve þansýna
sahip kiþiler bile, önlenebilir bir
hastalýktan dolayý ölüm istatistik-
lerine girebilir. Çaðdaþ hekimlik
yaklaþýmýnda “Nasýl tedavi edi-
lir?” anlayýþý “Nasýl önlenir?”
yaklaþýmýnýn gerisindedir. Nusret
Fiþek’in sözleri ile “Tedavi edici
hekimlik, koruyucu hekimliðin
baþarýsýzlýðýdýr.” Koruma ve ön-
leme stratejileri bütün hastalýklarla
mücadelede temel bir yaklaþým ol-
sa da, özellikle de bulaþýcý hasta-
lýklar alanýnda daha da önemlidir.
Hastalýk etkeninin insanla buluþ-
masýnýn önlenmesi kolay gibi gö-

rünmesine raðmen, aslýnda çok ge-
niþ kapsamlý bir çabayý gerektirir.
Bu çabalar içinde aðýrlýklý olarak
saðlýk sektörü bulunsa da, ekono-
miden tarýma, eðitimden, yerel yö-
netimlere diðer bir çok sektörün
yoðun bir þekilde katýlýmý gerekli-
dir.

Ülkemizde 2005 yýlý sonlarýn-
da ortaya çýkan kuþ gribi epidemi-
si koruyucu hekimliðin ve sektör-
lerarasý iþbirliðinin önemini bir
kez daha gözler önüne sermiþtir.
Sadece yetersiz saðlýk alt yapýsý
deðil, veterinerlik hizmetleri, hal-
kýn eðitim düzeyi, yerel yönetim-
lerin durumu gibi diðer birçok bi-
leþenler de sorgulanmýþtýr. Dünya-
da kuþ gribi olgularýnda ölümlerin
olduðu ülkelere bakýldýðýnda, ye-
tersiz saðlýk alt yapýsý olan, koru-
yucu hekimliðin göz ardý edildiði,
yoksulluðun ve eþitsizliklerin faz-
laca olduðu ülkeler olduðu görül-
mektedir. Türkiye de dört çocuðun
ölümüyle bu kara listede yerini al-
mýþtýr.

Kuþ gribi virusunun (H5N1) a-
it olduðu influenza ailesinin, pan-
demi açýsýndan oldukça sabýkalý
bir geçmiþi bulunmaktadýr.
20.yüzyýlda 10-40 yýl arayla anti-
jen kaymasý sonucu ortaya çýkan
yeni virus alt tiplerine baðlý dört
influenza pandemisi olmuþtur.
1918-1919 yýllarýndaki H1N1 pan-
demisinin yaklaþýk 50 milyon kiþi-
nin ölümüne neden olduðu tahmin
edilmektedir. Ardýndan 1957-1958
(H2N2), 1968-1969 (H3N2) ve
1977-1978 (H1N1) pandemileri
olmuþtur. Uðradýklarý sýk ve kalýcý
antijen deðiþmeleri nedeniyle,
dünya üzerindeki influenzavirus
aktivitesi sürekli olarak izlenmek-
te ve grip aþýlarýnýn bileþiminde
her yýl ayarlamalar yapýlmasý ge-
rekmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü
bu amaçla 1947’de baþlattýðý “Kü-
resel Grip Programý”ný uygula-
maktadýr. Ancak bu programýn uy-
gulanmasýndan sonra da yukarda
belirtildiði gibi üç pandeminin or-
taya çýkmýþ olmasý önemlidir.

Bundan sonra da yeni pandemile-
rin olmasý kaçýnýlmaz gibi görün-
mektedir.

Ülkemiz yaklaþýk 500 sulak a-
lana sahip olduðu ve göçmen kuþ-
larýn göç yollarý üzerinde bulundu-
ðu için en azýndan coðrafik olarak
risk altýndadýr. Buna saðlýk siste-
mimizin yetersizlikleri ve ülkenin
olumsuz koþullarý da eklendiðinde
riskin boyutunun daha da arttýðý
görülmektedir. Saðlýk Bakanlýðý
2005 yýlý sonlarýnda ortaya çýkan
kuþ gribi epidemisini tanýmakta ve
yönetmekte yetersiz kalmýþtýr. 5 E-
kim 2005’te Manyas’ta kanatlý
hayvanlarda ortaya çýkan kuþ gribi
3 ay sonra 81 ilin yarýsýndan fazla-
sýnda ve çok sayýda odakta kendi-
ni göstermiþtir. Bu 3 aylýk sessiz
dönem boyunca yeterli önlemler a-
lýnmadýðý için, aslýnda önlenebilir
bir hastalýk olan kuþ gribinden 4
can kaybý olmuþtur. Saðlýk Bakan-
lýðý olasý bir kuþ gribi pandemisine
karþý “Ulusal Pandemi Planý”
çerçevesinde hazýrlýklarý tamamla-

dýðýný bildirmektedir. Ancak böyle
bir plan geçen yýldan beri zaten
vardýr; sorun, kaðýt üzerindeki
böyle planlarýn ne ölçüde çalýþtýrý-
labildiðidir. Pandemiye hazýrlýk
sadece tedavi olanaklarý ve hasta-
lara verilecek hizmetler olarak al-
gýlanmaktadýr. Koruyucu ve önle-
yici hizmetler göz ardý edilmiþ ve
adeta “kaderci” bir tutum benim-
senmiþtir. Ülke çapýnda yapýldýðý
bildirilen kuþ gribi pandemisi tat-
bikatý, sadece bilgisayar ortamý ü-
zerinde ve gerçeklik kazanmadan
“yapmýþ olmak için” yapýlmýþ bir
tatbikat örneði olmuþtur. 

Saðlýk Bakanlýðý olasý bir kuþ
gribi pandemisine; birinci basama-
ðý özel sektöre devreden, hastane-
leri iþletmeler haline getiren, sað-
lýk hizmetlerinin ancak bedeli öde-
diði sürece satýn alýnabileceði “ti-
cari bir mal” olarak gören kýsaca
“Saðlýkta Dönüþüm Projesi” ile
hazýrlanmaktadýr. Ne söylenebilir?
Bir atasözü: “KEM ALET ÝLE
KEMALAT OLMAZ.” 

Dr. Cemal Hüseyin Güvercin
Halk Saðlýðý Uzmaný

Kuþ gribi: Orada bir Saðlýk Bakanlýðý var, uzakta…

Almanya’da
saðlýk reformu

Almanya’da iktidardaki koalis-
yon hükümeti, saðlýk hizmetleri-
nin finansmaný konusunda bir re-
form programý üzerinde uzlaþtý.

Doktorlar, maaþlarýnda yüzde
30 artýþ talebiyle greve gitmiþlerdi

Almanya, saðlýk hizmetleri ko-
nusunda dünyanýn en yüksek stan-
dartlara sahip ülkesi. Ancak yaþla-
nan nüfus ve doðum oranlarýndaki
düþüþ nedeniyle, saðlýk sistemi a-
þýrý borçlanma altýnda.

Reform planýnýn içeriðini koa-
lisyon ortaðý sosyal demokratlarla
dokuz saat süren toplantýnýn ardýn-
dan Hristiyan Demokrat Baþbakan
Angela Merkel açýkladý.

Almanya’da üniversitelerde
görev yapan hekimler çalýþma sa-
atleri ve ücretlerinin iyileþtirilmesi
talebiyle geçtiðimiz haftalarda
grev yapmýþlardý.

Reform planýnýn en önemli un-
surunu finansman oluþturuyor. Þu
ana kadar saðlýk hizmetlerinin ma-
li açýdan finansmanýný iþveren ve
çalýþanlarýn eþit ödedikleri primler
oluþturuyordu. Plana göre, bu prim
ödemelerinde artýþ öngörülüyor.

BBC’nin Berlin’deki muhabiri
Ray Furlong, iþverenlerin ödedik-
leri payda yapýlacak artýþýn istih-
dam maliyetlerini arttýracaðýný, bu
geliþmenin de iþverenlerin iþe ele-
man almaktan caydýrabileceði
kaygýlarýnýn Almanya’da dile geti-
rildiðini aktarýyor. 

Muhabirimiz, hükümetin bu
kaygýlarý giderebilmek için mali-
yetin bir kýsmýnýn genel vergilen-
dirmeden karþýlamayý kararlaþtýr-
dýðýný bildiriyor. Ancak bu uygula-
manýn iki sonucu olabilir.

Ya bütçe harcamalarýnda kesin-
ti, ya da vergi oranlarýnda arttýrým.

BBC muhabiri, bu konunun re-
form programýnda net olarak yer
almadýðýný aktarýyor. 

Almanya’da
‘saðlýða’ onay

Almanya’da koalisyon ortakla-
rý saðlýk reformu konusunda uzlaþ-
tý.

Koalisyon içinde aylardýr ger-
ginliðe neden olan saðlýk reformu,
Merkel’in liderliði ve hükümetin
istikrarý açýsýndan bir sýnav olarak
görülüyordu.

Almanya vatandaþlarýnýn çoðu,
devletin sunduðu saðlýk hizmetle-
rinden yararlanýyor. Ülkede özel
saðlýk sigortasý bulunanlarýn oraný
ise yüzde 10 civarýnda. 

Almanya dünyada saðlýk hiz-
metlerinin en pahalý olduðu ülke-
lerden biri.

Nüfusun giderek yaþlanmasýy-
la saðlýk harcamalarý da sürekli
katlanýyor.

Koalisyon ortaklarý arasýnda
varýlan uzlaþmayla, saðlýk sigorta-
sý ödemeleri için, çalýþan ve iþve-
renlerden alýnan primlerin toplan-
dýðý bir fon oluþturulacak. 

Bu fon genel seçimlerin yapla-
caðý 2009’da hayata geçirilecek. 

Sigorta þirketleri, her poliçe sa-
hibinden belli miktarda bir para a-
lacak. Yüksek sayýda kronik hasta
ve yaþlýnýn sigortalanmasý halinde
sigorta þirketlerine ilave para veri-
lecek. 

Fonda para sýkýntýsý yaþanmasý
halinde poliçe sahiplerinden ek
katký istenebilecek. Sosyal De-
mokratlar bunun yüzde birle sýnýr-
landýrýlmasýný istiyorlardý. Ancak
muhafazakarlar, bu oranýn üstüne
çýkýlmasýnda ýsrar etti. 

Sonuçta bir defalýðýna, makul
bir katkýnýn istenmesi koþuluyla
yüzde bir üzerinde uzlaþýldý. 

Koaliyon ortaklarý, saðlýk re-
formunun bir parçasýný oluþturan
özel sigorta þirketleriyle ilgili dü-
zenlemelerde de anlaþtý.

Buna göre, özel þirketler, kamu
saðlýk sigortasýndan kendilerine

gelmeyi tercih edenler için baþlan-
gýç seviyesinde bir prim belirleye-
cek. 

Bir özel sigorta þirketinden di-
ðerine geçmek de kolaylaþacak. 

Baþbakan Angela Merkel, varý-
lan uzlaþmanýn tatmin edici oldu-
ðunu söylerken, reformlarýn sað-
lýk sektörüne rekabet getireceði-
ni belirtti. 

Sosyal Demokrat Parti Baþkaný
Kurt Beck de sonuçtan memnun
olduðunu açýkladý.

Ancak gözlemciler, uzlaþma-
nýn bu konudaki eleþtirileri durdu-
racak nitelikte olmadýðýný söylü-
yorlar. 

Bazý sivil toplum örgütleri, ye-
ni düzenlemenin mali kaynak sý-
kýntýsýna çözüm getirmediðini söy-
lerken, bazýlarý, yeni uygulamayla
saðlýk sigortasý primlerinin yükse-
leceðini ve bürokrasinin artacaðýný
öne sürüyor. 

Hükümet, bu ay sonuna kadar
saðlýk reformuyla ilgili tasarýyý o-
naylamayý planlýyor.

Bolivya saðlýk
hizmetlerini
kamulaþtýrýyor

Bolivya Saðlýk ve Spor Bakaný
Nila Heredia, Salý günü Prensa La-
tina’ya 2007’de 21 yaþa kadar in-
sanlar için týbbi hizmetlerin ücret-
siz olacaðýný söyledi. 

Heredia, Devlet Baþkaný Evo
Morales’in öncülüðündeki deði-
þim sürecinin bir parçasý olarak
gelecek beþ yýlda Genel Halk Sað-
lýk Sigortasý’nýn aþamalarýnýn uy-
gulanacaðýný ekledi.

Heredia bu programýn hem
sosyal sigorta hem de kaynaklar-
dan yoksun olan yaklaþýk altý mil-
yon Bolivyalýnýn ihtiyaçlarýný kar-
þýlayacaðýna iþaret etti. 

Bakan ayrýca devletin verem
ve sýtma için týbbi bakýma ihtiyacý
olan her Bolivya vatandaþýnýn
masraflarýný karþýlayacaðýný açýk-
ladý. 

(La Paz, 15 Kasým 2006 - Pren-
sa Latina)

Uruguay saðý
saðlýðý sabote
ediyor

Uruguay Saðlýk Bakaný Maria
Julia Munoz, Pazartesi günü yaptý-
ðý açýklamada hükümetin Küba ve
Venezuela ile saðlýk alanýnda iþbir-
liði yapmasýna karþý saðdan baský
gördüðünü söyledi. 

3,3 milyon kiþinin yaþadýðý U-
ruguay’da 13 bin 500 doktor hiz-
met verirken yaþam süresinin 75,3
yýl olduðu belirtiliyor.

Bebek ölüm oraný ise her bin
bebekte 11 olarak açýklandý.

Munoz uluslararasý iþbirliði
konusunda Havana ve Küba’nýn
kanserle ve göz hastalýklarýyla mü-
cadeledeki yardýmlarýna vurgu ya-
parak ülkesinde Küba’nýn saðladý-
ðý teçhizatla donatýlmýþ oftalmolo-
ji hastanesinin 2007 yýlýnda açýla-
caðýný ifade etti. 

Munoz Karayip ülkesi ile Uru-
guay’da çalýþan oftalmolojisiler a-
rasýndaki iþbirliðini övdü. 

Üç bin Uruguaylý Havana’da
katarakt, piterjiyum ve diðer göz
hastalýðý tedavisi için ücretsiz ola-
rak ameliyat edildi. 

Ayrýca Güney Amerika ülke-
sinden 4 bin genç de çoðu týp ala-
nýnda olmak üzere çeþitli uzmanlýk
dallarýnda adadaki okullarda eði-
tim gördü.

(Montevideo, 
14 Kasým 2006 -
Prensa Latina)

Küba’dan bir
milyon hasta
için Mucize
Operasyonu

Þimdiye kadar 28 ülkeden 485
bin 476 kiþi, ücretsiz ameliyatlarla
düþük gelirli hastalarýn görme ye-
tisini geri kazanmasýný saðlayan
Mucize Operasyon’dan faydalan-
dý.

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan A-
merikalar için Bolivarcý Alternatif
(ALBA) sürecini ele alan parla-
mento oturumuna sunulan raporda
bu hastalarýn 290 bin 934’ünün
Venezuelalý olduðu belirtildi. 

Rapor Küba saðlýk bakanlýðý
yetkilisi Elia Rosa Lemus tarafýn-
dan sunuldu.

Küba’da geliþtirilen ve Vene-
zuela tarafýndan desteklenen Mu-
cize Operasyonu büyük bir sosyal
ve insani bir kampanyaya dönüþtü.
Operasyondan her yýl bir milyon
kiþinin faydalanmasý hedefleniyor. 

Baþlangýçta ameliyatlar Küba
hastanelerinde gerçekleþtirilirken
daha sonra bu hizmete ihtiyacý o-
lan geniþ kitlelere ulaþmak ama-
cýyla baþka ülkelerde de merkezler
açýldý.

Böylece Venezuela’da 13 oftal-
moloji merkezi açýldý. Bu merkez-
lerde baþarýlý operasyonlar gerçek-
leþtirildi. Benzer merkezler Ekva-
dor, Guatemala, Haiti, Honduras
ve Bolivya’da da açýldý. 

Bolivarcý Alternatif sayesinde
saðlýk alanýnda geliþtirilen daya-
nýþma, Kübalý uzmanlar tarafýndan
Venezuela’nýn yoksul bölgelerinde
hizmet veren çok sayýda gezici of-
talmoloji birimiyle de destekleni-
yor. 

(Havana, 21 Kasým 2006 -
Prensa Latina)
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Türk Tabipleri Birliði
- Uzmanlýk Dernekleri
Eþgüdüm Kurulu’nun
Kuruluþu ve Çalýþma
Usulleri Hakkýnda
Yönetmelik

BÝRÝNCÝ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM,
DAYANAK, TANIMLAR

AMAÇ 
Madde 1- Bu Yönetmeliðin a-

macý, Türk Tabipleri Birliði ve týp-
ta uzmanlýk derneklerinin Türk Ta-
bipleri Birliði kurumsal çatýsý altýn-
da oluþturduklarý Türk Tabipleri
Birliði-Uzmanlýk Dernekleri Eþgü-
düm Kurulu(TTB-UDEK)’nun ku-
ruluþ, amaç, görev ve iþleyiþini dü-
zenlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu Yönetmelik, TTB-

UDEK örgütlenmesinde yer alan
kiþi ve meslek kuruluþlarýný kapsar.

DAYANAK
Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023

sayýlý Türk Tabipleri Birliði Kanu-
nu’nun 59. maddesinin (e) bendine
dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

TANIMLAR
Madde 4- Bu Yönetmelik’te ge-

çen;
“TTB”, Türk Tabipleri Birli-

ði’ni,
“Uzmanlýk dernekleri” Týpta

Uzmanlýk Tüzüðü’nde yer alan týp-
ta uzmanlýk ana dallarý ve yan dal-
larýnda kurulan, eðitim, araþtýrma,
hasta bakýmý ve halk saðlýðý alanýn-
daki çalýþmalarý ve uzmanlýk alaný
ile  ilgili hastalýklarda en yüksek
düzeyde saðlýk hizmeti (koruma,
taný, tedavi) saðlanmasýný hedefle-
yen, dernekler yasasýna göre kurul-
muþ dernekleri, 

“YÖK”, Yükseköðretim Kuru-
lu’nu,

“ATUB”, Avrupa Týp Uzmanlarý
Birliði’ni,

“Ana dal”, týp mesleðinin Týpta
Uzmanlýk Tüzüðü tarafýndan ta-
nýmlanmýþ ana uzmanlýk alanlarýný, 

“Yan dal” bir ana dalda uzman
olunduktan sonra daha ileri uzman-
laþma yapýlan Týpta Uzmanlýk Tü-
züðü tarafýndan tanýmlanmýþ ana
dala ait bölümleri, ifade eder. 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
YAPILANMA,
GÖREVLER 

YAPILANMA
Madde 5- TTB-UDEK, TTB

temsilcileri ve Týpta Uzmanlýk Tü-
züðü’nde yer alan týpta uzmanlýk a-
na dallarý ve yan dallarýndaki der-
nek temsilcilerinden oluþur. TTB-
UDEK, TTB’nin bir çalýþma orga-
nýdýr. TTB Eðitim Kolu ve diðer il-
gili birimlerle eþgüdüm içinde çalý-
þýr. TTB-UDEK Genel Kurulu,
TTB-UDEK’in en yüksek karar or-
ganýdýr.

Madde 6- TTB-UDEK Genel
Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliði
TTB Eðitim Kolu Baþkaný, TTB
Merkez Konseyi’nin seçeceði 4 a-
sýl, 2 yedek üye;Ankara, Ýstanbul
ve Ýzmir Tabip Odalarý’ndan seçi-
len 2’þer asýl, 2’þer yedek üye ile
temsil edilir. Uzmanlýk dallarýnýn
temsiliyeti her dalda dernek yöne-
tim kurullarý tarafýndan seçilen ve
resmen bildirilen 2 asýl, 2 yedek ü-
ye tarafýndan gerçekleþtirilir. 

Týpta Uzmanlýk Tüzüðünde yer
alan ana ve yan dallar dýþýnda ka-
lan, belirli bir uzmanlýk dalýnýn ö-
zel bir alanýnda  etkinlik gösteren
dernekler, “Gözlemci üye” statü-
süyle TTB-UDEK toplantýlarýna
katýlabilir ve iletiþim aðý kapsamýna
alýnýrlar.. Bu durumdaki temsilciler,
Genel Kurul’da aday olamazlar ve
oy kullanamazlar. “Gözlemci üye”
konumundaki dernekler bunun dý-
þýnda kalan haklara sahiptir. Göz-
lemci üye dernekler % 50 oranýnda
yýllýk katký payý öderler.

Madde 7- TTB-UDEK’de temsil
edilmek isteyen derneklerin, o uz-
manlýk dalýnýn tüm alanlarýnda eði-
tim ve uygulama konusunda etkin-
lik gösteriyor olmasý gereklidir. Bu
koþulu yerine getiren dernekler,
derneðin tüzüðü, kuruluþ tarihi, üye
sayýsý, üyelerinin uzmanlýk duru-
mu, baþlýca etkinliklerini içeren bir
dosya ile TTB Merkez Konseyi
Baþkanlýðýna yazýlý olarak baþvu-
rurlar. TTB-UDEK Yürütme Kuru-
lu, Merkez Konsey tarafýndan çý-
kartýlan bu Yönetmeliðe uygun ko-
þullarý saðlayan üyeleri kaydederek
ilk Genel Kurul toplantýsýnda onaya
sunar. 

Ayný uzmanlýk dalýnda TTB-U-
DEK ile iliþkiye geçen birden fazla
dernek varsa; bu derneklerin uzlaþ-
masý ile 2 asil, 2 yedek temsilci
saptanmasýna çalýþýlýr. 

Dernekler kendi aralarýnda uzla-
þamazlar ise, TTB-UDEK Yürütme
Kurulu hakem olarak derneklerin a-
idat yatýran aktif üye sayýsý, kuruluþ
tarihi, düzenlenen bilimsel ve eðit-
sel etkinlikleri, yayýnlarý gibi veri-
lere dayanarak o dalla ilgili temsil-
cileri seçer. Ýtiraza açýk olan bu ka-
rar, takip eden ilk Genel Kurul’da
gündeme alýnarak onaya sunulur.

Uzmanlýk dalýnýn daha önceden
belirlenmiþ temsilcisi varsa, yeni
baþvuran derneklerin durumu, der-
nekler arasýnda varýlmýþ bir uzlaþ-
ma olmadýkça, mevcut üyelerin gö-
rev sürelerinin bitiminden itibaren
geçerli olacak þekilde deðerlendir-
meye alýnýr. Bu amaçlarý gerçekleþ-
tirmek üzere Genel Kurul tarafýn-
dan 5 kiþiden oluþan bir “Harmoni-
zasyon Kurulu” kurulur.

TTB-UDEK’NIN AMAÇLARI 
Madde 8- TTB-UDEK, aþaðýda-

ki amaçlarla çalýþýr:
a. Topluma sunulan uzman he-

kimlik hizmetinin olanaklý olan en
yüksek düzeye çýkarýlmasý ve sür-
dürülmesi için çalýþmak,

b. Ülkemizdeki uzman hekimle-
rin mesleki durumunu ve ünvanýný
ulusal ve uluslararasý alanda savun-
mak,

c. Uzmanlýk derneklerinin eði-
tim, araþtýrma, hasta bakýmý ve halk
saðlýðý alanýndaki etkinliklerinin
izlenmesi, iyileþtirilmesi, yönlendi-
rilmesi ve bu etkinliklerin eþgüdü-
münü yapmak, 

d. Uzmanlýk dernekleri aracýlýðý
ile týpta uzmanlýk eðitiminin çaðdaþ
bir düzeye eriþtirilmesi için stan-
dartlarýn oluþturulmasý, denetlen-
mesi, deðerlendirilmesi ve korun-
masý ile ilgili ulusal hedef ve koþul-
larýn saptanarak, özgün Türkiye
modelini iþlerliðe kavuþturmak,

e . Türk Tabipleri Birliði’nin Av-
rupa Týp Uzmanlarý Birliði (A-
TUB)’ne üyeliðinden doðan görev
ve sorumluluklarýn yerine getiril-
mesini saðlamak,

f. Diðer ülkelerdeki mesleki ku-
ruluþlarla týpta uzmanlýk eðitimi ve
uzman hekimlik alanýnda iþbirliði
yapmak ve iliþkiler kurmak.

g. Yeterlik Kurullarýnýn çalýþma-
larýnýn eþgüdümünü saðlamak.

ÜÇÜNCÜ 
BÖLÜM
YÖNETÝM VE
ÝÞLEYÝÞ

GENEL KURUL
ÜYELERÝNÝN
BELÝRLENMESÝ

Madde 9- TTB-UDEK Genel
Kurul temsilcileri, sonu tek rakam-
la biten yýllarýn Aðustos ayýnda
TTB-UDEK Baþkanlýðýna bildirilir.
Temsilcilerin o dalda en az 5 yýllýk
uzman olmasý ve fiilen çalýþýyor ol-
masý koþulu aranýr. Temsilcilerin
görev süresi iki yýldýr. Ayný kiþi ye-
niden seçilebilir.

TEMSÝLCÝLERÝN
GÖREVLERÝ

Madde 10- TTB-UDEK temsil-
cileri; görevlerinin sona ermesi, is-
tifa, ölüm vb. gibi nedenler dýþýnda; 

a. TTB temsilcileri için Merkez
Konseyi’nin, Tabip Odalarý temsil-
cileri için ilgili Tabip Odasý Yöne-
tim Kurulu’nun kararýyla, 

b. Dernek temsilcileri için der-
nek Yönetim Kurulu veya genel
kurullarýnýn alacaðý kararla, görev-
lerinden alýnabilir.

Bir yýlda yapýlan toplantýlarýn
tamamýna katýlmayanlarýn üyelik
durumlarý tartýþýlmak üzere dernek-
lere bildirilir.

TTB-UDEK GENEL
KURULU

Madde 11- TTB-UDEK Genel
Kurulu, TTB ve TTB-UDEK Baþ-
kanlarýnýn ortak çaðrýsý üzerine yýl-
da en az 1 kez toplanýr. Kurul, TTB
ve TTB-UDEK Baþkanlarýnýn çað-
rýsý ile olaðanüstü toplanabilir. 

Toplantý tarihi ve gündemi sek-
reter tarafýndan tüm üyelere en az i-
ki hafta öncesinden bildirilir. 

Asýl üyeler, toplantýya katýlama-
yacaklarý durumlarda, TTB-UDEK
sekreterine yazýlý olarak baþvurarak
yerlerine yedek üyelerin katýlmasý-
ný ve oy kullanmasýný saðlayabilir-
ler. 

Asýl üyeler dýþýnda tartýþýlan ko-
nular ile ilgili gözlemciler ve uz-
manlar toplantýya çaðrýlabilir, an-
cak oy kullanamazlar.

TTB-UDEK Genel Kurulu top-
lantýlarýnda açýk oylama ile Baþ-
kan, Baþkan Yardýmcýsý ve Yaz-
mandan oluþan 3 kiþilik bir divan
oluþturulur. Karar almak için katý-
lanlarýn oy çokluðu yeterlidir. Sonu
tek rakamla biten yýllardaki sonba-
har Genel Kurulu’nda, Genel Kurul

asýl üyeleri arasýndan 9 kiþilik Yü-
rütme Kurulu, ATUB 1 asýl ve 1 ye-
dek temsilcisi ile Týpta Uzmanlýk
Tüzüðü’nün gerektirdiði temsilci-
ler gizli oylama ile seçilir. Yürütme
Kurulu sekreteri TTB temsilcileri
arasýndan seçilir. Diðer adaylarýn
oylamada aldýklarý oy sýrasýna göre
ilk 8 aday asýl, sonraki 9 aday ye-
dek üye olarak TTB Merkez Kon-
seyi Baþkanlýðýna bildirilir. TTB-
UDEK Yürütme Kurulu ilk toplan-
týsýnda Baþkan, Baþkan Yardýmcýsý
ve Muhasip Üye’yi kendi arasýndan
gizli oyla seçer. Seçilenlerin görev
süresi 2 yýldýr. Yürütme Kurulu ü-
yeliði üst üste üç dönemden, Yürüt-
me Kurulu Baþkanlýðý üst üste iki
dönemden fazla yapýlamaz.

Uzmanlýk Derneklerinin ödeye-
cekleri yýllýk katký payý dernekler
tarafýndan TTB’ye bildirilen uzman
üye sayýsýna göre her yýlýn ilk Ge-
nel Kurulu’nda belirlenir. Katký ö-
deyemeyen dernekler iki kez uya-
rýlmalarýna raðmen borçlarýný öde-
medikleri takdirde üyelikleri iki yýl
süreyle askýya alýnýr. Bu süre içinde
durum düzelmediði takdirde üye-
likleri düþürülür. 

DÖRDÜNCÜ 
BÖLÜM
GÖREV TANIMLARI

Madde 12- TTB-UDEK Yürüt-
me Kurulu’nun görevleri:

a. Uzmanlýk eðitimi ve uzmanlýk
uygulamasý konusunda TTB, A-
TUB, Saðlýk Bakanlýðý, YÖK ile i-
liþkileri yürütmek,

b. TTB Merkez Konseyi’ne her
yýl çalýþma raporu vermek,

c. Uzmanlýk eðitimi ve diðer et-
kinlikleri deðerlendirmek, Genel
Kurul üyelerini ve dernekleri bilgi-
lendirmek.

d. TTB-UDEK Genel Kurul ka-
rarlarýný uygulamak ve bu amaçla
üyeler arasýnda eþgüdüm saðlamak.

Madde 13- Baþkanýn Görevleri; 
a. TTB-UDEK toplantýlarý ile il-

gili gündemi sekreterya ile birlikte
oluþturmak.

b. TTB-UDEK toplantýlarýna
baþkanlýk etmek, 

c. TTB-UDEK’i ulusal ve ulus-
lararasý düzeyde temsil etmek, 

d. TTB-UDEK’in iþleyiþi ve ya-
zýþmalar ile ilgili genel sekreterden
bilgi almaktýr. 

Madde 14- Baþkan Yardýmcýsý-
nýn görevi; Baþkanýn bulunmadýðý
durumlarda baþkanýn görevlerini
yüklenmektir. 

Madde 15- Sekreterin Görevleri: 
a. Üyelerden ve baþkandan ge-

len gündem önerilerini TTB Mer-
kez Konseyi ve TTB-UDEK baþ-
kanlarýna iletmek ve toplantý gün-
demini hazýrlamak, 

b. Arþiv tutmak, 
c. Dernekler, alan temsilcileri ve

diðer kuruluþlar ile olan yazýþmala-
rý baþkanýn bilgisi içinde yürütmek,

d.   TTB-UDEK’in günlük iþle-
rini yürütecek sekreteryayý yönet-
mek, 

e. Uzmanlýk dallarýndaki der-
neklerin temsilcileri aracýlýðý ile A-
TUB ile iliþkilerini saðlamak, ge-
liþtirmelerini teþvik etmek, denetle-
mek ve ilgili ATUB yazýlý materya-
linin daðýtýmýný saðlamak, 

f. Bir sonraki toplantýda onay-
lanmak üzere toplantý tutanak özet-

lerinin, sonuç bildirgelerinin yazýl-
masýný saðlamaktýr. 

Madde 16- Muhasip üyenin gö-
revleri;

a.  Yýllýk bütçeyi hazýrlayarak, a-
lanlarýndaki derneklerden toplana-
cak katký payýný saptamak ve top-
lanmasýný saðlamak, 

b. Toplanan para ile giderlerin
karþýlanmasýný ve ATUB aidatlarý-
nýn yatýrýlmasýný saðlamak, 

c.  Yýllýk gelir-gider tablosu ve
bilançoyu hazýrlayarak Genel Ku-
rul’a rapor sunmaktýr.

Madde 17- Uzmanlýk Dernek
temsilcilerinin görevleri ; 

a.  TTB-UDEK toplantýlarýna
katýlarak, dallarýnda TTB-UDEK i-
le iliþkide olan tüm dernekleri tem-
sil etmek, 

b. TTB-UDEK toplantýlarý ile il-
gili bilgileri ve toplantý sonuçlarýný
dallarýndaki TTB-UDEK ile iliþki
kuran tüm uzmanlýk dernekleri yö-
neticilerine bildirmek, 

c.  Alanlarý ile ilgili TTB-UDEK
ve ATUB belgelerinin bir kopyala-
rýný dallarýnda TTB-UDEK ile iliþ-
kideki tüm derneklere göndermek, 

d.  Temsil ettikleri uzmanlýk da-
lýnýn yýllýk aidat yükümlülüðünün
yerine getirilmesini kendi derneði
nezdinde saðlamak. 

Madde 18- ATUB temsilcileri-
nin görevleri; 

a. TTB-UDEK’i ATUB toplantý-
larýnda temsil etmek,

b. ATUB ile ilgili geliþmeler ko-
nusunda Yürütme Kurulu ve Genel
Kurul’u sürekli bilgilendirmektir. 

Madde 19- Harmonizasyon Ku-
rulu Yönergesi ve Ulusal Yeterlik
Kurulu Yönergesi bu Yönetme-
lik’in yürürlüðe girdiði tarihten iti-
baren 3 ay içerisinde Merkez Kon-
seyi tarafýndan çýkartýlýr.

Madde 20-Türk Tabipleri Birli-
ði’nin 50. Büyük Kongresinde ka-
bul edilerek yürürlüðe girmiþ bulu-
nan Türk Tabipleri Birliði Uzman-
lýk Dernekleri Koordinasyon Kuru-
lu’nun Kuruluþu Ve Çalýþma Usul-
leri Hakkýnda Yönetmelik yürür-
lükten kaldýrýlmýþtýr.

GEÇÝCÝ MADDE 1: Bu Yönet-
meliðin 9. maddesinde sözü edilen
5 yýllýk uzman olma koþulu, Týpta
Uzmanlýk Tüzüðü’nde yer alalý 5
yýl olmamýþ yeni dallarla ilgili der-
nek temsilcilerinde aranmaz.

YÜRÜRLÜK 
Madde 21- Bu Yönetmelik, Türk

Tabipleri Birliði resmi yayýn organ-
larýndan birinde yayýmlandýðý ta-
rihte yürürlüðe girer.

YÜRÜTME
Madde 22- Bu Yönetmeliði TTB

Merkez Konseyi yürütür. 

3)TTB Ýþyeri Hekimliði Sertifi-
ka Programý Yönetmeliði’nin, TTB
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþyeri Hekimliði A
Tipi Sertifika Kursu Sýnav Yönet-
meliði’nin, TTB Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ-
yeri Hekimliði B Tipi Kurs Prog-
ram Yönetmeliði’nin, TTB Ýþçi
Saðlýðý ve Ýþyeri Hekimliði C Tipi
Kurs Program Yönetmeliði’nin yü-
rürlükten kaldýrýlmasýna, iþyeri he-
kimliði ve iþçi saðlýðý ve güvenliði
ile ilgili kurslarýn ve sertifika eði-
timlerinin yapýlmasýna iliþkin usul
ve esaslarýn Türk Tabipleri Birliði

Merkez Konseyi tarafýndan yöner-
ge ile düzenlenmesine oybirliði ile
karar verildi.

4)TTB 55. Olaðanüstü Büyük
Kongre tarihinden 2006 yýlý sonuna
kadar uygulanmak üzere; üye kayýt
ücretinin 30 YTL, üye yýllýk aidatý-
nýn;

-sadece resmi kurumda görevli
veya mesleðini icra etmeyen üyeler
için 50 YTL

-diðer üyeler için ise 150 YTL
olarak Tabip Odalarýnda Hiz-

metlerin Yürütülmesine Ýliþkin Yö-
netmeliðin 7. maddesinde belirtil-
diði gibi her yýl Haziran ayý sonuna
kadar ödenmesi, Haziran ayýndan
sonra üye olanlardan kayýt sýrasýn-
da peþin alýnmasýna,

-Süresinde ödenmeyen aidatlara
kamu alacaklarýna uygulanan faiz
oranýnýn uygulanmasýna,

-2007 yýlýnda uygulanacak ai-
datýn yukarýda belirtilen rakamlarýn
213 Sayýlý Vergi Usul Kanunu’nun
298’inci maddesi uyarýnca belirle-
nen yeniden deðerleme oranýna gö-
re artýrýlmasý suretiyle ortaya çýka-
cak miktarlar olarak saptanmasýna,

oyçokluðuyla karar verildi.
5)Tabip Odalarý tarafýndan dü-

zenlenen ve üyelere verilen;
-odaya kayýtta üye kimlik kartý-

nýn ücretsiz olarak tanzim edilmesi
oyçokluðuyla,

-üye kimlik kartý yenileme üc-
retinin 20 YTL olarak belirlenmesi
oybirliðiyle,

-üyenin isteði üzerine düzenle-
nen ve durumunu belirten(üyelik
belgesi, sicil belgesi, faaliyet belge-
si, vb.) her bir belge için alýnacak
ücretin 10 YTL olarak belirlenmesi
oyçokluðuyla,

-iþyeri hekimleri çalýþma onayý
düzenlenmesinde sadece ilk onay-
da alýnmak üzere iþyeri hekiminin
aylýk ücretinin %20’si olarak belir-
lenmesi oybirliðiyle,

-Diðer tescil ve onaylar için  50
YTL ücret alýnmasýnýn uygun ol-
duðuna oybirliðiyle,

-Düzenlenecek eðitimlere katý-
lým için eðitimin niteliðine göre, e-
ðitimi düzenleyen tarafýndan sapta-
nan ve 1.000(bin) YTL’den fazla
olmayan miktarýn oybirliðiyle,

-Yaþlýlýk, hastalýk, vb. sebebiyle
yukarýda belirtilen ücretleri vere-
meyecek olanlardan bu ücretler a-
lýnmaksýzýn gerekli belgelerin ve-
rilmesine Yönetim Kurulu tarafýn-
dan karar verilebileceðine oybirli-
ðiyle,

-2007 yýlýnda uygulanacak üc-
retlerin yukarýda belirtilen rakam-
larýn 213 Sayýlý Vergi Usul Kanu-
nu’nun 298’inci maddesi uyarýnca
belirlenen yeniden deðerleme ora-
nýna göre artýrýlmasý suretiyle orta-
ya çýkacak miktar olarak saptanma-
sýna oybirliðiyle karar verilmiþtir.

6)Tabip Odalarýnýn Merkez
Konseyi’ne mevcut birikmiþ olan
borçlarýnýn 2007 yýlý sonuna kadar
üçer aylýk dönemlerde 4 eþit taksit-
te ödenmesi halinde Birlik payý ö-
dentisinin yýllýk %25’ten %10’a in-
dirilerek hesaplanarak tahsiline, 

2007 sonuna kadar borcunu ta-
mamen ödemeyen odalara herhangi
bir indirim yapýlmaksýzýn, indirimli
olarak yapýlan hesaplama da iptal
edilerek yýllýk %25 Birlik Payý üze-
rinden yeniden hesaplama yapýlma-
sý ile varsa ödenmiþ olan miktarla-
rýn mahsubu ile yasal yollar kulla-
nýlarak en kýsa zamanda tahsiline

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
55. OLAÐANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESÝ KARARLARI

(18-19 Kasým 2006, Ankara)
I)Türk Tabipleri Birliði bünyesinde Asistan He-
kim Eþgüdüm Kurulu oluþturulmasý ile bu Ku-
rul’un görev, yetki, çalýþma usul ve esaslarýnýn
hazýrlanacak bir yönerge ile belirlenmesi hu-
susunda Merkez Konseyi’nin gerekli düzenle-
meyi yapmasýna oyçokluðuyla karar verildi.

2)Türk Tabipleri Birliði Uzmanlýk Dernekleri
Eþgüdüm Kurulu’nun Kuruluþu ve Çalýþma U-
sulleri Hakkýnda Yönetmelik”in, 50. Büyük
Kongre’de kabul edilen Türk Tabipleri Birliði
Uzmanlýk Dernekleri Koordinasyon Kuru-
lu’nun Kuruluþ ve Çalýþma Usulleri Hakkýnda

Yönetmelik’in yürürlükten kaldýrýldýðýna iliþkin
madde düzenlemesi eklenip sonraki maddeler
buna göre teselsül ettirilerek ve Türk Tabipleri
Birliði Merkez Konseyi’ne içeriði bozmadan
redaksiyon yapma yetkisi tanýnarak kabul e-
dilmesine oyçokluðuyla karar verildi. 
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oyçokluðuyla karar verildi.
7)Türk Tabipleri Birliði Merkez

Konseyi’ne ait Renault Kango mar-
ka (06 RJ 698 plakalý) aracýn satýþý
için Merkez Konseyi’ne yetki veril-
mesine oybirliðiyle karar verilmiþ-
tir.

8)Özel saðlýk kurum ve kuru-
luþlarýnda çalýþan hekimlerin özlük
haklarý ile özel hekimlik uygulama-
larý konusunda çalýþmalarda bulun-
mak üzere Türk Tabipleri Birliði i-
çinde Özel Hekimlik Çalýþma Gru-
bu oluþturulmasý için Merkez Kon-
seyi’nin görevlendirilmesi oybirli-
ðiyle kabul edildi.

9)Özel saðlýk kurum ve kuru-
luþlarýnda tam ya da yarý zamanlý
çalýþan hekimlerin çalýþma ortamý,
süresi, ücreti ve iþ güvencesi konu-
larýný içeren “standart sözleþme”
hazýrlanmasý için TTB Merkez
Konseyi’nin görevlendirilmesi oy-
birliðiyle kabul edildi.

10)Kamuda çalýþan hekimlerin
döner sermaye vb. adlar altýnda al-
dýklarý ödemelerin emeklilik ücreti-
ne yansýtýlmasý konusunda çalýþma
yürütülmesi için TTB Merkez Kon-
seyi’nin görevlendirilmesi oybirli-
ðiyle kabul edildi.

11)Kamu saðlýk hizmetlerinde
çalýþan hekimlerin haftalýk çalýþma
süresinin en çok 40 saat olmasý hu-
susunda gereken hukuksal giriþim-
lerde bulunulmasý için TTB Mer-
kez Konseyi’nin görevlendirilmesi
oybirliðiyle kabul edildi.

12)12 Eylül rejiminin bir ürünü
olan Mecburi Hizmet uygulamasý-
nýn kaldýrýlmasýný, hekimlerin ülke-
mizin her bölgesinde halkýn ihti-
yaçlarýna uygun olarak rasyonel da-
ðýlýmýný saðlayacak, gönüllülüðe
dayalý, maddi ve moral deðerlerle
teþvik edilen altyapýsý oluþturulmuþ
ve hekimlerin güven duyacaðý bir
istihdam biçimiyle ülkemizin dört
bir yanýnda görevlendirilebilmesi
hususunda çalýþma yürütmesi için
TTB Merkez Konseyi’nin görev-
lendirilmesi oybirliðiyle kabul edil-
di.

13)Eðitim ve araþtýrmanýn, e-
ðitim hastanelerinin asli unsuru ol-
duðu dikkate alýnarak, bu hususlar-
dan ödün verilmeden nitelikli bir
hizmet verilmesi noktasýnda baþa-
sistanlarýn ve uzmanlarýn hizmet ve
eðitime olan katkýlarý gözönüne a-
lýnmaksýzýn keyfi ve siyasi tercihle-
re göre yerlerinin deðiþtirilmemesi
amacýyla bugüne kadar yürütülen
çabalarýn TTB Merkez Konse-
yi’nce bundan sonra da yürütülme-
si oybirliðiyle kabul edildi.

14)Adli Týp Kurumu’nun siyasi
iradeden baðýmsýz, özerk ve akade-
mik kurumsal iþleyiþe kavuþturul-
masý gerekmektedir. Bu doðrultuda
Üniversite Adli Týp Anabilim Dal-
larý, Uzmanlýk Derneði ve alanla il-
gili diðer kurullarla birlikte hukuk-
sal çalýþma sürdürülmesi için TTB
Merkez Konseyi’nin görevlendiril-
mesi oybirliðiyle kabul edildi.

15)Saðlýk Bakanlýðý’nýn halk
saðlýðý uzmanlarýný mesleki bilgi ve
becerileri dýþýnda görevlerde istih-
dam ettiði uzun yýllardan beri bili-
nen bir gerçektir. Ancak bu sorun
son yýllarda toplum saðlýðýný tehdit
eder boyuta gelmiþtir. Ülkemizde
son yýllarda yaþanan bulaþýcý hasta-
lýk salgýnlarý, olaðandýþý durumlar,
vb. ülke için halk saðlýðý uzmanla-
rýnýn yanlýþ biçimlerde istihdam e-
dilmesi sorununu gözler önüne ser-
miþtir. Saðlýk Bakanlýðý çatýsý altýn-
da istihdam edilmiþ halk saðlýðý uz-
manlarýnýn gerçek iþlerinden uzak
tutularak baþka görevlerde çalýþtý-
rýlmalarýnýn toplum saðlýðýna ver-
diði zararýn Saðlýk Bakanlýðý’na ha-
týrlatýlmasý oybirliðiyle kabul edil-
di.

16)Aile Doktorluðu ve Genel
Saðlýk Sigortasý uygulamasý ile he-
kimlik yetkilerinde ciddi sýnýrlama-
lar ortaya çýkabilecek olan kurum
hekimi, iþyeri hekimi, vb. hekimle-
rin, kazanýlmýþ haklarýnýn korun-
masý için gerekli çalýþmalarý yap-
mak üzere TTB Merkez Konse-
yi’nin görevlendirilmesi oyçoklu-
ðuyla kabul edildi. 

17)Hekimlerin tüm nöbet hiz-
metlerinin saat baþý ücretlendiril-

mesi ve hak ettikleri ücreti almala-
rýný saðlayacak çalýþma sürdürül-
mesi için TTB Merkez Konseyi’nin
görevlendirilmesi oybirliðiyle ka-
bul edildi. 

18)Bütçe Uygulama Talimatý
vb. hukuksal düzenlemelerle saðlýk
hizmetlerinde bilimsel ölçütlere da-
yanmayan her türden kýsýtlamalarýn
derhal durdurularak, üniversitele-
rin, uzmanlýk derneklerinin ve Türk
Tabipleri Birliði’nin de içinde oldu-
ðu bilimsel bir kurul tarafýndan be-
lirlenmesi için giriþimlerde bulun-
mak üzere TTB Merkez Konse-
yi’nin görevlendirilmesi oybirliðiy-
le kabul edildi. 

19)Kamuda çalýþan hekimlerin
tayin, nakil ve atamalarýnýn siyasi i-
radeden baðýmsýz olarak Türk Ta-
bipleri Birliði’nin de içinde bulun-
duðu bir kurul aracýlýðýyla yapýlma-
sýný saðlamak için, gerekli çalýþma-
larý yapmak üzere TTB Merkez
Konseyi’nin görevlendirilmesi oy-
birliðiyle kabul edildi.

20)Tüm dünyada olduðu gibi
týp diplomalarýnýn sadece üniversi-
teler tarafýndan onaylanmasý, çalýþ-
ma onaylarýnýn tabip odalarý tara-
fýndan verilmesi savunularak, bu
yönde düzenlemelerin yapýlmasý i-
çin giriþimlerde bulunmak üzere
TTB Merkez Konseyi’nin görev-
lendirilmesi oybirliðiyle kabul edil-
di.

21)Türk Tabipleri Birliði eme-
ðin serbest dolaþýmý ilkesini savun-
maktadýr. Ancak Hükümet tarafýn-
dan yabancý uyruklu hekimlerin ül-
kemizde istihdamýna olanak saðla-
yan hukuksal çalýþmalarýn karþýlýk-
lýlýk ilkesi gözetilmeksizin yapýl-
masý ve asýl olarak hekim emeðinin
ucuzlatýlmasý giriþimi olmasý nede-
niyle, gerekli hukuksal ve demok-
ratik mücadeleyi sürdürmesi için
TTB Merkez Konseyi’nin görev-
lendirilmesi oybirliðiyle kabul edil-
di. 

22) Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý gereði A’dan Z’ye saðlýkla ilgili
hizmetlerde deðiþiklikler yaþamak-
tayýz. Saðlýk çalýþanlarý bu politika
içerisinde sadece gerekli yaptýrým-
larýn uygulanmasý aþamasýnda gö-
rülmekte; bu politikalarýn üretilme-
sinde hiç yer almamaktadýr.

Döner Sermaye, Personel Daðý-
lým Cetveli, Genel Saðlýk Sigortasý
ve benzeri uygulamalar ile ilgili po-
litikalarýn netleþtirilerek özel bir ta-
výr ya da eylem programlandýrýlma-
sýna yönlendirilmesi için çalýþmala-
rý yapmak üzere TTB Merkez Kon-
seyi’nin görevlendirilmesi oybirli-
ðiyle kabul edildi.

23) Birinci Basamak Saðlýk
Hizmetlerini tahrip eden Aile Dok-
torluðu uygulamalarý ve katýlým zo-
runluluðu olan uyum eðitimlerinin
derhal durdurulmasý için gerekli gi-
riþimlerde bulunmak üzere, TTB
Merkez Konseyi’nin görevlendiril-
mesi oybirliðiyle kabul edildi.

24) 01.01.2007’de uygulamaya
baþlatýlmasý kararlaþtýrýlan Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigorta-
sý Yasasý bu haliyle saðlýk sistemi-
mize finansman yönünden hiçbir
fayda saðlamayacaðý gibi, yeni bir
kaos ortamý yaratacak mahiyettedir.
Bu konuda toplumu aydýnlatmak ve
kamuoyu yaratmak üzere çalýþma
yapmakla TTB Merkez Konse-
yi’nin görevlendirilmesi oybirliðiy-
le kabul edildi.

25) Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý kapsamýnda saðlýk alanýnýn tica-
rileþtirilerek saðlýk çalýþanlarýnýn
tek taraflý sözleþmelerle, taþeron-
laþtýrma ve siyasi iktidarlarýn keyfi-
yetinde iþ güvencesinden yoksun
çalýþmaya mecbur edilmesi kabul
edilemez. Grevli - toplu sözleþmeli
çalýþma hakký için mücadele et-
mekle TTB Merkez Konseyi’nin
görevlendirilmesi oyçokluðuyla
kabul edildi.

26)Halihazýrda Düzce ve Eski-
þehir il’lerinde yürütülmekte olan
ve 2007 baþýnda 10 il’de daha pilot
uygulamasýna baþlanacak olan Aile
Hekimliði’ne geçiþ sürecinin dur-
durulmasý, 

Bu kapsamda, örgütleniþine
TTB 55. Olaðanüstü Büyük Kong-
resi’nin hemen sonrasýnda baþlana-

cak ve TTB Merkez Konseyi tara-
fýndan yürütülecek olan “Aile He-
kimliðini Durdurmalýyýz, Durdura-
caðýz! Kampanyasý” oybirliðiyle
kabul edildi.

27)Saðlýkta Dönüþüm progra-
mýnýn bir parçasý ve Birinci Basa-
mak saðlýk hizmetlerinin özelleþti-
rilmesinin bir adýmý olan, Saðlýk
Bakanlýðý’nca yürütülen 10 günlük
Aile Doktorluðu eðitimlerine doð-
rudan destek veren Aile Hekimliði
Kürsülerinin ve hekimlerin tutum-
larýnýn saðlýk hizmetlerine ve saðlýk
ortamýna zarar verdiðini oyçoklu-
ðuyla kabul eder.

28) Ülkemizin 40 yýllýk birikimi
olan Saðlýk Ocaklarýnýn kapatýlarak
Aile Doktorluðu ofislerine dönüþ-
türülmesi uygulamalarýnýn kýnan-
masýna ve bu uygulamanýn durdu-
rulmasý için her türlü meþru hukuk-
sal giriþimlerde bulunmak üzere
TTB Merkez Konseyi’nin görev-
lendirilmesi oybirliðiyle kabul edil-
di.

29)Döner sermaye ve perfor-
mansa dayalý ücret uygulamalarý-
nýn ve 1 Temmuz 2006 genelgesi-
nin eðitim hastaneleri ve týp fakül-
telerinin eðitim/araþtýrma/hizmet
sorumluluklarýný yerine getiremez
hale getirdiðinin altý çizilerek; eði-
tim hastaneleri ve týp fakültelerine
genel bütçeden ayrýlan ödeneklerin
arttýrýlmasý için giriþimlerde bulun-
mak üzere TTB Merkez Konse-
yi’nin görevlendirilmesi oybirliðiy-
le kabul edildi.

30)Taþeron hekimlik uygulama-
sýna bir bütün olarak TTB Merkez
Konseyi’nin ve tüm tabip odalarý-
nýn hukuki, siyasal ve örgütsel ola-
rak karþý durmasý gerektiði oybirli-
ðiyle kabul edildi. 

31)Mesleðini uygulayan bütün
hekimlerin ilgili tabip odasýna kayýt
olmasýný zorunlu kýlacak Anayasal
ve yasal deðiþikliklerin yapýlmasý
konusunda gerekli çalýþmayý yürüt-
mek üzere TTB Merkez Konse-
yi’nin görevlendirilmesi oybirliðiy-
le kabul edildi.

32)Türk Tabipleri Birliði’nin
asgari ücret belirleme yetkisinin sý-
nýrlandýrýlmasýna yönelik yasal de-
ðiþikliðin ortadan kaldýrýlmasý için
TTB Merkez Konseyi’nin gerekli
giriþimlerde bulunmak üzere gö-
revlendirilmesi oybirliðiyle kabul
edildi.

33)Tabip Odasý yöneticilerinin
yönetim kurulu toplantýlarý ve gö-
revli olduklarý oda faaliyetlerine
katýlabilmeleri için çalýþtýklarý ku-
rumdan yasal izinli sayýlabilmeleri
hakkýnda genel bir düzenlemenin
yapýlmasý için gerekli giriþimlerde
bulunmak üzere TTB Merkez Kon-
seyi’nin görevlendirilmesi oybirli-
ðiyle kabul edildi.

34)Güneydoðu ve Doðu Anado-
lu’da hekimlik koþullarýnýn ne ol-
duðunun saptanmasý ve olumsuz
koþullarýn nasýl düzeltilebileceðine
iliþkin çözümlerin ortaya konmasý
göreviyle bir komisyonun teþkil et-
tirilerek deðerlendirmeler yapmak
üzere bölgeye gönderilmesi için
TTB Merkez Konseyi’nin görev-
lendirilmesi oyçokluðuyla kabul e-
dildi.

35)Merkez Konseyi’nin farklý
illerde yaptýðý toplantýlarýn destek-
lenmesini ve devamýnýn saðlanma-
sýnýn uygun olduðuna oybirliðiyle
karar verildi.

36)Sürekli Týp Eðitimi ve Sü-
rekli Mesleki Geliþim etkinlikleri-
ne hekimlerin katýlýmýnýn teþvik e-
dilmesi, kredilendirilmesinin deva-
mýnýn saðlanmasý oybirliðiyle karar
altýna alýndý.

37)Yüksek Onur Kurulu’nun
görev alanýna girmeyen nitelikteki
bilimsel ve etik konularda genel o-
larak görüþ bildirmek, kamuoyunu
aydýnlatmak, adli ve idari yargýnýn
ihtiyaç duyduðu hususlarda bilirki-
þilik yapmak amacýyla, “TTB Bi-
lim ve Etik Kurulu” kurulmasý, bu
Kurul’un kuruluþ ve çalýþma esas-
larýný belirleyen iç yönergenin 3 ay
içinde hazýrlanmasý için TTB Mer-
kez Konseyi’nin görevlendirilmesi-
ne oybirliðiyle karar verildi.

38)Hekimler mesleki uygula-
malarý sýrasýnda dil, din, ýrk, siyasi

görüþ, cinsiyet ayrýmcýlýðý yapma-
yacaklarýna dair ant içerek göreve
baþlarlar. Ortaya çýktýðý her yerde
ayrýmcýlýða karþýdýrlar. Cinsiyet e-
þitsizliði, kadýnlarýn toplumsal ya-
þamýn içinde yeralmasý önünde cid-
di bir engeldir. Kadýnlarýn örgütler
içinde temsil edilmesinde adalet il-
kesine uyacak önlemler alýnmasý
gerekmektedir. Bu amaçla, bir son-
raki genel kuruldan itibaren geçerli
olmak üzere TTB kurullarýnda her
iki cinsin %40’dan az olmayacak
þekilde yeralmasý için iç düzenle-
meleri yaparak yerine getirici ön-
lemleri alma konusunda TTB Mer-
kez Konseyi’nin görevlendirilmesi-
ne oyçokluðuyla karar verildi.

39)Örgütlenmiþ bilinçli bir top-
lumun, tek tek bireylerden oluþan
toplumdan çok daha güçlü ve etkin
olacaðý açýktýr. 6023 sayýlý TTB ya-
sasýna göre resmi kurum ve kuru-
luþlarýn asli ve sürekli kadrolarýnda
çalýþanlar dýþýnda hekimlik uygula-
masý yapan her hekim yerel tabip
odasýna üye olmak zorundadýr.

Dünya Saðlýk Örgütü araþtýrma-
larý kadýn hekimlerin daha düþük
ücretli ve statülü olarak algýlanan
birinci basamak alanlarýnda yoðun-
laþmalarý nedeniyle tabip odasý ü-
yeliðinin zorunlu kýlan özel hekim-
lik uygulamalarýnýn içinde yeterin-
ce yer almadýklarýný göstermekte-
dir. Bu durum kadýn hekimlerin
meslek örgütümüze üye olmasýný
sýnýrlayan etkenlerden biri olarak
tanýmlanabilir. TTB içindeki kadýn
hekim oraný da bu durumun bir
göstergesidir. TTB’nin toplam üye
sayýsý 76.500 iken kadýn üye sayýsý
20.073’de kalmaktadýr. Bu nedenle
TTB’nin kadýn üye sayýsýný ve or-
ganlarda etkinliklere katýlýmýný ar-
týrmak, kadýn üye oranlarýný Türki-
ye’deki kadýn hekim oranlarýna e-
þitlemek için çalýþmasýna oyçoklu-
ðuyla karar verildi.

40)Týp ortamlarýnda cinsiyetçi
yaklaþým, davranýþ ve dilin ayýkla-
nabilmesi, kadýn hekimlerin çalýþ-
ma ortamlarýnýn cinsiyetçi davra-
nýþlardan arýndýrýlmasý, saðlýk hiz-
meti kullanýcýlarýnýn cinsiyetçi dav-
ranýþlarla karþýlaþmamasý için araþ-
týrma ve eðitim çalýþmalarý gerçek-
leþtirmek üzere bünyesinde kadýn
çalýþmalarýnýn yürütülebilmesi için
Türk Tabipleri Birliðinin olanak
saðlamasýna; Bu amaçla;

Meslek örgütünde kadýn çalýþ-
malarý yapýlmasý için kadýn hekim-
lerin uygun koþullarda biraraya gel-
mesini kolaylaþtýracak yöntemler
geliþtirilmesine,

.Meslek örgütünde pozitif ay-
rýmcýlýk ilkesi uyarýnca kadýn dostu
çalýþma ortamlarý yaratýlmasýna,

.Çalýþmalar için gerekli donaný-
mýn saðlanmasýnda ihtiyaç duyulan
desteði sunulmasýna oyçokluðuyla
karar verildi.

41)Dünya Saðlýk Örgütü 2000
araþtýrmalarý kadýn hekimlerin týp
eðitimine baþlamada, sürdürmede
ve meslek içi eðitimlerde dezavan-
tajlý olduðunu göstermektedir. He-
kim iþsizliðinin olduðu ülkelerde
kadýnlar aleyhine bir eþitsizlik bu-
lunmaktadýr. Araþtýrmalar kadýn he-
kimlerin daha düþük ücretli ve sta-
tülü birinci basamak alanlarýnda
yoðunlaþtýklarýný göstermektedir.

Bu nedenle TTB, týp eðitimi ve
mesleði içinde karþýlaþýlan ve ka-
dýnlarýn çalýþma verimliliðinde ka-
yýplara yol açan cinsiyetçi uygula-
malarýn ortadan kaldýrýlmasý için
çalýþýr. Meslek içi cinsiyet ayrýmcý-
lýðý ile ilgili farkýndalýk yaratmak
ve duyarlýlýðý artýrmak için araþtýr-
ma ve çalýþmalar yapar, varolan ça-
lýþmalarý destekler ve ilgili kurum-
larla iþbirliði yapar. Cinsiyetçi yak-
laþýmlarýn ortadan kaldýrýlmasý için
modeller geliþtirmek üzere Türk
Tabipleri Birliði’nin çalýþmalar
yapmasý oyçokluðuyla kabul edildi.

42)Kadýnlarýn 3/4’ünün yaþam-
larýnýn bir döneminde þiddete ma-
ruz kalmýþ olmasý nedeniyle ciddi
bir halk saðlýðý sorunu olarak kabul
edilmesi gereken kadýna yönelik
þiddetin tanýmlanmasý ve ortadan
kaldýrýlmasýna yönelik koruyucu
hekimlik uygulamalarýnýn oluþtu-
rulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý için

þu görevleri Türk Tabipleri Birli-
ði’nin yürütmesine:

1-Kadýna yönelik þiddetin taný
ve tedavi rehberlerinde yer almasý-
ný,

2-Mezuniyet öncesi týp eðitimi,
mesleki eðitim ve sürekli týp eðiti-
mi içinde yeralmasýný,

3-Sorunla en sýk karþýlaþan a-
lanlar olan birinci basamak, acil týp,
adli týp, psikiyatri ve sorunu taným-
layacak olan halk saðlýðý eðitimleri
ve uygulamalarý içinde yeralmasý-
ný,

4-Öncelikle acil servisler ve bi-
rinci basamak olmak üzere tüm
saðlýk kurumlarýnda konuya iliþkin
yönergelerin oluþturulmasýný,

5-Uzmanlýk Dernekleri Eþgü-
düm Kurulu’nun konuyu gündemi-
ne alarak ilgili uzmanlýk dernekle-
rinin çekirdek müfredatýnda yeral-
masýný saðlamak üzere Türk Tabip-
leri Birliði’nin görevlendirilmesi
oyçokluðuyla kabul edildi.

43)Türk Tabipleri Birliði Etik
Kurulu’nun güncel sorunlara yöne-
lik bir Etik Bildirge hazýrlamasýna
yönelik çalýþma yapmasý oybirli-
ðiyle kabul edildi.

44)TTB UDEK bünyesinde sa-
dece Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir Ta-
bip Odalarýndan deðil, eðitim ku-
rumlarýnýn tüm ülkedeki yaygýnlýðý
gözönüne alýnarak bütün bölgeler-
den katýlýmýn saðlanabilmesi için
çalýþmalar yürütülmesi oybirliðiyle
kabul edildi.

45)Saðlýk Çalýþanlarýnýn Saðlýðý
ile ilgili örgütlü bir çalýþmanýn sür-
dürülebilmesi için TTB Merkez
Konseyi’nin;

-Saðlýk çalýþanlarýnýn meslek
risklerinin belirlenmesi ve meslek-
leriyle ilgili gerekli koruyucu ön-
lemlerin alýnmasý,

-Meslek riskine uygun olarak e-
mekli hizmet süresine fiili hizmet i-
lavesinin yapýlmasý,

-Mesleki hastalýklardan ve kaza-
lardan korunma planýnýn hazýrlan-
masý,

-Ýþyeri saðlýk servisi, saðlýk gü-
venlik ve meslek hastalýklarý gü-
venlik kurullarýnýn oluþturulmasý, 

-Mesleðin riskine göre iþe giriþ
tespiti ve durum belirlenmesi,

-Saðlýk çalýþanlarýnýn mesleki
risk faktörleri konusunda eðitilme-
si,

-Bu çerçevede saðlýk çalýþanlarý-
nýn grevli-toplu sözleþmeli sendika
hakkýný savunmasý doðrultusunda
çalýþmalar yapmasý oybirliðiyle ka-
bul edildi. 

46)Birinci basamakta çalýþan
bütün hekimlerin pratisyen hekim
kol ve komisyonlarýnda çalýþmaya
davet edilmesine oybirliðiyle karar
verildi..

47)Türk Tabipleri Birliði’nin
ülkemizdeki ilkyardým eðitimine
katkýda bulunmak üzere merkezi o-
larak “ilkyardým eðitimcisi eðitimi
merkezi” kurmasý ve tabip odala-
rýndaki ilkyardým eðitimlerine des-
tek olmasýna oybirliðiyle karar ve-
rildi.

48)TTB, týp fakültesi intern öð-
rencilerinin eðitimlerinin zorunlu
bir parçasý olan üretim sürecindeki
emeklerinin sosyal güvenlik kapsa-
mýnda ücretlendirilmesi için müca-
dele edilmesini oyçokluðuyla kabul
eder.

49)TTB, YÖK’ün 12 Eylül dar-
besinin bir parçasý olmasý nedeniy-
le ülkemizde yüksek öðrenimin de-
mokratikleþtirilmesinin önünde en-
gellerden biri olduðunu belirtir ve
bu nedenle YÖK’ün tümüyle kaldý-
rýlarak demokratik bir yüksek öðre-
tim yasasýnýn oluþturulabilmesi için
mücadele edilmesini oyçokluðuyla
kabul eder.

50)Ülkemiz uluslararasý büyük
güçlerin projelerini gerçekleþtirme
alaný içerisindedir. Bu geliþmelere
ve ülkemizin yok edilmesine karþýn
TTB Genel Kurulu olarak tam ba-
ðýmsýzlýðý savunma kararlýlýðýný
göstermek gerektiðine oybirliðiyle
karar verildi.

51)TTB Genel Kurulu ülkemiz-
de ve bölgemizde barýþ ortamýnýn
bozulmasýna yönelik geliþmelerden
kaygý duyar ve her türden þovenist
yaklaþýmlarý, þiddeti besleyen eði-

limleri kýnar, demokratik, laik ve
baðýmsýz bir ülkede barýþ içinde
birlikte yaþamý savunur önergesi
oyçokluðuyla kabul edildi.

52)Irak’ta bugün büyük bir sa-
vaþ yaþanmaktadýr, her gün onlarca
insanýn öldüðünü, halkýn yaþam ko-
þullarýnýn kötüleþtiðini, saðlýk hiz-
metleri dahil hiçbir hizmetin olma-
dýðýný gözlemliyoruz. Son zaman-
larda diðer bir komþu ülke olan Ý-
ran’a saldýrý gündemdedir. Her za-
man insandan yana olmuþ bir mes-
lek grubunun örgütü olarak tarihi
sorumluluðumuzu yerine getirmek
adýna Ýran’a karþý yapýlacak her-
hangi bir saldýrýda Türkiye’nin as-
keri ve diðer lojistiði ile süreçte yer
almamasýný TTB 55. Olaðanüstü
Büyük Kongresi oyçokluðuyla ka-
bul eder.

53)TTB, Hükümetlerin emper-
yalist çýkarlar için baþka ülkelere
asker göndermesine karþý çýkar ve
gönderilenlerin ise acilen geri çe-
kilmesi için mücadele edilmesini
oyçokluðu ile kabul eder.

54)
a) TTB’nin hekimlerin özlük

haklarýný korumak ve savunmak
konusundaki çabalarý temel görevi-
dir. Bu çalýþmalarýn artmasýnýn ve
etkinleþtirilmesinin temel hedef ol-
masýný istiyoruz.

b)Saðlýk politikalarýnda “Dev-
rimciliðin çok mühim vazifeler
yüklediði Türk Vatandaþýnýn saðlýðý
ve saðlamlýðý en hassas milli mese-
lemizdir” düþüncesini benimsemeli
ve uygulamalýdýr.

c)TTB emperyalizme karþý ülke
bütünlüðünü ve Cumhuriyetimizi
savunan milli bir duruþ sergilemeli-
dir.

d)TTB, farklýlýklarýmýzý belir-
ginleþtirmeyi deðil, toplumsal bü-
tünlüðümüzü tartýþmasýz kýlmayý
hedeflemelidir.

þeklindeki önerge oyçokluðuyla
kabul edildi.

55)TTB, ülkemiz insanýnýn bü-
yük insani trajediler yaþadýðý “Kürt
Sorunu”na barýþçýl ve demokratik
çözümler üretilmesinin toplum sað-
lýðýmýza olumlu katkýlar yapacaðý-
na inanýr; bu hedefe yönelik olarak
ülke yöneticileri, sivil toplum ve
meslek örgütü yöneticilerini çaba
göstermeye davet edilmesini oy-
çokluðu ile kabul eder.

56)TTB 55. Olaðanüstü Büyük
Kongresi TTB’nin, son yýllarda
hýzla ve “kolluk kuvvetlerin iþini
daha kolay” yapabilmeleri gerekçe-
leri ile çýkarýlan yasalar (TMY,
TCK vb.) nedeni ile oluþabilecek
saðlýk çalýþanlarýnýn hak ihlallerine
iliþkin ciddi bir karþý duruþun sergi-
lenmesini için çalýþmalarda bulun-
masýný oyçokluðu ile kabul eder.

57)TTB Olaðanüstü 55. Büyük
Kongresi açýk ve aðýr bir insan hak-
larý ihlali olan F tipi cezaevlerinde-
ki tecrit koþullarýnýn çaðdaþ, insani
cezaevi koþullarýna dönüþümünü
saðlamak üzere Adalet Bakanlý-
ðý’na çaðrýda bulunmayý oyçokluðu
ile kabul eder.

58)TTB, çok büyük can kayýpla-
rýna neden olan trafik kazalarý ve
beklenen deprem ile ilgili gerekli
önlemlerin alýnmasý konusunda du-
yarlýlýðýn artýrýlmasý için çaba gös-
terilmesini oybirliði ile kabul eder.

59)TTB Genel Kurulu baþta
Baþbakan ve Saðlýk Bakaný olmak
üzere siyasilerin ve medya mensup-
larýnýn hekimlere yönelik saygýsýz
ve hürmetsiz tutumlarýný terk etme-
leri yönünde uyarýlmalarýný, hekim-
lerin toplumda verdikleri hizmete
uygun bir saygýnlýða kavuþmalarý
yönünde her türlü araçla çalýþmalar
yapýlmasýný oyçokluðuyla kabul e-
der.

60)Büyük Kongre’de karar öne-
risi verilmesinde ve karar önerileri-
nin görüþülmesinde uygulanacak
yöntemler ile ilgili olarak 56. Bü-
yük Kongre’ye kadar, iç düzenleme
yapýlmasý hususunda Merkez Kon-
seyi’nin görevlendirilmesine oybir-
liðiyle karar verildi.
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The Clash (1976-1986); ismini gerillalar ve
hükümet güçleri arasýndaki çatýþmalarý anlat-
mak için 1970’lerde kullanýlan medya kliþesin-
den alan Ýngiliz Punk-Rock grubu. The Clash,
pek çok müziksevere göre The Beatles ve Rol-
ling Stones ile birlikte dünya müzik tarihinin en
önemli kilometre taþlarýndan birisidir. U2 solis-
ti Bono’ya göre; son yirmi yýldaki çoðu rock gu-
rubunun müzikal ilkelerini The Clash belirle-
miþtir. Reggae’nin kralý Bob Marley, Punk hare-
ketini The Clash’i dinleyerek sevmiþ; bu iki mü-
zik hareketinin ortak karekterlerini (özgürlükçü,
isyankar, faþizme ve ýrkçýlýða karþý) kullanarak
Punk-Reagge fusion olarak adlandýrýlan yeni bir
tür yaratmýþtýr.

The Clash ilk olarak Anarþist Punk grubu
Sex Pistols’un önünde sahne almaya baþladý.
(Baþlangýçta hiçbir müzik aletini doðru dürüst
çalmayý bile bilmiyorlardý. Paul Simonon gitar
çalmayý bir türlü öðrenemeyince onu grubun
bascýsý yaptýlar. Çünkü bas gitarýn sadece 4 teli
vardý). Karamsar ve Anarþist Sex Pistols’un ak-
sine solcu görüþleriyle ve bunlarýn þarkýlarýna
yansýmalarýyla ünlenmiþlerdir. Sex Pistols’un
“DESTROY” simgesi olduðu bir hareketin için-
den çýkan The Clash; parçalayýp yok etmekten
ziyade,  paylaþmak ve haklar için çarpýþmak ge-
rektiðini þarkýlarýnda savunmuþtur. Müzikte si-
yasi duruþ ve devrimci tavrýn öncülüðünü yap-
mýþlar; ýrkçýlýk, tüketim çýlgýnlýðý, sömürü, sa-
vaþ gibi insani temalarý müziklerinde iþlemiþ-
lerdir. 1980 tarihli Sandinista albümü Nikara-
gua’daki solcu FSLN gerillalarý için yapýlmýþ-
týr.3 plak ve 36 þarkýdan oluþan bu albümün tek
plak fiyatýna satýlabilmesi için bir miktar satýþýn
telif haklarýndan vazgeçtiler. Böylece “6 Paund
‘un üzerinde bir fiyata albüm satmayacaðýz” sö-
zünü yerine getirdiler. Bu albümde yer alan
“Call Up” adlý parça askerliðe karþý anti milita-
rist bir þarkýdý.1982 tarihli Combat Rock (mü-
cadele rock’ý) albümü müzik tarihinin en politik
albümlerinden biridir. Bu albümde yer alan
“Should I Stay or Should I go” (gitmeli mi-
yim? Kalmalý mýyým?) Grubun en bilinen parça-
sýdýr. Bu þarký, geçtiðimiz günlerde Türkiye’nin
AB üyeliði konusunda görüþü sorulan bir diplo-
mat tarafýndan ironik bir þekilde dile getirilmiþ
ve gurup bu vesileyle televizyonlarda boy gös-
termiþtir. 

1979 yýlýnda çýkardýklarý LONDON CAL-
LING (Londra Çaðýrýyor) albümü Rolling Sto-

nes dergisi tarafýndan “tüm zamanlarýn
en iyi 500 rock albümü” listesinde
sekizinci sýrayý almýþtýr. Bu albüm
The Clash’i Amerika’ya tanýtan al-
büm olmasýnýn yaný sýra, grubun baþ ya-
pýtý olarak ta nitelendirilebilir. London Cal-
ling, sadece bir punk albümü olamayacak ka-
dar karmaþýk, bir isyan çýðlýðý þeklindeki sözle-
riyle de güçlü bir müzikal anlatýma sahiptir. Al-
büme adýný veren London Calling isimli þarký
Demir Leydi Margaret Thatcher’a hita-
ben yazýlmýþtýr ve Ýngiliz iþçi sýnýfý-
nýn marþý olmuþtur. Avrupa ve A-
merika’da “madenci, grev, ey-
lem” denilince ilk akla gelen þar-
kýdýr. Spanish Bombs isimli þarký,
3 yýl süren Ýspanyol Ýç Savaþý
boyunca dünyanýn dört bir yanýn-
dan Ýspanyol Halkýnýn Faþizme
karþý mücadelesini desteklemek
için gelen devrimci aydýnlara, a-
narþistlere, Halk Cephesi safla-
rýnda çarpýþan enternasyonalist
militanlara ve Franco’nun adam-
larý tarafýndan katledilen Federico Garcia Lor-
ca’ya ithafen yazýlmýþtýr. (Yüzyýlýn en büyük i-
ki Ýspanyol þairinden biri olarak kabul edilir)
“Clampdown” genç iþçilere dirayetli olmalarý-
ný, sýnýflarýný satmamalarýný söyler. Irkçýlýða
karþý yazýlmýþ bir marþ olan “Gun’s of Birx-
ton” da ise “Kapýný kýrdýklarýnda ne yapa-
caksýn? Eller baþýnýn üzerinde mi? Yoksa si-
lahýn tetiðinde mi? Kanun içeri girdiðinde ne
yapacaksýn? Kaldýrýmda vurulmak mý? Yok-
sa idam hücresinde beklemek mi?” diye so-
rarlar. Baþarýsýz geçen bir konser sonrasýnda Pa-
ul Simonon’un bas gitarýný parçalamak üzere ol-
duðunu anýn fotoðrafý tüm zamanlarýn en iyi
Rock fotoðraflarýndan birisidir ve daha sonra bu
albümün kapaðý olmuþtur.

*Albümün nasýl hazýrlandýðýna ve grubun
duruþuna dair anahtar bilgiler. 1970’lerin so-
nu, Ýngiltere’de çalýþanlar için kriz dönemiydi.
Dalgalar halinde patlak veren grevler yenilgiyle
sonuçlanmaktaydý, Ýþçi Partisi liderliði ise olup
biteni seyretmekle yetiniyordu. Bu döneme
“hoþnutsuzluk kýþý” adý verildi, ufukta hiçbir i-
yileþme görülmüyordu, özellikle Margaret
Thatcher’in 1979’da iktidara gelmesinden son-
ra. Uluslararasý cephede; Ýran devrimle sarsýlý-
yordu, Nikaragua’da solcu SANDÝNÝSTA’lar

iktidara gelmiþti ve Three Mile adasýndaki rad-
yasyon sýzýntýsý, bütün dünyaya uçurumun eþi-
ðinde olduðumuzu bir kez daha hatýrlatýyordu.
Adýný ezilen ve ezen arasýndaki kaçýnýlmaz
“çarpýþma”dan alan bir grup için böyle bir dö-
nem, birilerinin çýkýp konuþmasý gereken bir dö-
nemdi. Ve The Clash, kimin tarafýnda olduðunu
açýkça ilan etti. London Calling müzikal açýdan
parlak bir yapýt. Kendisini punk ile sýnýrlandýr-
mayan grup ska, reggae, caz ve soul müziðe yö-
nelmekteydi. Bu çeþitlilik, müzikal yeteneðin
yaný sýra ýrklar arasý dayanýþmanýn da bir ifade-
si oluyordu. Söz itibariyle London Calling; gru-
bun en þiirsel,dürüst ve dobra dönemini yansýt-
makta. Ýmtiyazlý azýnlýðý yerin dibine sokuyor,
yabancýlaþma ve reddedilmeden bahsediyor,
toplumsal yüzeyin hemen altýnda kaynayan yay-
gýn öfkeye dalýyorlar. Yoksullar ve iþçi gençler,
The Clash’in kendilerinden ve onlarý parampar-
ça etmeyi amaçlayan sistemden bahsettiðini çok
iyi biliyordu. Grup, sözleri ile basit gözlemle
yetinmiyor, geleceðe dair bir yol göstermeye de
çalýþýyordu. Strummer, yýllar sonra yapýlan bir
söyleþide, “Biz hep soldaydýk” diyecekti.” El
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The CLASH

LONDRA SESLENÝYOR

Londra uzak þehirlere sesleniyor
Artýk savaþ ilan edildi ve mücadele baþ-
ladý
Londra yeraltý dünyasýna sesleniyor
Hepiniz saklandýðýnýz yerlerden çýkýn, 
delikanlýlar ve genç kýzlar
Londra sesleniyor, artýk bize bakmayýn
Tüm o sahte Beatlemania düþüp öldü
Londra sesleniyor, 
bak bizim swingimiz yok

polis copunun halkasý dýþýnda

Buzul çaðý geliyor, güneþ yükseliyor
Motorlar duruyor ve buðdaylar 
inceliyor
Bu nükleer bir hata ama 
benim korkum yok
Londra sular altýnda ve 
ben nehir kýyýsýnda yaþýyorum
Londra sahte alanlara sesleniyor
Unut kardeþim ve yalnýz git

Londra yaþayan ölülere sesleniyor
Ýçinde tutmayý býrak ve 
bir nefes daha çek
Londra sesleniyor ve 
ben baðýrmak istemiyorum
Ama konuþurken baþýný öne eðdiðini 
gördüm
Londra sesleniyor, 
bak bizim asaletimiz yok

korkak gözlerle bakan dýþýnda

Buzul çaðý geliyor, güneþ yükseliyor
Motorlar duruyor ve buðdaylar
inceliyor
Bu nükleer bir hata ama 
benim korkum yok
Londra sular altýnda ve 
ben nehir kýyýsýnda yaþýyorum
Þunu iyice anla
Londra sesleniyor ve ben de oraday-
dým
Ne dediler biliyor musun? 
Bir kýsmý doðruydu!

Londra en yüksek sesiyle sesleniyor
Tüm bunlardan sonra 
bana gülümsemeyecek misin?
Çok içimden gelmiþti

Joe STRUMMER
(John Graham MELLOR)

ÜYELER
Joe Strummer : Vokal, Gitar
Mick Jones : Vokal, Gitar
Paul Simonon : Vokal, Bas gitar
Topper Headon : Davul

Ýngiliz bir diplomatýn oðlu olan Joe
Strummer, 21 Aðustos 1952’de Anka-
ra’da doðdu. The Clash’i The Clash yapan
adam olarak bilinir. Dünya müzik tarihinde
Marksizmi benimseyen ve bunu müziðine
yansýtan ender insanlardan birisidir. Joe
Strummer, bozuk düzene karþý bir baþ kal-
dýrýþ ve sýnýf mücadelesinin sesi olmuþtur.

Rock’n’roll ta-
rihinin hem müzi-
kal hem de siyasal
anlamda en dev-
rimci grubu olan
The Clash’in solis-
ti ve gitaristi olan
Joe Strummer, 23
Aralýk 2002 tari-
hinde aramýzdan
ayrýldý. Solcuydu
ve hep öyle kaldý.

Adýný ezilen ve ezen arasýndaki kaçýnýlmaz ‘çatýþma’dan alan
bu grup, kimin tarafýnda olduðunu açýkça ilan etti

yordamýyla, sosyalist bir tarzda, dünyanýn daha
az kötü bir yer olabileceði bir geleceðe iþaret et-
meye çalýþýyorduk.” (*The CLASH’IN ESKÝ-
MEYEN ÇAÐRISI-Alex BÝLLET. COUN-
TERPUNCH dergisinden çeviren, Taylan Bil-
giç.)

The Clash ve unutulmaz albümleri “London
Calling”in 25. yýldönümü nedeniyle 31 Aralýk
2004 tarihinde Radikal gazetesinde yazdýðý
“SON AHÝT” isimli yazýda (Albümün ilk adý
buymuþ, yani The Last Testament) Mert Emcan
þunlarý söylemiþtir;

Dünyanýn gelmiþ geçmiþ en iyi albümü nedir
diye sorsalar, cevabým tereddütsüz “London
Calling” olur. Peki, gelmiþ geçmiþ en iyi albüm
kapaðý? Bildiniz; “London Calling.” Ve evet,
dünya üzerine gelmiþ en iyi grup, elbetteki, The
Clash’dir, bunu tartýþmam bile. Biraz taraflý bir
açýlýþ oldu deðil mi? Doðrudur. Ama bize “ta-
raf” olmayý, saflarýmýzý belirleme gerekliliðini
popüler müzikte The Clash gösterdi. Tarafsýzlý-
ðýn kabulleniþe, kayýtsýzlýðýn omurgasýzlýða,
sessizliðin tavýrsýzlýða yol açtýðýný bu abilerle
öðrendik.O yüzden de söz konusu The Clash ve
onlarýn rock’n’roll’u fethettiði an olan” London
Calling” olunca “tarafsýz” olmak, olsa olsa gü-
reþten kaçmak olur.

Anlamlý tek gruptu
The Clash’in politik tavrý yaþamlarýnýn her

santimetrekaresini kapsýyordu. Ortada bir savaþ
vardý ve verilen her nefes savaþ alanýydý. O yüz-
den de bu albüm onlar için çok önemliydi. Sa-
dece sol görüþlerini insanlarla(ve özellikle A-
merikalýlarla) paylaþacaklarý en önemli giriþim
deðil, rock’n’roll’u yok edip yerine yenisini ya-
ratacak bir manifestoydu ayný zamanda. “Lon-
don Calling”, “Son Kitap” olacaktý.

Albüm kapaðý da bu tavra uygun olarak ha-
zýrlanmýþtý. Bilinçli bir þekilde font ve tema El-
vis Presley’in ilk albümünden alýntýydý. Yani
rock’n’roll tarihinin, kabul edilen ilk uzun çala-
rýndan. Yazýnýn rengi, fontu ve yeri aynýydý.An-
cak Elvis,pembe ve yeþil bir L’nin üzerinden gi-
tarýný coþkuyla havaya kaldýrmýþ, yeni bir gü-
nün doðuþunu ilan ederken”, London Cal-
ling”in kapaðýnda basçý Paul Simonon’un yap-
týðý þey, tam tersi, bütün hýþmý ve nefretiyle
gündüzü ebediyen karanlýða gömmek üzeriney-
di.

“Anlam ifade eden tek gruptu.” Punk hare-
ketinin neferi, rock’n’ roll’un gidiþatýný deðiþti-
ren en büyük devrimciydi.

Týp Dünyasý - KOCELÝ - Olasý grip pande-
misi için yapýlan hazýrlýklar, “grip aþýsý” tartýþ-
masýný da beraberinde getirdi. Grip aþýsýnýn, o-
lasý pandemi üzerine etkisi konusunda ise fark-
lý farklý görüþler ileri sürülüyor. Bu konuda ne
Dünya Saðlýk Örgütü ne de Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn resmi bir açýklamasý olmasýna karþýn “fý-
sýltý gazetesi”nden yayýlan haberler ile pek çok
kiþi kendisine ve yakýnlarýna grip aþýsý yaptýrdý.
Bu belirsiz ortamda grip aþýsý satýþlarý da olduk-
ça arttý. 

Grip ile ilgili bilgilerimizi gözden geçirdiði-
mizde; influenza virüsünün, kuþ gribinin ve
mevsimsel grip enfeksiyonlarýnýn ortak etkeni
olduðu ancak her ikisinin de virüsün farklý alt-
tipleri olduðu bilinmektedir. Virüsün en büyük
özelliði, çok kolay ve çabuk kendisini deðiþti-
rebilme özelliðidir. Bu özelliði nedeniyle virü-
se karþý geliþtirilen ve halk arasýnda ‘grip aþýsý’

olarak bilinen aþý her yýl Dünya Saðlýk Örgü-
tü’nün belirlediði alttiplere karþý yapýlýr. Bu-
günkü seferberliðin nedeni ise, kuþ gribi etke-
nin mevsimsel grip virüsü ile karþýlaþmasý so-
nucu olabilecek genetik deðiþik ile ortaya çý-
kacak yeni bir influenza alttipinin pandemi
yapma olasýlýðýdýr. Ancak bu durum bir olasý-
lýktýr ve korkulan virüs henüz ortaya çýkmamýþ
olduðu için aþýsý da yoktur. Aþý üretimi ilk va-
kanýn ortaya çýkmasý ile baþlayabilir. Diðer bir
deyiþle, teknik olarak henüz ortaya çýkmamýþ
bir etkene karþý aþý geliþtirmek olanaklý deðil-
dir. Týp dünyasýnýn saygýn dergilerinden Lan-
cet son sayýsýnda dünyada influenza aþýsý ge-
liþtirme kapasitesinin altý aylýk dönem için
900 milyon doz olduðu, bir kiþinin baðýþýkla-
nabilmesi için ise en az iki doz aþý yaptýrmasý
gerektiði dolayýsýyla aþý üretimine baþlandýk-
tan sonraki 6 ay içinde sadece 450 milyon in-
sanýn baðýþýklanabileceði bildirilmektedir. 

Þu anda kullanýmda olan grip aþýsýnýn da
beklenen virüse karþý çapraz baðýþýklýk saðla-
mayacaðý bilimsel çevrelerce açýklandýðý hal-
de, aþýnýn herkese yapýlmasý konusunda bir se-
ferberlik göze çarpýyor. Milli Eðitim Bakanlý-
ðý’nýn talimatý olmaksýzýn okul yöneticileri ve-

lilere herkesin çocuðunu aþýlatmasýný öneriyor.
Saðlýk müdürlükleri, hekimlerine ‘her ihtima-
le karþýn aþýyý önerin’ diye yazýlý olmayan
mesajlar veriyor. Gazetelerde televizyonlarda
aþýyý öneren uzmanlar konuþuyor. Oysa bilim-
sel olarak grip aþýsýnýn, sadece yüksek riski o-
lan gruplara karþý yapýlmasý önerilmektedir.
Saðlýk Bakanlýðý’ Ulusal Eylem Planý’nda
‘mevsimsel insan influenzasýna karþý üreti-
len aþý pandemik suþa karþý korumayacaðý-
ný ancak pandemi dönemindeki pandemi vi-
rüsü ile yanlýþlýkla karýþtýrýlabilecek olan
mevsimsel influenzaya karþý koruyucu ola-
caðýný’’ belirtmektedir. Diðer bir deyiþle, pan-
demi çýktýðýnda grip olan bir kiþinin aþýsý yok-
sa yeni virüsle mi yoksa mevsimsel grip etkeni
ile enfekte olduðu ayýrt edilemeyecek, tam ter-
si durumda ise yani gripli kiþinin aþýsý varsa
yeni virüs olduðu anlaþýlacaktýr. Saðlýk Bakan-
lýðý, grip aþýsýnýn beklenen virüse karþý koruyu-
cu olmadýðýný raporunu yazmasýna karþýn her-
kesin aþýlanmasýnýn gerek olmadýðýný etkin bir
þekilde duyurmamasý ise aþý tekellerinin ekme-
ðine yað sürmektedir. Nitekim Maliye Bakan-
lýðý’nýn yayýnladýðý Bütçe Uygulama Talima-
tý’na göre bu durumlarda kurumlar tarafýndan

ödeniyor. 
Maliye Bakanlýðý’nýn sadece risk gruplarýna

yapýlan aþýyý ödemesi, Saðlýk Bakanlýðý’nýn be-
lirsizliði, medyanýn dolduruþu ve Milli Eðitim
Bakanlýðý’nýn okullarýnda öðretmenlerin birey-
sel davranýþlarý ile aþý yapýlmasý yönünde öne-
rileri…. Sonuç, eczaneden 16.5 YTL karþýlýnda
satýn alýnan aþýlama hizmetleri…

Bu durumda, Saðlýk Bakanlýðý aþý uygula-
masýnýn beklenen salgýnýn kontrolüne katký
saðlayacaðýný düþünüyorsa, bu aþýyý tüm nüfu-
sa ya da belirlenen bazý gruplara -okul çocukla-
rý, okul öncesi çocuklar gibi- kamusal hizmet
kapsamýnda yapmasý gerekmektedir. Tam tersi
durumda ise Bakanlýðýn görevi, bu aþýlama his-
terisine son vermek için bir açýklama yapmasý-
dýr. 

Diðer yandan aþý tekelleri, pandemi halinde
üretilecek kýsýtlý miktardaki aþýnýn daðýtýmýnda
‘iyi müþterilerine’ öncelik tanýyacaklarý me-
sajlarýný veriyor. Her koþulda karlý çýkan aþý te-
kelleri oluyor. Sonuçta aþý tekellerinin pandemi
çýkmasa da mevsimsel grip aþýsý satýþlarýný üçe
beþe katlayarak karlarýný arttýrdýðý ve hüküme-
tin çeþitli bakanlýklarýnýn da buna engel olmadý-
ðý bir tablo ortaya çýkýyor.

Dr. Nilay Etiler
TTB Halk Saðlýðý Kolu 
Yürütme Kurulu Üyesi 

Her koþulda aþý tekelleri karlý çýkýyor!

Dr. Nilay Etiler: “Milli Eðitim Bakanlý-
ðý’nýn talimatý olmaksýzýn okul yöneticile-
ri velilere herkesin çocuðunu aþýlatmasý-
ný öneriyor. Saðlýk müdürlükleri, hekimle-
rine ‘her ihtimale karþýn aþýyý önerin’ di-
ye yazýlý olmayan mesajlar veriyor.”

The Clash 
(1977)

Give Em Enough Rope
(1978)

London Calling 
(1979)

Sandinista 
(1980)

Combat Rock 
(1982)

Cut The Crap 
(1985)
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TTýýpp DDüünnyyaassýý - AANNKKAARRAA -
DDooçç.. DDrr.. CCaannddaann ÇÇiiççeekk ve
PPrrooff.. DDrr.. CCeemm TTeerrzzii tarafýndan
hazýrlanan ve ""ÝÝzzmmiirr ÖÖllççeekkllii ÝÝkkii
aarraaþþttýýrrmmaa vvee KKaarrþþýýllaaþþttýýrrmmaallýý
SSoonnuuççllaarrýý""nýn deðerlendirildiði
""TTýýppttaa UUzzmmaannllýýkk EEððiittiimmii"" kitabý
Türk Tabipleri Birliði yayýn-
larýndan çýktý. 

Kitap, týpta uzmanlýk eðiti-
minde Ýzmir'de eðitim veren
kurumlarýn güncel durum-
larýnýn saptanmasý, eðiticilerin
ve asistanlarýn uygulanan
programa iliþkin görüþlerinin
deðerlendirilmesi amacýyla
2004-2006 yýlarý arasýnda
uzmanlýk eðitimi veren birim-
lerin eðitim sorumlularýnýn ve
eðitim asistanlarýnýn tümünü
kapsayan ve uzmanlýk eðiti-
minin pek çok basamaðýný

araþtýran geniþ ölçekli bir
araþtýrma özelliðini taþýyor.
Týpta uzmanlýk eðitimi alanýný
veriler üzerinden deðerlendir-
menin önemli bir gereksinim
olduðu Türkiye'de, bu araþtýr-
ma büyük bir açýðý kapatacak.

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

"Týpta Uzmanlýk Eðitimi" kitabý çýktý

Týp Dünyasý - ANTALYA -
11. Pratisyen Hekimlik Kongresi
8-12 Kasým 2006 tarihleri arasýn-
da Antalya’da gerçekleþtirildi.
Türk Tabipleri Birliði Pratisyen
Hekimler Kolu (PHK), Türk Ta-
bipleri Birliði Genel Pratisyenlik
Enstitüsü (GPE) ve Pratisyen He-
kimlik Derneði (PHD) tarafýndan
düzenlenen kongrenin bu yýlki a-
na temasý “Tercihimizi yaptýk;
saðlýk ocaðý ve genel pratisyen-
lik” olarak belirlendi.  

Kongre ilk gün, TTB Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gen-
çay Gürsoy, TTB GPE Baþkaný
Dr. Mustafa Sülkü, TTB PHK
Baþkaný Dr. Hasan Deðirmenci
ve PHD Baþkaný Dr. Erdoðan
Mazmanoðlu’nun açýþ konuþ-
malarýyla baþladý. Konuþmalarý
“Saðlýk Politikalarý, Saðlýkta
Dönüþen Ne” baþlýklý açýlýþ otu-
rumu izledi. Gaziantep Tabip O-
dasý Genel Sekreteri Dr. Hamza
Aðca’nýn baþkanlýðýný yaptýðý o-
turuma TTB Genel Sekreteri Dr.
Altan Ayaz, Marmara Üniversi-
tesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A-
nabilim Dalý’ndan Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Topuzoðlu ve TTB PHK
Baþkaný Dr. Hasan Deðirmenci
konuþmacý olarak katýldýlar. 

“Saðlýk ticarileþti”
Konuþmasýnda saðlýk orta-

mýnda yaþananlarý genel olarak
deðerlendiren Altan Ayaz, saðlýk
hizmetlerinin kamusal niteliðinin
giderek törpülendiðini ve ticari-
leþtirildiðini söyledi. Birinci ba-
samak saðlýk hizmetlerinin ö-
nemsenmemesi sonucunda top-
lumsal saðlýk göstergelerinin kö-
tüye gitmeye baþladýðýna dikkat
çeken Ayaz, pratisyen hekimlerin
toplumsal saygýnlýðýnýn da azal-
týlmaya çalýþýldýðýný kaydetti. A-
yaz, “Bu durumdan çýkýþ, an-
cak saðlýðý piyasa koþullarýna
terk etmeye çalýþan neoliberal
politikalarýn reddi ve yerine
toplumcu hekimliði koyan, iyi
hekimlik deðerlerini önceleyen
kamucu bir saðlýk anlayýþýnýn
konmasý ile aþýlabilir” diye ko-
nuþtu.

“Saðlýkta Özelleþtirme
Projesi”

Ahmet Topuzoðlu da, “Sað-
lýkta Dönüþüm Projesi” ifadesi-
nin zihinlerde dönüþümün iyi
yönde olacaðý yönündeki kýsa
yola seslenen bir proje baþlýðý ol-
duðuna dikkat çekerek, bu dönü-
þümün nasýl olacaðýnýn anlaþýla-
bilmesi için “Saðlýkta Özelleþ-
tirme Projesi” denmesinin uy-
gun olacaðýný söyledi. Topuzoð-
lu, “Bu baþlýk, zihinlerde ko-
laylýkla ‘paran kadar saðlýk’ al-
gýsýný tetikleyebilirdi. Bu yüz-
dendir ki, IMF bizim gibi ülke-
lerde uyguladýðý özelleþtirme
programlarýnýn ismini açýktan
topluma duyurmaz, duyurma-
dý da” diye konuþtu. Saðlýkta

Dönüþüm Projesi’nin saðlýk gös-
tergelerinin iyiye dönüþümünden
çok, toplumun yeni bazý iþletme
ve kurumlarý büyüyen bir pazar-
da finanse etmesi anlamýna geldi-
ðini belirten Topuzoðlu, bu or-
tamda nüfusa dayalý saðlýk hiz-
metlerinin sürdürülemeyeceðinin
altýný çizdi.

“Eþitsizlikler artýyor”
Hasan Deðirmenci de, Saðlýk-

ta Dönüþüm Programý’nýn baþýn-
dan bu yana saðlýk ocaklarýnda
yaþananlarý ve aile hekimliðinde-
ki geliþmeleri aktardý. Deðirmen-
ci, saðlýk ocaklarýndaki dönüþü-
mü “birinci basamaðýn özelleþ-
tirilmesi anlamýna gelen aile
hekimliði sistemi, ülkede eþit-
sizliklerin artmasý, cepten öde-
me, kamudan özele hizmet alý-
mý yoluyla kaynak aktarýlmasý
yoluyla uluslar ötesi sermaye-
nin ihya edilmesi” ifadeleriyle
yansýttý. 

Kongrede yoðun
program

Kongrede bu yýl, mesleki bi-
limsel konularda 4 kurs, 28 otu-
rum, 41 serbest bildiri ve poster
yer aldý. Yaklaþýk 1200 hekimin
katýldýðý kongrede, her yýl olduðu
gibi çeþitli sosyal programlar da
gerçekleþtirildi. Koruyucu he-
kimlik,  her yaþta ve sýk görülen
toplumsal açýdan önemli olan
saðlýk sorunlarý yaný sýra savaþ,
þiddet, doðal afetler, eþitsizlikler,
saðlýk politikalarý ile mesleki so-
runlar tartýþýldýðý kongrede, aile
hekimliðinin pilot uygulamasýnýn
baþlatýldýðý illerde yaþanan dene-
yimler öne çýktý. 

AKP Hükümeti iþ baþýna
geldiði andan itibaren söz ver-
diði halde saðlýk çalýþanlarýnýn
ve örgütlerinin görüþlerini dik-
kate almadan, çalýþma koþulla-
rýna, ücretlerine, istihdam bi-
çimlerine, mesleki uygulamala-
rýna müdahale ederek saðlýk ça-
lýþanlarýný tercih yapmaya zor-
ladý. 

Tercih etmemizi istedikleri; 
- Diðer kamu kuruluþlarýný

sattýklarý gibi kamu saðlýk kuru-
luþlarýný da satmak,

- Saðlýk hizmetlerini serbest
piyasada alýnýp satýlan bir mal
haline getirmek, 

- Bizleri saðlýk iþletmelerin-
de birbirimizle rekabet ettir-
mek, 

- Ýþ güvencelerimizi ortadan
kaldýran sözleþmelere imza at-
týrmak, 

- Esnek çalýþma koþullarýnda
özel saðlýk iþletmelerinde ucuz
iþ gücü olmaktýr.

Bu uygulamanýn birinci ba-
samakta pratisyen hekimlere

yansýmasý ise, sözleþme ile iþ
güvencesiz tek baþýna ofislerde
çalýþan aile hekimi olmaktýr. 

Oysa bizler, kamu ve özel a-
rasýna sýkýþmýþ bir esnek bir ça-
lýþma deðil insanca yaþacaðýmýz
bir ücretle tam zamanlý tek iþte
çalýþmak istiyoruz.

Mesleki uygulamalarýmýza
bilimsel kriterlere dayanmaksý-
zýn getirilen Bütçe Uygulama
Talimatý vb tüm kýsýtlamalarýn
kaldýrýlmasýný istiyoruz.

Yetkililere sesleniyoruz; yo-
lun baþýndayken toplumun ve
saðlýk çalýþanlarýnýn ve bilim a-
damlarýnýn uyarýlarýný dikkate
alýn, tercihinizi deðiþtirin. 

Ülkemizin kaynaklarýný IMF
ve Dünya Bankasýnýn direktifle-
ri doðrultusunda özel saðlýk ku-
ruluþlarýna peþkeþ çekecek, yurt
dýþýndan yabancý hekim getire-
rek ülkemizin yetiþmiþ insan
gücünü iþsiz ve mutsuz býraka-
cak, halký týbbi yoksulluk ve
yoksunlukla karþý karþýya býra-
kacak tercihlerden vazgeçin.

Ülkemizde saðlýk alanýndaki
insan gücü ve bilgi birikimi ye-
terlidir. Saðlýk kamusal bir hak-
týr piyasaya terkedilemez. Ya-
pýlmasý gereken saðlýk ocaklarý-
nýn, hastanelerin sayýlarýný artýr-
mak, standartlarýný ve donaným-
larýný geliþtirmek,  saðlýk çalý-
þanlarýna hakettikleri ücreti ve
hürmeti vermektir.

Saðlýk evrensel ve kamusal
bir haktýr.

Saðlýktan ve özgürlükten ta-
sarruf edilemez.

Koruyucu saðlýk hizmetleri
yok edilemez.

Saðlýk devletlerin hükümet-
lerin vatandaþlarýna sunmakla
yükümlü olduðu asli görevidir.
Piyasaya terkedilemez.

Saðlýk ocaklarý kapatýlamaz. 
Birlikte çalýþtýðýmýz ekibi-

miz daðýtýlamaz.
Ýþ güvencesiz aile hekimi

deðil, saðlýk ocaklarýmýzda ge-
nel pratisyenlik yapmak istiyo-
ruz.

“Tercihimiz saðlýk ocaðý ve genel pratisyenlik”
11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 8-12 Kasým 2006 tarihleri arasýnda 

Antalya’da yapýldý. Yaklaþýk 1200 hekimin katýldýðý kongrede, 
mesleki bilimsel konularda 4 kurs ve 28 oturum gerçekleþtirildi. 

41 serbest bildiri ve posterin sunulduðu kongrede her yýl olduðu gibi
sosyal programlar da gerçekleþtirildi.

Sonuç bildirgesinden…

Týp Dünyasý - ANTALYA -
Türk Tabipleri Birliði’nin Antal-
ya’da düzenlenen 11. Pratisyen
Hekimlik Kongresi’nde çocuk is-
tismarý ve kadýna yönelik þiddete
karþý imza kampanyasý baþlatýldý.
Ýmza kampanyasý için yapýlan ba-
sýn açýklamasýnda, çocuk istisma-
rý ve kadýna yönelik þiddetin bir
saðlýk sorunu olduðu vurgulandý.

Son günlerde, arka arkaya ya-
þanan çocuk istismarý ve kadýna
yönelik þiddet olaylarýna tepki
gösteren TTB Merkez Konseyi,
Antalya’da Pratisyen Hekimlik
Kongresi kapsamýnda yer alan
“Çocuk Ýstismarý ve Kadýna
Yönelik Þiddet” konulu oturu-
mun ardýndan, bir imza kampan-
yasý baþlattý. Ýmza kampanyasýný
bir basýn açýklamasýyla duyuran
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.
Hülya Biriken, “Son günlerde
birbiri ardýna yüreðimizi ya-
kan geliþmelere tanýk oluyoruz.
Þiddet çok deðiþik biçimlerde
kendini yeniden örerek karþý-
mýza çýkýyor. Kimi zaman teca-
vüze uðrayan Naile’nin çocuðu-
nu doðurmasý, arkasýndan aile-
si tarafýndan öldürülmesi ola-

rak, kimi zaman da en son bizi
dehþete düþüren 17 aylýk bir be-
beðin örselenmesi, hatta teca-
vüzü olarak” diye konuþtu. 

Çocuk Haklarý Sözleþme-
si’nin 1. maddesinin “18 yaþýna
kadar çocuklarýn vazgeçilmez
haklara sahip olduðunu”, 3.
maddesinin “Büyükler çocukla-
ra karþý ödevlerini yapamýyor-
sa devletin sorumlu olduðunu”,
6. maddesinin “Çocuklarýn ya-
þamýný korumanýn herkesin gö-
revi olduðunu ve yaþamanýn
her çocuðun temel hakký oldu-
ðunu”, 19. maddesinin Yetiþtir-
mekten sorumlu olanlar haklarýný
çocuklara zarar verecek þekilde
kullanýyorsa her türlü önlemi al-
manýn devletin görevi olduðunu”;
34. maddesinin de “Çocuklarý
bedensel ve ruhsal yönden örse-
leyecek hiçbir yaklaþýma izin
verilemeyeceðini” içerdiðini a-

nýmsatan Biriken þöyle konuþtu: 
“Toplum ve devlet tarafýn-

dan korunamamýþ bu iki ço-
cuktan Naile’yi doktorlar koru-
maya çalýþtý. N.N ise yine dok-
torlarýn baþvurusu üzerine þim-

dilik koruma altýnda. Eðitim,
saðlýk, sosyal güvenlik üçgenine
dayalý sosyal devlet yok edilir-
ken kýlýný kýpýrdatmayanlar
þimdi N.N.’ye tecavüz edenleri
linç etmek, idam etmek istiyor-

lar. Oysa ne linç ne de idam bi-
ze yitirdiklerimizi geri getire-
mez.”

Çocuklarý koruyacak toplum-
sal ve resmi mekanizmalarýn iyi
çalýþmadýðý bir ülkede hekim du-
yarlýlýðýnýn ne kadar önemli oldu-
ðunun bu iki olayda da görüldü-
ðünü belirten Biriken, bu iki o-
layda da gerekli duyarlýlýðý göste-
ren meslektaþlarýna teþekkür etti. 

Çocuk istismarý ve kadýna yö-
nelik þiddet bir sosyal sorun ol-
manýn yaný sýra ayný zamanda bir
saðlýk sorunu olduðuna dikkat çe-
ken Hülya Biriken, þiddetin her
türlüsüne karþý olan bir mesleðin
mensuplarý olarak çocuk istisma-
rýna, kadýna yönelik þiddete ve
namus adý altýnda iþlenen cina-
yetlere karþý olduklarýný bir kez
daha vurguladý. Biriken, tecavüze
uðrayan her çocuðun, namus adý
altýnda gerçekleþtirilen her cina-
yetin takipçisi olacaklarýný gös-
termek amacýyla bir imza kam-
panyasý baþlattýklarýný söyledi.
Biriken, yetkilileri bu konuda da-
ha duyarlý olmaya ve görev çaðýr-
dý. 

Çocuk istismarý ve kadýna yönelik þiddete karþý imza kampanyasý…

“Çocuk istismarý ve kadýna yönelik þiddet 
saðlýk sorunudur”

Türk Tabipleri Birliði 11. Pratisyen  Hekimlik Kongresi’nde çocuk 
istismarý ve kadýna yönelik þiddete karþý imza kampanyasý baþlatýldý. 

Ýmza kampanyasý için yapýlan basýn açýklamasýnda, çocuk istismarý ve 
kadýna yönelik þiddetin bir saðlýk sorunu olduðu vurgulandý

11. Pratisyen Hekimlik Kongresi yapýldý

TTB Kadýn Hekimlik ve Kadýn Saðlýðý toplantýsý
Týp Dünyasý - ANKARA -

Türk Tabipleri Birliði’nde ilk kez
düzenlenen “Kadýn Hekimlik
ve Kadýn Saðlýðý” toplantýsý 5
Kasým 2006 günü Ankara’da
gerçekleþtirildi. Toplantýda, ka-
dýn hekimlerin TTB’ye aktif ka-
týlýmýnýn saðlanmasý, kadýna yö-
nelik þiddet, namus cinayetleri
gibi konularda TTB görüþünün
oluþturulmasý yönünde çalýþma-
lar yapýlmasý benimsendi.

Toplantýya Ankara, Ýzmir, Ýs-
tanbul, Antalya, Samsun, Deniz-
li, Diyarbakýr ve Batman’dan 18
kadýn hekim katýldý. Toplantýnýn
açýþ konuþmasýný yapan TTB
Merkez Konseyi üyesi Dr. Hül-
ya Biriken, saðlýðýn yeni kav-
ramlarý ve tanýmlarý içinde kadýn
saðlýðýnýn içeriðinin geniþlediði-
ni, buna iliþkin çalýþmalar yapýl-
masý gerektiðini, dolayýsýyla
TTB bünyesinde böyle bir top-
lantýya ihtiyaç duyulduðunu an-
lattý. 

Toplantýda, grubun bundan
sonra “Kadýn Hekimlik ve Ka-
dýn Saðlýðý” adýyla faaliyetler yü-
rütmesine, kýsa süre sonra kol ör-
gütlenmesi olarak biçimlendiril-
mesine ve alt çalýþma gruplarýnýn

oluþturulmasýna, ayný adla odalar-
da komisyon kurulmasýna, kadýna
yönelik þiddet, çocuk istismarý,
namus cinayetleri ile ilgili kam-
panyalar baþlatýlmasýna karar ve-
rildi. Bir sonraki toplantýya kadar

Geçici Yürütme oluþturuldu. Ge-
çici Yürütme’de Dr. Iþýl Ergin,
Dr. Didem Gelegen, Dr. Özen A-
þut, Dr. Melek Demir, Dr. Uður
Iþýk, Dr. Hafize Öztürk, Dr.Hül-
ya Biriken yer aldý. 

Kadýn Hekimlik ve Kadýn
Saðlýðý Grubu, önümüzdeki dö-
nem için bir çalýþma programý o-
luþturacak ve Ocak 2007’de 3
günlük bir eðitim toplantýsý ger-
çekleþtirecek. 
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