
TTB, TMMOB ve KESK tarafýn-
dan   düzenlenen “2007 Bütçe Re-
ferandumu”ndan yüzde 92.1 ora-
nýnda“hayýr”çýktý. Sonuçlar  TBMM
önünde yapýlan bir basýn açýklama-
sýyla duyuruldu. Sayfa 8’de

Týp Dünyasý - DENÝZLÝ - Saðlýk
Bakanlýðý, aile hekimliðinde pilot il kap-
samýna alýnan Denizli’de, aile hekimliði-
ni seçmeyen 86 hekimi, hizmetin gereði
olmayan biçimde görev yerlerinden ala-
rak zorla baþka yerlerde görevlendirdi.
Konuyla ilgili olarak Denizli’de temas-
larda bulunan, Denizli Valisi ile de görü-
þen TTB Merkez Konseyi, Saðlýk Ba-
kanlýðý’nýn “ceza” niteliðindeki sürgü-
nüne iliþkin hukuki süreç baþlattý.

Aile hekimliðinde pilot uygulama
kapsamýnda olan Denizli’de 25 Kasým
günü yapýlan yer belirleme seçimine,
460 hekimden sadece 205 hekim katýl-
mýþ ve katýlanlardan 25 hekimin daha a-
ile hekimliðini reddetmesiyle yaklaþýk
80 pozisyon boþ kalmýþtý. Böylece, De-
nizli’de aile hekimliðini reddedenlerin
oraný yüzde 62 olarak belirlenmiþti. 

Boþ kalan pozisyonlar için 13 Aralýk

günü geçici görevlendirmeler yapýldý ve
kendileri de aile hekimliðini tercih ettik-
leri için birkaç gün sonra görevlerini bý-
rakacak olan Ýl Saðlýk Müdürü ile yar-
dýmcýlarý, geçici görevlendirmeler sýra-

sýnda aile hekimliðini seçmeyenlerden a-
deta öç aldýlar. Denizli Valisi’nin imza-
sýyla yayýmlanan bir yönerge ile yerleþ-
tirme iþleminin nasýl yapýlacaðýnýn önce-
den belirlenmiþ olmasýna karþýn, bu yö-
nerge hiç dikkate alýnmadý ve özellikle
Denizli Tabip Odasý ile iliþkileri olan he-
kimler yerlerinden edilerek, oldukça u-
zak yerlere gönderildi. Bu hukuksuz sür-
günden toplam 86 hekim etkilendi. De-
nizli Tabip Odasý Baþkaný Dr. Hasan
Akþýk hakkýnda da, Ýl Saðlýk Müdürlüðü
tarafýndan soruþturma açýldý.

Sorumlu Saðlýk Bakanlýðý
Denizli’deki geliþmelerin ardýndan,

TTB bir basýn açýklamasý yaptý. Basýn a-
çýklamasýnda, bu uygulamadan Ýl Saðlýk
Müdürlüðü, Denizli Valiliði ve esas ola-
rak da Saðlýk Bakanlýðý’nýn sorumlu ol-
duðu bildirildi. Hizmetin gereði olmayan
biçimde onlarca kiþinin maðdur edildiði-
ne iþaret edilen açýklamada, görevlendir-
meler yapýlýrken hizmet puanlarýna hiç
bakýlmadýðý, hizmet puaný yüksek olan
bir hekim perifere görevlendirilirken,
puaný daha düþük olan baþka bir hekimin
merkeze alýndýðýna dikkat çekildi. 

Açýklamada, geçici görevlendirme
yönergesini uygulamayan Ýl Saðlýk Mü-
dürlüðü “keyfi tutum”

TTB Merkez Kon-
seyi, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik
Bakaný Murat
Baþesigioðlu i-
le Sosyal Gü-
venlik ve Genel
Saðlýk Sigortasý
Yasasý ile ilgili

geliþmeleri ve iþyeri saðlýk birim-
leri ile iþyeri hekimlerinin karþýlaþ-
týðý sýkýntýlarý görüþtü. Sayfa 5’te
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Denizli’de zorla görevlendirme

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýnýn ardýndan  1 yýl erte-
lenmesi gündeme gelen yasa, Baþbakan Recep Tayyip Er-
doðan’ýn devreye girmesiyle 6 ay süreyle ertelendi. Yasanýn
1 Haziran 2007’de yürürlüðe gireceði bildirildi. Sayfa 4’te
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Prof. Dr. Gençay Gürsoy

“Yönetmeliðin deðiþen maddeleri ve
deðiþtirilen ekleri incelendiðinde, yapýlan
deðiþikliklerin kapsamlý bir sistem
deðiþikliði olduðu ve esasýnda özel has-
taneler ve bu hastanelerde verilecek
saðlýk hizmetinin yeni baþtan belirlendiði
göze çarpýyor.”

Avukat Ziynet Özçelik yazdý. Sayfa 6’da
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2007’ye girerken 

Kamu emekçileri iþ býraktý

Isparta-Burdur Tabip Odasý’nýn anketi:

Hekimler ek iþ yapmadan geçimini 
saðlayamýyor

Yazar Mehmed Uzun'dan 
DTO'ya teþekkür ziyareti

12. Týpta Uzmanlýk Eðitimi 
Kurultayý Ýzmir’de yapýldý

“Uzmanlýk eðitiminde 
standardizasyon yok”
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Y eni bir yýla girer-
ken biraz geçmiþ

muhasebesi yapmak, biraz
gelecek öngörülerinde bu-
lunmak adettendir. 2006
nasýl bir yýl oldu? sayfa 3’te

Anayasa Mahkemesi’nden Sosyal Sigortalar ve GSS Yasasý’nýn maddelerine iptal...

Hükümetin 1 Ocak 2007’de yaþama geçirmeyi 
planladýðý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý 
Yasasý, Anayasa Mahkemesi’nce durduruldu. 
Bu kararla sosyal güvenlik reformunun çöktüðünü 
açýklayan TTB, saðlýkta dönüþüm programýnýn 
durdurulmasýný istedi. Sayfa 4’te

Bakanlýk’tan aile hekimliðini istemeyen Denizli’ye ceza…

GSS çöktü!
Saðlýkta dönüþüm çýkmazda!

GSS’ye 6 ay
erteleme 

Þýrnak’ta 2 kýz çocuðunu öldürdüðü, 6 kýz
çocuðuna da tacizde bulunduðu iddiasýyla
tutuklanan zanlýyý linç etmeye kalkýþan kiþiler,
hastanede yangýn çýkmasýna ve büyük hasa-
ra neden oldular. Olaylarda 1 kiþi öldü, 76 ki-
þi de yaralandý. Sayfa 7’de

“Türkiye’de aile hekimliði uygulanamaz”

Bütçeye yüzde 92.1 hayýr

Adana Tabip Odasý ve Pratisyen Hekimler Derneði Adana
Þubesi, aile hekimliðindeki geliþmeleri konu alan bir panel dü-
zenledi. Panele TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Muharrem Bay-
temür konuþmacý olarak katýldý. Sayfa 5’te

TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy baþkanlý-
ðýndaki TTB Heyeti, Tekirdað F Tipi
Cezaevi’nde incelemelerde bulun-
du. Heyet, izolasyonu ortadan kal-
dýracak düzenlemelerin aciliyet taþý-
dýðýna dikkat çekti. Sayfa 4’te

16-17 Aralýk 2006 tarihlerinde
Hatay’ý ziyaret eden Saðlýk Baka-
ný Recep Akdað, saðlýk çalýþanla-
rý ile biraraya geldi. Akdað, sað-
lýkta dönüþüm programý ile ilgili
olarak yöneltilen sorularý yanýtla-
mayý reddetti.  

gündem ...
Ankara’da, geçimini katý atýk toplayýcýlýðýyla
saðlayan 6 bin kiþi, Büyükþehir Belediyesi
ve Ankara’nýn çöp toplama iþini ihale karþýlý-
ðý 49 yýllýðýna üstlenen ITC adlý çokuluslu þir-
ket tarafýndan baský ve zorlamayla maðdur
ediliyor.  Sayfa 3’te

Saðlýk Bakaný 
Recep Akdað:

YÖK’e tepkiler sürüyor 

“Ýzolasyon acilen
kaldýrýlmalý”

Týp Dünyasý - EDÝRNE - TTB Merkez
Konseyi, 22 Aralýk 2006 tarihli toplantýsýný E-
dirne’de gerçekleþtirildi. Marmara Bölge Ta-
bip Odalarýnýn yöneticilerinin de katýldýðý top-
lantýnýn ardýndan, Trakya Üniversitesi Rektör-
lüðü ziyaret edildi, Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS) ile ilgili geliþmelerin aktarýldýðý basýn
toplantýsý yapýldý. Saðlýk bütçesi

kabul edildi

TTB Merkez Konseyi 22 Ara-
lýk 2006 tarihli toplantýsýný Edir-
ne’de gerçekleþtirdi. Marmara
Bölge Tabip Odalarýnýn yönetici-
leriyle bir araya gelen TTB Mer-
kez Konseyi, burada çeþitli te-
maslarda bulundu.

TTB MK 
Edirne’de
toplandý

Merkez Konsey 
Baþesgioðlu 

ile görüþtü

“Sermaye”nin gözü çöpte Þýrnak Devlet 
Hastanesi’nde yangýn

Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2007 yýlý
bütçesi, geçen yýla oranla yüzde
12’lik bir düþüþle, 6 milyar 581 mil-
yon YTL olarak kabul edildi. Sayfa 5’te

devamý sayfa 5’te

devamý sayfa 5’te

TTB F tipi raporu…

Týp Dünyasý - HATAY - Saðlýk Bakaný
Akdað 16-17 Aralýk 2006 tarihinde Hatay’ý zi-
yaret etti. Rutin gezi programý yaný sýra saðlýk
çalýþanlarý ile 17 Aralýk Pazar günü katýlýmý
zorunlu bir toplantý gerçekleþtirdi. Bu toplantý-
da Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn teorik alt-
yapýsýnýn aslýnda 80’li yýllarýn baþýnda Turgut
Özal tarafýndan oluþturulduðunu, fakat uzun
yýllar devam eden koalisyon devamý sayfa 3’te 2. S a y f a d a

2. S a y f a d a

Ankara Atatürk 
Göðüs Hastalýklarý 

Hastanesi göðüs 
hastalýklarý uzmaný 

Dr. Þeref  Özkara
verem hastalýðý  
ile ilgili sorularý  

yanýtladý.

hukuk
köþesi k

“Saðlýkta 
dönüþüm 

sorularýný 
yanýtlamayacaðým”



Týp Dünyasý - ANKARA - Ankara
Atatürk Göðüs Hastalýklarý Hastanesi
göðüs hastalýklarý uzmaný Doç. Dr.
Þeref Özkara, verem hastalýðýyla ilgi-
li geliþmeleri aktardý. Veremin geç-
miþte olduðu gibi yine çok önemli bir
hastalýk olduðunu belirten Özkara, ve-
rem tedavisinde sürekliliðin saðlan-
masýnýn, verem hastalarýnýn takibinin
önemine vurgu yaptý. Özkara, verem
hastalarýnýn takibi için mutlaka bunun-
la uðraþan ayrý bir kurum olmasý ge-
rektiðine dikkat çekti. Þimdi bu görevi
Verem Savaþ Dispanserleri yürütüyor.
Ancak aile hekimliðine geçildikten
sonra bu dispanserlerin ne olacaðý ve
veremle savaþýn nasýl yürütüleceði be-
lirsizliðini koruyor. 

Doç. Dr. Þeref Özkara’nýn 7-13 O-
cak Verem Haftasý öncesi’nde Týp
Dünyasý’nýn sorularýna verdiði yanýt-
lar þöyle: 

- Sayýn Özkara, siz uzun yýllar-
dýr verem hastalýðý ile uðraþan, bu
konuda çalýþmalar yapan bir uz-
mansýnýz… Verem nasýl bir hasta-
lýktýr? Verem hastalýðýyla ilgili o-
larak týpta yaþanan geliþmeler, ye-
ni bulgular vs.’den kaynaklanan
yeni bir durum var mý?

Verem hava yoluyla bulaþmasý ne-
deniyle çok özel bir hastalýktýr. Dün-
yada tüberküloz denilmektedir. Diðer
hastalýklardan farklý olarak sizin ve-
rem mikrobunu almak için herhangi
bir özel çabaya girmenize, özel bir du-
rum yaratmanýza gerek yoktur. Otobüs
yolculuðunda, iþyerinde, hastane kori-
dorunda otururken, yaþadýðýnýz yerde
verem basili taþýyan herhangi bir kiþi-
den bu hastalýðý alabilirsiniz. Havayla
gelen ve verem hastasýnýn saçtýðý bir
basil. Verem hastasý olmazsa verem de
yayýlamaz. O yüzden, hastalýkla verem
mikrobunu tanýyarak onu yok etmek
üzerine yoðunlaþan bir mücadele yü-
rüyor. Son yýllarda ciddi bir takým ça-
balar, tedavi çabalarý var. Bunun için-
de moleküler teknikler, yeni ilaç geliþ-
tirme çalýþmalarý, basilin genomunun
bulunmasý nedeniyle buradan geliþtiri-
len bir sistem var. Sonuçta, birçok ye-
ni açýlým var. Bunlarýn þüphesiz týbba
yansýmasý biraz zaman alacak. Bir kýs-
mý þu anda uygulamada, bir kýsmý ö-
nümüzdeki dönemde uygulamaya gi-
recek gibi görünüyor. 

- Bu geliþmeler neyi etkiledi?
Hastalýðýn tanýmýný mý, mücadele-
yi mi?

Bunlar çok fazla hayata yansýmadý
henüz. Yeni ilaç yok. 70’lerden beri
ayný ilaçlar kullanýlýyor. Ýlaç bulma ça-
balarý var. Bu konuda paralar, emek
harcanýyor. Ama yine de sahaya yansý-
mýþ yeni bir ilaç yok. En azýndan 2 yýl
süreyle de yeni bir ilaç beklentisi için-
de deðiliz. Yeni aþý geliþtirme çabalarý
var. BCG aþýsý neredeyse 100 yýllýk bir

aþý. Aþý olan herkes hastalanmaz diye
bir þey de söyleyemiyoruz. O yüzden
DNA bazlý yeni aþýlar bulmaya çalýþý-
yorlar. Varolan BCG’yi güçlendiren a-
þýlar gibi bir takým çalýþmalar var ama
yeni bir aþýnýn da önümüzdeki 10 yýl i-
çinde bulunabileceði varsayýlmýyor.
Çünkü bu bir süreç. Bu çalýþmalarýn
sonuca varmasý için belli bir zaman
gerekiyor. Bütün bunlara raðmen ve-
rem bildiðimiz eski verem. 

- Verem çok öldürücü ve çok
korkulan bir hastalýkmýþ eskiden.
Eski verem derken tam olarak ne-
yi kastediyorsunuz? 

1945’ten önceki yýllarda, ilaç yok-
ken henüz, mikrop çýkaran (yayma po-
zitif) hastalarýn yüzde 80’i ölüyor. Bü-
tün hastalar içinde en az yüzde 50’si ö-
lüyor. Çok ciddi ölüm oraný olan bir
hastalýk. Ama ilaçlarla bu ölüm oran-
larýnda çok ciddi düþüþler meydana
geliyor. Hala en iyi taný yöntemi
1882’de Robert Koch’un bulduðu
yöntem. Balgamý özel boya ile boya-
yýp mikroskopta basili göstererek taný
koyuyoruz. Basilin üremesi de çok ya-
vaþ, metabolizmasý çok yavaþ, yavaþ
yavaþ çoðalýyor. Bu nedenle hastalýðýn
belirtileri de çok yavaþ ortaya çýkýyor.
“Ýki gün önce öksürük baþladý, ateþ,
balgam, göðüs aðrýsý, halsizlik” þika-
yetiyle gelen hastada zatürree düþüne-
biliriz. “3-5 aydýr öksürüyordum, si-
garaya baðladým ama bu arada iþta-
hým azaldý, zayýflamaya baþladým,
geceleri terliyorum, halsizlik baþla-
dý” gibi yakýnmalar ise veremin belir-
tileridir. Genelde hastalýk yavaþ geli-
þen böyle bir tablo ile ortaya çýkar ama
bunu bazý hastalar ihmal ederler. Bunu
normal hali olarak görür, hastalýðýn
tespit edilmesi aylar sürebilir. Tedavi-
de en son ilaçlar 35 yýllýk, en son teda-
vi rejimleri 20 yýllýk. Bu nedenle, ve-
remde çok fazla yenilik yok. 

Veremin en belirgin özelliklerinden
biri de enfeksiyon ve hastalýk kavram-
larýnýn iki farklý durumu anlatmasýdýr.
Mikrobu alýyorsunuz, bu vücudunuza
yerleþiyor, 2-8 haftada cilt testiniz po-
zitif hale geliyor. Tüberkülinle yapýlan
cilt testi pozitif hale geliyor. Bu, en-
feksiyon geliþtiði anlamýna geliyor,
hastalýk bulgularý yok. Verem mikro-
bunu almýþ kiþilerin oraný dünya nüfu-
sunun neredeyse 3’te 1’i.  2 milyar in-
sanda bu basil var. Türkiye’de 15 mil-
yon insanda bu basilin olduðunu tah-
min ediyoruz. Bu bir havuz ve verem
hastalarý bu havuzdan çýkýyor. Enfek-
siyon olan bu kiþilerin yüzde 5-10’u
yaþamlarýnýn bir döneminde verem
hastasý oluyorlar.

- Bu çok yüksek bir oran deðil
mi? Nasýl taþýyoruz yani bu basili
vücudumuzda?

Nasýl taþýdýðýmýzý tam olarak bil-
miyoruz aslýnda. Tüberkülin cilt testi

yaptýðýnýz zaman pozitif çýkýyorsa ba-
sil vardýr. Ve hastalanma riskiniz var-
dýr. Yani siz bu sene Türkiye’de ortaya
çýkmýþ verem hastalarýnýn hepsini ba-
þarýyla tedavi ettiniz ve hepsini iyileþ-
tirdiniz ama gelecek yýl bir o kadar
hasta çýkýyor. O yüzden bu süreci sa-
býrlý ve sýký bir programla yürütmek
zorundasýnýz. “Ben hepsini tedavi et-
tim, iyileþtirdim” diye bir þey yok. Bu-
nun eradikasyonu çok uzun yýllar ve
sýký bir mücadele ile ancak mümkün o-
labilir. O havuzu yok etmek gerekiyor. 

- Zaten bunu vücudumuzda na-
sýl taþýdýðýmýzý bilemediðimiz sü-
rece bu çok zor herhalde?

Bununla ilgili çalýþmalar var tabii.
Basili almýþ kiþilere koruyucu tedavi
verdiðiniz zaman, yani vücudunda en-
feksiyon olan insana koruyucu tedavi
verdiðiniz zaman yüzde 60-90 arasýn-
da hastalanmasýný önlüyorsunuz. Ama
koruyucu tedavi dünyanýn birçok ülke-
sinde temel bir politika deðil, bunun
yerine BCG kullanýlmasý sözkonusu.
Verem savaþýnýn ana politikasý hastala-
ra erken taný koymak ve baþarýyla te-
davi etmektir. Bu iþi tabii bütün altya-
pýsýyla sahip çýkmak, para, personel a-
yýrmak gerekiyor. Tüberküloz ile uzun
süreli, sabýrlý bir mücadele yürütmek
lazým. Bunu gevþettiðiniz anda bunun
etkisi kýsa vadede çýkmýyor ama 5-10
yýl içinde çok ciddi olarak çýkýyor. Te-
davi ile yüzde 100 iyileþtirebiliyorsu-
nuz hastayý. Tedavide de çok kritik bir
sorunumuz var tabii. O da ilaç içir-
mek. Tedavi en az 6 ay. Hastalarýn bir
bölümünde 9 aya gitmek gerekiyor te-
davi süresinde. 6 ay tedaviyi düzenli
olarak tamamlayan insanýn pek olma-
dýðý varsayýlýyor. Normal bir insan 6
ay düzenli olarak ilaç içmez diyorlar.
Bunun için baþka yöntemler var. Me-
sela telefonla çaðýrarak, hastaya her
geliþinde eðitim verilerek, ilaçlarýný
sayarak bu ilaç kullanýmýnýn düzenli
sürdürülmesine çalýþýlýyor. Son za-
manlarda “gözetimli tedavi” var. Gö-
zetimli tedavide birine emanet ediyor-
sunuz hastayý. Bunun bir saðlýk pro-
fesyoneli olmasý daha çok tercih edili-
yor. Gözetimli tedavinin uygulanacaðý
yer ve uygulayacak kiþi konusundaki
karar hastanýn isteðine göre belirleni-
yor. Örneðin, hergün, saðlýk ocaðýna
gelerek ilacýný orada alacak. Orada
hemþire ilacýný içirecek, bunun için bir
kaðýt imzalatýyorlar vs. Kritik þey has-
tanýn düzenli olarak ilacýný almasýný
garantilemek. 

Doðrudan gözetimli tedavi diyoruz
biz buna. DGT, dünyada 1990’larýn
baþýnda baþladý ve Dünya Saðlýk Ör-
gütü de çok reklamýný yaptý ama bu-
nun Türkiye’de uygulanamayacaðý dü-
þünülüyordu. Ama 2000 yýlýnda Nazil-
li’deki Verem Savaþ Dispanseri bütün
hastalarýna DGT uyguladý, sonuçlarýný
getirdi kongrede gösterdi. Ödül aldý
çalýþma ve arkasýndan diðer dispanser-

ler baþladý. Denizli, Aydýn, Niðde vs.
baþladý. Sonra bakanlýk pilot çalýþma
yapalým diyerek 3 dispanser belirledi
ama onlar pilot çalýþma yaparken daha
Türkiye’de yaklaþýk 30 ilde gözetimli
tedaviler uygulanmaya baþladý. Bu yý-
lýn Haziran ayýnda 32 ilin dispanserle-
rinde gözetimli tedavi uygulanýyordu.
Bunun ilginç yaný þu; bakanlýðýn em-
riyle deðil de bilimsel olarak bunu uy-
gulamaya ihtiyaç duyarak uygulamaya
baþlanmasýdýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn
bilinçlilik düzeyi açýsýndan bir göster-
gedir bu. 

- Kaç tane dispanser var?
250 civarýnda dispanser var, 20-30

tanesi bu sene içinde kapatýldý. Çok az
hastalarý vardý, bu nedenle. Bu dispan-
serler Türkiye coðrafyasýna iyi daðýl-
mýþ durumda. Bir tek sorun Ýstan-
bul’da. Nüfusa ya da hasta sayýsýna o-
ranladýðýnýz zaman son 10 yýlda en
çok dispanser açýlan yer Ýstanbul ama
hala da yeni dispanser açýlmasý planla-
rý var. Biliyorsunuz, geçen yýl bu konu
çok tartýþýldý, bu yüzden Ýstanbul üze-
rine çok fazla gidildi.

- Türkiye’de kaç verem hastasý
var?

2005 yýlýnda Türkiye’de toplam 20
bin 535 hasta verem savaþ dispanserle-
rine kayýtlý. Bunlarýn içinden 18 bin
753’ü yýl içinde ilk kez taný alan hasta
yani yeni hasta. Geri kalaný daha önce-
den tedavi almýþ ve hastalýðý bir þekil-
de tekrarlamýþ hasta. 1783’ü önceden
tedavi almýþ hasta. Bunlarýn içinde ak-
ciðer hastasý olanlar 14 bin 957. Akci-
ðer veremlerinin içinde 8 bin 488’inin
mikroskopisi pozitif. Yani bunlar basil
çýkardýðý bilinen hastalar ve bu rakam
þu anda Türkiye’de görülmüþ en yük-
sek rakam. Ýlaç duyarlýlýk testi çalýþý-
lan hasta sayýsý 3 bin 745. 

- Veremde bir patlama oldu-
ðundan söz ediliyor. Rakamlar da
oldukça dikkat çekici. Bununla il-
gili durum nedir?

2004 ve 2005 rakamlarý. 2004’te
19 bin 894 hasta var. 2005 yýlý ise
20534. Çok büyük bir artýþ gibi görün-
müyor fakat normalde azalmasý bekle-
nir. Bunlarýn içinde kritik artýþ Ýstan-
bul’da. Ýstanbul’da 2004’te 4 bin 991
olan verem hastasý sayýsý 2005’te 6 bin
307’ye yükseliyor. Yani Türkiye’deki
artýþ Ýstanbul’da. SSK Saðlýk Bakanlý-
ðý ile birleþti. Süreyyapaþa Göðüs
Hastanesi hastalarý dispanser kayýtlarý-
na girdi. Ýstanbul’daki artýþ bu nedenle
oldu. Önümüzdeki yýllarda da ülke-
mizde hasta sayýsý artacak düþüncesin-
deyim. Çünkü, kayda alýnmamýþ has-
talar artýk kayda alýnacak. Verem sava-
þý il koordinatörlerinin çalýþmalarý ile
dispanserler bütün taný konulan hasta-
larý kayda alacaklar. Artýþ denen þey
verem savaþ hizmetlerinin geliþmesi-

dir. Verem savaþ faaliyetini sýfýrlayýn
ne olur, hiç hasta bulamazsýnýz.

- Verem hastasýnýn ailesine yö-
nelik bir uygulama var mý?

Bir verem hastasýna teþhisi koydu-
ðunuz zaman, onun evindekileri, iþye-
rindekileri ve ayný ortamý paylaþtýðý
diðer insanlarýn tümünü kontrole çaðý-
rýrýz. Türkiye’de yýlda bulduðumuz
hastalarýn yaklaþýk yüzde 10’unu bu
yolla buluyoruz. Temaslý muayenesi
diyoruz buna. Bu kiþiler erken taný alý-
yorlar. Ayrýca, temaslý kiþilerden yeni
enfekte olanlara koruyucu tedavi veri-
liyor. Bu da hastalanmasý muhtemel
bir grubu verem hastalýðýndan koru-
maktadýr. Bu uygulamalar, aleyi bir
bütün olarak ele alýr. Bunun yanýnda ö-
nemli bir eðitim ve sosyal destek sað-
ladýðý da söylenebilir.

- Dirençli hastalarýn arttýðýn-
dan da söz ediliyor…

Önce ilaçlara dirençli veremden ký-
saca söz edelim isterseniz. Dirençli ol-
duðu zaman verem, 6 aylýk tedavi 24
aylýk oluyor, ilaçlarýn maliyeti 100 kat
artýyor, ameliyat gündeme geliyor,
hastanýn iyileþme þansý biraz daha dü-
þüyor. Dirençli hastalar, ilk tedaviden
de bir fayda görmediði için mikrop
saçmayý sürdürür. Ülkemizde 15 yýldýr
bu hastalar tedavi ediliyor. Hastane dý-
þýnda takip sorunu var. Bunun dýþýnda
tedavileri baþarýlý. 2005 yýlýnda Türki-
ye’de yaklaþýk 200 hastaya bu tedavi
baþlandý. Dirençli hastalar ülkemizde
hala bir sorun. Fakat, artýþ olup olma-
dýðýna dair bilgimiz yok.

- Aile hekimliði sisteminin ya-
þama geçmesi, bu takibi nasýl etki-
leyecek. Orada baþka bir sistem ö-
neriliyor çünkü…

Bu sorunun cevabý hem dünyada
hem Türkiye’de çok tartýþýlýyor. Çok
köþeli, lehte ya da aleyhte bir cevap
vermek çok zor. Avantajlarý þu olabilir;
siz veremle uðraþan profesyonel in-
sanlarýn bulunduðu kurumlarý ayakta
tutarsanýz, bugün dispanserdir, yarýn
baþka bir þeydir ama böyle bir kuru-
mun olmasý gerekiyor; bu kurum has-
talarýn takibini mutlaka yürütecektir.
Ama hastanýn gözetimi ve tedavisi için
aile hekimine baþvurduðu zaman, aile
hekimi her gün hemþiresiyle beraber
bu hastanýn ilacýný içirecek; aile heki-
mi olduðu için ailenin taranmasý kont-
rolü iþini çözebilir ama dezavantajý þu
olabilir; günde 70-80 hasta bakan bir
aile hekimi ise ve o iþ yükü arasýnda
“gelen hastaya mý bakacaðým, za-
maným yok” derse o zaman hasta ta-
kipsiz kalabilir. Baþka bir yaný; verem
konusunda eðitim almýþ ve deneyimli
doktorlar dispanserlerden ayrýlýyor, ai-
le hekimi oluyor. Birikimli doktorlarýn
verem savaþýnda kalmasýný saðlamalý-
yýz.
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Ankara Atatürk 
Göðüs Hastalýklarý

Hastanesi göðüs 
hastalýklarý uzmaný

Doç. Dr. Þeref 
Özkara, verem 

hastalýðýyla ilgili 
olarak son yýllarda 

yaþanan geliþmeleri
ve son 

zamanlarda 
basýnda geniþ 

yer bulan 
“verem patladý” 

iddialarýný 
deðerlendirdi. 

Özkara’ya göre, 
verem hala önemli,

hala kritik bir hastalýk;
yani verem, 

bildiðimiz eski 
verem... 

Týp Dünyasý - ANKARA - TTB
tarafýndan kýsa süre önce yayýnlanan
“Týpta Uzmanlýk Eðitimi” kitabýnýn
yazarlarý Doç. Dr. Candan Çiçek ve
Prof. Dr. Cem Terzi, Türkiye’de týpta
uzmanlýk eðitiminin uygulandýðý ku-
rumlar arasýnda bir standardizasyon
bulunmadýðýna dikkat çekerek, bu ça-
lýþma ile eðitim kurumlarý arasýndaki
mevcut durumu saptamayý, aralarýn-
daki farklýlýklarý ortaya çýkarmayý ve
bilimsel verilerle önerilerde bulunma-
yý amaçladýklarýný dile getirdiler.

Týpta Uzmanlýk Eðitimi kitabýnýn
yazarlarý Çiçek ve Terzi, bu çalýþmayý
yapmaya neden gereksinim duydukla-
rýný Týp Dünyasý’na anlattýlar:

-  Sizleri bu araþtýrmayý yap-
maya ve “Týpta Uzmanlýk Eðiti-
mi” adlý kitabý yazmaya iten ne-
denler nelerdir? Çalýþmayý nasýl
gerçekleþtirdiniz?

Týp fakültesine girdiðimiz günler-
de ilk öðrendiðimiz þey, týp eðitiminin
týp fakültesine girdiðimiz günden e-
mekli oluncaya kadar geçen sürede ö-
mür boyu sürmesi gerektiði idi. Ayný
durum týpta uzmanlýk eðitimi progra-

mýnda da geçerlidir. Bu program spe-
sifik alanlarda hastalarýn güvenli ve
uygun saðlýk hizmeti almalarýnýn yaný
sýra asistanlarýn mesleki ve kiþisel ge-
liþimi saðlamaya yönelik olmalýdýr.
Ancak ülkemizde týpta uzmanlýk eðiti-
minin uygulandýðý kurumlar arasýnda
bir standardizasyon olmadýðý sürekli
gündemdedir ve bu durum bugüne ka-
dar bilimsel verilerle yeterince destek-
lenmemiþtir. Biz bu araþtýrma ile eði-
tim kurumlarýnýn mevcut durumunu
saptamayý, aralarýndaki farklýlýklarý
ortaya çýkarmayý ve bilimsel verilerle
önerilerde bulunmayý amaçladýk. Ay-

rýca, týpta uzmanlýk eðiti-
mi, o uzmanlýk eðitimi ala-
nýnda birime özgü yapýlan-
dýrýlmýþ eðitim programýnýn
etkin biçimde uygulanma
süreci ile gerçekleþtiði için
bu süreçte yer alan iki tarafý
da araþtýracak (eðitilenler ve
eðiticiler) iki ayrý çalýþma
planladýk. Öncelikle, Ýzmir i-
linde eðitim veren ikisi Üni-
versite Hastanesi, altýsý Saðlýk
Bakanlýðýna baðlý Eðitim Has-
tanesi olmak üzere toplam 8
kurumdaki eðiticiler ve eðiti-

lenlere iki ayrý anket uygulayarak týp-
ta uzmanlýk eðitiminin güncel duru-
munu araþtýrmayý hedefledik. Ýkinci a-
macýmýz ise eðitici ve eðitilenlerin
hangi noktalarda ortak, hangi nokta-
larda görüþ ayrýlýklarýnýn bulunduðu-
nu saptamaktý. Bu çalýþma, 2004 yý-
lýnda Ýzmir Tabip Odasý bünyesinde
kurulan, hem asistanlar hem de öðre-
tim üyelerinden oluþan Uzmanlýk Eði-
timi Çalýþma Grubunu oluþturan kiþi-
ler tarafýndan ve profesyonel anketör-
lerden yardým alarak yaklaþýk 2 yýl i-
çinde tamamlandý. Ýzmir’de Üniversi-
te ve Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Eðitim
hastanelerinde týpta uzmanlýk eðitimi
veren toplam 146 birime anket form-
larý posta ile gönderildi ve 95 (%65.0)
birim ankete yanýt verdi. Asistanlarýn
anket çalýþmasý ise kesitsel tipte yapýl-
dý. Ýzmir’de týpta uzmanlýk eðitimi ve-
ren sekiz kurumda, uzmanlýk eðitimi
alan tüm asistanlar (1777 kiþi) bu a-
raþtýrmanýn evrenini oluþturdu. Ulaþýl-
masý gereken örneklem büyüklüðü,
%50 prevelans, %3 yanýlma payý ve
%5 tip I hata düzeyi ile epi info 2000
programýnda 667 kiþi olarak hesaplan-
dý. Her eðitim kurumundan ve birim-
lerden alýnmasý gereken asistan sayýsý-

na büyüklüðe orantýlý olasýlýk yöntemi
ile karar verildi. Asistanlarýn %89.2’si
ankete yanýt verdi.                               

-  Çalýþmadan çýkarttýðýnýz so-
nuçlar nelerdir? 

Çalýþmadan çýkardýðýmýz sonuçlarý
3 ana baþlýk altýnda özetleyebiliriz.

Bu çalýþma ile bir kez daha týpta
uzmanlýk eðitiminin iyileþtirilmesine
yönelik çalýþmalarda standardizasyo-
nun önemi vurgulamaktadýr. Týpta uz-
manlýk eðitiminde tüm taraflarýn; Sað-
lýk Bakanlýðý, Yüksek Öðrenim Kuru-
mu ve Týp Fakülteleri, TTB, TTB-U-
DEK, Uzmanlýk Dernekleri ve Yeter-
lik Kurullarý görüþ ve önerileri doð-
rultusunda, üzerinde uzlaþýlmýþ ve gü-
nümüz gereksinimlerini karþýlayan bir
Týpta Uzmanlýk Tüzüðü’nü ivedilikle
hazýrlamak ve yürürlüðe sokmak, ya-
pýlmasý gereken ilk adýmdýr. Kurumlar
arasýnda gerek alt yapý gerekse eðitim
programý ve müfredat gibi konularda
temel standardizasyon baþarýlmadan
Týpta Uzmanlýk Tüzüðü taslaklarýnda
öngörülen merkezi uzmanlýk bitirme
sýnavý sorunlu bir uygulama olacak ve
ciddi sakýncalar doðuracaktýr. 

Týpta uzmanlýk eðitimi, hýzla deði-
þen ve geliþen dinamik bir süreçtir. Bu
nedenle týpta uzmanlýk eðitimi veren
kurum ve birimler için standartlar o-
luþturulmasý ve belirli aralýklarla bu
standartlar açýsýndan deðerlendirilme-
si/denetlenmesi gerekmektedir. Yuka-
rýda saptanan sorunlarýn çözülmesi i-
çin ülkemizde týpta uzmanlýk eðitimi
veren kurum ve birimlere yönelik
merkezi, ulusal bir eþyetkilendirme
sistemi kurulmasý ve bu sistem içinde
birimlerin belirli aralýklarla ziyaret e-
dilerek denetlenmesi, öncelikli ve ö-
nemli bir konu olarak ilgili taraflarýn
(Saðlýk Bakanlýðý, YÖK ve Týp Fakül-
teleri, TTB, TTB-UDEK ve Uzmanlýk
Dernekleri) önünde durmaktadýr. 

Týpta uzmanlýk eðitimi veren ku-
rumlarýn büyük çoðunluðu Ankara, Ýs-
tanbul ve Ýzmir illerindedir. Bu çalýþ-
ma ve benzerlerinin diðer iki þehirde
de gerçekleþtirilmesi ile Türkiye pro-
fili tam olarak ortaya konulabilir. Ta-
bip Odalarý Uzmanlýk Eðitimi Çalýþ-
ma Gruplarý, TTB-UDEK ve TTB Týp
Eðitimi Kolu, Türkiye uzmanlýk eðiti-
mi alanýna ait bilimsel verileri sapta-
ma ve bu alanda yönlendirici olma ö-
zelliðini titizlikle sürdürmelidir.

TTB tarafýndan yayýnlanan 
Týpta Uzmanlýk Eðitimi 

kitabýnýn yazarlarý 
Doç. Dr. Candan Çiçek ve

Prof. Dr. Cem Terzi, 
bu çalýþmayý yapmaya 

neden gereksinim 
duyduklarýný 

anlattýlar.

Uzmanlýk eðitiminde standardizasyon yok

“Verem bildiðimiz, eski verem”



ÝTO’dan imza
kampanyasý 

Týp Dünyasý - ÝSTAN-
BUL - Ýstanbul Tabip Oda-
sý (ÝTO), saðlýk alanýnda
TTB’nin ve hekimlerin bil-
gisi dýþýnda baþlatýlan ya
da baþlatýlacak olan yasal
düzenlemelere tepki ola-
rak bir imza kampanyasý
baþlattý. Genel Saðlýk Si-
gortasý, aile hekimliði,
mecburi hizmet, yabancý
doktor çalýþtýrýlmasý, zo-
runlu mali sigorta sistemi
ve performansa dayalý ö-
deme sistemine karþý baþ-
latýlan imza kampanyasý,
Týpta Uzmanlýk Kuru-
lu’nun uzmanlýk eðitimi-
nin taraflarýnýn eþit düzey-
de temsil edilmesi ve de-
mokratik bir iþleyiþle oluþ-
turulmasý, üniversite ve e-
ðitim hastanelerindeki e-
ðitici kadrolarýn belirlen-
mesinde Saðlýk Bakanlýðý,
YÖK ve TTB’nin eþit dü-
zeyde temsil edildiði bi-
limsel yapýda kurullar o-
luþturulmasý taleplerini de
içeriyor. Ýmza kampanya-
sý, 26 Aralýk 2006 Salý
günü Haydarpaþa Numu-
ne Hastanesi önünde ya-
pýlan bir açýklamayla du-
yuruldu. 

Samsun’da aile
hekimliðine tepki

Týp Dünyasý - SAMSUN
- Samsun-Sinop Tabip O-
dasý Baþkaný Dr. Cem Þa-
han, Ýl Saðlýk Müdürlü-
ðü’nün Þubat ayýnda
Samsun’da aile hekimliði-
ne geçileceði yönündeki
açýklamasýna tepki gös-
terdi. Samsun’da aile he-
kimliðine geçilecek olma-
sýný “siyasi erk’in inatçýlý-
ðý” olarak deðerlendiren
Þahan, bir basýn açýkla-
masý yaparak “Pandemi
riski ilan ettiðiniz bir dö-
nemde nasýl olur da ilin
saðlýk sistemini deðiþtirir-
siniz” sorusunu yöneltti. 

“Eve dönüþ”
þenliði

Týp Dünyasý - ANKARA
- Ankara Tabip Odasý (A-
TO), SES Ankara Þubesi
ve Dev-Saðlýk Ýþ ile birlik-
te, 1 Temmuz’da yayýmla-
nan “tasarruf genelge-
si”nin ardýndan Ankara
Ýbni Sina Hastanesi’nde
süresiz olarak izne çýkarý-
lan saðlýk çalýþanlarýnýn,
yeniden iþlerine dönmesi
üzerine “Eve Dönüþ” þen-
liði düzenledi. 8 Aralýk
2006 günü Ankara Üni-
versitesi Týp Fakültesi
Morfoloji Binasý’nda ger-
çekleþtirilen etkinlikte, sa-
natçý Oðuz Aksaç ve
Grup Kibele sahne aldý-
lar. Etkinlikte konuþan A-
TO Baþkaný Dr. Önder O-
kay, saðlýkta dönüþümün,
saðlýk çalýþanlarýnýn ek-
meðini, iþini elinden aldý-
ðýný belirterek, “Biz eme-
ðimizin karþýlýðýný istiyo-
ruz ve alacaðýz. Bu müca-
deleyi yine hep birlikte
sürdüreceðiz” dedi.
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gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

2007’de gezegenimizi, o-
nun üzerindeki “insan uygarlýðý”ný, bölgemizi,
ülkemizi ne gibi geliþmeler bekliyor? Saðlýk ala-
nýnda 2007 için neler öngörülebilir? 

Doðrusu gezegenimiz açýsýndan, týpký önceki-
ler gibi, felakete göz göre göre bir adým daha yak-
laþmýþ olmaktan baþka, geçen yýlý tanýmlayabile-
cek bir özellik bulamýyorum. Belki bu körlemesi-
ne gidiþi bugüne kadar çok önemser gözükmeyen
geleneksel bilim çevrelerinin (özellikle Ýngilizler)
2006’da ilk kez ürkütücü uyarýlar yapmaya baþla-
dýðýný, ayýrt edici bir özellik olarak zikredebiliriz: 

“Kiyoto anlaþmasý bugün uygulanmaya
baþlansa bile küresel ýsýnmanýn hýzýna ulaþýla-
maz. Global katastrofu durdurabilmek için
daha kesin önlemler almak gerekir.” Bu uyarý-
larýn duyarlý çevreleri tedirgin etmeye baþladýðý
günlerde BBC, Kuzey Kutbunda 11.000 futbol
sahasý büyüklüðünde bir buzul kütlesinin daha
sessizce eriyip gittiðini, Venedik’de sularýn biraz
daha yükseldiðini ve daha birçok kabus haberini
duyuruyordu.  

Bütün bu geliþmeler, kapitalizmin can damarý
temel enerji politikalarý ve üretim süreçlerine kar-
þý iradi bir müdahalenin gittikçe daha kaçýnýlmaz
hale geleceðini gösteriyor. 2006, en azýndan batý
ülkelerinde bu yoldaki bilinçlenmenin ve teorik
birikimin ivme kazandýðý bir yýl oldu. Öte yan-
dan, baþta ABD olmak üzere, neoliberal dünya
sisteminin merkez ülkelerinde giderek artan ölçü-
de ýrkçý, yabancý düþmaný sað siyasetler güç ka-
zanmaya devam etti. Ancak ayný ülkelerin, dü-
zenle bütünleþmemiþ aydýnlarý da, büyük kentle-
rin mutena semtlerinde varlýklý azýnlýðýn oturdu-
ðu, etrafý korunaklý duvarlarla çevrili sitelerinde-
kine benzer þekilde, dünyanýn geri kalanýna sýrtý-
ný çevirip gününü gün etmek gibi hastalýklý bir
var oluþ biçiminin sür git devam edemeyeceðini
daha yüksek sesle dile getirmeye baþladýlar. Latin
Amerika’da “ABD’nin arka bahçesi” olmayý
reddeden, yoksul halklara dayanan siyasi partiler
birbiri arkasýndan iktidar oldular. On yýllarca
ABD ambargosuna karþý direnen Küba artýk yal-
nýz deðil. ABD ve müttefikleri 640 bin sivilin öl-
dürüldüðü Irak bataklýðýndan nasýl çýkacaklarýnýn
hesaplarýný yapýyor.  

2007, henüz evrende bir benzerinin izini bula-
madýðýmýz, bu güzelim gezegenimizi yok olma-
nýn eþiðine getiren düzene, bir avuç eli kanlý azýn-
lýðýn saltanatý uðruna dünyanýn geri kalanýný açlý-
ða ve ölüme mahkum eden adaletsizliklere karþý
isyan çýðlýklarýnýn yükseldiði bir yýl olacak. Ol-
mak zorunda.  

Bu satýrlar kaleme alýnýrken Saðlýk Bakanlýðý
henüz Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigorta-
sý (SSGSS)Yasasý ile ilgili olarak Anayasa Mah-
kemesi’nin verdiði iptal ve yürütmeyi durdurma
kararlarý konusunda resmi bir açýklama yapma-
mýþtý. Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca, yasanýn yü-
rürlüðünün hükümet tarafýndan 6 ay süreyle erte-
lendiði haberinin basýnda yer aldýðý gün, Saðlýk
Bakanlýðý Özel Kalemi, Bakanla görüþmek üzere
ilettiðimiz randevu talebimizin ancak bayramdan
sonra karþýlanabileceðini bilgilerimize sunuyor-
du. Doðrusu ben de bakanýn yerinde olsaydým
bayram ve yýlbaþý günlerini bu “tatsýz” konuyu
TTB ile tartýþmanýn ister istemez býrakacaðý bu-
ruk duygular içinde geçirmek istemezdim.  

Anayasa Mahkemesi’nin kararýný hükümet ne
zaman öðrenmiþti, tam olarak bilmiyoruz. Ancak
sonucun kendileri için sürpriz olmadýðý açýk. Sað-
lýk Bakaný kararýn açýklanmasýndan günler önce,
bir “B Planý” da hazýrladýklarýný basýna ifade et-
miþti. Asýl tercihlerinin gerçekte “A Planý” mý,
yoksa “B Planý” mý olduðunu kuþkusuz bilmiyo-
ruz. Ama en iyi niyetle de baksak, GSS’nin bu ha-
liyle 1 Ocak 2007’de yürürlüðe girmesinin bu-
günkünden daha da karmaþýk sorunlara yol açaca-
ðý açýktý. Dolayýsýyla iptal kararý bizce hükümet i-
çin en azýndan bir nefeslenme olanaðý verdiði için
rahatlatýcý olmuþtur. Nitekim böyle iptal kararlarý
karþýsýnda gösterilen alýþýlmýþ tepkiler bu kez
gösterilmedi. Kimse “Anayasa Mahkemesi si-
yasi iradeyi çiðniyor” demedi.  

Þimdi sorun, hükümetin bu nefeslenme döne-
minden sonra yanlýþta ýsrar edip etmeyeceðidir.
Ne var ki 6 ay sonra ülke iyiden iyiye seçim ikli-
mine girecek ve AKP’nin bir önceki seçimde vit-
rinine yerleþtirdiði “Saðlýkta Dönüþüm” progra-
mý, foyasý çýkmýþ “sahte antikalar” misali, ayný
vitrinde duruyor olacak: 

“Atsan atýlmaz, satsan satýlmaz”, “Biz bu
iþten vazgeçtik” deseler, bütün bu efsanenin çök-
tüðünü kabul etmiþ olacaklar. “Biz yapmak isti-
yoruz ama Anayasa Mahkemesi engelliyor”
deseler, yakýþýk almayacak.  

Bu durumda belki de kendileri için en az yýp-
ratýcý olan yol, yasanýn gereðini yerine getiriyor-
muþ gibi görünüp, uygulamayý bürokratik neden-
lere sýðýnarak, erteleye erteleye seçim dönemini
atlatmak. Subvansiyonlarla hizmetin aksamasýný
elden geldiði kadar önlemeye ve cepten ödemele-
ri gözlerden saklamaya çalýþmak.  

Velhasýl 2007 bizim “mikrokozmoz” umuzda
da týpký global “makrokozmoz” da olduðu gibi,
yine “neoliberalizm”e karþý var oluþ mücadelesi
ile geçecek. Kendi alanýmýzdaki bu adaletsiz dü-
zeni geriletebildiðimiz oranda, gezegenimizin üs-
tündeki o eþsiz yaþamýn yüz yüze kaldýðý tehlike-
leri de geriletmiþ olacaðýz.
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Týp Dünyasý - ANKARA -
Ankara Tabip Odasý (ATO), Anka-
ra’da geçimini katý atýk toplayýcý-
lýðýndan saðlayan 6 bin kiþinin,
Büyükþehir Belediyesi ve Anka-
ra’nýn çöp toplama iþini 49 yýllýðý-
na kiralayan çokuluslu ITC adlý
þirket tarafýndan baský ve zorla-
mayla maðdur edildiðini açýkladý.
Çöpün alýnýr satýlýr bir mal olarak
görülmesinin ve çöp üzerinden
kar edilmeye çalýþýlmasýnýn doðru
olmadýðýna dikkat çeken ATO,
“Çöp Çalýþma Grubu” adýnda
bir platform oluþturarak belediye-
lere bu konuda ortak çalýþma öne-
risi getirdi. 

ATO, Çöp Çalýþma Grubu üye-
lerinin de katýlýmýyla Ankara’daki
çöp toplama sorununa dikkat çek-
mek üzere bir basýn toplantýsý dü-
zenledi. Basýn toplantýsýna ATO
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Vahide
Bilir, Dr. Nadir Sevinç, DÝSK
Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün, Çevre Mühendisleri O-
dasý Ankara Þube Sekreteri Baran
Bozoðlu, Þehir Plancýlarý Odasý
Ankara Þube Sekreteri Çiðdem
Ünal, Ankara Barosu’ndan Zey-
nep Tepegöz ile, katý atýk toplayý-
cýlarý Ali Mendillioðlu ve Þanlý-
bey Alabay katýldýlar.

Grup adýna açýklamayý Dr. Va-
hide Bilir yaptý. Çöp hizmetleri
sorununun artýk yerel ve belediye-
lere ait bir sorun olmaktan çýkarak
ulusal ve insani bir sorun olmaya
baþladýðýný belirten Bilir, çöp top-

lamanýn her yönüyle siyasal bir i-
þe dönüþtüðünü söyledi. Bilir, ya-
pýlan düzenlemelerle çöpün alýnýr
satýlýr bir meta haline getirildiðini,
Ankara’nýn çeþitli bölgelerinde
yaþayan ve günlük geçimini çöp
toplayarak saðlayan insanlarýn bu
yüzden çeþitli baský yöntemleri ile
sindirilmeye ve yok sayýlmaya ça-
lýþýldýðýný kaydetti. 

Ankara’nýn çöpü
çokuluslu þirketlerin

Yerel yönetimlerin çöpü alýnýr
satýlýr bir meta olarak görmeye
baþladýðýný ve rant getiren bir iþ
olduðu için büyük firmalarýn bu
konuya ilgi gösterdiðini anlatan
Bilir, Ankara’da da Büyükþehir
Belediyesi’nin çöp toplama iþleri-
ni çokuluslu ITC adlý þirkete 49
yýllýðýna kiraladýðýný bildirdi. Bilir
þöyle konuþtu:

“Çöp iþleri, küresel sömürge-
cilik çaðýnda ‘çevre hizmetleri’
baþlýðý altýnda sýnýflandýrýlmak-

tadýr. Bu alanýn 2000 yýlýnda yýl-
lýk pazar büyüklüðü dünya ge-
nelinde 280 milyar dolar olarak
hesaplanmaktadýr. Ýþ hacminin
yýlda yüzde 8 büyüme ile 2010
yýlýnda 640 milyar dolar hacme
oluþacaðý tahmin edilmektedir.
Bu oranýn ilaç sanayi ve bilgi
teknolojileri sektörü ile yarýþa-
cak büyüklükte olduðu belirtil-
mektedir. ”

Ýþbirliði gerekiyor
Vahide Bilir, çöpün geri dönü-

þümünün saðlýklý koþullar altýnda
gerçekleþtirilebilmesi için toplayý-
cýlarla yerel yönetimlerin iþbirliði
içerisinde çalýþabilecekleri uygun
koþullarýn yaratýlmasý gerektiðini,
bu iþbirliðinin ayný zamanda top-
layýcýlarýn iþ güvenliðinin ve aile-
leri ile birlikte sosyal güvenlik sis-
teminden yararlanabilmelerinin
saðlanmasý anlamýna geldiðini
söyledi. 

Bilir, bütün bunlardan yola çý-
karak, “Çöp ayrýþtýrma toplum-
sal faydasý olan bir iþ midir”,
“Çöp alanýnda neler olmakta-
dýr”, “Bu alanýn maðdurlarý
kimlerdir”, “Çöp (atýk ve atýk
kaynaklarýnýn) tanýmlanmasý
nasýl olmalýdýr”, “Katý atýk yö-
netiminde belediyelere düþen
görevler nelerdir”, “Çöpün uy-
gunsuz yönetimi nedeniyle do-
ðabilecek saðlýk sorunlarý neler-
dir” ve “Bu alandaki politikalar
ve politik kaygýlar nelerdir” so-
rularýna yanýt bulmak, bu konular-
da yapýlacak çalýþmalarý kamuoyu
ile paylaþmak ve yerel yönetimler
ile ortak çalýþmalar yürütecek bir
çalýþma grubu oluþturduklarýný
bildirdi. Bilir, “Bu konudaki ça-
lýþmalar insan onuruna yaraþýr
her türlü sonuç alýnana kadar
devam ettirilecektir. Bu alanýn
öznesiyiz ve çöp toplayanlar ile
kentte yaþayanlarýn birbirlerini
ötekileþtirmeden birbirlerine
dokunmasýný saðlayabilmeliyiz”
diye konuþtu.

Týp Dünyasý - ANKARA
- Ankara Tabip Odasý Baþka-
ný Dr. Önder Okay, Çöp Ça-
lýþma Grubu’nun çalýþmala-
rýndan rahatsýz olan  Ankara
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Melih Gökçek’in, Ankara
Tabip Odasý yönetimini isti-
faya çaðýran sözlerine tepki
gösterdi. Okay, Gökçek’in
haddini aþtýðýný söyledi. 

ATO, Çöp Çalýþma Gru-
bu’nun çalýmalarýndan rahat-
sýz olan Melih Gökçek’in
“Rantçý, Hipokrat yemini-
niz var mý” diyerek ATO yö-
netimini istifaya çaðýrmasý-
nýn ardýndan bir basýn toplan-
týsý düzenledi. Basýn toplantý-
sýnda konuþan ATO Baþkaný
Dr. Önder Okay, kayýt dýþý ve
saðlýksýz koþullarda çalýþan
atýk kaðýt toplama iþçileriyle
ilgili açýklamalarýný, bu kiþi-
lerin yaþam koþullarýnýn dü-
zeltilmesi, iþ güvenliklerinin
saðlanmasý ve saðlýklarýnýn
korunmasý amacýyla yaptýkla-
rýný, Gökçek’in bu açýklama-
larý yanlýþ algýladýðýný söyle-
di.

Sözleriyle tabip odalarýnýn
kurumsal kimliðine hakaret
eden Gökçek’in, hekim olma-
dýðý için ATO yöneticilerinin
istifasýný istemeye hakký ol-
madýðýný belirten Okay, “An-
cak, biz Gökçek’in istifasýný
isteyebiliriz. Gökçek’e bu
sektördeki insanlarýn yeni
mi farkýna vardýðýný sor-
mak isteriz” diye konuþtu.
Okay, “Ankara Tabip Oda-
sýna ‘rantçý, Hipokrat yemi-
niniz var mý’ demek kimse-
nin haddi deðildir. Biz yýl-
larca halkýn saðlýðý için mü-
cadele verdik” dedi.

“Sermaye”nin gözü çöpte

“Gökçek haddini
aþtý”

“Saðlýkta dönüþüm sorularýný yanýtlamayacaðým”
hükümetlerinin

bunu bir türlü gerçekleþtiremediði-
ni ifade etti. Ýktidara gelmeden ön-
ce derslerini iyi çalýþarak programý
hayata geçirmek konusunda çaba-
ladýklarýný ve tek parti iktidarýnýn
bunun için bir fýrsat yarattýðýný ve
bunu da iyi kullandýklarýný söyledi.

Tabip odasý yöneticilerinin
“Saðlýkta Dönüþüm Programý”
konusunda ve özellikle de aile he-
kimliði ile GSS konusundaki ýsrar-
lý sorularý karþýsýnda biraz da rahat-
sýzlýðý gözlenen Akdað, daha sonra
gelecek bu tarz sorularý yanýtlama-
yacaðýný söylemesi ile toplantý de-
vam etti.

Bakanlýðý döneminde saðlýk
göstergelerinin nasýl olumlu geliþ-
me gösterdiðini anlatýrken, bunu
saðlýk ocaklarý ile yaptýðýný unutup

aile hekimliðini övmeye çalýþmasý
da düþtükleri çeliþkiyi gözler önü-
ne seriyordu.

Saðlýk Bakaný Akdað bu toplan-
týda da ezberini deðiþtirmeyerek
Türkiye’de çok ciddi bir hekim a-
çýðý olduðunu bu konuda özellikle

TTB’nin ve YÖK’ün ikna edilmesi
gerektiðini söyledi. TTB’nin yýllar-
dýr bakanlýktan saðlýk insan gücü
istihdamý konusunda profesyonel
bir çalýþma ekibi oluþturulmasý ve
saðlýklý verilerle bir fikir sahibi o-
lunmasý, politikalar oluþturulmasý

talebi Akdað tarafýndan karþýlýk
bulmadý.

Akdað, akþam da saðlýk meslek
örgütleri, sendikalar, özel saðlýk
kuruluþlarý ve üniversite rektörü ile
bir toplantý düzenleyerek Hatay ge-
zisini sonlandýrmýþ oldu.

baþ tarafý sayfa 1’de

2007’ye girerken 

“Ýnsanca yaþamak istiyoruz”

Ali Mendillioðlu Þanlýbey Alabay

Basýn toplantýsýnda, katý a-
týk toplayýcýlarý adýna konuþan
Þanlýbey Alabay, katý atýk top-
lama konusunda yaþadýklarý sý-
kýntýlarý anlattý. 14 yýldýr çöp
toplayarak geçimini kazandýðý-
ný belirten Alabay, “Toplumun
ötekileþtirdiði insanlar ol-
duk” diye konuþtu. “Birileri
çöpü 49 yýllýðýna satýn almýþ.
Nasýl almýþlar, kaça almýþlar
bilmiyoruz. Ama burada bü-
yük bir rant var. Onlara bu
rantý aktarmak için bizim el
arabalarýmýza, motorlu araç-
larýmýza el koyuyorlar” diyen
Alabay, topladýklarý atýklarý söz
konusu þirkete verirlerse sorun
çýkmadýðýný, ancak vermezler-
se el arabalarýnýn bile ellerin-
den alýndýðýný söyledi. 

Katý atýk toplayýcýlarýndan
Ali Mendillioðlu da, toplayýcý-

larýn ITC için çok düþük ücret-
lerle çalýþmaya zorlandýðýný,
çalýþmayý kabul etmeyenlerin
depolarýnýn bile yýkýldýðýný an-
lattý. Mendillioðlu, yýkýlan de-
polardan toplananlarýn da yine
bu þirkete götürüldüðünü söy-
ledi. “Çöpe nasýl bakýlýyorsa
çöpten geçinenlere de öyle
bakýlýyor. Hýrsýz olduðumuz,
uyuþturucu kullandýðýmýz
söyleniyor. Ýnsan ancak hýr-
sýzlýk yapmamak için çöpü
karýþtýrýr” diyen Mendillioð-
lu, yýlda 600 bin ton civarýnda
kaðýt topladýklarýný, ciddi bir
sorunun çözümünde, ciddi bir
güç olabileceklerini söyledi.
Mendillioðlu, Türkiye’de bu iþi
yapan yüzbinlerce insan oldu-
ðuna dikkat çekerek, ortak bir
proje üretilmesi önerisini dile
getirdi.

ATO Baþkaný Dr. Önder Okay, Gökçek’in haddini aþtýðýný söyledi. 



1 Ocak 20074

Kocaeli’de
panel
Týp Dünyasý - KOCAELÝ -
Kocaeli Tabip Odasý
(KTO), Kocaeli Yüksek Öð-
renim Derneði’nin (KYÖD)
talebi ve organizasyonun-
da düzenlenen Saðlýkta
Dönüþüm Programý konulu
panele katýldý. 2 Aralýk
2006 Cumartesi günü
KYÖD Sosyal Tesisleri top-
lantý salonunda gerçekle-
þen panelde KTO, seçili
kurul üyeleri, Yönetim Ku-
rulu ve delege düzeyinde
temsil edildi. Panelde Sað-
lýkta Dönüþüm Progra-
mý’nýn bileþenleri ve içeri-
ði, Genel Saðlýk Sigortasý,
TTB ve KTO olarak deðer-
lendirme ve çözüm öneri-
leri paylaþýldý. 
Panelin önemli özelliklerin-
den biri, Kocaeli’de geniþ
bir alana yayýn yapan TV-
41 tarafýndan yayýmlan-
mak üzere kayda alýnmasý
idi. Panel 09 Aralýk 2006
Cumartesi günü TV-41 ek-
ranlarýndan yayýmlandý.
Görüþlerini katýmcýlara ve
izleyenlere iletmek üzere
panele davet edilen AKP
Kocaeli milletvekili Dr.
Nevzat Doðan ve Kocaeli
Ýl Saðlýk Müdürü mazeret
bildirerek programa katýl-
madý. 

“Hekim ayrým
yapmaz”
Týp Dünyasý - ANKARA -
TTB Merkez Konseyi, Sa-
manyolu TV’de yayýnlanan
“Yaðmurdan Sonra” adlý
dizide, hekimlerin hastala-
rý arasýnda ayrým yaptýðý-
na yönelik bazý sahnelerin
gerçekmiþ gibi kamuoyuna
yansýtýlmasý üzerine bir
basýn açýklamasý yaptý. Di-
zideki kadýn hastanýn giyi-
mi nedeniyle saðlýk hizme-
tinden yararlanamadýðý ve
bu nedenle yaþamýný yitir-
diði anýmsatýlan açýklama-
da, “Hekimlik meslek etiði
‘hekim görevlerini her du-
rumda hastalarý arasýnda-
ki siyasal görüþ, sosyal du-
rum, dini inanç, milliyet,
etnik köken, ýrk, cinsiyet,
yaþ, toplumsal ve ekono-
mik durum vb. farklýlýklarý
gözetmeksizin yerine getir-
mekle yükümlüdür’ de-
mektedir. Bu ifadelerden
de anlaþýlacaðý üzere, a-
macý insan yaþatmak olan
ve özünde insan sevgisi o-
lan bir meslek grubunun
dizide senaryo gereði ol-
duðunu düþündüðümüz
sahnelerle bir ilgisi ola-
maz” denildi. Açýklamada,
dizide yer alan sahnelerin,
vatandaþlarý hekimler a-
leyhine kýþkýrtmak ve has-
ta-hekim arasýndaki güven
iliþkisini zedeleyici yanlarý-
nýn rahatsýzlýk verici oldu-
ðu belirtilerek, “Bu ve ben-
zeri giriþimler ile hekimlik
mesleðinin siyasi, ideolojik
görüþe alet edilmek isten-
mesini kýnýyoruz. Vatan-
daþlarý kin ve nefret duy-
gularýna sürükleyen bu gi-
bi dizilerin amaçlarýna u-
laþamayacaklarýna inaný-
yoruz” ifadelerine yer ve-
rildi.

Çanakkale’de
yeni bina 

Týp Dünyasý - ÇANAK-
KALE - Çanakkale Tabip
Odasý’nýn yeni hizmet bi-
nasý açýldý. Kýsa süre önce
yeni binasýna taþýnan Ça-
nakkale Tabip Odasý’nca,
“Aile Hekimliði” konferansý
düzenlendi. Konferansa
konuþmacý olarak, TTB
Merkez Konseyi üyesi Dr.
Erkan Kapaklý katýldý. 

Týp Dünyasý - ANKARA - Ana-
yasa Mahkemesi, Hükümet’in 1 Ocak
2007’de yaþama geçirmeyi planladýðý
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Si-
gortasý (SSGSS) Yasasý’nýn temel un-
surlarýný oluþturan 23 maddesini iptal
etti ve yasanýn yürütmesini durdurdu.
TTB Merkez Konseyi, Anayasa Mah-
kemesi’nin kararý ile sosyal güvenlik
reformunun çöktüðünü, bu durumda
saðlýkta dönüþüm programýnýn da uy-
gulanamaz hale geldiðini bildirdi ve
geri çekilmesini istedi. 

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaþ-
kaný Ahmet Necdet Sezer ve
CHP’nin SSGSS yasasýna karþý açtýðý
davalardaki kararýný15 Aralýk günü a-
çýkladý. Anayasa Mahkemesi baþkaný
Haþim Kýlýç tarafýndan yapýlan açýk-
lamada, SSGSS yasasýnýn emeklilik
yaþýnýn yükseltilmesinden, emekli
aylýklarýnýn düþürülmesine; prim gün
sayýsýnýn artýrýlmasýndan, prime esas
ücretin tavanýnýn belirlenmesine; ma-
lullük aylýðýndan, yaþlýlýk aylýðýnýn
hesaplanmasýna kadar olan bir dizi te-
mel hükmün özellikle kamu çalýþan-
larý yönünden durdurulduðu bildiril-
di. 

Baþesgioðlu ile görüþme
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kaný Murat Baþesgioðlu ile iþyeri he-
kimliði alanýndaki geliþmeleri görüþ-
mek üzere 18 Aralýk günü için daha
önceden bir randevu almýþ bulunan
TTB Merkez Konseyi, görüþmede bu
konuyu da gündeme getirdi. TTB
Merkez Konseyi, Baþesgioðlu’na ya-
sanýn bu haliyle uygulanmasý duru-
munda sosyal güvenlik sisteminde
büyük bir tahribat oluþacaðý uyarýsýn-
da bulundu. 

Baþesgioðlu ile görüþmenin ardýn-
dan TTB Merkez Konseyi binasýnda,
konuyla ilgili bir basýn toplantýsý dü-
zenlendi. Basýn toplantýsýnda konu-
þan TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, “Bu karar-
la birlikte ‘sosyal güvenlikte tek ça-
tý, tek norm saðlamak’ gerekçesiyle
çýkarýlan SSGSS Yasasý’nýn ana
gövdesi hükümsüz hale gelmiþtir.
Bu gerçek ortada iken, Yasa’nýn ip-
tal edilmeyen hükümlerinin uygu-
lanmaya baþlanmasý sosyal güven-
lik sisteminde geri dönülmesi im-
kansýz hak kayýplarýna, eþitsizlik ve
adaletsizliklere ve büyük bir kaosa
yol açacaktýr” dedi. 

GSS’nin hukuki altyapýsý
çöktü

Anayasa Mahkemesi’nin, kamu
çalýþanlarýndan kesilecek GSS prim-
lerine esas kazancýn üst sýnýrý, ayakta
muayenede hekim ve diþ hekimi mu-
ayenesi için alýnacak “katýlým payý”
ve 18 yaþ altý ile 45 yaþ üstündeki si-
gortalýlarýn diþ protezleri tutarýnýn
yüzde 50’sinin ödenmesine dair hü-
kümleri de iptal ettiðini belirten Gür-
soy, bu maddelerin Genel Saðlýk Si-
gortasý ile ilgili temel düzenlemeler
arasýnda yer aldýðýna dikkat çekerek,
“GSS’nin hukuki altyapýsý çökmüþ
bulunmaktadýr. Bu durumda
GSS’nin uygulanmasý mümkün de-
ðildir” diye konuþtu. Gençay Gürsoy,
aksi yöndeki yorumlarýn ve zorlamalý
uygulamalarýn farklý statüde çalýþ-
makta olup ayný sosyal güvenlik sis-
temine dahil olan sigortalýlara tama-
men farklý norm ve standartlarda sað-
lýk hizmeti verilmesi gibi büyük bir
karmaþaya sebep olacaðý uyarýsýnda
bulundu. 

Saðlýkta dönüþüm
durdurulmalý 

Anayasa Mahkemesi’nin aldýðý
kararýn AKP Hükümeti’nin dört yýldýr
yaþama geçirmeye çalýþtýðý “Saðlýkta
‘Dönüþüm’ Programý” açýsýndan da
son derece büyük önem taþýdýðýný
vurgulayan Gürsoy þu görüþleri kay-
detti: 

“GSS kendi baþýna bir düzenle-

me deðil, AKP Hükümeti’nin Sað-
lýk “Reformu”nun olmazsa olmaz
bir bileþeni, temel düzenlemesidir.
GSS’nin hayata geçirilemediði ko-
þullarda bu programýn diðer bile-
þenlerinin uygulanma þansý yoktur.
Anayasa Mahkemesi’nin kararýn-

dan sonra “Saðlýkta ‘Dönüþüm’
Programý”nýn hiçbir geleceði kal-
mamýþtýr. Hükümet, bu gerçeði bir
an önce kabul etmeli ve dört yýldýr
Türkiye saðlýk ve hekimlik orta-
mýnda büyük tahribatlara yol a-
çan, saðlýk hizmetlerini ticarileþti-

ren ve bütünüyle piyasanýn insafý-
na býrakan bu programý derhal
durdurmalýdýr. Saðlýkta özelleþtir-
me çabasý sadece hukuki engele ta-
kýldýðý için deðil, ayný zamanda
toplum saðlýðýný ve saðlýk çalýþanla-
rýnýn mesleki geleceklerini de o-
lumsuz yönde etkilediði için böyle
bir kararý almalýdýr.” 

Hukuken  geçersiz 
Gürsoy, bu çerçeve atýlacak ilk a-

dýmýn da, Düzce, Bolu, Eskiþehir,
Denizli ve Edirne’de “pilot uygula-
ma” adý altýnda baþlatýlan aile he-
kimliði uygulamasýnýn sona erdiril-
mesi olduðunu söyledi. Gürsoy, bu
illerde kapatýlan saðlýk ocaklarýnýn
tekrar yurttaþlarýn hizmetine açýlma-
sýný, aile hekimi olmaya zorlanan he-
kimlerin tekrar eski görev yerlerine i-
ade edilmesini istedi. Gençay Gür-
soy, “Kamucu bir saðlýk anlayýþý i-
le saðlýk ortamý yeniden düzenlen-
melidir. Türk Tabipleri Birliði böy-
le bir çabanýn içinde yer almaya
hazýrdýr” dedi. TTB Avukatlarýndan
Mustafa Güler de, þu halde aile he-
kimliðinin de hukuki altyapýsýnýn bu-
lunmadýðýný bildirdi. 

Týp Dünyasý - ANKARA - Ana-
yasa Mahkemesi’nin temel bazý
maddelerini iptal etmesinin ardýn-
dan 1 yýl ertelenmesi gündeme ge-
len Sosyal Sigortalar ve Genel Sað-
lýk Sigortasý (SSGSS) Yasasý’nýn, 6
ay süreyle erteleneceði açýklandý. 

Anayasa Mahkemesi’nin kararý-
nýn ardýndan Çalýþma ve Sosyal Gü-
venlik Bakaný Murat Baþesgioðlu,
Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma
Kurulu’nu toplantýya çaðýrdý. 20 A-
ralýk 2006 Çarþamba günü toplanan
Yüksek Danýþma Kurulu, yasanýn
geleceðini tartýþtý. Toplantýya Türk
Tabipleri Birliði adýna TTB Genel
Sekreteri Dr. Altan Ayaz ile Ýstan-
bul Tabip Odasý Sosyal Güvenlik
Komisyonu adýna Dr. Osman Öz-
türk katýldý. 

Baþesgioðlu, toplantýdan sonra
yaptýðý açýklamada, yasanýn gelece-
ðine iliþkin olarak sosyal taraflarýn

görüþlerini almak istediklerini söy-
ledi. Makul bir erteleme talebinin
toplantýda pek çok katýlýmcý tarafýn-
dan dile getirildiðini belirten Baþes-
gioðlu, reformun tamamen rafa kal-
dýrýlmasýný talep eden katýlýmcý ol-
madýðýný kaydetti. 

Baþesgioðlu, yeni bir düzenleme
yapmak için Anayasa Mahkeme-
si’nin gerekçeli kararýnýn görülmesi
gerektiðini vurguladý.

Toplantýya katýlan sosyal taraf
temsilcileri, yasanýn norm ve stan-
dart birliði saðlayacak þekilde yeni-
den düzenlemesi için çeþitli ertele-
me süreleri önerdiler. Erteleme ko-
nusundaki öneriler, seçim öncesi ve
seçim sorasý olmak üzere ikiye ay-
rýldý. TTB Genel Sekreteri Altan A-
yaz “yalnýzca görüþümüzü deðil,
olurumuzu da alýn” görüþünü dile
getirdi.

6 ay erteleme 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþ-

ma Kurulu’nun toplantýsýnýn ardýn-
dan yasanýn 1 yýl ertelenmesi gün-
deme geldi. Ancak, devreye Baþba-
kan Recep Tayyip Erdoðan’ýn gir-
mesiyle bu süre 6 ay olarak belir-
lendi. 

Konuyla ilgili açýklamayý Çalýþ-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
yaptý. Bakanlýk, yapýlan yeni deðer-
lendirmelerde, yasal boþluklarýn o-
luþacaðý, hak kayýplarýnýn yaþanabi-
leceði, vatandaþlarýn saðlýk ve e-
meklilik hizmetlerinin karþýlanma-
sýnda sorunlar doðabileceðinin an-
laþýldýðýný ve bu nedenle yasanýn
yürürlüðünün ertelendiðini açýkladý.
Açýklamada, ayný zamanda Hükü-
met’in bu konudaki “kararlýlýðý-
nýn” ayný þekilde sürdüðü de belir-
tildi.

GSS’ye 6 ay erteleme

Týp Dünyasý - ANKARA - Avu-
kat Behiç Aþçý’nýn F tipi cezaevlerine
karþý baþlattýðý açlýk grevi sürerken,
Türk Tabipleri Birliði’nden bir heyet,
F tipi cezaevlerinin durumunu tespit
edebilmek amacýyla, Tekirdað F Tipi
Cezaevi’nde incelemelerde bulundu.
Ýncelemeler sýrasýnda F tipi cezaevle-
rinin izolasyona dayalý ve insanýn fi-
ziksel/ruhsal bütünlüðünü örseleyici
nitelikte olduðu tespitini yapan heyet,
inceleme sonrasýnda hazýrladýðý ra-
porda, izolasyonu ortadan kaldýracak
düzenlemelerin aciliyet taþýdýðýna
dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Merkez
Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoðlu,
Ýnsan Haklarý Çalýþma Grubu’ndan
Doç. Dr. Doðan Þahin, Dr. Zeki Gül
ve TMMOB’den Mimar Tores Din-
çöz’den oluþan heyet, inceleme ziya-
retini 28 Aralýk 2006 günü gerçekleþ-
tirdi. Ziyaret sonrasý açýklanan rapor-
da, ziyaretin kýsa bir zaman diliminde
yapýlmasý ve görüþülen kiþi sayýsýnýn
azlýðý gibi nedenlerle “yetersiz” ol-
duðu, ancak F tipi cezaevleri hakkýn-
da bazý deðerlendirmeler yapma ola-
naðý saðladýðý vurgulandý. 

Rapora göre, 324 tutuklu ve hü-
kümlünün bulunduðu Tekirdað F Tipi
Cezaevi’nde, bu tutuklu ve hükümlü-
ler bir, iki ya da üç kiþilik hücre/o-
da’larda tutuluyorlar. Cezaevinde bir
kütüphane ve bir kapalý spor salonu
dýþýnda, seramik, aðaç oymacýlýðý vb.
mesleki becerilerin geliþtirilebileceði
6 adet iþlik bulunuyor. Ancak, tutuklu

ve hükümlülerin çok büyük çoðunlu-
ðu ortak alanlardan yeterince yararla-
namýyor. Kapalý spor salonu, kütüp-
hane ya da diðer sosyal alanlarýn tü-
mü tretmana tabi tutuluyor. Buna u-
yan tutuklu ve hükümlüler dahi, ge-
rekçeleri bulunmakla birlikte, fiilen
bu hakký çok sýnýrlý olarak kullanabi-
liyorlar. 

Fiziksel ve ruhsal
bütünlüðü örseleyici

Raporda, bütün tespitler ýþýðýnda
ve son 6 yýllýk iþleyiþi ile birlikte de-
ðerlendirildiðinde, mevcut F Tipi ce-
zaevlerinin gerek mimari yapýsýnýn,
gerek yasal mevzuatý ve iþleyiþi açý-
sýndan ne yazýk ki izolasyona dayalý,
insanýn fiziksel ve ruhsal bütünlüðü-
nü örseleyici nitelikte olduðu tespiti
yapýldý. Ayrý gruplardan tutuklu ve
hükümlüler ile gerçekleþtirilen yüz-
yüze ayrýntýlý görüþmelerin ve iþlik-
lerdeki karþýlaþmalarda yapýlan kýsa
süreli konuþmalar sonucunda, görüþ-
me yapýlan tutuklu ve hükümlülerin
hemen tamamýnda sosyal temas ye-
tersizliði yaný sýra, uzun süren sýnýrlý
insani temas ve iliþkiden kaynaklanan
çeþitli fiziksel ve ruhsal rahatsýzlýklar
gözlendi tespiti de raporda yer aldý.  

En az zararlý hale
getirilmeli 

Uzun süren izolasyonun insan
saðlýðý üzerinde olumsuz sonuçlar
doðurduðunun bilimsel olarak kanýt-
landýðýna dikkat çekilen raporda, F ti-
pi cezaevleriyle ilgili olarak þu dü-

zenlemelerin yapýlmasý istendi:
- Hangi yöntemle olursa olsun her

hükümlü/tutuklunun, tretmana tabi
olmaksýzýn, ortak alanlarda makul sa-
yýda baþka insanlarla birlikte, günün
makul bir süresini geçirmesinin sað-
lanmasý ve bunun bir hak olarak algý-
lanmasý gerekir. 

- Mimari deðiþiklik, yapýsal eklen-
ti, iþleyiþe dair düzenleme, yasal
mevzuat iyileþtirmesi ya da bir baþka
yöntemle yapýlacak ve izolasyonu or-
tadan kaldýracak düzenlemelerin aci-
liyet taþýdýðý açýktýr. 

- Öncelikle 2005 Eylül ayýnda hü-
kümetimizce onaylanan Birleþmiþ
Milletler iþkenceyi önleme komitesi-
nin seçmeli protokolünün çok ivedi
olarak iç hukuk hükümlerine uyarla-
nacak þekilde onaylanmasý saðlanma-
lýdýr. 

- F Tipi Cezaevlerindeki uygula-
malar konusunda þeffaf bir kamu de-

netimi için Cezaevi Ýzleme Kuru-
lu’nda en yakýn ilin Baro ve Tabip O-
dasý temsilcilerinin de yer almasý uy-
gun olacaktýr. 

- F Tipi Cezaevleri ile ilgili olarak
acilen Adalet Bakanlýðý ve siyasi ira-
denin ilgili bilimsel kurum ve sivil
toplum kuruluþlarý temsilcilerinin de
katýlabileceði, ülkemiz ihtiyaçlarýna
uygun çözümlerin üretilebileceði bir
tartýþma ve çözüm üretme zemini o-
luþturmasý gerekmektedir.

Adalet Bakaný’na çaðrý
19 Aralýk 2000 tarihinde cezaevle-

rinde gerçekleþtirilen “Hayata Dö-
nüþ” operasyonu ile 31 kiþinin öldü-
rülmesinin ardýndan uygulanmasýna
baþlanan F tipi cezaevlerine karþý, A-
vukat Behiç Aþçý’nýn baþlattýðý açlýk
grevine yönelik olarak da çalýþmalar
yürüten TTB; DÝSK, KESK,
TMMOB ve Hak-Ýþ ile birlikte ortak

bir basýn toplantýsý düzenleyerek ya-
parak, Adalet Bakaný’na sorunu çöz-
mesi çaðrýsýnda bulundu. Vedat Tür-
kali, Eþber Yaðmurdereli gibi aydýn
ve yazarlarýn da katýldýðý basýn top-
lantýsýnda ortak bir bildiri imzaya a-
çýldý. 

Basýn açýklamasýný izleyen günler-
de, Adalet Bakaný Cemil Çiçek, “F
tipi cezaevlerinde tecrit yok” açýk-
lamasýný yaparken, TBMM Baþkaný
Bülent Arýnç da, Behiç Aþçý’nýn aile-
siyle görüþtü. Arýnç, görüþme sonra-
sýnda, “Bir insanýn yaþam hakký
madem kutsaldýr, ölüm cezasýný
kaldýran bir ülkedeyiz, ölüm ceza-
sýna eþ bir tecrit durumu varsa en
azýndan birkaç kiþiyle bir araya
gelmesine engel bir durum varsa
güvenlik önlemleri alýnmak þartýy-
la, bu insanlarýn bu doðal haklarýný
gözetebilir miyiz diye düþünüyo-
rum” açýklamasýný yaptý. 

“Ýzolasyon acilen kaldýrýlmalý”

GSS çöktü, saðlýkta dönüþüm çýkmazda!

Avukat Behiç Aþçý’nýn baþlattýðý açlýk grevine yönelik olarak da çalýþmalar yürüten TTB; DÝSK, KESK, TMMOB ve Hak-
Ýþ ile birlikte ortak bir basýn toplantýsý düzenleyerek yaparak, Adalet Bakaný’na sorunu çözmesi çaðrýsýnda bulundu.
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GSS için ortak
açýklama
Týp Dünyasý - ANKARA -
TTB, DÝSK, KESK ve
TMMOB, Anayasa Mah-
kemesi’nce bazý madde-
leri iptal edilen ve yürür-
lüðü 6 ay ertelenen Sos-
yal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Yasasý ile
ilgili ortak açýklama yap-
tý. Açýklamada, aldatma-
ca reforma deðil, sosyal
adalete, eþitliðe ve sosyal
devlete göre tasarlana-
cak gerçek bir reforma
ihtiyaç olduðuna dikkat
çekildi. 

Yasanýn saðlýkla ilgili
hükümlerinin uygulanma
olanaðýnýn bulunmadýðý-
na yer verilen açýklama-
da, yeni bir düzenleme
yapýlmasý istendi. Yeni
düzenleme için, norm ve
standart birliðinin “en
az”da deðil, sosyal devlet
ilkesine uygunluk teme-
linde eþitlenmesi, saðlýk
hizmetinin herkesin eþitlik
ve hak temelinde yarar-
lanabileceði bir kamu
hizmeti olarak düzenlen-
mesi ve piyasa kurallarý-
nýn terk edilmesi istendi.
Ayrýca yeni düzenleme-
nin, kazanýlmýþ haklarý
koruyarak geliþtiren, top-
lumun tüm kesimlerini
kapsayan, kayýtdýþý eko-
nominin kayda alýnma-
sýyla sitemin dayanýþma
niteliðini güçlendiren,
vergilendirilmeyen ka-
zançlardan alýnacak ver-
gilerle ve sosyal yardým-
laþma ve dayanýþma fo-
nu da dahil diðer kamu
kaynaklarý ile karþýlana-
cak bir yaklaþýmla deðer-
lendirilmesi gerektiði vur-
gulandý. 

Özel hastaneler
yönetmeliðinde
deðiþiklik

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði,
Saðlýk Bakanlýðý’nca ge-
çen Ekim ayýnda deðiþti-
rilen Özel Hastaneler Yö-
netmeliði ile ilgili olarak
uzmanlýk derneklerinin
görüþlerini almak ama-
cýyla, uzmanlýk dernekleri
temsilcilerinin katýlýmýyla
bir toplantý gerçekleþtirdi.
14 Aralýk 2006 günü TTB
Merkez Konseyi binasýn-
da gerçekleþtirilen top-
lantýya, TTB adýna TTB Ý-
kinci Baþkaný Prof. Dr. Si-
nan Adýyaman ile TTB
Hukuk Bürosu’ndan Avu-
kat Ziynet Özçelik ve A-
vukat Verda Ersoy katýldý.
20 uzmanlýk derneðinin
temsilcilerinin katýldýðý
toplantýda, yeni yönetme-
likte yer alan “genel has-
tane ve özel dal hastane-
si açýlmasýna iliþkin ko-
þullarýn kolaylaþtýrýlmasý”,
“özel hastanelerde kad-
rolu olarak çalýþtýrýlmasý
zorunlu tutulan hekim ve
diðer personel sayýsýnýn
azaltýlmasý ve bazý hekim
ve personeli çalýþtýrma
zorunluluðunun ise tü-
müyle kaldýrýlmasý”, “la-
boratuvar bulundurma
zorunluluðunun kaldýrýl-
masý”, “hastane mimari-
sine iliþkin zorunlu unsur-
larýn kaldýrýlmasý” gibi
düzenlemeler tartýþýldý. 

izlemekle suçlan-
dý. Geçici görevlendirmelerin adilane
daðýtýlmadýðýnýn belirtildiði açýkla-
mada, “Hekimler uygulanmasýnýn
toplum saðlýðýna uygun düþmediði-
ne inandýklarý bir sistem içerisinde
zorla çalýþtýrýlmak istenmektedir-
ler. Bu durumun hiçbir bilimsel,
vicdani açýklamasý yoktur” denildi. 

Açýklamada, aile hekimliði uygu-
lamasýnýn yol açacaðý toplum saðlýðý
sorunlarý ve hekimlerin özlük hakla-
rýnda olasý kayýplara dikkat çektiði i-
çin Denizli Tabip Odasý Baþkaný Dr.

Hasan Akþýk hakkýnda Ýl Saðlýk Mü-
dürlüðü’nce soruþturma açýlmasýna
da tepki gösterilerek, “Bu durum

kamu görevinin ifasýný yapmaya
çalýþan bir meslektaþýmýza yönelik
olarak yapýlan doðrudan bir baský

giriþimidir ve kabul edilemez. Ýl
Saðlýk Müdürlüðü bu uygulama ile
yetkisini bütünüyle kötüye kullan-
mýþ durumdadýr” denildi. 

Birkaç gün sonra görevini býraka-
rak aile hekimliðine geçecek olan Ýl
Saðlýk Müdürlüðü yöneticilerinin
böylesi bir uygulamada bulunmasý-
nýn, aile hekimliðini kabul etmeyen
meslektaþlarýný cezalandýrýr nitelikte
olduðuna yer verilen açýklamada, bu
durumun hekimlik meslek etiði ve
deontoloji ile baðdaþmadýðý vurgu-
landý. Bu tutuma seyirci kalan veya

onay veren Valilik ve Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn tutumlarýnýn da kabul edileme-
yeceði kaydedildi.  

Saðlýkta kaos ve þiddet
Açýklamada ayrýca, bu ülkenin 40

yýllýk birikimi ve toplum saðlýðýnýn
koruyucusu olan saðlýk ocaklarýný ve
iyi hekimliði savunan meslektaþlarýný
cezalandýrmak adýna yapýlan bu zorla
görevlendirmelerin saðlýk alanýnda
yaþanan kaos ve þiddetin Denizli’de
geldiði son noktayý gösterdiði belirtil-
di.

Denizli’de yaþanan geliþmelerin
ardýndan, TTB Merkez Konseyi
Baþkaný Prof. DDr. GGençay GGürsoy
ve Merkez Konseyi üyeleri, 19 Ara-
lýk günü, Denizli’ye giderek temas-
larda bulundular. Denizli Valisi Ha-
san CCanpolat ile bir görüþme ya-
pan TTB Merkez Konseyi heyeti,
hiçbir insani, mesleki, hukuki, vic-

dani, etik deðerle baðdaþmayan
bu uygulamanýn sonlandýrýlmasýný
istedi. Konu hakkýnda hukuki giri-
þim de baþlatan TTB Merkez Kon-
seyi, Saðlýk Bakaný Recep AAkdað i-
le de görüþtü. Konunun TBMM
gündemine taþýnmasý amacýyla
da, hekim milletvekilleriyle temas-
lar saðlandý.

Týp Dünyasý - ADANA - TTB
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Muhar-
rem Baytemür, 2005 yýlýnda hayata
geçirilen “Aile hekimliði”nin Türki-
ye’de uygulanmasýnýn çok zor oldu-
ðunu bildirdi.

Türk Tabipleri Birliði (TTB) Mer-
kez Konseyi Üyesi Dr. Muharrem
Baytemür, Adana Tabip Odasý ve Pra-
tisyen Hekimler Derneði Adana Þu-
besi’nce düzenlenen toplantýda, Tür-
kiye’deki Aile Hekimliði’nin geçen
bir yýlýný deðerlendirdi. Baytemür,
genel hatlarýyla deðerlendirdiði aile
hekimliðinin Türkiye’de uygulana-
mayacaðýný söyledi.

Muharrem Baytemür, Aile Hekim-

liði uygulamasýnýn saðlýk sisteminde
bozulmalara yol açtýðýný vurgulaya-
rak “Pilot bölge Düzce’de birçok sý-
kýntýlar yaþanmakta. Hekimlere
öngörülen 3 bin YTL ücret, kesinti-
lerle 1.5 bin YTL ye iniyor. Hekim-
lere fazla ücret verildiði iddia edili-
yor, bu doðru deðil. Aile Hekimliði
ve Genel Saðlýk Sigortasý yanlýþ bir
uygulamadýr” diye konuþtu.

Sistemin vatandaþa saðlýk hizmeti
alabilmesi için cebinden para ödeme-
yi getireceðini, prim borcu olanýn
saðlýk hizmetlerinden yararlanama-
yacaðýna dikkat çeken Baytemür,
prim borcu olmayanlarýn ise her sað-
lýk hizmetinden yararlanamayacaðýný,

pahalý olan saðlýk hizmetlerini alabil-
mek için de ekstra prim ödeyeceðini
hatýrlattý.

Türkiye’deki saðlýk ocaðý sistemi-
nin bozulmamasý gerektiðini, yaþa-
nan sýkýntýlarýn sistemi deðiþtirerek
deðil, eðitimle v saðlýk ocaklarýnýn
yeniden reorganizasyonu ile aþýlabi-
leceðini belirten Baytemür, þöyle ko-
nuþtu: 

“Tablo çok ilginç bir yöne doðru
gidiyor. Aile hekimliði uygulamasý-
nýn 2007 yýlýnda 11 ile çýkarýlmasý
planlanýyor ancak bana göre çýka-
mayacak. Bu sorun acil çözüm bek-
leyen konular arasýndaki yerini ko-
ruyor.”

Hukuki süreç baþlatýldý
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Týp Dünyasý - ANKARA -
TTB Merkez Konseyi, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Ba-
þesigioðlu ile 18 Aralýk 2006 günü,
Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý Yasasý (SSGSS) ile ilgili
geliþmeler ve iþyeri saðlýk birimle-
ri ile iþyeri hekimlerinin karþýlaþtý-
ðý sýkýntýlar ile ilgili bir görüþme
yaptý. 

Görüþme esasen, Ýþ Yasasý’nýn
81. maddesinde 12 Temmuz 2006
tarihinde yapýlan deðiþikliðin iþye-
ri saðlýk birimlerinde ve iþyeri he-
kimleri açýsýndan yarattýðý sorunla-
rý konuþabilmek amacýyla talep e-
dilmiþti. Ancak, 15 Aralýk tarihinde
Anayasa Mahkemesi’nin  

SSGSS Yasasý’nýn bazý madde-
lerini iptal etmesi, görüþmede bu
konunun da gündeme alýnmasýna
neden oldu. 

18 Aralýk 2006 günü, Bakan Ba-
þesgioðlu’nun Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý’ndaki maka-
mýnda gerçekleþtirilen görüþme,
saat 11.30’da baþladý. Yaklaþýk 1
saat süren görüþmede, 

Anayasa Mahkemesi’nin kara-
rýyla temel bazý maddeleri iptal e-

dilen SSGSS Yasasý’nýn uygulana-
maz hale geldiði belirtildi. Yasanýn
bu haliyle uygulanmasý halinde
sosyal güvenlik sisteminde büyük
bir tahribat oluþacaðý vurgulandý. 

Ýþyeri hekimlerinin
sorunlarý 

Görüþmede ayrýca 12 Temmuz
2006 tarihinde 4857 sayýlý Ýþ Yasa-
sý’nýn 81. maddesine yapýlan bir i-
lave ile kurum hekimlerinin çalýþ-
týklarý kurumlarýn amirlerince gö-
revlendirilerek iþyeri hekimliði
hizmetini de görebileceklerine dair
düzenlemenin yarattýðý sýkýntý ve
özlük hakký kaybý ifade edilerek bu
konuda yeni bir düzenleme gidil-
mesi gerektiði bildirildi. Ýþyeri
Saðlýk Birimleri ve Ýþyeri Hekim-
lerinin Görevleri ile Çalýþma Usul
ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeli-
ðin bazý maddelerinin iptali dolayý-
sýyla uygulamada karþýlaþýlan sý-
kýntýlarýn giderilebilmesi için sü-
ratle yeni bir yönetmeliðin hazýr-
lanmasý yönünde TTB’nin de aktif
destek sunacaðý vurgulanarak, bir
çalýþma grubunun oluþturulmasý ta-
lep edildi. 

TTB Merkez Konseyi 
Baþesgioðlu ile görüþtü

Denizli’de zorla görevlendirme

TTB Merkez
Konseyi, Ýstanbul, Tekirdað, Kýrkla-
reli, Çanakkale ve Kocaeli Tabip O-
dalarý Baþkan ve Yönetim Kurulu ü-
yeleri ile birlikte; aile hekimliði pilot
uygulamasýný, Trakya Üniversitesin-
deki ve Týp Fakültesindeki son geliþ-
meleri, hekimlerin sorunlarýný yerin-
de görmek ve deðerlendirmek üzere
Edirne’de toplandý.

TTB Merkez Konseyi’nin Edir-
ne’deki programý gündem gereði
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Enver Duran’ýn ziyaret edilmesiyle
baþladý. Görüþmede, üniversitenin ve
týp fakültesinin sorunlarý ele alýndý.
Ziyaretin ardýndan, Edirne Týp Fakül-
tesi’nin toplantý salonunda öðretim
görevlilerinin ve öðrencilerin katýldý-
ðý toplantýda, týp fakültelerinin ve öð-
rencilerin sorunlarý tartýþýldý. Aile he-
kimliðinin ve GSS’nin yaratacaðý so-
runlar konuþuldu.

Basýn toplantýsý
düzenlendi

Görüþmelerin ardýndan, TTB Mer-
kez Konseyi üyeleri ile Marmara Böl-
ge Tabip Odalarýnýn yöneticileri tara-
fýndan aile hekimliði ve GSS ile ilgi-
li bir basýn toplantýsý gerçekleþtirildi.
Basýn toplantýsýnda, Sosyal Güvenlik
ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý’nýn
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edil-
mesinin ardýndan Saðlýkta Dönüþüm
Programý’nýn da uygulanamaz hale
geldiði belirtilerek, “Hükümet, bu
gerçeði bir an önce kabul etmeli ve
dört yýldýr Türkiye saðlýk ve he-
kimlik ortamýnda büyük tahribat-
lara yol açan, saðlýk hizmetlerini ti-
carileþtiren ve bütünüyle piyasanýn
insafýna býrakan bu programý der-
hal durdurmalýdýr” denildi. 

Hekimlerle toplantý
Ardýndan, Edirne Devlet Hastane-

si toplantý salonunda hekimlerle Tür-
kiye’nin Saðlýk sorunlarý, hekimlerin
sorunlarý, aile hekimliði ve GSS’nin
getireceði sorunlar hakkýnda bilgilen-
dirme ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþle-
rini içeren bir toplantý düzenlendi. 

Programda, Trakya Üniversitesi
Rektölüðü öncülüðünde restore edi-
len ve 16. yüzyýlda su sesi ve müzik
desteði ile ruh hastalýklarýnýn tedavi

edildiði Sultan II. Beyazýt Külliyesi
Saðlýk Müzesi gezisine de yer verildi.

Merkez Konsey’in Edirne’deki
programý, yapýlan görüþmelerin de-
ðerlendirilmesi ve bundan sonra yapý-
lacak çalýþmalar yön vermesi amacýy-
la TTB Baþkaný Prof. Dr. Gençay
Gürsoy baþkanlýðýnda Merkez Kon-
seyi üyeleri ve Ýstanbul, Tekirdað,
Kýrklareli, Çanakkale ve Kocaeli Ta-
bip Odalarýndan temsilcilerin katýldý-
ðý bir deðerlendirme toplantýsýnýn ar-
dýndan sona erdi.

Aile hekimliði kaygýsý
Bu toplantýlar yapýlýrken diðer bir

heyet de (Merkez Konsey üyeleri ve
Edirne Tabip Odasý yöneticileri) aile
saðlýðý merkezleri ile Uzunköprü
Toplum Saðlýðý Merkezini ziyaret e-
derek hekimlerle ve diðer saðlýk çalý-
þanlarýyla görüþtü. Birçok sorunun ve
belirsizliðin yaþandýðý aile hekimliði
uygulamasýnda hekimlerin çoðunun
zorunlu ve isteksizce tercih yaptýklarý
ve uygulamanýn geleceðinden ciddi
kaygý duyduklarý gözlendi. Sözleþ-
meli çalýþmayý kabul etmeyen hekim
dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn zorunlu ge-
çici görevlendirmeye ve uygulamaya
duyduklarý öfke ve isyan, aile hekim-
liði uygulamalarýnýn çalýþanlar açýsýn-
dan reddedildiðinin önemli bir gös-
tergesi olmuþ. Bu belirsiz ve kaotik
ortam SSGSS kanunun iptali ile tü-
müyle çýkmaza girmiþ gözüküyor.

Gündüz programýndan sonra ak-
þam yapýlan Marmara Bölge Toplan-
týsýnda tabip odalarý ile Merkez Kon-
sey iletiþiminin artýrýlmasý ve saðlýkta
dönüþümün yaptýðý tahribata karþý ör-
gütsel bütünlükle ortak mücadele e-
dilmesinin gerekliliði vurgulandý.
Uygulamanýn olmadýðý illerde de bil-
gilendirme toplantýlarýnýn yapýlmasý-
nýn önemli olduðu ve 14 Mart’ýn bu
amaçla deðerlendirilmesi gerektiði
vurgulandý. Bir sonraki toplantýnýn da
Kocaeli’nde yapýlmasý kararlaþtýrýldý.

Saðlýk bütçesi kabul edildi
Týp Dünyasý - ANKARA -

Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2007 yýlý
bütçesi TBMM Genel Kuru-
lu’nda görüþülerek kabul edildi.
2006 yýlýnda 7 milyar 477 mil-
yon YTL olan Saðlýk Bakanlýðý
bütçesi, 2007 yýlýnda 6 milyar
581 milyon YTL’ye düþürüldü.
Bu rakamlar, geçen yýla kýyasla
yüzde 12’lik bir düþüþe denk ge-
liyor. 

TTB Genel Sekreteri Dr. Al-
tan Ayaz, 2007 bütçesini deðer-
lendirdi. 2006 yýlýnda Hükü-
met’in saðlýk alanýna ayýrdýðý
kaynaðýn 9 ayda tükendiðini a-
nýmsatan Ayaz, buna raðmen
bütçenin düþürülmüþ olmasýnýn,
AKP Hükümeti’nin kamu saðlýk
hizmetlerinin sunumundan bütü-
nüyle çekilmeyi düþündüðünü
ve saðlýðý parasý olanýn ulaþabi-

leceði bir hizmet olarak algýladý-
ðýnýn bir göstergesi olduðunu
söyledi. 

Ayaz, yýllardýr IMF’nin di-
rektifleriyle hazýrlanan ve halkýn
en temel ihtiyaçlarýna yanýt ver-
mekten uzak olan, bütünüyle fa-
ize ve rantiyeye kaynak aktar-
mak üzere kurgulanan bütçenin
2007 yýlý için de ayný özellikleri
taþýdýðýný belirtti. Saðlýk Bakan-
lýðý’na ayrýlan bütçenin önemli
kýsmýnýn hizmet alýmlarýna ve
personel ödemelerine gideceðine
iþaret eden Ayaz, bu durumda te-
mel saðlýk hizmetlerinin 2007
yýlýnda daha da kötüleþeceðinin
söylenebileceðini kaydetti. A-
yaz, “Saðlýk Bakanlýðý bütçesi
bu yýl da, IMF’nin talimatlarý-
na kurban gitmiþtir” diye ko-
nuþtu. 
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TTB Merkez Konseyi 
22 Aralýk 2006 tarihli 
toplantýsýný Edirne’de 
gerçekleþtirdi. 
Marmara Bölge 
Tabip Odalarýnýn 
yöneticileriyle bir araya
gelen TTB Merkez 
Konseyi, burada 
çeþitli temaslarda 
bulundu.

TTB Merkez Konseyi Edirne’de

“Türkiye’de aile hekimliði uygulanamaz”



Saðlýk Bakanlýðý, Özel Hastaneler
Yönetmeliðini Ekim ayýnda deðiþtirdi.
Yönetmeliðin 39 maddesi deðiþtirildi, 3

maddesi kaldýrýldý, üçü ek, üçü geçici olmak üzere
toplam 6 madde eklendi. Toplam 71 maddeden oluþan
Yönetmeliðin deðiþen maddeleri ve deðiþtirilen ekleri
incelendiðinde, yapýlan deðiþikliklerin kapsamlý bir
sistem deðiþikliði olduðu ve esasýnda özel hastaneler
ve bu hastanelerde verilecek saðlýk hizmetinin yeni
baþtan belirlendiði göze çarpýyor.

Yapýlan deðiþikliklerle;
- Genel hastane ve özel dal hastanesi açýlmasýna

iliþkin koþullar kolaylaþtýrýldý.
Özel hastanelerde kadrolu olarak çalýþtýrýlmasý

zorunlu tutulan hekim ve diðer personel sayýsý
azaltýldý, bazý hekim ve personeli çalýþtýrma zorunlu-
luðu hiç kalmadý.

- Hastanelerde çalýþacak uzman hekimler ve saðlýk
personelinin niteliðine iliþkin açýk kurallar yerine
"gerektirdiði" ya da "gerektiði" gibi ibareler konul-
du. 

- Özel hastanelerde laboratuar bulundurma zorun-
luluðu kaldýrýldý, laboratuar hizmetlerinin bir kýsmýnýn
teknisyen aracýlýðý yürütülmesine olanak saðlandý.

- Hastane mimarisine iliþkin zorunlu unsurlarý taþý-
mayan binalarda, apartmanlarda hastane açýlabilme-
sine olanak saðlandý.

Böylece, "özel hastane" adý altýnda küçük
yatýrýmlarla saðlýk birimi iþletmelerinin kurulmasýna,
iþletme maliyetlerinin düþürülmesine ve  daha çok kar
elde edilmesine katký sunuldu.

Elbette,  Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan, Avrupa
Sosyal Þartý'nýn "saðlýðýn korunmasý"na iliþkin
hükümleri ile Anayasa'nýn 56. maddesindeki "devlet,
herkesin hayatýný, beden ve ruh saðlýðý içinde
sürdürmesini saðlamak amacýyla kamu ve özel
kesimlerdeki saðlýk kuruluþlarýný tek elden plan-
layýp hizmet vermesini düzenler ve denetler"
hükümleri göz önüne alýndý. Ama iþletmelerin karlýlýk
gereksinimlerinden sonra.

Peki ülkemizde bu kadar saðlýk kuruluþuna ihtiyaç
var mý? sorusunu sormak zaten gereksiz bir durum
olduðundan yanýtý da aranmadý.

Þimdi bu yönetmeliðe bakýp düþünüyorum; 
Saðlýk Bakanlýðý'nýn web sayfasýnda yer alan 2005

yýlý yataklý tedavi kurumlarýna iliþkin resmi istatistik-
ler ve 2006 yýlýna iliþkin özel araþtýrmalara göre
ülkemizdeki özel saðlýk kuruluþlarýnýn yatak doluluk
oranlarý çok düþükmüþ, Türkiye'de 2006 sonu
itibariyle toplam 308 özel hastaneden yüzde 44.2'si
Ýstanbul'da, diðerleri ise  Ýzmir, Ankara, Antalya,
Konya ve Kocaeli ve Bursa'da imiþ, bunlar en çok
geliri yüksek insanlarýn bulunduðu yerlerde açýlýrmýþ
ve hatta yataklý saðlýk kuruluþuna ihtiyaç olmayan
yerlerde açýlýrmýþ, aslýnda pek de yataklý tedavi ihtiy-
acýný karþýlamazmýþ, aslýnda kar oraný yüksek ayakta
tedavi hizmetlerini verirmiþ, Türkiye saðlýk alanýnda
yatýrým yapan dünya ölçeðinde büyük þirketler için
gözde bir pazarmýþ, hatta bunun için azýcýk daha
yatýrým maliyetlerinin düþük, karlarýn katlamalý
olduðu bir ortam isterlermiþ, hekimler ve diðer per-
sonel içinden iþsizlik isterlermiþ ki personel maliyet-
leri düþsünmüþ, bütün bunlar için devletin genel
bütçeden teþvikler vermesi gerekirmiþ, geliri çok
olmayan insanlara bir yararý olmazmýþ, üstelik bir de
onlar için bütçeden harcanacak paradan pay alýrlar-
mýþ, miþ, mýþ….

Halkýmýzý, hekimlerimizi bu kadar düþünen bir
Saðlýk Bakaný varken, ben de ne fuzuli düþünüyorum
deðil mi?

1 Ocak 20076

Avukat Ziynet Özçelik

hukuk
köþesi k

Mýþ, mýþ...

Soldan Saða
1- II. Kýlýçarslan’ýn kýzý olup, dünyanýn

ilk týp fakültelerinden biri sayýlan hastane-
nin Kayseri’de kurulmasýna önayak olmuþ
ünlü Selçuklu sultaný. 2- Ýzmir’in bir ilçesi -
Ýsa Peygamber’in doðduðu gün. 3- Misk ke-
çisine benzer bir hayvan - “Þimdi raðbet
deyyus ile …….’e / Zamane bunlara raðbet
ediyor” (Seyrani). 4- “Baðýrsaklar” anlamýn-
da eski sözcük - Uyuþturucu. 5- Itýrlý bir bit-
ki - Suudi Arabistan’ýn plaka iþareti - Kilime
benzer, renkli ve motifli uzun yolluk. 6-
“Güzelliðin ……. par’etmez / Bu bendeki

aþk olmasa” (Aþýk Veysel) - Bir kim-
senin, bir makamýn bazý eylemleri
yerine getirebilme hakký. 7- Divan e-
debiyatýnda, bir kentin güzelliklerini
ve güzellerini konu alan manzum
yaptý. 8- Güneþ sisteminin, 1993’te
keþfedilen onuncu gezegeni - Filin a-
tasý olan, soyu tükenmiþ bir hayvan.
9 - Tatlý bir besin maddesi - Namus -
Alan ölçüsü hektarýn simgesi. 10-
Felsefede, bilgi ile varlýk arasýnda i-
liþki kurduðu düþünülen kavram -
Müstahkem yer - Kuduz hayvan için
kullanýlan sözcük. 11- Bir nota - Pal-
toya benzer bir üst giysisi - Bir et-
kinliðin geçici olarak durdurulduðu
süre. 12- Kimi hastalýklara karþý ba-
ðýþýklýk saðlamak için vücuda veri-

len eriyik - Üzerinde diken bulunmayan.

Yukarýdan Aþaðýya
1- Deneysel fizyolojinin kurucusu ve es-

kiçaðýn en büyük týp otoritesi sayýlan eski
Yunanlý hekim - Hafif alkollü bir içki. 2- Bir
toplulukta çalýþan insanlarýn her biri - Mýsýr-
lýlar ile Hititliler arasýnda imzalanan tarihin
en eski yazýlý antlaþmasý. 3- Yýkýk, harap -
Ýsviçre’ye özgü, aðaç kütüklerinden yapýlma
dað evi. 4- Dince kutsal sayýlan bir yerin zi-
yareti - Binek hayvanlarýnýn sýrtýndaki otur-
malýk - Bir renk. 5- Arka, sýrt - Evcil - “Saç-

larýma ak düþtü / Sana …… bulamadým”
(Þarký). 6- Eski Mýsýr’da güneþ tanrýsý - Gök
gürültüsünden ve yýldýrýmdan korkma. 7-
Soluk borusu - Resmi bir erkek giysisi. 8-
Uzun ve yorucu çalýþma - Felç - Bir soru sö-
zü. 9- Karaciðerin irileþmesi ya da körelme-
siyle beliren bir hastalýk - Gülhane Askeri
Týp Akademisi’nin kýsa yazýlýþý. 10- Bireyler
arasýnda ortak simgeler sistemiyle gerçek-
leþtirilen anlam ve bilgi alýþveriþi - Ada-
le.11- Silindir ya da çomak biçimindeki bü-
tün bakteri türlerinin ortak adý - Ortaoyu-
nunda komik kiþiyi canlandýran sanatçý. 12-
Bir gýda maddesi - “Biz kimseye …… tut-
mayýz / Kamu alem birdir bize” (Yunus Em-
re) - Ýpek gibi düz ve parlak dokumalarýn
yüzeyinde oluþan tel tel iplik.

Hazýrlayan: Sedat Yaþayan

Ýki hamlede mat

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

1-e4 e5
2-d4 exd4
3-c3 dxc3
4-Fc4 cxb2

5-Fxb2 Fb4+
6-Ac3 Af6
7-Ae2 Axe4
8-0-0 Axc3

9-Axc3 Fxc3
10-Fxc3 Vg5
11-Ke1+Þd8
12-f4 Vxf4

13-Fxg7 Kg8
14-Vg4 Vd6
15-Ff6+
1    0

1-d4 d5
2-c4 e6
3-Ac3 c6
4-e4 dxe4
5-Axe4 Fb4+
6-Fd2 Vxd4
7-Fxb4 Vxe4+
8-Fe2 Aa6
9-Fa5 b6
10-Vd6 Fd7
11-0-0-0 0-0-0

12-Fc3 f6
13-Va3 Þb7
14-Ff3 Vf4+
15-Kd2 Vc7
16-Ae2 e5
17-Khd1Ah6
18-Ve7 Fc8
19-Vxd8Kxd8
20-Kxd8Af7
21-K8d2f5
22-g4 e4

23-Fh1 Ac5
24-Fd4 Ad3+
25-Þb1 Ag5
26-h4 Ah3
27-Ac3 Vf4
28-Fe3 Vxg4
29-f3 Vxh4
30-Kf1 Ae5
31-Kg2 g5
32-Fxe4 f4
33-Fd4 Axc4

34-b3 Ad6
35-Kc2 g4
36-Fg2 f3
37-Fxh3 Vxh3
38-Kcc1 Vh5
39-Ff2 Ve5
40-Kg1 Axe4
41-Axe4Ff5
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ÇÖZÜM

1. Vxc7         Tehdit Kg6

1….Fe42.Kf4
1….Ve42.f3
1….Fd42.Vf4
1….Vd42.Ae3

Yeni oyunlar

Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...

Khenkin, I (2638) - Maksimenko, A (2512) 2003

Küçük bir nükleer savaþta
bile olacaðý tahmin edilen
felaket

Bir nükleer savaþ bölgesinde yapýlan
ilk kapsamlý iklimsel analizlere göre, kü-
çük bir nükler çatýþmanýn ölü sayýsýnýn
doðrudan bombalarýn yol açtýðý insan ö-
lümlerinin çok ötesine uzandýðý, çevresel
ve toplumsal felaketlere neden olan so-
nuçlarý olabilir.

San Francisco Jeofizik Birliðinin top-
lantýsýnda dün sunulan analizlere göre,
Hindistan ve Pakistan arasýnda birinin di-
ðerininkine karþýlýk olarak yaptýðý, yakla-
þýk Hiroþima’ya atýlan bomba boyutunda-
ki birkaç düzine nükleer silah, örneðin,
dünya çapýnda sýcaklýðýn düþmesine ve
milyonlarca insan için yiyecek üretiminin
engellenmesine yol açacak biçimde yer
küreyi saran bir sis perdesi üretebilmek-
tedir.

Colorado Üniversitesinde atmosferik
araþtýrmalar yapan Owen B. Toon, küçük
bir nükleer deðiþimin bir “nükleer kýþtan”
daha azýna yol açmazken, daha önce
ABD ve Sovyetler Birliði arasýndaki nük-
leer savaþta tahmin edilen ölü sayýsý ka-
dar ölüme yol açabileceðini açýkladý. 

Toon yazýlý bir brifingde “bu sonuçlar
oldukça þaþýrtýcý” dedi. Bölgesel nükleer
çatýþmalar önceleri sadece dünya çapýnda
bir çatýþmanýn yapabileceði düþünülmüþ
olan boyutta “bütün nüfusu tehlikeye ata-
bilir”. 

Toon ve birlikte çalýþtýðý yaptýðý UC-
LA atmosferik bilimler profesörü Richard
Turco, 1980’derde nükleer kýþ þeklinde i-
fade edilen özgün kavramý geliþtiren bi-
lim insanlarý ekibinin birer parçasýdýrlar.

Bölgesel deðiþimin iklimsel, atmosfe-
rik ve sosyal sonuçlarýyla ilgili olan ana-
liz iki sayfa halinde sunuldu. Çalýþmalar
çevrim içi (online) bir dergi olan Atmos-
ferik Kimya ve Fizik Tartýþmalarý’nda ya-

yýnlandý.
1980’lerden bu yana, ABD ve Sovyet-

ler Birliði nükleer stoklarýný düþürmeye
baþladýðýndan beri, dünya çapýndaki silah
miktarý üçte bire düþtü. Þu anda 10.000
nükleer silah bulunmaktadýr. Ve bunun
2012’de 4.000’e düþmesi beklenmekte-
dir.

Ancak potansiyel nükleer silah dona-
nýmýna sahip uluslarýn sayýsý oldukça hýz-
lý bir biçimde artmaktadýr. Toon, 40 ülke-
de nükleer silah imal edilmek üzere nük-
leer bölünmeye uðrayabilir malzemeye
sahip olduðunu belirtmektedir. Sadece Ja-
ponya, sahip olduðu büyük nükleer güç
endüstrisiyle 20.000 silah üretebilir du-
rumdadýr.

Ayrýca, nükleer silah üretebilecek ül-
kelerin birçoðunun komþularýyla güven-
siz ve belli bir düzeyde tedirgin edici iliþ-
kileri vardýr. 

Bilim insanlarý araþtýrmalarýný oluþtu-
rurken, 1815’te Endonezya’da Tambora
volkanýnýn patlamasý gibi küresel felaket-
leri incelediler. Söz konusu patlama Yaz
ayý Olmayan Yýl olarak bilinen ve Yeni
Ýngiltere’de öldürücü soðuklara ve tarým
ürünlerinin zarar görmesine ve Avrupa’da
ekin kýtlýða ve açlýða yol açan olayý tetik-
lemiþtir. 

Yazarlar sýnýrlý bir nükleer çatýþmanýn
bile yalnýzca Çin’de 17 milyona yakýn in-
sanýn ölümüne yol açacak çok korkunç
sonuçlarý olabileceðini ifade etmiþlerdir.  

Rutgers Üniversitesi çevre bilimi pro-
fesörü Georgiy Stenchikov, bir nükleer
deðiþimin en önemli atmosferik etkisinin
atmosferde duman ve is birikintisi oluþ-
masý olacaðýný söylemektedir.

Stenchikov, 100 tane 15-kiloton nük-
leer silahýn infilak etmesinin 5 milyon ton
isin havanýn içine atýlmasýyla sonuçlana-
bileceðini tahmin etmektedir.

Araþtýrmacýlar, duman ve isin ýsýnýn
birkaç derece düþmesine yol açarak stra-
tosfere yükseleceðini ve orada 10 yýlý aþ-

kýn kalacaðýný bildirmektedir.
ABD ve Rusya’nýn nükleer cephane-

liklerini aþaðýya çektiklerinin verdiði
hoþnutluk hissi yerine, insanlar “bir tehli-
kenin kavþaðýnda olduklarýný” fark etme-
leri gerektiðini söyleyen  Toon þöyle de-
vam etmektedir: “Ýnsanlýðýn baþlangýcýn-
dan beri nükleer artýþ ve politik istikrar-
sýzlýk insanlar için en büyük tehdittir”  

(John Johnson Jr., Los Angeles Times,
12 Aralýk 2006-Çeviri: Derya Koptekin)

Baðdat’ta Acil Servis 
Kentte artýk iç savaþ boyutlarýna gel-

miþ þiddetin orta yerinde adeta bir sahra
hastanesine dönüþen El Yarmuk’a giren
bir doktorun çektiði belgesel BBC tele-
vizyonunda gösterildi. 

Baðdat hastanesinde belgesel çekmek
bile o kadar tehlikeli ki, bir çok görevli
yüzünün gösterilmemesini istedi. 

Bunlardan biri de bu belgeseli hazýrla-
yan Iraklý doktor. Kendi çektiði belgesel-
de adýnýn bile verilmesini istemeyen bu
doktor, “yabancýlar için çalýþan herkes,
gazeteciler bile hedef oluyor” diye ko-
nuþtu. 

El Yarmuk Hastanesi’nin Acil Servisi-
ne getirilen yaralýlarýn ve cesetlerin türü
de ülkedeki geliþmeleri yansýtýrcasýna de-
ðiþiklik göstermiþ. 

2003 yýlýnda Amerikan iþgali sýrasýnda
çoðunlukla bombardýman kurbanlarý ge-
lirmiþ. 

Saddam Hüseyin yönetiminin devril-
mesini, Baasçý olarak bilinen kiþilere yö-
nelik intikam saldýrýlarý izlemiþ. 

Sonra giderek istikrarsýzlaþan Bað-
dat’tan çok sayýda býçaklama ve silahlý
saldýrý kurbaný gelir olmuþ. 

Geçen yýla damgasýný vuran bombalý
saldýrýlar ve çatýþmalardan sonra hastane
yetkilileri, þimdi en çok sokaklardan top-
lanan cesetlerin geldiðini anlatýyorlar. 

Polisin her gün hastanenin önüne geti-

rip atýverdiði elleri ve ayaklarý baðlanmýþ
gözleri örtülü 20 ila 40 ceset Baðdat mer-
kez morgunu dolduruyor. 

El Yarmuk hastanesi doktorlarý, bu ce-
setlerden bazýlarýnýn baþlarýndan vurula-
rak, bazýlarýnýn baþlarý kesilerek, bazýlarý-
nýn da iþkenceyle, iç organlarý çýkarýlarak
öldürüldüðünü anlatýyorlar. 

Gündelik düzeyde doktorlarýn en çok
karþýlaþtýðý durum, insanlarýn hastaneye
dalýp, yaralanan yakýnlarý için yardým is-
temesi.

Bir çok Iraklý artýk kendisini korumak
için silah taþýmaya baþlamýþ ve gerekli
gördüklerinde hastane koridorlarýnda da
silahlarýný çekip görevlileri tehdit edebili-
yorlar. 

Doktorlar, “her gün tehdit, hakaret ve
aþaðýlamaya maruz kalýyoruz” diyor. 

Bazen, Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý gü-
venlik güçleri Acil Servise gelerek arka-
daþlarýna müdahele edilmesini talep ede-
biliyor. 

Doktorlar, Þii isyancýlarýn, hatta ölüm
mangalarýnýn da zaman zaman Acil Ser-
vise dalýp, Þii sivillere yönelik saldýrýlarýn
intikamýný almak amacýyla bazý Sünni
hastalarý kaçýrabildiðini anlatýyorlar. 

Çok sayýda doktor öldürülmüþ, kaçý-
rýlmýþ. Kalanlardan çoðu da ülkeyi terket-
me çabasýnda. 

Bu durumda, hastane daha genç ve
tecrübesiz doktorlara kalmýþ. Bunun bir
gün Irak saðlýk sisteminin tamamen çök-
mesiyle sonuçlanabileceðini düþünenler
var. 

Durum son bir kaç aydýr iyice kötüleþ-
miþ. Öyle ki doktorlar hastanedeki çalýþ-
ma koþullarýnýn düzeltilmesi ve güvenlik
talebiyle greve gitmiþler.

Hastanelere getirilen cesetlerin aylar-
ca sahibi çýkmýyor. 

Ölü ve yaralýlarýn kaydý tutulmaya ça-
lýþýlýyor. Bunlar her gün Saðlýk Bakanlý-
ðý’na doktorlar tarafýndan tek tek bildiri-
liyor. 

Týp Dünyasý - ISPARTA - Isparta-
Burdur Tabip Odasý’nca bölge hekimleri
arasýnda yapýlan bir anket, hekimlerin ek
iþ ve ek gelir olmadan geçimini saðlaya-
madýklarýný ve çalýþma koþul ve ortamla-
rýndan büyük ölçüde memnun olmadýðýný
ortaya koydu. 

Isparta-Burdur Tabip Odasý, bu bölge-
deki hekimlerin genel durumunu, saðlýk
sistemine ve saðlýk alanýna bakýþýný ve
beklentilerini belirleyebilmek amacýyla
bir anket düzenledi. Ankete Isparta Dev-
let Hastanesi, Gülkent Devlet Hastanesi,
SDÜ Týp Fakültesi Hastanesi, Doðum ve
Çocuk Hastanesi, Saðlýk Ocaðý, Askeri
Hastane ve özel hastaneler ile Yalvaç ve
Þarkikaraaðaç Devlet Hastanesi, Burdur
Devlet Hastanesi hekimlerinden anketi
kabul eden hekimler katýldý. 26 sorudan
oluþan anketi toplam 201 hekim yanýtla-
dý. Ankete katýlan hekimlerin yüzde
65.6’sýný (132) uzman, yüzde 26.4’ünü
pratisyen (53), yüzde 8’ini (16) asistan
hekimler oluþturdu. Hekimlerin yüzde
58’i 11-20 yýl arasý, yüzde 18’i 21 yýl ü-

zeri, yüzde 12’si 6-10 yýl arasý, yüzde 7’si
de 5 yýldýr görev yapmaktaydýlar. Ankete
katýlan hekimlerin yüzde 60’ýnýn tabip o-
dasý üyesi olduðu belirlendi.

Anketin ortaya çýkardýðý bazý çarpýcý
sonuçlar þöyle: 

- Hekimlerin yüzde 67’si, týbbi bilgi ve
becerilerini geliþtirme imkaný bulamadýk-
larýndan yakýnýrken, bu imkaný buldukla-
rýný ifade eden hekimlerin oraný yüzde
33’te kaldý. 

- Hekimlerin yüzde 92’si, Türkiye’de
rahat ve huzurlu hekimlik yapabilmek i-
çin pratisyen hekimliðin yeterli olmadýðý-
ný dile getirdiler. Yüzde 85’i uzman he-
kim olma gayreti ve çabasýný gösterdikle-
rini aktardýlar. 

- Ankete katýlanlarýn yüzde 60’ý,
TUS’u uzmanlýk için saðlýklý sistem ola-

rak görürken, yüzde 40’ý ise TUS’un kal-
dýrýlmasýný ya da deðiþtirilmesini istiyor. 

- Ankete katýlan hekimlerin yüzde 91’i
Türkiye’de saðlýða yeterli önemin veril-
mediðini düþünüyor.

- Hekimlerin yüzde 67’si þu anki çalýþ-
ma koþul ve ortamýndan memnun olmadý-
ðýný dile getiriyor.

- Hekimlerin yüzde 71’i, ek iþ veya
gelir olmadan sadece hekimlik mesleðini
yürüterek, maddi sýkýntý çekmeden geçi-
mini saðlayamadýðýný belirtti. Bu yanýtý
verenlerin oraný asistanlar arasýnda yüzde
63, pratisyen hekimler arasýnda yüzde 58,
uzman hekimler arasýnda ise yüzde 78 o-
larak belirlendi. 

- Hekimlerin yüzde 79’u, ailelerine,
dostlarýna ve kendilerine yeterli zaman a-
yýramadýklarýný belirtiyorlar.

- Geleceðe güvenle ve inançla bakabi-
len hekimlerin oraný son derece düþük.
Hekimlerin yüzde 76’sý gelecekten kaygý
duyduðunu ifade ediyor.

- Hekimlerin yüzde 63’si sivil toplum
örgütlerinin gücüne ve önemine inandýðý-
ný dile getirirken, yüzde 95’i de hekimle-
rin kendi haklarý için ortak hareket etme-
si gerektiðini ifade etti. Ancak, hekimle-
rin ortak hareket edebileceðine inancý o-
lan hekimlerin oraný yüzde 20 ile sýnýrlý
kaldý. 

- Tabip odasýndan beklenti ve öneriler
arasýnda; hekim haklarýna daha duyarlý o-
lunmasý, hekimlerin talepleri doðrultu-
sunda çalýþmalar yapýlmasý, saðlýk çalý-
þanlarýna tek bir ses olabileceklerinin an-
latýlmasý, hekimlerin sadece hekimlerin
haklarýna sahip çýkmasý, Saðlýk Bakanlýðý
ile temaslarýn önemi, medyada daha fazla
yer alýnmasý, saðlýk alanýnda yapýlan ada-
letsizlikler konusunda halkýn daha çok
bilgilendirilmesi, hekimlerin halkýn kar-
þýsýnda deðil, yanýnda olduðunun göste-
rilmesi gibi görüþler yer aldý.

Hekimler ek iþ yapmadan geçimini saðlayamýyor
Isparta-Burdur Tabip Odasý’nca bölge hekimleri arasýnda

yapýlan bir anket, hekimlerin ek iþ ve ek gelir olmadan geçi-
mini saðlayamadýklarýný ve çalýþma koþul ve ortamlarýndan

büyük ölçüde memnun olmadýðýný ortaya koydu. 
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Týp Dünyasý - ANKARA -
Ankara Üniversitesi Týp Fa-
kültesi’nin dekanlýk seçimin-
de, Yükseköðretim Kuru-
lu’nun (YÖK) en yüksek oyu
alan eski dekan Prof. Dr. Tü-
mer Çorapçýoðlu’nun yerine,
seçime katýlmayan Dekan Yar-
dýmcýsý Prof. Dr. Erol Özdi-
ler’i atamasýna tepkiler sürü-
yor. Ankara Tabip Odasý (A-
TO), YÖK’ü kýnarken, TTB
Genel Sekreteri Dr. Altan A-
yaz, YÖK’ün tutumunu “say-
gýsýzlýk” olarak niteledi.

YÖK’ün atamasýnýn ardýn-
dan, ATO yönetimi, Ankara Ü-
niversitesi Týp Fakültesi Mor-
foloji binasýnda bir basýn açýk-
lamasý yaptý. Çok sayýda öðre-
tim üyesi ve öðrencinin de ka-
týldýðý açýklamayý, ATO Yöne-
tim Kurulu üyesi Dr. Hamit
Boztaþ yaptý. Üniversitelerde
özellikle son dönemlerde açýk
ya da gizli mekanizmalarla o-

luþan baský ortamýnýn birçok
akademisyeni içinde olduðu
ortamdan yalýttýðýný kaydeden
Boztaþ, bunun son örneðinin
öðretim üyelerinin oylarýyla

seçilen Tümer Çorapçýoð-
lu’nun yerine baþka bir ismin
atanmasýyla ortaya çýktýðýný
söyledi. 

Boztaþ, Çorapçýoðlu’nun
Cumhurbaþkaný Sezer’in de
dinleyiciler arasýnda yer aldýðý
14 Mart Týp Haftasý’nda “Aile

Hekimliði” ve “Saðlýkta Dö-
nüþüm”ün olumsuz sonuçlarý-
na dikkat çektiðini anýmsata-
rak, baþka birinin dekan olarak
atanmasýnda bu durumun etki-
li olmuþ olabileceðini dile ge-
tirdi. Üniversitelerde bilimsel
araþtýrma bütçeleri ve üniver-

site hastanelerinin gelirlerinin
hükümet tarafýndan çeþitli
yöntemlerle týrpanlandýðýný
kaydeden Boztaþ, “Bu týrpan-
lama çabalarý, politik tutum-
larý beðenilmeyen üniversite
yönetimlerinin maddi gelir-
lerine daha fazla yansýmak-

tadýr” dedi. Boztaþ, YÖK’ün
her yýl yüzlerce öðrenciye so-
ruþturma açtýðýný, sözleþmeli
çalýþanlarý keyfi tutumlara
karþý korumasýz býraktýðýný,
öðretim üyelerinin kendi oyla-
rýyla dekan seçmelerine bile
engel olmaya çalýþtýðýný hatýr-
latarak tüm üniversite bileþen-
lerini YÖK düzenine karþý
mücadeleye çaðýrdý. 

Ayaz: Saygýsýzlýk
TTB Genel Sekreteri Dr.

Altan Ayaz da, “Umarýz ka-
rarýn nedeni, Çorapçýoð-
lu’nun Saðlýkta Dönüþüm
Projesi’ne iliþkin eleþtirileri
ya da YÖK Genel Sekrete-
ri’nin eþine ait eczanedeki
yolsuzluk olayýnýn Ankara
Üniversitesi tarafýndan orta-
ya çýkarýlmasý deðildir” diye
konuþtu. 

YÖK’ün tutumunu “saygý-
sýzlýk” olarak niteleyen Ayaz,

“Çorapçýoðlu’na oy veren
öðretim üyelerinin iade-i iti-
barýný saðlamak, YÖK’ün a-
tabileceði en uygun adým o-
lacaktýr” dedi. Ayaz, YÖK’ün
aldýðý antidemokratik kararla-
ra karþý mücadele çaðrýsý yap-
tý. 

Özdiler görevi kabul
etmedi

Prof. Dr. Tümer Çorapçý-
oðlu’nun yerine dekanlýða ata-
nan Dekan Yardýmcýsý Prof.
Dr. Erol Özdiler, görevi kabul
etmedi. Yeni dekan Ocak ayý
sonunda yapýlacak YÖK Ge-
nel Kurulu’nda belirlenecek, o
tarihe kadar dekanlýða Prof.
Dr. Mehmet Gürel’in vekalet
edecek.

Bu arada, “Tekrar atasa-
lar bile dekanlýk yapmaya-
caðým” diyen Tümer Çorapçý-
oðlu’nun YÖK’e dava açtýðý
bildirildi. 

Ankara Üniversitesi 
Týp Fakültesi’nin 

dekanlýk seçiminde,
YÖK’ün en yüksek oyu

alan Çorapçýoðlu 
yerine seçime 

katýlmayan Özdiler’i 
atamasýna tepkiler 

sürüyor. ATO, 
konuyla ilgili bir basýn 
açýklamasý yaparken,
TTB Genel Sekreteri 

Dr. Altan Ayaz, YÖK’ün
tutumunu “saygýsýzlýk” 

olarak niteledi.

Týp Dünyasý - ÞIRNAK -
Þýrnak’ta 2 kýz çocuðunu öl-
dürdüðü, 6 kýz çocuðuna da ta-
cizde bulunduðu iddiasýyla tu-
tuklanan zanlýyý linç etmeye
kalkýþan kiþiler, Þýrnak Devlet
Hastanesi’nde yangýn çýkma-
sýna ve büyük hasara neden ol-
dular. Olaylarda 1 kiþi öldü,
1’i sivil, 75’i güvenlik görevli-
si olmak üzere 76 kiþi de yara-
landý. 

Þýrnak’ta 2 kýz çocuðuna
tecavüz ettikten sonra öldür-
düðü, 6 kýz çocuðuna da taciz-
de bulunduðu iddiasýyla tutuk-
lu olarak yargýlanan A.B’nin,
hapishane içinde uðradýðý þid-

det sonucu getirildiði Þýrnak
Devlet Hastanesi’nde, vatan-
daþlarýn linç giriþiminde bu-
lunmasý nedeniyle olaylar çýk-
tý. 4 Aralýk günü meydana ge-
len olaylar, A.B’nin sabah sa-
atlerinde kafasýndaki yumuþak
doku travmasý ve kesi nede-
niyle Þýrnak Devlet Hastane-
si’ne getirilmesiyle baþladý. E-
dinilen bilgilere göre, tanýn-
mamasý için askeri elbise giy-
dirilerek ve bir jandarma ekibi
tarafýndan hastaneye getirilen
A.B., önce kafa röntgeninin
çekilmesi için radyolojiye
gönderildi. Kafasýndaki kesiye
dikiþ atýlmasý için radyoloji-

den sonra acile geri getirilen
A.B., acil kapýsýndan içeri gi-
ren birkaç kiþinin saldýrýsýna
uðradý. 

Saldýrganlarýn elinden kur-
tarýlan A.B., uzunca süre has-
tanenin tuvaletlerinden birinde
tutulurken, hastanenin önünde
biriken kalabalýk büyüdü.
“Katili bize verin, öldürece-
ðiz” diye baðýran gruba polis
müdahale etti. Polisin müda-
halesinin de etkisiz kalmasý
sonucu, Þýrnak Belediye Baþ-
kaný, Þýrnak’ýn ileri gelenleri
grubu sakinleþtirmek için dev-
reye girdiler. Ancak sabah saat
11.00 sýralarýnda baþlayan o-

laylar akþam 17.30’a kadar
sürdü. Ýlk baþta 15-20 kiþi olan
kalabalýk, bu sürede iyice arta-
rak bin kiþiye yaklaþtý. 

Görgü tanýklarý, A.B.’nin
küçük çocuklara tecavüz edip
öldürdüðü gerekçesiyle tutuk-
lanmasýndan bu yana Þýrnak’ta
böyle bir tablonun hissedildi-
ðini, olaylarýn siyasi bir boyu-
tunun bulunmadýðýný, Türki-
ye’nin diðer bölgelerinde de
sýkça karþýmýza çýkan “linç
kültürünün, cehaletin de et-
kisiyle üst düzeye çýktýðý bir
tablo” olduðunu ifade ettiler.
Olaylarda, güvenlik önlemle-
rinin yetersiz kaldýðý, polisin

müdahale etmekte geç kaldýðý
ileri sürüldü. Kalabalýðýn yo-
ðunlaþmasýndan önce yapýla-
cak bir müdahalenin daha etki-
li olabileceði savunuldu. 

Edinilen bilgilere göre, öð-
leden sonra saat 15.00 sýrala-
rýnda, olaylarýn iyice büyüme-
si üzerine polis kalabalýða bi-
ber gazý ile müdahale etti.
Rüzgarýn ters etkisiyle, biber
gazýndan hastane personeli ve
güvenlik görevlileri etkilendi.
Kalabalýðýn arasýndan 5-10 ki-
þilik bir grup, hastaneye gire-
rek A.B.’yi aramak istediler.
Bu olaylar sýrasýnda hastane i-
çinde de biber gazý kullanýlmýþ

olabileceði ileri sürüldü. Has-
tanedeki yangýn ve hasar bu sý-
rada meydana geldi. Küvezde
bulunan 2 bebek zehirlenme
tehlikesiyle karþý karþýya kal-
dý. Olaylar sýrasýnda, hastane-
nin temizlik iþlerini yürüten
þirkete baðlý olarak çalýþan an-
cak bilgisayar bilgisi nedeniy-
le hastanenin otomasyon iþle-
rinde çalýþtýrýlan 18 yaþýndaki
Hasan Söyler yaþamýný yitirdi.
Çok sayýda kiþi de yaralandý.
Hastanede meydana gelen ha-
sar nedeniyle hastalar bölge-
deki en yakýn hastanelere sev-
kedildiler. 

Hastane onarýldý
Yaþanan olaylarýn ardýn-

dan, vatandaþlarýn ve bölge
halkýnýn maddi yardýmlarýyla
hastanede meydana gelen ha-
sar onarýldý. Hastanedeki hasa-
rýn yaklaþýk 500 bin YTL’ye
malolduðu bildirildi. Bu arada
linç giriþimine karýþtýðý tespit
edilerek gözaltýna alýnan 14
kiþi, tutuklanma talebiyle nö-
betçi mahkemeye sevkedildi.
Zanlýlardan 6’sý tutuklanýrken,
8’i serbest býrakýldý. Bu arada,
linç giriþimine karýþtýklarý
þüphesiyle, 18 kiþi daha gözal-
týna alýndý. Olayla ilgili soruþ-
turma sürüyor.

Þýrnak Devlet Hastanesi’nde yangýn

Týp Dünyasý - ANKARA - Ka-
mu Emekçileri Sendikalarý Konfe-
derasyonu (KESK), TTB, DÝSK ve
TMMOB’nin de desteðiyle, örgüt-
lenme, grev ve toplu sözleþme hak-
ký, insanca yaþayacak ücret, saðlýk
ve eðitime yeterli bütçe, herkese pa-
rasýz, eþit ulaþýlabilir, nitelikli kamu-
sal hizmet ve demokratik bir Türki-
ye talepleriyle, 14 Aralýk günü tüm
Türkiye’de iþ býraktý. 

Ankara’da, 14 Aralýk günü öðle
saatlerinde Ziya Gökalp Meyda-
ný’nda bir araya gelen kamu emekçi-
leri, hükümeti protesto ettiler. Kamu
emekçileri, sýk sýk “demokratik
Türkiye, halk için bütçe”,
“IMF’ye deðil, emekçiye bütçe”,
“sadaka deðil toplu sözleþme”,
“insanca yaþamak istiyoruz” slo-
ganlarý ile tepkilerini dile getirdiler.
Ziya Gökalp Meydaný’na gelmek ü-
zere çeþitli yerlerden yürüyüþe ge-
çen emekçiler, yer yer polisin engel-
lemesiyle karþýlaþtýlar.

KESK’in eylemine TTB, DÝSK
ve TMMOB de destek verdi. Eylem-

de, TTB adýna konuþma yapan TTB
Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz,
Türkiye’nin Ankara’dan yönetilme-
diðini söyledi. Saðlýk Bakaný Recep
Akdað’ýn, GSS’nin yaþama geçiril-
mesiyle ilgili olarak “B planý hazýr-
ladýklarý” yönündeki sözlerini ha-
týrlatan Ayaz, bütün bu açýklamala-
rýn hükümetin IMF’nin talepleri
doðrultusunda hareket ettiðinin bir
göstergesi olduðunu kaydetti. Ayaz,
daha dün, Denizli’de aile hekimliði-
ni reddeden hekimlerin, bulundukla-
rý yerlerden sürüldüklerine dikkat
çekerek, “Bizi yýldýramayacaklar”
diye konuþtu. Ayaz, doðru bildikleri-
ni söylemeye devam edeceklerini,
bütçeye, aile hekimliðine olan tepki-
lerini dile getirmeyi sürdürecekleri-
ni bildirdi. 

TMMOB Baþkaný Mehmet So-
ðancý da, “Bütçe kaynaklarýnýn ni-
telikli kamu hizmeti üretiminde
kullanýlmasý, herkese parasýz, eþit,
ulaþýlabilir nitelikli kamu hizmeti
verilmesini talep ediyoruz. Özel-
leþtirme ve sosyal tesislerin satýl-

masý uygulamalarýna son verilme-
sini, kayýt dýþý ekonominin kayýt
altýna alýnmasýný, kaçak iþçi çalýþ-
týrmaya ve vergi kaçýrmaya aðýr
cezalar uygulanmasýný öneriyo-
ruz” diye konuþtu. 

Ayaz ve Soðancý’nýn ardýndan
konuþan KESK Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul da, 2007 bütçesinin
çalýþanlarýn beklentilerine yanýt ver-
mediðini vurguladý. Kamu çalýþanla-
rýnýn insanca yaþayabilmeleri için
yoksulluk sýnýrýnýn üzerinde bir üc-
ret talep ettiklerini belirten Tombul,
“Kamu emekçilerinin taleplerini
dile getirmek için alanlara çýktýk.
Bizler kesintisiz ve giderek artan
bir kararlýlýkla ve meþru eylemle-
rimizle geleceðimizi kendi elleri-
mizle yaratmaya devam edeceðiz..
Kulaklarýný emekçiden gelen sese
týkayanlar, gözlerini alanlardan
kaçýranlarýn sonu bundan önceki
hükümetlerle ayný olacaktýr, kim-
senin kuþkusu olmasýn. O gün gel-
diðinde IMF de onlarý kurtarama-
yacaktýr” diye konuþtu. 

Ýþ býrakma eylemi tüm Türkiye
çapýnda sürdü. Ýstanbul’da çok sayý-
da öðretmen ve eðitim çalýþaný,
derslere girmemek için sabahýn er-
ken saatlerinden itibaren sevk alarak
saðlýk ocaklarýna gitti. Ankara’da ise
sabah iþyerlerine sadece viziteye
çýkmak üzere giden memurlar, daha
sonra topluca Kýzýlay Meydaný’na
doðru yürüyüþe geçtiler. Toplu iþ
sözleþmesi, grev hakký, çalýþma ya-
þamýnýn demokratikleþmesi, iþ gü-
venceli istihdam, saðlýk ve eðitime
yeterli bütçe ayrýlmasý taleplerini di-
le getiren kamu çalýþanlarý, meydan-
da toplandý. Eyleme birçok sendika
ve sivil toplum örgütü de destek ver-
di.

ÝSTANBUL: 
Ýstanbul’da iþ býrakan kamu e-

mekçileri, iki koldan Saraçhane Par-
ký’na yürüdü. Eðitim Sen 2 No’lu
Þube, SES Anadolu Yakasý Þubesi,
BES 3 No’lu Þube Eminönü’nden
Saraçhane’ye gelirken, bir diðer
grup da Yusufpaþa’da bir araya gele-

rek Saraçhane’ye yürüdü. 2007 büt-
çesinin halkýn çýkarlarý doðrultusun-
da hazýrlanmasýný isteyen 3 bini aþ-
kýn kamu emekçisi, “Halk için büt-
çe”, “Parasýz eðitim parasýz sað-
lýk” sloganlarý attý. Asgari ücretin
yükseltilmesi için eylem yapan
DÝSK de eylemin ardýndan kamu e-
mekçilerinin yürüyüþüne katýldý.
IMF’nin talimatlarýyla hazýrlanan
2007 bütçesinin halkýn ihtiyaçlarýn-
dan uzak olduðunu ifade eden
KESK Genel Merkez Yöneticisi
Sevgi Gökçe, kamu hizmetlerine
ayrýlan payýn daha da azaldýðýný vur-
guladý. 

ÝZMÝR: 
Basmane’de Konak Belediyesi ö-

nünde saat 10.30 da toplanan kamu
emekçileri, meslek odalarý ve emek-
ten yana örgütler yaklaþýk bir saat
sonra Gazi Bulvarý’ndan Büyükþe-
hir Belediyesi’ne doðru yürüyüþe
geçti. Yürüyüþ sýrasýnda yol trafiðe
kapatan 3500 emekçi bir aðýzdan
“yaþasýn sýnýf dayanýþmasý”, “pa-

rasýz eðitim parasýz saðlýk”,
“IMF’ye deðil emekçiye bütçe”,
“toplu sözleþme hakkýmýz, grev si-
lahýmýz”, “IMF defol bu memle-
ket bizim”, “sözleþmeli köle olma-
yacaðýz” sloganlarý attýlar. 

ADANA: 
SES, Adana Tabip Odasý ve Dev-

Saðlýk Ýþ saat 10.00’da Çukurova Ü-
niversitesi Týp Fakültesi Balcalý
Hastanesi’nde iþ yavaþlattýlar ve ba-
sýn açýklamasý yaptýlar. “2007 büt-
çesine hayýr” sloganý ile gerçekleþ-
tirilen eylemin ortak basýn açýkla-
masýnda; AKP iktidarýnýn IMF ve
sermayeden yana olan bütçesinde
saðlýða, eðitime, sosyal güvenliðe
ve yatýrýmlara ayýrmasý gereken büt-
çeyi; faize ranta silaha özelleþtirme-
lere  iç ve dýþ borca ayýrdýðý belirtil-
di. Ortak açýklamada saðlýkta bugü-
ne kadar yapýlan yýkýmlar anlatýldý,
herkese eþit, ücretsiz saðlýk hizmeti
verilmesi gerektiði ve toplu iþ söz-
leþmeli ve grev hakký mücadelesinin
sonuna kadar sürdürüleceði vurgu-
landý. 

ANTALYA: 
14 Aralýk günü Antalya’da iþ bý-

rakarak, vizite alarak, toplanan ka-
mu emekçileri polisin müdahalesine
ve engellemelerine raðmen yürüyü-
þe geçti. Yaklaþýk bin kamu emekçi-
si Güllük-TRT kavþaðýnda bulunan
SES önünden saat 11.00’da slogan-
larla Güllük Caddesi boyunca yürü-
düler.Yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk polis
müdahalesi ile yürüyüþ engellenmek
istendi. Kararlýlýklarýný gösteren e-
mekçiler Yavuz Özcan Parký’na ka-
dar yürüyüp burada bir basýn açýkla-
masý yaptýlar.

KESK’e baðlý sendikalar, 
TTB, DÝSK ve TMMOB’nin de
desteðiyle, örgütlenme, grev

ve toplu sözleþme hakký, 
insanca yaþanacak 

ücret, saðlýk ve eðitime 
yeterli bütçe, herkese 

parasýz, eþit, ulaþýlabilir, 
nitelikli kamusal hizmet 

ve demokratik bir Türkiye 
talepleriyle 14 Aralýk 

günü tüm Türkiye’de 
iþ býraktý

YÖK’e tepkiler sürüyor 

Kamu emekçileri iþ býraktý
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Týp Dünyasý - ÝZMÝR - TTB
Uzmanlýk Dernekleri Eþgüdüm Ku-
rulu (UDEK) tarafýndan ve Ýzmir
Tabip Odasý’nýn ev sahipliðinde dü-
zenlenen 12. Týpta Uzmanlýk Eðiti-
mi Kurultayý (TUEK), 1-3 Aralýk
2006 tarihlerinde Ýzmir’de gerçek-
leþtirildi. Kurultayda, “sürekli týp
eðitimi”, “uzmanlýk dernekleri ve
etik”, “toplum saðlýðýný geliþtir-
me”, “saðlýk hizmetlerinin iyileþti-
rilmesi”, “saðlýkta dönüþüm ve
uzmanlýk eðitimi” ve “uzmanlýk e-
ðitiminde yeterlik” gibi týpta uz-
manlýk eðitiminin sürekli günde-
minde bulunan konular ele alýndý.

9 Eylül Üniversitesi Týp Fakülte-
si Konferans Salonu’nda gerçekleþ-
tirilen kurultayý toplam 437 kiþi iz-
ledi. 20 ilden katýlýmýn olduðu ku-
rultayda, týpta uzmanlýk eðitimi ile
ilgili oturumlarýn yaný sýra 32 adet
de poster sunusu yapýldý. Kurultaya,
50’yi aþkýn uzmanlýk derneði katýl-
dý. Kurultayýn sonuç bildirgesine
yansýyanlar özetle þöyle:

Sürekli Týp Eðitimi/Sürekli
Meslekli Geliþim
(STE/SMG): 

- Uzmanlýk derneklerince yürütü-
len STE/SMG etkinliklerinin düze-
yinin yükseltilmesi için TTB-UDEK
tarafýndan STE/SMG standartlarý
geliþtirilmeli ve bunun için gerekli
çalýþmalar ve hazýrlýklar yapýlmalý-
dýr.

Uzmanlýk Dernekleri ve
Etik: 

- Etik eðitimi, sürekli týp eðitimi
ve zorunlu asistan eðitimi þeklinde
sürdürülmeli, bu konuda dernekler,

üniversitelerin ilgili anabilim dalla-
rýndan destek almalý, yeterlik sýnav-
larýnda etik ile ilgili sorulara yer ve-
rilmeli, uzmanlýk derneklerinin bi-
limsel toplantýlarýnda etik konusun-
da oturumlar yapýlmalýdýr.

- Hekimler, ilaç þirketlerinden
hediye kabul etmeleri durumunda
ortaya çýkabilecek tehlikeler konu-
sunda uyanýk olmalýdýrlar. Hekimin,
ilaç firmasý temsilcisinden hediye
kabul etmesi, hekimle ilaç firmasý a-
rasýnda “karþýlýk verme” anlamýna
gelebilecek bir iliþkinin kurulmasýna
ve bir yükümlülüðün doðmasýna ne-
den olabilir. Bu nedenle promosyon
çalýþmalarý hekimlerin eðitimine ve
hastalarýn bakýmýna katký saðlaya-
cak þekilde olmalý ve doktorun ilaç
þirketine ya da þirketin temsilcisine
karþý bir yükümlülük duymasýna yol
açmayacak biçimde açýk olarak ya-
pýlmalýdýr. 

Saðlýk Hizmetlerinin
Ýyileþtirilmesi:

- Uzmanlýk derneklerinin saðlýk
hizmetlerinin iyileþtirilmesi alanýn-
daki sorumluluklarý; uzmanlýk alan-
larý ile ilgili hastalýklar için en yük-

sek düzeyde klinik bakým (taný, te-
davi ve koruma) hizmetlerinin sað-
lanmasýný teþvik etmek, destekle-
mek ve bu amaçla  araþtýrma ve ça-
lýþmalar yapmak ve standartlar oluþ-
turmak olmalýdýr.

- Saðlýk politikalarýnda yapýlan
güncel deðiþikliklerin saðlýk hizmet-
lerinin geliþtirilmesini engelleyici
olmasý nedeni ile Saðlýk Bakanlýðý,
YÖK, TTB ve uzmanlýk dernekleri
gibi konunun taraflarýnýn ortak gö-

rüþü ile kalýcý saðlýk politikalarý o-
luþturulmalýdýr.

- Bilimsel ve fiziki alt yapýsý ye-
tersiz ve yeterli eðitici kadrosu ol-
mayan Týp Fakülteleri, Eðitim ve A-
raþtýrma Hastaneleri açýlmamalýdýr.

- Birinci basamakta ve çeþitli uz-
manlýk alanlarýnda uygulanan reçete
kýsýtlanmasý kaldýrýlmalýdýr. 

- Eðitim ve hizmette kaliteden ö-
dün verilmemeli, Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan uygulamaya konulan hiz-
met alýmý uygulanmasýnda gerekçe-
ler iyi belirlenmeli ve bu uygulama-
nýn yaygýnlaþtýrýlmasýndan, haksýz
rekabet ile saðlýk hizmeti kalitesini
düþüreceði için vazgeçilmelidir. 

Saðlýkta Dönüþüm ve
Uzmanlýk Eðitimi: 

- Saðlýk,  kamusal bir hizmet ol-
malý ve genel bütçeden finanse edil-
melidir.

- Koruyucu saðlýk hizmetlerini
deðil tedavi edici hekimliði ön plan-

da tutan, toplum yerine bireyi öne
koyan, dayanýþma yerine rekabeti ön
plana çýkaran, saðlýðýn bir hak oldu-
ðu ilkesinin, dolayýsýyla saðlýkta ka-
mucu anlayýþýn terk edilmesini geti-
ren “Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý”ndan vazgeçilmelidir.

- Hekimlerin hastanelerde iþ gü-
vencesiz, farklý statülerde çalýþmasý
kabul edilemez. Saðlýk çalýþanlarý
güvenceli ve emekliliðe yansýyacak
yüksek ücret ile çalýþtýrýlmalý, he-
kimler arasýnda farklýlýða yol açarak
çalýþma barýþýný bozan, eðitime ayrý-
lan süreyi azaltan performans uygu-
lamasýna son verilmelidir. 

Uzmanlýk Eðitiminde
Yeterlik:

- Týpta Uzmanlýk Eðitimi alanýn-
da tek baþýna yetkili bir ulusal otori-
tenin olmayýþý Yeterlik Kurullarýnýn
önündeki önemli sorunlardan birisi-
dir. Eðiticilerin, eðitim kurumlarýnýn
ve uzman hekimlerin yeterlik süre-
cine yeteri kadar ilgi göstermemele-
ri, Yeterlik Kurullarýnýn yaþadýðý fi-
nansal kýsýtlýlýklar ve eðitim kurum-
larýnýn kurum ziyareti programlarýna
gönüllü olmamalarý da Yeterlik Ku-
rullarýnýn uygulamada karþýlaþtýðý
diðer önemli sorunlardýr. Bu sorun-
larýn giderilmesi yönünde çalýþmalar
yapýlmalýdýr.

Saðlýk Sisteminde
Asistanlarýn Yeri ve
Uzmanlýk Eðitimi:

- Asistanlarýn çalýþma saatleri
haftada en fazla 56 saat olacak þekil-
de düzenlenmeli, nöbet sonrasý 11
saat izin olmalý, bu süreyi aþan tüm
mesailer ücretlendirilmelidir.

Yazar Mehmed Uzun'dan 
DTO'ya teþekkür ziyareti

Týp Dünyasý - DÝYARBAKIR - Yakalandý-
ðý mide kanseri rahatsýzlýðý nedeniyle, Ýsveç ve
Amerika’da gördüðü tedavilerden sonra,  teda-
vi olmak üzere Diyarbakýr’a gelen yazar Meh-
med Uzun’un, uygulanan tedaviyle genel duru-
munda belirgin düzelme geliþti. Ýsveç’te 1 kür
kemoterapi uygulanan ve sigorta sisteminin aç-
mazlarý nedeniyle tedavisi kesilen ünlü yazar
tedavi olmak üzere Diyarbakýr’a gelme kararý
verdiðinde bunun pek çok kiþi tarafýndan yadýr-
gandýðýný, kendisine Diyarbakýr’ýn saðlýk ola-
naklarýnýn kýsýtlý olduðunun söylendiðini belirt-
ti. Mehmed Uzun yaptýðý konuþmada, Diyarba-
kýr’a gelme kararý verirken, yazarlýðý için her
zaman ilham ve güç kaynaðý olan bu kentin,
hastalýðý için de ilham ve güç kaynaðý olacaðý-
na inandýðýný söyledi. Eðer tekrar ayaða kalk-
týysam, yeniden hayata döndüysem bu sizin sa-
yenizde oldu, dedi. Mehmed Uzun’un tedavisi-
ni, çoðunluðu Diyarbakýr Tabip Odasý üyesi o-
lan bir grup hekim sürdürüyor ve halen devam
eden bir kemoterapi protokolü uygulanýyor. 

Mehmed Uzun 1953’te Siverek’te doðdu. U-
zun’un, Kürtçe, Türkçe ve Ýsveççe yazdýðý ki-
taplarý yirmiye yakýn dilde yayýnlandý.

E serleri

Týp Dünyasý - ANKARA
- Türk Tabipleri Birliði,
TMMOB ve KESK tarafýndan
düzenlenen “2007 Bütçe Refe-
randumu”, yüzde 7.9 “evet”
oyuna karþýlýk, yüzde 92,1 “ha-
yýr” oyu ile sonuçlandý. 

13 Kasým-1 Aralýk tarihleri a-
rasýnda gerçekleþtirilen “2007
Bütçe Referandumu”nun so-
nuçlarý, TBMM’nin Dikmen Ka-
pýsý önünde, TTB Genel Sekreteri
Altan Ayaz, KESK Genel Baþkaný
Ýsmail Hakký Tombul ve
TMMOB Baþkaný Mehmet Soðan-
cý’nýn katýldýðý bir basýn açýklama-
sýyla duyuruldu. 

“Bütçeye hayýr” dövizlerinin a-
çýldýðý basýn açýklamasýnda konuþan
KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký
Tombul, bütçenin Meclis görüþme-

le-
rinde “mýþ” gibi davranýldý-

ðýný, bütçenin komisyonda hiçbir
deðiþiklik yapýlmadan, hükümetten

geldiði gibi geçtiðini söyledi. Büt-
çeye milletvekillerinin iradesinin de
yansýmadýðýna, bütünüyle kamu
hizmetlerini tasfiye ederek, serma-
yeye rant aktarýlmasýný içerdiðine i-
þaret eden Tombul, devlete vergi
vermeyen büyük sermayenin, dev-
lete borç vererek, halktan toplanan
vergileri faiz olarak geri aldýðýný be-
lirtti. 

2007’den itibaren saðlýkta “ne
kadar para o kadar hizmet” döne-
minin baþlayacaðýný kaydeden
Tombul, 73 milyon vatandaþýn üc-
retsiz, nitelikli, yaygýn kamu hizme-
ti hakký olduðunun altýný çizdi.
Tombul, bu sonuca göre hükümete,
bu bütçeyi derhal geri çekmek ve e-
mekçilerin iradesini yansýtan bütçe
hazýrlamak görevi düþtüðünü söy-
ledi. 

646 bin 56  oy
Bütçe 2007 Referandumu’nda

646 bin 56 kiþi oy kullandý.  Oy kul-
lananlarýn yüzde 92.1’si “bütçeye
hayýr” derken, “evet” diyenlerin o-
raný ise sadece yüzde 7.9’da kaldý

TTB UDEK tarafýndan
ve Ýzmir Tabip 

Odasý’nýn ev 
sahipliðinde 
düzenlenen 

12. Týpta Uzmanlýk 
Eðitimi Kurultayý, 

1-3 Aralýk’ta yapýldý. 
50’yi aþkýn 

uzmanlýk 
derneðinin 

katýldýðý 
kurultayda 

týpta uzmanlýk 
eðitiminin 

gündeminde 
bulunan sorunlar 

ve konular 
ele alýndý

12. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Kurultayý Ýzmir’de yapýldý

Tu (Sen), Roman, 1985; Mirina Kalekî Rind (Yaþlý
Bir Rind’in Ölümü), Roman, 1987; Siya Evînê
(Yitik Bir Aþkýn Gölgesinde), Roman, 1989; Ro-

jek ji Rojên Evdalê Zeynikê (Evdalê Zeynikê’nin Günle-
rinden Bir Gün), Roman, 1991; Destpêka Edebiyata
Kurdî (Kürt Edebiyatýna Giriþ), Ýnceleme, 1992; Hêz û
Bedewiya Pênûsê (Kalemin Gücü ve Görkemi), Dene-
meler, 1993; Mirina Egîdekî (Bir Yiðidin Destaný), Des-
tan-Aðýt, 1993; Världen i Sverige (Tüm Dünya Ýsveç’te),
Edebiyat Antolojisi, M. Grive ile Birlikte, 1995; Antoloji-
ya Edebiyata Kurdî (Kürt Edebiyat Antolojisi), Antoloji, i-
ki cilt, 1995; Bîra Qederê (Kader Kuyusu), Roman,
1995; Nar Çiçekleri, Deneme, 1996; Ziman û Roman
(Dil ve Roman), Söyleþiler, 1997; Bir Dil Yaratmak, Söy-
leþiler, 1997; Dengbêjlerim, Deneme, 1998; Ronî Mîna
Evînê - Tarî Mîna Mirinê (Aþk Gibi Aydýnlýk Ölüm Gibi
Karanlýk), Roman, 1998; Zincirlenmiþ Zamanlar Zincir-
lenmiþ Sözcükler, Deneme, 2002; Dicle’nin Sesi I - Ha-
wara Dîcleyê (Dicle’nin Yakarýþý), Roman, 2002; Dicle-
nin Sesi II - Dicle’nin Sürgünleri, Roman, 2003.

Týp DDünyasý - AANKARA -
Türk Tabipleri Birliði Hukuk Bü-
rosu’ndan Avukat Mustafa GGü-
ler ve Avukat Verda EErsoy tara-
fýndan hazýrlanan “Disiplin SSo-
ruþturmasý vve KKovuþturma-
sý’nda YYöntem” kitapçýðý, TTB
yayýnlarýndan çýktý. Hekimlerin
mevzuata aykýrý eylemlerinin
tabip odalarý tarafýndan soruþ-
turulmasý ve kovuþturulmasý sü-
recinde bir takým sorunlar ya-

þanýyor. Yaþanan bu sorunlarýn
giderilmesi ve özellikle bu ne-
denle ortaya çýkabilecek hatalý
uygulamalarýn önüne geçilebil-
mesi amacýyla hazýrlanan ki-
tapçýkta, 6023 Sayýlý Türk Ta-
bipleri Birliði Yasasý ve Türk Ta-
bipleri Birliði Disiplin Yönetme-
liði çerçevesinde soruþturma ve
kovuþturmada uyulacak kural-
lara yer veriliyor.

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

TTB’den “Disiplin Soruþturmasý ve Kovuþturmasýnda
Yöntem” kitapçýðý

Bütçeye yüzde 92.1 hayýr
TTB, TMMOB ve KESK tarafýndan düzenlenen 
“2007 Bütçe Referandumu”ndan yüzde 92.1 
oranýnda“hayýr”çýktý. Sonuçlar TBMM önünde yapýlan
bir basýn açýklamasýyla duyuruldu.


