
Týp Dünyasý - ÝZMÝR - Ýzmir’de 14
Mayýs Pazartesi günü baþlatýlan aile he-
kimliði projesi hekimler ve saðlýk çalý-
þanlarý arasýnda büyük huzursuzluk ya-
rattý. Bugüne kadar uygulamaya geçildi-
ði her yerde gerek uygulama açýsýndan
gerekse halk saðlýðý açýsýndan sorunlar
yaratan aile hekimliði uzun süredir Ýz-
mir’de protesto ediliyordu. Ýzmir Tabip
Odasý, uygulamanýn baþlatýlacaðý ta-
rihten önce bir kez daha açýklama ya-
parak, projenin durdurulmasýný ve ip-

talini istedi. 
Ýzmir Tabip Odasý’n açýklamada, hü-

kümetin bu kadar “iddialý” olduðu aile
hekimliði projesinin altyapýsýnýn halen
oluþturulamadýðýna dikkat çekilerek, nü-
fus bilgilerinin önemli ölçüde doðru ol-
madýðý, yurttaþlarýn nereye gideceklerini

bilemedikleri, bilgisayar sistemlerinin
yetersiz olduðu ve böylece verilerin sað-
lýklý kaydedilmesinin mümkün olamaya-
caðý vurgulandý. “Aile saðlýðý elemanlý-
ðý”nýn ebe ve hemþireler arasýnda kabul
görmediði, ciddi bir insan gücü açýðý or-
taya çýktýðý da açýklamanýn önemli un-
surlarý arasýnda yer aldý. Sistemin bugü-

ne kadar uygulandýðý küçük ve orta çap-
lý illerde bile verilerin hala ortaya kona-
madýðýna, baþarýlý ve baþarýsýz yönleri-
nin hala deðerlendirilemediðine dikkat
çekilen açýklamada, “Böyle bir siste-
min Ýzmir gibi büyük bir ilde uygu-
lanmaya çalýþýlmasý ‘pilot bölge’ anla-
yýþýna tamamen aykýrýdýr ve büyük
tehlikelere davetiye çýkarmaktadýr”
denildi. Açýklamada, aile hekimliðini
seçmeyen hekimler açýsýndan da maddi
ve manevi bir ayrýmcýlýk yaratýldýðý, aile
hekimliðini seçenlere 5 bin 500 YTL üc-
ret verilirken, seçmeyenlerin bin YTL
ücrete mahkum edildiði, toplum saðlýðý
merkezlerinin adeta ikinci sýnýf kurum-
lar durumuna getirildiði de vurgulandý
ve Saðlýk Bakaný Recep Akdað’dan uy-
gulamanýn acilen durdurulmasý istendi. 
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“...Küba halk saðlýðý sistemi, Dünya Saðlýk
Örgütü gibi uluslararasý örgütler tarafýndan da
tanýnan ve halkýn yaþam ömrünün uzatýlmasý,
bazý hastalýklarýn kökünden kazýnmasý, önleyi-
ci ve iþleyen karakteri, yaygýn aþý sistemi, dü-
þük çocuk ölüm oraný ve bunun gibi baþarýla-
rýyla elde edilen iyi sonuçlarla itibar edilen u-
luslararasý saygýnlýða sahiptir...”

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi  
Ernesto Gomez Abascal yazdý. Sayfa 7’de

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Mitingler…

AKP’nin cum-
hurbaþkanlýðý
seçiminde uz-

laþma arama sýkýntýsýna
girmeye niyetli olmadýðý-
nýn anla- devamý sayfa 3’te

gündem ...

“Kendine demokrat” AKP Hükümeti 1 Mayýs gü-
nü Taksim’i emekçilere kapatmakla kalmadý, valili-
ðin “korkak” önlemleri(!) Ýstanbul’da günlük yaþa-
mý da felç etti.  Sayfa 4’te

Yan dal sýnav 
yönetmeliði deðiþti 

“Ýkinci bir talimata 
kadar” erteleme

Týp Dünyasý - ÝSTANBUL - Ýstanbul Ýl
Saðlýk Müdür Vekili Mehmet Bakar ve bera-
berindeki yaklaþýk 70 kiþilik heyet, 26 Mart ge-
cesi Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastane-
si’ne “baskýn” teftiþ düzenlediler. Ertesi gün
boyunca da süren teftiþ sýrasýnda hastanede a-
deta kuþ uçurtulmadý. 

Ýstanbul Tabip Odasý, ya-

Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdür Vekili
Mehmet Bakar’ýn da içinde olduðu
yaklaþýk 70 kiþilik bir heyet, 26 Mart
gecesi ve 27 Mart günü boyunca
Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne “baskýn” teftiþ düzen-
ledi.

Saðlýk Bakanlýðý
Atama ve Nakil Yö-
n e t m e l i ð i ’ n i
PDC’ye göre yeni-
den düzenledi. Kli-

nik þef ve þef yar-
dýmcýlarý daha önce A-

tama ve Nakil Yönetmeliði kapsa-
mýnda deðilken, yapýlan deðiþiklikle
þef ve þef yardýmcýlarý da yönetmelik
kapsamýna alýndý.

Cumhuriyet Mitingleri sürüyor

14 Nisan’da Ankara’da baþlayan, 29 Nisan’da
Ýstanbul’da, ardýndan Manisa ve Çanakkale’de sü-
ren Cumhuriyet Mitingleri, 13 Mayýs’ta da Ýzmir’de
gerçekleþtirildi. Sayfa 4’te

Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk Bakanlý-
ðý Atama ve Nakil Yönetmeliði’ni Personel Da-
ðýlým Cetveli (PDC)’ne göre yeniden düzenle-
di. Klinik þef ve þef yardýmcýlarý daha önce A-
tama ve Nakil Yönetmeliði kapsamýnda deðil-
ken, yapýlan deðiþiklikle þef ve þef yardýmcýla-
rý da yönetmelik kapsamýna

Atamalara yeni 
düzenleme

Saðlýk Bakaný Recep
Akdað’ýn ödül verdiði,
“yýlýn doktoru” Ýsmet
Besen, yeþil kartlý
hastalar üzerin-
den dolandýrýcý-
lýk yaptýðý id-
diasýyla tutuk-
landý.

Yan dal uzmanlýk eðitimi
sýnavý iptal edildi

28 Nisan’da yayýmlanan
yan dal uzmanlýk eðitimi giriþ 

sýnavýný düzenleyen 
yönetmeliðin geçici birinci
maddesi, 15 Mayýs günü

Resmi Gazete’de yayýmlanan
bir yönetmelikle yürürlükten

kaldýrýldý.

Saðlýk Bakanlýðý bu 
maddeye dayanarak 26

Mayýs 2007’de yazýlý ve 4
Haziran 2007’de sözlü olmak

üzere sýnav açacaðýný 
duyurmuþ ve 14 yan dal

eðitim programý için toplam
217 kadro ilan etmiþti. 
Geçici maddenin iptali 
TTB tarafýndan olumlu 

karþýlandý. Sayfa 3’te

Týp Dünyasý - AN-
KARA - Nisan ayý için-
de cumhurbaþkanlýðý se-
çimi tartýþmalarýna kilitle-
nen Türkiye’de, 22 Tem-
muz’da erken seçime gidil-
mesi kararlaþtýrýldý. Anayasa
Komisyonu’ndan geçen erken
seçim kararý ve seçim takvimi 3
Mayýs günü TBMM Genel Kuru-
lu’nda görüþüldü ve kabul edildi. 

458 milletvekilinin katýldýðý oy-
lamada, tüm milletvekilleri kabul o-
yu verdi. Seçimin 22 Temmuz’da yapýl-
masýna iliþkin teklif kabul edildi.

Genel Kurul’da, Danýþma
Kurulu’nda uzlaþma saðla-
namamasý üzerine, AKP
grubunun, genel seçimin
22 Temmuz Pazar günü
yapýlmasý ile bu seçim-
de seçilme yaþýnýn 25
olarak uygulanmasýný
ve baðýmsýz adaylara
birleþik oy pusula-

sýnda yer verilmesini öngö-
ren Anayasa deðiþikliði teklifinin

gündemin ön sýralarýna alýnmasý önerisi
görüþüldü.

Seçim takvimi 4 Mayýs’ta baþladý.

Milletvekili olmak isteyen devlet me-
murlarýna da görevlerinden istifa etme-
leri için 5 Mayýs Cumartesi günü saat
17.00’ye kadar süre tanýndý.  

Siyasi partiler kesin aday listelerini
20 Mayýs günü YSK’ya bildirecekler. 14
Haziran tarihinde geçici listeler radyo
televizyon ve resmi gazetede yayýnlana-
cak. Ardýndan bugüne kadar 15 gün ola-
rak uygulanan itiraz süresi 1 gün olarak
uygulanacak ve 15 Haziran’da itirazlar
bitecek. Kesin aday listeleri de 7 Tem-
muz’da yayýnlanacak.

12 Temmuz tarihinde de seçim pro-
pagandasý ve yasaklar

Isparta’da aile hekimliði kaosu

Güney Ýlleri Tabip Odalarý toplandý

“Genç Dostu 
Afyonkarahisar Projesi”

Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi tehdidi
baþladý

Hemþirelik Haftasý ve Ebeler Haftasý
kutlandý

“Kadýn he-kimlik “
Uzm. Dr. Uður Iþýk yazdý

“Neoliberal etkiyi engelleyebileceðimiz
eylemlere ihtiyaç var”
Dr. Mustafa Sütlaþ ve 

Dr. Nazmi Zengin’in Alison Katz ile 
gerçekleþtirdiði “e-söyleþi”

3. S a y f a d a

8. S a y f a d a

5. S a y f a d a

3. S a y f a d a

5. S a y f a d a

7. S a y f a d a

8. S a y f a d a

Tabip odalarý ara genel 
kurullarý sürüyor

2. S a y f a d a

“AKP kendine demokrat” 

Kararýn ardýndan anayasa deðiþikliðini gün-
demine alan hükümet, Cumhurbaþkanýnýn halk
tarafýndan ve “5 artý 5” sistemiyle seçilmesini
öngören düzenlemeyi TBMM’den geçirdi.

Erken seçim 22 Temmuz’da

Okmeydaný’nda 
“4. Murat usulü”

teftiþ

Ýþyeri hekimliðinde 
yetkilendirmeye erteleme

Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun, aile hekimliði 
pilot uygulamasýna geçilen 
illerde görev yapan iþyeri 
hekimlerinin aile hekimliði 
belgesi almalarýný zorunlu 
kýlan “iþyeri hekimliði 
yetkilendirme” genelgesi 
“ikinci bir talimata kadar”
ertelendi.

Genelge, aile hekimliði 
pilot uygulamasýna geçilen 
illerde görev yapan iþyeri 
hekimlerinin aile hekimliði 
belgesini almýþ olmalarýný 
zorunlu kýlýyordu. 
Hukuki süreç devam 
ediyor.  Sayfa 7’de

Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn geçtiðimiz 14 Mart’ta “yýlýn doktoru”
seçtiði ve ödülünü bizzat Saðlýk Bakaný Recep
Akdað’ýn verdiði Dr. Ýsmet Besen, dolandýrý-
cýlýk iddiasýyla tutuklandý. Þýrnak Silopi’de 12
yýldýr görev yapan Besen’in milyon YTL’lik
serveti de mercek altýna alýn- devamý sayfa 7’de

devamý sayfa 5’te

Ödüllü doktor 
tutuklandý

Türkiye 22 Temmuz’da seçime gidiyor. Ana-
yasa Komisyonu’ndan geçen erken seçim kara-
rý ve seçim takvimi Meclis Genel Kurulu’nda gö-
rüþüldü ve kabul edildi.

devamý sayfa 7’de

devamý sayfa 5’te

dýþarýdan 
göz ...

Ýzmir'de aile hekimliði sýkýntýsý
Ýzmir’de 14 Mayýs 

Pazartesi günü baþlatýlan aile
hekimliði projesi hekimler ve

saðlýk çalýþanlarý arasýnda 
büyük huzursuzluk yarattý. 

Uygulamaya geçildiði 
her yerdesorunlar yaratan aile
hekimliði uzun süredir Ýzmir’de

protesto ediliyordu. 
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Sayýn Katz, öncelikle size yaptýðýmýz
e-söyleþi teklifini kabul ettiðiniz için te-
þekkür ederiz.

Sorularýmýzý sormadan önce muhteme-
len yakýndan bildiðiniz; bize benzer bir-
çok ülkede uygulamaya konulan “saðlýk
reform”larý konusunda ülkemizde neler
olduðundan söz etmek istiyorum.

Yaklaþýk 5 yýldýr iktidarda olan hükü-
met, aslýnda daha önceki hükümetlerin
baþlattýðý çalýþmalarý sürdürdü bu dönem-
de. Ne var ki onlardan farklý olarak, sahip
olduðu meclis çoðunluðu sayesinde çok
daha fazla deðiþiklik yaptý ve bu deðiþik-
likleri hýzlý bir þekilde uygulamaya koydu.

Ülkede gelir daðýlýmda büyük bir eþit-
sizlik vardýr. Kayýt dýþý ekonomi, kayýt al-
týnda olan ekonominin neredeyse 1,5-2
katýna ulaþmýþtýr. Bu durum “istihdam”
konusunda da böyledir.

Ülkenin genel verilerine bakýldýðýnda
görülen ekonomik büyüklük ve geliþme
geniþ halk kesimlerine yansýmamakta, ye-
tersiz ve dengesiz beslenme ciddi saðlýk
sorunlarýna yol açmaktadýr. 

Ülkede saðlýða harcanan para
yýllýk olarak yaklaþýk 20 Milyar
dolara (yaklaþýk olarak
GSMH’nýn % 6-7’si)ulaþmýþ du-
rumdadýr ve bunun yarýsýndan ço-
ðu ilaç ve týbbi teknoloji alanýyla
ilgili, çoðu uluslararasý þirketlere
aktarýlmaktadýr.

Bütün bu koþullar çerçevesinde
Dünya Bankasý, IMF, Dünya Ticaret
Örgütü’nün talebiyle pek çok yerde
uygulamaya konulan saðlýk alanýndaki
sizin de mektubunuz da söz ettiðiniz
“neo-liberal küresel” uygulamalar, Tür-
kiye’de de kýsmen yürürlüðe girmiþ ve ha-
len de girmektedir. Bizde de giderek bü-
yük bir yýkým yaþanmaktadýr.

Tüm bu durum ýþýðýnda size yönelttiði-
miz sorularýmýz þunlar:

- Baþka ülkelerde de yaþanan ben-
zer uygulamalar insanlarýn toplumla-
rýn ve dünyanýn saðlýðýna nasýl ve ne
þekilde etki etmektedir ve gelecekte
de edecektir? 

Sorunuzu çok genel anlamda yanýtla-
yabilirim. Yirmibeþ yýldan uzun süredir
uygulanan neoliberal politikalar her yer-
de, hem ülkeler arasýnda hem de ülkeler i-
çinde, yoksulluðu ve eþitsizliði arttýrdý.
Yoksulluk ve eþitsizlik hastalýklarýn ve ö-
lümlerin temel belirleyicileri olduðundan
kaçýnýlmaz olarak toplumlarýn saðlýðý bo-
zuldu. Saðlýk sektörünün arkasýnda ne ol-
duðu sorusu tabii ki büyük bir soru. Bir-
kaç örnek vermek yararlý olabilir. Gýda e-
gemenliði acýmasýz “serbest” pazar uy-
gulamalarýyla tahrip edildi. Su gibi temel
gereksinimler özelleþtirme ile ticari meta
haline getirildi. Özelleþtirme üzerine yapý-
lan ciddi çalýþmalar özelleþtirmenin istis-
nasýz biçimde eriþimde eþitsizliðe ve ma-
liyet artýþýna yol açtýðýný gösteriyor. Ýnsan-
larý saðlýklarý hakkýnda sorumsuz davran-
makla suçlarken genellikle altta yatan þid-
det ve yoksulluk gibi belirleyicileri gör-
mezden gelen bir tutum takýnýlýyor. Þu an-
da uluslar arasý ekonomik düzenimiz bü-
yük ulusötesi þirketlerin yönlendirdiði u-
luslar arasý finans kurumlarýnca belirlen-
mektedir. G 8 ülkelerinin hükümetleri de
giderek artan bir biçimde ulusötesi þirket-
lerce yönlendirilmektedir. Hal böyle olun-
ca, günümüzün ekonomi düzeninin dün-
yadaki çok küçük bir azýnlýk için muaz-
zam biçimde karlý, geriye kalan büyük ço-
ðunluk için ise zararlý olmasý hiç de sürp-
riz bir þey deðil. Ulusötesi þirketlerin gü-
cünün denetim altýna alýnmasý gezegeni-
mizin - saðlýk, çevre, demokrasi, barýþ vs.
bakýmýndan- geleceði için yaþamsal öne-
me sahip. 

- BM çok güçlü bir yapý deðil. Bu-
nu bölgesel ve küresel “savaþ ve ba-
rýþ” konularýnda yakýndan görüyo-
ruz. DSÖ de benzer durumda. Son 10
yýldýr DSÖ eskiden farklý olarak yu-
karýda anlattýðýmýz sürece pek müda-
hale etmediði gibi yer yer de destekli-
yor. Siz de buna itiraz eden bir açýk
mektubu DSÖ Genel Direktörüne
yazdýnýz. Sizi bunu yapmaya iten ne-
den neydi? Nasýl bir sonuç bekliyor-

sunuz? 
Beni buna iten DSÖ içinde en az 10

yýldýr yükselen neoliberal akýma karþý ver-
diðim mücadeleydi. O mektubu DSÖ çalý-
þanlarýný ve kendini ‘Herkes Ýçin Saðlýk’
ülküsüne adayanlarý DSÖ anayasasýna,
Alma Ata Bildirgesi’ne ve Temel Saðlýk
Hizmetleri’ne yapýlan ihanete karþý uyar-
mak için yazdým. Giderek artan bir biçim-
de ABD-Ýngiltere-G8 egemenliðinde ge-
çen 30 yýlda herkes için saðlýða ilerleyiþ
durdu. Bunun nedeni herkes için saðlýk
hedefinin dünyadaki kaynaklarýn yeniden
daðýtýlmasýný gerektirmesiydi.
‘Herkes Ýçin Sað-
lýk’, ay-

rýcalýklarýný
kaybetmek istemeyen

güçlü azýnlýklarýn etkisiyle engel-
lendi.       

- DSÖ’nün mevzuatý ülkelere bu
anlamda müdahalede bulunmaya yet-
miyor. Ama bunun çeþitli yollarý ya-
ratýlamaz mý? 

Tarihin de gösterdiði gibi,  halkýn elde
ettiði ilerleme yavaþ ve sancýlý oluyor. Bu
ilerleme çoðunlukla da doðrudan siyasal
hareketlerle saðlanabiliyor. Neoliberal re-
jimlerde, özellikle tekelci ulusötesi þirket-
lerin sahip olduðu medya ile yaratýlan de-
zenformasyon tarafýndan en çok baskýla-
nan iþte budur. DSÖ ve BM pratikte sen-
dikalarýn, halk hareketlerinin, samimi ba-
ðýmsýzlýk ve demokrasi hareketlerinin adý-
ný bile anmýyor. Elbette sivil toplumdan
dem vuruyorlar, ancak uygulamada sivil
toplumu bir avuç “saygýn” NGO ile sýnýr-
lýyorlar. Deðiþiklikler ancak ve ancak hal-
kýn iþleri kendi ellerine almasýyla gerçek-
leþebilir. Bolivya halký suyun kamu elinde
kalmasý amacýyla sokak gösterileri yapa-
rak ‘Herkes Ýçin Saðlýk’ hedefi için tek
ve en önemli ilerlemeyi saðladý. Baþardý-
lar.  DSÖ, bunun gibi toplumsal mücade-
leleri yüreklendirmeli ve onore etmelidir.
‘Herkes Ýçin Saðlýk’, ‘Herkes Ýçin Poli-
tika’ ve ‘Herkes Ýçin Demokrasi’yi de
gerektirmektedir; sokaklarda ve sahipleri
olan halk tarafýndan yeniden amaçlarýna
uygun hale konmasý gereken BM ajansla-
rýnda…      

- DSÖ geçmiþte bulaþýcý hastalýk-
larla mücadele, AIDS vb. bazý konu-
larda büyük çalýþmalar yaptý, bugün
de yapýyor. Bu yaptýklarýný biraz da
bu deðiþimlere yönelik olarak yapa-
maz mý? Örneðin “zorunlu-temel i-
laçlarýn ucuz üretilmesini” saðlaya-
rak yalnýz yoksul ülkelere deðil, Tür-
kiye gibi geliþmekte olan ülkelerde
çok uluslu ilaç þirketlerinin saðlýða
ayrýlan paralarýn büyük bölümünü
almasýný engelleyemez mi? 

DSÖ, kamuca finanse edilen araþtýrma-
larýn mý yoksa ilaç þirketlerince finanse e-
dilen araþtýrmalarýn mý kamu yararýna ol-
duðu konusunda uzun uzun düþünmelidir.
Ancak büyük olasýlýkla bunu yapmaya-
caktýr. DSÖ enfeksiyöz hastalýklarla mü-
cadele ediyormuþ gibi görünebilir, ancak
kök nedenlerin üzerine gitmediði için iler-
leme oldukça yavaþtýr.  Örneðin DSÖ’nün
yaptýðý çalýþmalarýn AÝDS’in yayýlmasýna
etkisi hissedilemez düzeydedir.

- Bu durumla mücadele konusun-
da “asýl eksen” ya da “önder yapý” ne
olmalýdýr? 

Yeni bir uluslararasý ekonomik dü-
zen… Alma Ata Bildirgesi buna dayaný-
yordu. Bunsuz ‘Herkes Ýçin Saðlýk’ ol-
maz. Borçlarýn iptal edilmesi ve tazmini,
gümrük birliði, geliþmekte olan ülkelerde
ulusal ürünlerin korunarak kendi endüstri-
yel temellerini oluþturmalarýna olanak ve-
rilmesi, saðlýk, gýda, su, barýnak, eðitim,
fiziksel güvenlik alanlarýndaki temel ihti-
yaçlarý karþýlayacak kamusal hizmetler gi-
bi kolayca uygulanabilecek bir takým ön-
lemlerle ekonomik adaletin saðlanmasý
gerekiyor. Adil olmayan uluslararasý vergi
yasalarýnýn ve vergi cennetlerinin ortadan
kaldýrýlmasý, ulusötesi þirketlerin gücünü
düzenleyecek yeni düzenlemelerin yapýl-
masý da þart. Mevcut ekonomik oluþumlar
dünyadaki kaynaklarýn yeniden daðýtýlma-
sýnýn önündeki en büyük engel. Uluslara-
rasý finans kurumlarý ve ulusötesi þirket-
lerle iþ yapmayý reddeden ülkeler bu
güçlü azýnlýklara karþý bölgesel ittifak-
lar oluþturabilirler.

- Bizde de olduðu gibi diðer ül-
kelerde hizmeti yürütenlerin ya-

ni hekimlerin, saðlýk çalýþanlarýnýn
“öncü /önder” konumda olmasýný na-
sýl deðerlendiriyorsunuz? Daha fark-
lý yöntemler, yaklaþýmlar olmalý mý?
Bunlar neler olmalý? 

Her düzeyde saðlýk çalýþaný ‘Herkes Ý-
çin Saðlýk’ýn azimli savunucusu olmalýdýr.
Ancak bu, tüm halk hareketlerinin, sendi-
kalarýn, meslek örgütlerinin vs. de katýl-
masý gereken bir mücadele, çünkü saðlýk
herkesin sorunu.

- Türkiye için neler önerirsiniz? 
Bütün ülkeler için olduðu gibi vergiler-

le finanse edilen, herkese eþit ve ücretsiz
hizmet saðlayan, temel saðlýk hizmetleri
ilkesine dayanan bir ulusal saðlýk sistemi. 

- Güney Amerika’da çeþitli alter-
natif saðlýk örgütlenmesi modelleri
olduðunu biliyoruz, bu bir “mücade-
le yöntemi” olamaz mý? 

Evet,  günümüz dünyasýnda demokra-
sinin muazzam güç diferansiyellerince
tahrip edildiðine ve ancak gerçek bir top-
lumculuk ve katýlýmcý demokrasiyle yeni-
den sosyal ilerleme ve uygarlýk yolunda i-
lerlemeye baþlayabileceðine inanýyorum.

- DSÖ’nün merkezi yapýsý içinde
“açýk mektub”unuzla baþlattýðýnýz
mücadele için nelere gereksinmeniz
var? Destek istiyor musunuz? Nasýl
bir destek bekliyorsunuz? 

- Mektubum saðlýk alanýnda sosyal a-
dalet isteyen seslerden sadece biri. Orada
deðindiðim konularda destek vermek üze-
re Dr. Chan’e ve kendi saðlýk bakanýnýza
yazabilirsiniz. Halkýn Saðlýðý Hareketi’ne

ve benzer hareketlere katýlabilirsiniz.

- Dünyanýn daha “saðlýklý olmasý”
için insanlýk mutlaka bir “topyekûn
devrim”i mi beklemek zorundadýr?
Baþka yolu olamaz mý? 

Yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde
devrimler, barýþçýl devrimler, olabileceði-
ni düþünüyorum. Bundan baþka bir yol da
göremiyorum, çünkü diðer bütün yollar
denedi ve engellendi. Halkýn sesinin her
yerde özellikle de kitle iletiþim araçlarýn-
da duyulmasýný saðlayacak sivil itaatsizli-
ðe, grevlere, gösterilere, mitinglere, neoli-
beral etkinin daha da yayýlmasýna barýþçýl
biçimde direnebileceðimiz eylemlere ihti-
yacýmýz var.  

- Türkiye’de hekimler 1976’den
beri her yýlýn mart ayýnýn 2.haftasýný
“saðlýk haftasý” olarak gerçekleþtirir-
ler. Bu yýl tüm mart ayýný “eylem ve
mücadele” dönemi olarak ilan ettiler.
Onlara bir mesajýnýz olabilir mi? 

Sadece “bol þans” diliyorum, insanlar
her yerde mücadele veriyorlar ve artýk ka-
zanmaya baþlýyorlar!

“Neoliberal etkiyi engelleyebileceðimiz
eylemlere ihtiyaç var”

Dünya Saðlýk Örgütü’nde çalýþan bir uzman olan 
Alison Katz, Ocak 2007 sonunda örgütün 

Genel Direktörüne bir açýk mektup yazmýþ ve 
örgütün saðlýkla ilgili yaklaþým ve politikalarý ile 

direktörün tavrýný eleþtirmiþti. 
Bu geliþmelerle ilgili olarak, Dr. Mustafa Sütlaþ ve 
Dr. Nazmi Zengin’in Alison Katz ile gerçekleþtirdiði 

“e-söyleþi”yi sunuyoruz.

Alison Katz 17 yýlý DSÖ’de ol-
mak üzere saðlýk ve kalkýnma ala-
nýnda çeþitli BM ajanslarýnda ve
muhtelif sivil toplum kuruluþala-
rýnda çalýþmýþ bir sosyal bilimci
ve klink psikolog. Saðlýk alanýnda
neoliberal yaklaþýmlarýn amansýz
bir karþýtý olan Katz, Halkýn Sað-
lýðý Hareketi (People’s Health
Movement) aktif üyesi. 

DSÖ’nün HÝV/AÝDS Bölü-
münde 11 yýl hizmet veren Katz
sadece bireysel cinsel davranýþa
odaklanan yaklaþýmý indirgemeci,
bilimdýþý ve ýrkçý bulduðu için bu
görevinden uzaklaþtýrýldý. Katz’a
göre ülkeler arasýnda cinsel dav-
ranýþlarda önemli farklar olmama-
sýna karþýn HÝV/AÝDS’in bazý ül-
kelerde daha ölümcül seyretmesi
kötü beslenme ve yandaþ enfeksi-
yonlar nedeniyle baðýþýklýk siste-
minin zayýflamasýna baðlý.

Ýngiliz/Ýsviçre uyruklu olan
Katz, 54 yaþýnda ve üç çocuk an-
nesi. 

Sorularý hazýrlayan: Dr. Mustafa Sütlaþ
Röportaj ve çeviri: Dr. Nazmi Zengin Sigara üreten bir þirketin týp dergileri de ya-

yýnladýðýný düþünebiliyor musunuz? Ýn-
sanlarýn saðlýðýna en büyük zararý veren

bir maddenin üretimi ile insanlarýn tam iyilik halin-
de yaþamasýný saðlamaya yönelik yayýnlar yapmak
arasýndaki çeliþkiyi düþündüðünüzde “olamaz
böyle bir þey” demekten baþka bir seçeneðiniz ol-
duðunu sanmýyoruz. 

Peki sigara üretimi yerine silah ticaretini koysak
durum ne olur? Onu da en az birinci sorumuzda ol-
duðu kadar abes bulursunuz, çünkü bu silahlarýn da
en az sigara kadar insanlarý acýya boðan savaþlarda
kullanýldýklarýný herkes biliyor. 

Hem sigara üretip hem de týp dergileri yayýnla-
yan bir þirket bilmiyoruz ama ne yazýk ki bir yan-
dan silah ticareti alanýnda faaliyet gösterirken bir
yandan da saðlýk alanýnda dünyada en ön sýralarda
gelen bir yayýncýlýk kuruluþu olan bir þirket biliyo-
ruz. 

Bu yayýncýlýk kuruluþunun adý Elsevier. Hayýr
yanlýþ duymadýnýz, týp dünyasýnda çok saygýn bir
yeri olan The Lancet’i yayýnlayan Elsevier bu... 

Elsevier bilim-teknoloji ve saðlýk bilimleri alan-
larýnda 7 bin dergi editörü, 70 bin editörler kurulu
üyesi, 200 bin danýþmanla çalýþýyor. Elsevier yayýn-
ladýðý 2 binden fazla dergi ve 17 bin kitapta 500 bi-
ni aþkýn bilim adamýnýn katkýsý var. Saðlýk bilimle-
ri alanýndaki yayýnlarý 800 civarýnda dergi ve bin-
lerce kitap ile 20 milyon saðlýk çalýþanýna hitap e-
diyor. 

Elsevier bir yandan Reed Exhibitions adlý kuru-
luþu ile ABD, Ýngiltere, Orta Doðu, Brezilya, Al-
manya ve Tayvan’da silah fuarlarý düzenlerken bir
yandan da The Lancet’de savaþlarýn insanlýk için ne
büyük saðlýksýzlýk kaynaðý olduðundan dem vuran
yazýlar yayýnlanýyor. Þirket kendini iþi tamamen
yasal kurallara uyarak yaptýðýný ve yaþadýðýmýz teh-
likeli dünyada silahlarýn da gerekli olduðunu belir-
terek savunuyor. Savaþlardan en çok zarar gören
topluluklarýn yoksul ülkelerin kadýn ve çocuklarý
olduðu gerçeði gözönüne alýndýðýnda Elsevier’in
bu açýklamalarý hiç de inandýrýcý gelmiyor. 

Aslýnda 2005 yýlýnda Elsevier, The Lancet’de
derginin Uluslararasý Danýþma Kurulu tarafýndan
kaleme alýnan bir yazý ile silah ticaretiyle ilgili faa-
liyetine son vermesi konusunda uyarýlmýþtý. Ama a-
radan geçen yýllara raðmen Elsevier’in bu yönde at-
týðý tek adým bu yýl düzenlenecek fuarda misket
bombalarýnýn tanýtýmýna izin vermemesi. Bu adý-
mýn önemli olduðunu inkar etmek mümkün deðil,
ama yeterli olmadýðý da çok açýk.

British Journal of Medicine’ýn eski editörlerin-
den Richard Smith’e göre Elsevier’i içinde bulun-
duðu yanlýþtan döndürmek için editöründen okuru-
na, araþtýrmacýsýndan danýþmanýna Elsevier’in bi-
lim ve saðlýk alanýndaki yayýnlarýyla iliþkili herke-
sin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Elsevier’in en
karlý yatýrým alaný olan bilim ve saðlýk yayýncýlýðý
aslýnda þirketin en zayýf olduðu alan, çünkü bu a-
landaki ürün þirketin maaþlý çalýþanlarýndan çok bu-
ralara yazý gönderilen araþtýrýcýlar, bu yazýlarý göz-
den geçiren danýþmalar ve bilimsel yeterlilikleri ko-
nusunda karar veren editörlerin çoðunlukla hiçbir
karþýlýk almadan gerçekleþtirdikleri emekle oluþu-
yor. Dolayýsýyla silah ticaretine ve savaþa karþý ol-
mak meslek etiklerinin bir parçasý olan bu kiþilerin
emekten gelen güçlerini kullanma konusunda dü-
þünce ve eylem birliðine varmalarý Elsevier’i dize
getirebilecek tek yol gibi görünüyor. 

Bizlerin de Türkiye’de yaþayan hekimler / araþ-
týrmacýlar / bilim insanlarý, baþta Türk Tabipleri
Birliði olmak üzere saðlýk çalýþanlarý örgütleri, sað-
lýk sendikalarý, sivil toplum kuruluþlarý olarak Else-
vier’e tepkimizi iletmek zorundayýz diye düþünü-
yorum.

*TTB Büyük Kongre Üyesi

Bir yanda saðlýk yayýncýsý, 
öte yanda silah fuarcýsý 

Dr. Nazmi Zengin*

Sevgili Dr. Chan, Dünya Saðlýk Örgütü
(DSÖ) Genel Direktörlüðü görevini

uluslararasý saðlýk otoritesinin güç sahibi a-
zýnlýklarca artan biçimde baskýlandýðý, hiz-
met ettiði insanlardan ayrýldýðý ve halk saðlý-
ðý misyonundan uzaklatýðý iki cesaret kýrýcý
on yýldan sonra devraldýnýz.

Kýsaca, halk yararýna çalýþan çoðu sosyal
ve ekonomik kurumlar gibi DSÖ de neolibe-
ral küreselleþmenin kurbaný oldu. Kýdemli ya
da daha az kýdemli pozisyonlarda görev ya-
pan bir kýsým DSÖ çalýþaný bu sürecin kötü
sonuçlarýyla mücadele ettiler, ancak yýkým
çok büyüktü. Önlenebilir hastalýk ve ölümle-
rin sürüp gitmesi trajedisine ve skandaline ek
olarak DSÖ hizmet ettiði insanlar arasýndaki
dostlarýný kaybetti, yeni etki alanlarý arayý-
þýnda zengin ve güç sahibi “ortaklar” ka-

zandý.
“Herkes Için Saðlýk”, 1945-1975’in yani

daha adil, dolayýsýyla da daha saðlýklý bir
dünya için otuz yýllýk bir samimi ilerlemenin
sonunda DSÖ’nün sloganý oldu. Bu, halkla-
rýn kendi kaderini belirleme ve ulusal kay-
naklarý kontrol etme hakký da dahil olmak ü-
zere güç ve kaynaklarýn yeniden daðýlýmý ih-
tiyacýnýn geniþ ölçüde tanýndýðý ve temel
saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için evren-
sel ölçekte kapsamlý halk saðlýðý hizmetleri-
ne güçlü bir baðlýlýðýn olduðu, bir “sömürge-
leþmeye karþý çýkma” dönemiydi. Bir iyim-
serlik, ahlaki yaklaþým ve samimi ilerleme
devriydi.

Iyimserlik tam anlamýyla doðrulandý çün-
kü dünya barýþý, güvenliði ve herkesin iyili-
ðini saðlamak için bol miktarda kaynaða sa-

hipti; dahasý ayný kaynaklara hâlâ da sahip.
“Herkes Ýçin Saðlýk” bir ütopya deðil. O

var ve ulaþýlabilir. G8 tarafýndan tanýmlanan
ve sýnýrlanan “Binyýl Kalkýnma Hedefle-
ri”ne göre ulaþýlmasý çok daha mümkün bir
hedef.

Otuz yýl ilerleme ve tersine hareket dön-
gülerinin süresi ise eðer, halkýn güçlü azýn-
lýklarýn imtiyazlarýný sürdürmelerine inatla
karþý çýkacaklarý yeni bir 30 yýllýk ilerleme
döngüsüne giriyoruz. Ve sizin DSÖ Genel
Direktörü olduðunuz beþ yýl bu yeni ilerleme
dönemi ile örtüþmektedir.

Seçildiðinizden bu yana yaptýðýnýz muh-
telif konuþmalarýnýzda deðindiðiniz noktala-
ra iliþkin yaklaþýmýnýzýn -engellenmeden ya-
rýsýný dahi hayata geçirebilirseniz- bu ilerle-
meyi güçlendirecek ve hýzlandýracaktýr. 

Alison Katz’in Dünya Saðlýk Örgütü Genel Direktörü 
Dr. Chan’e yazdýðý açýk mektuptan…

Alison Katz kimdir?



þýlmasýyla birlikte muhalefet
kesiminde ortaya çýkan hareketlenme, 14 Nisan’da
Tandoðan’da baþlayan ve farklý yerlerde devam e-
den olaðanüstü katýlýmlý, coþkulu bir dizi mitingle
sürüp gidiyor.

Bilindiði gibi, DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB,
AKP’nin cumhurbaþkanlýðý seçimindeki dayatmacý
tavrýný þiddetle eleþtirmekle birlikte, düzenleyici
örgüt kompozisyonuyla ilgili bazý çekincelerini ile-
ri sürerek Tandoðan mitingine kurumsal kimlikle-
riyle katýlmayacaklarýný açýklamýþlardý.  Her neden-
se baþta CHP ve Türk-Ýþ olmak üzere birçok parti,
sendika ve sivil toplum örgütü benzer nedenlerle
kurumsal kimlikleriyle mitinglere katýlmadýklarý
halde bu dört örgüt bazý çevrelerce zaman zaman
ölçüyü aþan bir üslupla eleþtirilere hedef olmuþtu.

AKP iktidarýna karþý dört yýldýr yürütülen top-
lumsal muhalefetin öncülüðünü yapan bu örgütle-
rin gündemini, Nisan ortalarýndan bu yana neredey-
se tümüyle mitinglerle ilgili tartýþmalar kaplamýþ
durumda.  TTB bu tartýþmalarý en yoðun ve geri-
limli þekilde yaþayan örgütlerin baþýnda geliyordu.
Oysa “parlamenter demokratik düzen” kesintiye
uðramaz ve erken seçim kazasýz belasýz yapýlabilir-
se, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni iktidar aday-
larý belirlenecek.  Bu yüzden TTB olarak enerjimi-
zi büsbütün tüketmeden iç tartýþmalarý bitirmek ve
hýzla asýl gündemimize dönmek zorundayýz.  

Ancak bunun kolay olmayacaðý açýk.  Siyasi gö-
rüþleri, üsluplarý ve demokrasi anlayýþlarýyla bizim
iyice uzaðýmýzda olan bir siyasi partinin mensupla-
rý ve yandaþlarý bizleri ama özellikle kiþi olarak be-
ni yýllardan beri hedef alan (ve hedef gösteren) düþ-
manca tavýrlarýný, bu mitingler vesilesiyle oluþan
genel rahatsýzlýðý sonuna kadar kullanarak TTB yö-
netimini ele geçirme yolundaki çabalarýný bir yana
býrakalým.  Onlarla herhangi bir sorunu çözmek ü-
zere tartýþma olanaðý geçmiþte de yoktu bugün de
yok. Asýl zorluk, Türkiye’nin bir süredir içine itildi-
ði kutuplaþma ve fýrtýnalý ortam içinde olup bitenle-
ri nesnel ölçülere dayanarak deðerlendirmek ve
doðru rotayý tutturmaktýr.  Bu güçlük kuþkusuz he-
pimiz için söz konusu.  Ýþin kötüsü, fýrtýna dinme-
den, bu toz duman daðýlmadan ve üzerinden yeteri
kadar zaman geçmeden hangi tarafýn doðru rotayý
tutturduðunu görmek ve göstermek de mümkün de-
ðil.  Öyle görünüyor ki yakýn vadede görüþ alaný-
mýz kolay kolay berraklaþmayacak ve kurtlarýn sev-
diði dumanlý hava daha uzun süre daðýlmayacak.

Bu yüzden 12 Mayýs günü yaptðýmýz Genel Yö-
netim Kurulu toplantýsýnda bu konuyla ilgili olarak
dile getirdiðim görüþleri, kayda geçmesi açýsýndan
bir kez daha özetlemeye çalýþacaðým:

Bilindiði gibi 12 Nisan 2007 tarihli deðerlendir-
memizde 14 Nisan Tandoðan mitingine kurumsal
kimliðimizle katýlma konusundaki çekincelerimizi
sýralarken, düzenleyici konumda görünen örgütler-
le ilgili endiþelerimizden söz ettmiþtik.  Bu örgütler
arasýnda baþkanlýðýný emekli general Eruygur’un
yaptýðý Atatürkçü Düþünce Derneði yanýnda Kuva-
yý Milliye Derneði, Emekli Subaylar Derneði, E-
mekli Astsubaylar Derneði, Anýtkabir Derneði (?),
Ülkü Ocaklarý, Vatansever Kuvvetler Güçbirliði
Hareketi gibi milliyetçi-militarist nitelikleri aðýr
basanlar da yer alýyordu.  

Mitingin hazýrlýk aþamasýnda “ordu göreve”
pankartlarýyla aleni darbe çaðrýcýlýðý yapan örgütle-
rin yaný sýra düzenleyici konumdaki emekli gene-
rallerle telefon görüþmeleri yaptýklarý anlaþýlan
(Milliyet, 4 Nisan 2007) kanlý eylemlerden sorum-
lu suç örgütlerinin ve bu örgütlerle iliþkili bazý in-
ternet sitelerinde TTB ve önde gelen sol kitle örgüt-
lerinin baþkanlarýnýn isimlerinin yer aldýðý ölüm lis-
telerini, sýradan bulgular olarak göremezdik.

Bugüne kadar sadece emek örgütleri ve meslek
odalarýyla birlikte düzenlenen eylemlerde yer almýþ
olan TTB’nin, yukarýda sýraladýðým nedenlerden
dolayý bu mitinglere kurumsal kimliði ile katýlma-
sýnýn sakýncalarýný gözardý edemezdik.

Mitinglerdeki coþkulu kalabalýðýn laiklik ve ba-
ðýmsýzlýktan yana olumlu mesajlarýna katýlmakla
birlikte, kürsüden yapýlan bazý konuþmalarda açýk-
ça dile gelen ve mitinglerin genel havasýna sinen
“defansif milliyetçi” iklimi, 2-3 kilometre boyun-
da bayrak taþýmak gibi aþýrýlýða kaçan gösteri üslu-
bunu, herkesin kendine göre yorumladýðý Atatürk-
çülüðü baþka hiçbir aidiyete izin vermeyen mutlak
bir “egemen ideoloji” olarak gören ve kendini o
kimlikle tarif etmeyen, laiklikten ve baðýmsýzlýktan
yana sol görüþleri bile dýþlayan buyurgan anlayýþý
benimsemiyorum.

Özellikle 27 Nisan muhtýrasýnda dile getirilen
“ne mutlu Türküm diyene!” demeyenleri düþman
ilan eden anlayýþý da, daha sonra Danýþtay Baþka-
ný’nýn konuþmasýnda ifade ettiði “Atatürk ilke ve
inkýlaplarýna aykýrý her türlü hareket irticadýr”
yolundaki görüþü de, ötekileþtirici, dýþlayýcý, anti-
demokratik ve monolitik bir toplum yapýsý tasavvu-
runun dýþavurumlarý olarak deðerlendiriyorum.

Emperyalizmin bölgemize yönelik emelleri,
ABD patentli “ýlýmlý Ýslam” projesi, AB ülkeleri-
nin Türkiye’yi dýþlayýcý tavrý, Kýbrýs sorunu, Kürt
sorunu ve daha birçok soruna karþýn; ülkemizin “u-
çurumun kenarýnda” durduðu, “bölünme”,
“parçalanma”, “yok olma” tehlikesiyle yüz yüze
bulunduðu yolundaki ölçüsüz yorumlara katýlmýyo-
rum.  Bu ve benzeri yorumlara
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Samsun’da “Emek
Mücadelesinde
Yeni Dinamikler”
sempozyumu

Týp Dünyasý - SAMSUN -
Samsun-Sinop Tabip Odasý
ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikasý (SES)
Samsun Þubesi’nce, 5 Ma-
yýs 2007 Cumartesi günü,
“Emek Mücadelesinde Yeni
Dinamikler” konulu bir
sempozyum düzenlendi.
Marmara Üniversitesi Ýkti-
sadi Ýdari Bilimler Fakültesi
öðretim üyesi Doç. Dr. Öz-
gür Müftüoðlu, Ankara Ü-
niversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi öðretim üyesi
Doç. Dr. Ahmet Haþim Kö-
se, Sabancý Üniversitesi öð-
retim üyesi Doç. Dr. Ahmet
Öncü, Ondokuz Mayýs Üni-
versitesi öðretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Koray Yýlmaz ve
DÝSK adýna Dr. Arzu Çerke-
zoðlu konuþmacý olarak
katýldýlar.

Aile hekimliði
zorlamasýna
UEMO’dan tepki

Týp Dünyasý - ANKARA -
Saðlýk Bakanlýðý’nýn, Türki-
ye’de aile hekimliði uygula-
masýna geçilen yerlerde,
hekimleri 10 günlük aile
hekimliði eðitimlerine zor-
lamasý Avrupa Genel Pra-
tisyenler Birliði (UEMO) ra-
porlarýna girdi. UEMO’nun
kýsa süre önce gerçekleþtiri-
len bu yýlki toplantýsýna ka-
týlan TTB Merkez Konseyi ü-
yesi Dr. Erkan Kapaklý, bu-
rada yaptýðý sunumda Tür-
kiye’de aile hekimliði uygu-
lamasýna geçilen yerlerde
hekimlerin 5-10 günlük e-
ðitimlere zorlanmasýyla ilgi-
li sorunlar yaþandýðýný dile
getirmiþti. Bu tespit, toplan-
týnýn 2007/031 sayýlý “Uz-
manlýk Eðitimi Çalýþma
Grubu Raporu”na yansýdý.
Raporda, bir sonraki top-
lantýda bu zorlamalara iliþ-
kin olarak kýnayýcý bir mek-
tup yazýlmasý yönünde alý-
nan tavsiye kararýna da yer
verildi.

TTB, Torba
Yasa’nýn Anayasa
Mahkemesi’ne
götürülmesini
istedi

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi, geçtiðimiz günler-
de bir kýsmý Cumhurbaþka-
ný Ahmet Necdet Sezer ta-
rafýndan veto edilen ancak
kalan maddeleri TBMM’de
görüþülerek aynen kabul e-
dilen ve yasalaþan Torba
Yasa ile ilgili görüþlerini a-
na muhalefet partisi
CHP’ye iletti. Yasanýn bu
haliyle Anayasa’ya aykýrýlýk
teþkil ettiðini belirten TTB
Merkez Konseyi, yasanýn
iptali için CHP’den Anaya-
sa Mahkemesi’ne baþvur-
masýný talep etti. CHP’li he-
kim milletvekilleriyle ger-
çekleþtirilen görüþmede, a-
na muhalefet partisi olarak
TTB’nin görüþlerinin dikkate
alýnacaðý ve inceledikten
sonra konunun Anayasa
Mahkemesi’ne taþýnabile-
ceði bildirildi. 

gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

baþ tarafý sayfa 1’de

Mitingler…

Týp Dünyasý - AFYONKA-
RAHÝSAR - Afyonkarahisar
Tabip Odasý, doðum ve evlilik
yaþýnýn yükseltilmesi, akraba
evliliklerini azaltýlmasý, üreme
saðlýðý ve cinsel yolla bulaþan
hastalýklar konusunda gençlerin
bilgi düzeyinin artýrýlmasý ama-
cýyla “Genç Dostu Afyonkara-
hisar Projesi”ni baþlattý. Proje,
16 Nisan 2007 tarihinde Tarihi
Millet Hamamý’nda düzenlenen
bir toplantýyla basýna ve kamuo-
yuna tanýtýldý.

Açýþ konuþmasýný Afyonka-
rahisar Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Enis Arabacý’nýn yap-
týðý toplantýda, gazeteci Tayfun
Talipoðlu, Ýl Milli Eðitim Mü-
dürü Hidayet Yýldýrým, Afyon-
karahisar Kocatepe Üniversitesi
Rektör yardýmcýsý Ahmet Çe-
kirdekçi ve Afyonkarahisar Va-
lisi Haluk Ýmga da birer konuþ-
ma yaptýlar. 

Afyonkarahisar Tabip Oda-
sý’nýn AB fonu desteðiyle yürüt-
tüðü proje ilk evlilik ve ilk do-
ðum yaþýný yükseltmeyi, akraba
evliliklerini azaltmayý, cinsel
yolla bulaþan hastalýklar ve üre-
me saðlýðý konusunda toplumun
bilgi seviyesini artýrmayý amaç-
lýyor. Bunun için, Afyonkarahi-
sar’daki 45 lise ve 10 saðlýk
meslek lisesinde öðrenim gören
yaklaþýk 14 bin gence akraba
evliliði, erken yaþta evlilik ve

erken doðum yapmanýn zararla-
rý, aile planlamasý, cinsel saðlýk
ve üreme saðlýðý (CSÜS) hiz-
metleri hakkýnda eðitim verile-
cek.  Kurulacak Gençlik Danýþ-
ma Merkezi, Gençlik Yardým
Hattý, web sayfasý ile baþta
gençler olmak üzere Afyonkara-
hisar halkýnýn ilk doðum yaþý,
akraba evliliði, cinsel yolla bu-
laþan hastalýklar, HIV/AÝDS’in

önlenmesine iliþkin hizmetler-
den yararlanmalarýný ve gençle-
rin bu konular hakkýnda danýþ-
manlýk almalarý saðlanacak.
Proje kapsamýnda 3 ayrý gruba;
üniversiteli gönüllü öðrencilere,
liseli gençlere, liseli gençlerin e-
ðitimiyle beraber dolaylý yoldan
ailelerine eðitim veriliyor. 

Afyonkarahisar Tabip Odasý
Baþkaný Arabacý, projenin taný-

tým toplantýsýnda yaptýðý konuþ-
mada, bugün itibarýyla projenin
yüzde 70’inin yaþama geçirildi-
ðini bildirdi. Afyonkarahisar Ta-
bip Odasý’nýn bir meslek ve si-
vil toplum örgütü olarak, birey-
leri toplumda edilgen bir ko-
numdan çýkararak etken bir ko-
numa taþýma yolunda bir loko-
motif görevi taþýdýklarýný belir-
ten Arabacý, bu projeyi de bu
düþünceyle hazýrladýklarýný söy-
ledi. Arabacý, tabip odasýnýn ça-
lýþmalarýnda sýkça çok genç to-
run sahibi olmuþ kadýnlar, 14-17
yaþ arasýnda evlendirilmek için
yaþ büyütme baþvurusu yapan
genç kýzlarýn sayýsýnýn çokluðu-
nun dikkatlerini çektiðini, akra-
ba evliliðinin sonuçlarýnýn o-
lumsuzluðunu düþünerek bu
projeyi oluþturduklarýný bildirdi.  

Arabacý, “Projenin ana he-
defi ilk doðum ve evlilik yaþý-
nýn yükseltilmesi, akraba evli-
liklerinin azaltýlmasý, üreme
saðlýðý ve cinsel yolla bulaþan
hastalýklar konusunda gençle-
rin ve onlarýn aracýlýðýyla hal-
kýn bilgi düzeyinin artýrýlmasý
olarak özetleyebiliriz. Ayrýca
lise öðrencileri üzerinde þid-
deti besleyen aile davranýþlarý
ve bilginin deðeri üzerinde fi-
kir oluþturulmasýný da yan he-
deflerimiz olarak deðerlendi-
rebiliriz” diye konuþtu.

Týp Dünyasý - ANKARA -
Güney Ýlleri Tabip Odalarý (GÝ-
TO) Bölge Toplantýsý “14 Mart
Haftasý ve Beyaz Eylemler, A-
ile Hekimliði’nde Son Durum,
Kamu Hastaneleri’nde Hiz-
met Satýn Alýnmasý ve Ýþyeri
Hekimliði’nde Son Geliþme-
ler” gündemiyle 7 Nisan 2007
tarihinde Gaziantep’te yapýldý.

Toplantýya, Gaziantep-Kilis,
Hatay, Mersin, Adana, Kahra-
manmaraþ ve Adýyaman tabip o-
dalarýný temsilen 21 hekim ka-
týldý. Toplantýda ortaklaþtýrýlan,
deðerlendirme ve öneriler ýþý-
ðýnda oluþturulan sonuç bildir-
gesi þöyle:

- Güney Ýlleri Tabip Odala-
rý’ndan 14 Mart Haftasý ve 15
günlük beyaz eylemlere merke-
zi bütünlük içinde farklý düzey-
lerde katýlým saðlanmýþtýr. Katý-
lým yeterli düzeyde olmamasýna
karþýn, beyaz eylemler haklýlýðý
noktasýnda hekimler ve saðlýk
çalýþanlarýnda pozitif bir duygu
hali yaratýlmasý önemli bir baþa-
rýdýr. Bu süreçte, toplumun de-

ðiþik kesimleriyle saðlýkta dö-
nüþüm programýnýn hak nezdin-
de yaratacaðý yýkýcý etkilerin
paylaþýlmýþ olmasý ve siyasi ik-
tidarýn uyarýlmýþ olmasý olumlu-
luktur.

- Aile hekimliði modelini,
tüm açmazlarý ve pilot illerdeki
sýkýntýlarýna karþýn Saðlýk Ba-
kanlýðý inat ve ýsrarla yaygýnlaþ-
týrmaktadýr. Aile hekimliði ko-
nusunda TTB’nin pilot illerde
yürüttüðü izleme ve deðerlen-
dirmeler raporlaþtýrýlmalý, pilot
kapsamýna alýnacak iller baþta
olmak üzere diðer illerdeki sað-
lýk ortamýyla paylaþýlmalýdýr.

- Kamu hastanelerinde hiz-
met satýn alýnmasý deðiþen ka-
mu hizmeti anlayýþýnýn bir sonu-
cu olarak önce temizlik, güven-
lik gibi destek hizmetleri, sonra-

sýnda taný ve tedavi hizmetleri
(görüntüleme, donaným, perso-
nel vb.) içine alan saðlýk alanýn-
da taþeronlaþtýrma / özelleþtirme
/ piyasalaþtýrmaya doðru giden
bir süreç olup, saðlýkta dönü-
þüm politikalarýnýn bir parçasý-
dýr. Özellikle üniversite hasta-
nelerinde eðitimin kalitesini dü-
þürmektedir.

- Hizmet satýn alma nokta-
sýnda, bölgemizde ve tüm Tür-
kiye’de nerede hangi hizmetin
ne derece satýn alýndýðýna iliþkin
“alan envanteri”ne ihtiyaç var-
dýr. Bu konuda TTB Merkez
Konseyi’nin hazýrlayacaðý stan-
dart bir çizelge üzerinden tüm
bilgiler ortaklaþtýrýlabilir.

- Nizip Devlet Hastanesi’nde
personel alýmý için ihaleye çýkýl-
masý örneði saðlýkta hizmet sa-

týn almanýn sonuçlarý açýsýndan
önemli somut bir örnektir ve
Gaziantep-Kilis Tabip Oda-
sý’nýn saðlýk hizmetine etkileri
anlamýnda paylaþtýðý somut bil-
giler üzerinden kapsamlý bir ra-
por hazýrlanmalýdýr. Ayrýca tüm
tabip odalarýn kendi bölgelerin-
de benzer raporlar hazýrlamasý
merkezi bir tutum açýsýndan ö-
nemlidir.

- Ýþyeri hekimlerine aile he-
kimliði eðitimlerini zorunlu ha-
le getiren SSK genelgesi aslýnda
Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu konu-
daki açmazlarýndan birisidir. Ýþ-
yeri hekimlerini bilgilendirerek
ve hukuki mücadele ile süreci
lehimize döndürebiliriz.

Toplantýda ayrýca, Gazian-
tep-Kilis Tabip Odasý tarafýndan
ek gündem olarak önerilen
“Kanýta Dayalý Týp Iþýðýnda
Saðlýkta Dönüþüm” sunumu-
nun bir sonraki toplantýnýn gün-
demine alýnmasý ve bir sonraki
toplantýnýn da 9 Haziran 2007
tarihinde Adýyaman’da yapýl-
masý kararlaþtýrýldý.

Güney Ýlleri Tabip Odalarý toplandý
Güney Ýlleri Tabip Odalarý toplantýsý, 

Gaziantep-Kilis, Hatay, Mersin, Adana, 
Kahramanmaraþ ve Adýyaman tabip odalarýnýn 

katýlýmýyla Gaziantep’te gerçekleþtirildi.

“Genç Dostu Afyonkarahisar Projesi”
Afyonkarahisar Tabip Odasý’nýn doðum ve 

evlilik yaþýnýn yükseltilmesi, akraba evliliklerini 
azaltýlmasý, üreme saðlýðý ve cinsel yolla bulaþan
hastalýklar konusunda gençlerin bilgi düzeyinin

artýrýlmasý amacýyla hazýrladýðý 
“Genç Dostu Afyonkarahisar Projesi” 

basýna ve kamuoyuna tanýtýldý.

devamý sayfa 7’de

Yan dal uzmanlýk eðitimi sýnavý iptal edildi
Týp Dünyasý - ANKARA - Yan dal uz-

manlýk eðitimi giriþ sýnavýný düzenleyen yö-
netmelik deðiþtirildi. 28 Nisan 2007 tarihli
Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe
giren yan dal uzmanlýk eðitimi giriþ sýnavýný
düzenleyen yönetmeliðin geçici birinci
maddesi, 15 Mayýs 2007 günü Resmi Gaze-
te’de yayýmlanan baþka bir yönetmelikle yü-
rürlükten kaldýrýldý.

Yönetmeliðin iptal edilen geçici birinci
maddesi kurumlara bir defaya mahsus ol-
mak üzere sýnav yapma yetkisi tanýyordu.
Bu maddeye dayanarak Saðlýk Bakanlýðý 26
Mayýs 2007’de yazýlý ve 4 Haziran 2007’de
sözlü olmak üzere sýnav açacaðýný duyur-
muþ ve 14 yan dal eðitim programý için top-
lam 217 kadro ilan etmiþti. 

Saðlýk Bakanlýðý’nýn yan dal uzmanlýk e-
ðitimi sýnavýnýn yapýlacaðýný ilan etmesinin
ardýndan Türk Tabipleri Birliði, tüm týp fa-
kültelerinden ve uzmanlýk derneklerinden
konuya iliþkin yazýlý görüþlerini istedi. Ge-
len görüþlerin ýþýðýnda Yan Dal Uzmanlýk E-
ðitimi Giriþ Sýnavý Yönetmeliði’nin geçici
birinci maddesinin geçtiðimiz yýl yargýdan
dönen yönetmelikle paralellik teþkil ettiði ve
bu durumda sýnavýn yapýlmasýnýn yargý ka-
rarlarýnýn ihlali anlamýna geleceði saptandý.
Ardýndan 8 Mayýs 2007 tarihinde Ýstanbul
Tabip Odasý ve 9 Mayýs 2007 tarihinde An-

kara Tabip Odasý tarafýndan bu alanýn tüm
taraflarý ile birlikte toplantýlar düzenlendi. 

Ankara’da yapýlan toplantýda, “ÖSYM i-
le görüþülerek yan dal uzmanlýk eðitimi
giriþ sýnavýnýn en erken hangi tarihte ger-
çekleþtirilebileceðinin öðrenilmesi ve bu
süre makul olduðu takdirde yönetmeliðin
geçici birinci maddesine dayanýlarak açý-
lan sýnavýn iptal edilerek sýnavýn
ÖSYM’ce yapýlmasýna olanak tanýnmasý”
önerisi getirildi. Buna gerekçe olarak da;
Saðlýk Bakanlýðý’nca yapýlacaðý ilan edilen
sýnavda belirlenen kadro sayýlarýnýn kurum-
larýn eðitim olanaklarý ve eðitici sayýlarý göz

ardý edilerek belirlendiði ve bu durumun týp
eðitiminin niteliðinin ciddi biçimde riske e-
deceði ve sýnavýn bu haliyle yapýlmasýnýn
Saðlýk Bakanlýðý’nýn giderayak kadrolaþma
çabasý olarak algýlanacaðýna dair endiþeler
gösterildi.  

11 Mayýs 2007 tarihinde ÖSYM Baþkan-
lýðý ile yapýlan görüþmenin ardýndan,
ÖSYM sýnavý 29 Eylül 2007 tarihinde yapa-
bileceðini yazýlý olarak Saðlýk Bakanlýðý’na
bildirdi. Bu geliþme üzerine Saðlýk Bakanlý-
ðý yetkilileri ile görüþülerek bu tarihin ma-
kul olduðu ve kadrolarýn þiþirilerek yapýla-
cak bir sýnavýn, ÖSYM tarafýndan yapýlacak
sýnava imkan tanýmayacaðý bir kez daha
vurgulandý. Saðlýk Bakanlýðý’nýn geçici bi-
rinci maddeye dayanarak ilan ettiði sýnavý
durdurmasý ve ÖSYM’ye kurumsal destek
olunarak sýnavýn 29 Eylül 2007 tarihinde ya-
pýlmasýnýn saðlanmasý gerektiði bildirildi. 

Bütün bu sürecin sonunda, yönetmeliðin
geçici birinci maddesinin iptal edilerek Sað-
lýk Bakanlýðý’nca ilan edilen sýnavýn iptal e-
dilmesi TTB tarafýndan “memnuniyet veri-
ci” olarak karþýlandý. TTB’den yapýlan açýk-
lamada, ÖSYM tarafýndan sýnavýn anýlan ta-
rihte gerçekleþtirilebilmesi için gerekli ku-
rumsal desteði vermek üzere, þimdiden týp
fakülteleri ve uzmanlýk dernekleriyle temasa
geçildiði bildirildi.

28 Nisan’da yayýmlanan yan dal
uzmanlýk eðitimi giriþ sýnavýný

düzenleyen yönetmeliðin geçici
birinci maddesi, 15 Mayýs günü
Resmi Gazete’de yayýmlanan
bir yönetmelikle yürürlükten 

kaldýrýldý.
Saðlýk Bakanlýðý 14 yan dal

eðitim programý için toplam 217
kadro ilan etmiþti. 

Geçici maddenin iptali 
TTB tarafýndan olumlu 

karþýlandý.
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Ýþyeri hekimliði
sertifika kurslarý
baþlýyor

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði’nce dü-
zenlenmekte olan iþyeri he-
kimliði kurslarý, yeniden baþ-
latýlýyor. TTB’nin 13 üniversi-
te rektörlüðü ile birlikte ger-
çekleþtirdiði Ýþyeri Hekimliði
Temel Eðitim Sertifika Prog-
ramý’nýn ilk kursu Ýstan-
bul’da gerçekleþtirilecek. 

Ýþyeri Hekimi Temel Eðitim
Sertifika Programý, Ýþyeri He-
kimi Temel Eðitim Sertifika
Kursu Düzenleme Kurulu’nun
kararý ile “ön eðitim” ve “ka-
týlýmcý eðitim” baþlýklarýyla iki
aþamalý olarak baþlatýldý.
Ön (uzaktan) eðitim progra-
mý internet üzerinden,
www.ttb.org.tr/TE web adre-
sinden yürütülüyor. Kurs baþ-
vurusunun en yoðun olduðu
illerden ön eðitim süresini
tamamlayan ve yapýlan ölç-
me-deðerlendirme sonrasýn-
da baþarýlý olanlar 2
Haziran’da Ýstanbul’da ger-
çekleþtirilecek olan ilk “katý-
lýmcý (yüz yüze) eðitim”
programýna alýnacaklar. Ýlk
kursun gerçekleþmesi ile bir-
likte site tüm kurs baþvurula-
rýna açýlacak. 

18 Mayýs’ta da, kurs eði-
ticilerinin katýlýmýyla Anka-
ra’da bir çalýþtay gerçekleþti-
rilecek.

Dicle Týp iþçileri iþ
býraktý

Týp Dünyasý - ANKARA -
Dicle Üniversitesi Týp Fakül-
tesi Hastanesi’nde taþeron
þirket aracýlýðýyla çalýþtýrýlan
iþçiler, sendikal baskýlara
karþý baþ kaldýrdý. Ýþten atý-
lan iki arkadaþlarýna sahip
çýkan iþçiler, bir saat iþ býra-
karak, “Baþhekim istifa” slo-
ganýyla baþhekimliðin önüne
yürüdüler. 

Devrimci Saðlýk Ýþçileri
Sendikasý’nda örgütlenen iþ-
çilere yönelik baskýlar geçti-
ðimiz ay yoðunlaþmýþtý. Ör-
gütlenmeye öncülük eden iþ-
çilere yönelik sürgün, tehdit
gibi baskýlar, fiziki saldýrýlara
dönüþmüþ, ancak iþçilerin
örgütlenme kararlýlýðý kýrýla-
mamýþtý. Taþeron þirket yö-
neticilerinin saldýrýlarý karþý-
sýnda Baþhekimlik herhangi
bir önlem almaya yanaþma-
mýþtý. Son olarak 7 Mayýs’ta,
sendikalý iki iþçi basýnda yer
alan açýklamalarý nedeniyle
taþeron þirket tarafýndan iþ-
ten atýlýnca iþçiler baskýlara
karþý harekete geçmeye ka-
rar verdiler. Ýþyeri meclisinde
yapýlan tartýþmalar sonucu
iþçiler, 8 Mayýs sabahý iþ bý-
rakarak Baþhekimliðe yürü-
düler. Ýþçiler, eylemlerine sa-
at 9’da son verdikten sonra,
rektörlük, sendika yöneticile-
rinin görüþme çaðrýsýný ka-
bul etti. Yapýlan görüþmede
rektör, sendika temsilcilerine,
“sorunlarý inceleyeceðini çö-
zümü için çaba göstereceði-
ni” ifade etti. Bunun üzerine
iþçiler, eylemlerine ara ver-
meye karar verdiler. 

Bilecik Tabip Odasý
kuruldu

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði’ne baðlý
odalarýn sayýsý 58’e yükseldi.
Bilecik Tabip Odasý, 15 Ni-
san’da yaptýðý baþvuruyla,
Eskiþehir Tabip Odasý’ndan
ayrýlarak resmen kuruldu.
Bilecik Tabip Odasý’nýn açýlý-
þý 18 Mayýs 2007 Cuma gü-
nü saat 15.00’de Bilecik’te
yapýlacak. Türk Tabipleri Bir-
liði Yasasý’nda 1 yýl önce ya-
pýlan deðiþikle, 100’u aþkýn
hekimin bulunduðu yerlerde
tabip odasý kurulabilmesine
olanak tanýnmýþtý. Bu süre i-
çinde, Sývas’tan Yozgat Tabip
Odasý da kurulmuþtu. 

Týp Dünyasý - ÝSTANBUL - Ýs-
tanbul’daki 1 Mayýs kutlamalarý sýra-
sýnda polisin sýktýðý biber gazýndan
etkilenen 75 yaþýndaki Ýbrahim Se-
vindik yaþamýný yitirdi. 

Basýna yansýyan haberlere göre,
Taksim’de bir Mayýs’ý kutlamak iste-
yenleri ara sokaklarda kovalayan gü-
venlik güçleri, Gülleci Sokak’ta sý-
kýþtýrdýðý 1 Mayýs katýlýmcýlarýnýn ü-
zerine biber gazý sýkmýþtý. Bu sýrada
bir kahvehanenin önünde oturan 75
yaþýndaki Ýbrahim Sevindik gazdan
etkilenerek fenalaþtý.

Oðlu tarafýndan Taksim Ýlkyardým
Hastanesi’ne götürülmek istenen Se-
vindik, 5 dakika mesafedeki hastane-
ye yollarýn kapalý olmasý nedeniyle
yarým saatte ancak ulaþtýrýlabildi.
Hastane’de, Sevindik’e solunum yet-
mezliðine baðlý kalp krizi teþhisi ko-
nuldu. Kalbi duran Sevindik, burada
yapýlan müdahaleyle yaþama döndü-
rüldü. Ancak 36 saat yoðun bakýmda
tutulan Sevindik, tüm müdahalelere
karþýn kurtarýlamadý. Sevindik 3 Ma-

yýs günü topraða verildi. 
Oðul Ýlker Sevindik, sorumlular

hakkýnda suç duyurusunda bulunaca-
ðýný belirtirken, müdahalede bulunan
doktorlar, Sevindik’in ölümünde bi-
ber gazýnýn etkili olabileceðini, an-
cak kesim ölüm nedeni için otopsi
gerektiðini bildirdiler. Uzmanlarýn
verdiði  bilgiye göre, dünyanýn bir-
çok yerinde biber gazýna baðlý olarak
ani ölümler  bildiriliyor.

1 Mayýs Ýþçi Bayramý’nda alýnan
olaðanüstü güvenlik önlemleri(!) ne-
deniyle vatandaþlar da trafikte saat-
lerce mahsur kalmýþ ve 1 Mayýs’ý
kutlamak için Taksim’e çýkmak iste-
yenlere karþý polisin sert müdahalesi-
nin de ardýndan, Ýçiþleri Bakaný Ab-
dülkadir Aksu, Ýstanbul Valisi Mu-
ammer Güler ve Ýstanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah aðýr bi-
çimde eleþtirilmiþti. Biber gazý nede-
niyle bir kiþinin yaþamýný yitirmesi
de bütün bunlara eklenen son halka
oldu.

Polisin sýktýðý biber gazýndan fenalaþan yaþlý adam, yollar
kapatýldýðý için hastaneye de geç götürülünce öldü.

1 Mayýs’ta biber gazý can aldý

Ankara’dan, Ýstanbul’daki
polis saldýrýsýna protesto

1 Mayýs Ankara’da, Ýstanbul’daki kutlamalarýn 
polis saldýrýlarýyla engellenmeye çalýþýlmasý 

nedeniyle buruk ama coþkuyla kutlandý. 

Týp Dünyasý - ANKARA - 14
Nisan’da Ankara’da baþlayan, 29
Nisan’da Ýstanbul’da, 5 Mayýs’ta
Manisa ve Çanakkale’de süren
Cumhuriyet Mitingleri, 13 Ma-
yýs’ta da Ýzmir’de gerçekleþtirildi.
Samsun’da da bir Cumhuriyet Mi-
tingi daha gerçekleþtirileceði açýk-
landý. 

Türk Tabipleri Birliði, ilk olarak
Ankara’da gerçekleþtirilen mitin-
gin hazýrlýk aþamasýnda gerek dü-
zenleyici örgütlerin bazý yönetici-
leri hakkýndaki “darbe giriþimcili-
ði” iddialarý, gerekse destekçiler a-
rasýnda bazý paramiliter suç örgüt-
lerinin adlarýnýn geçmesi gerekçe-
leriyle kurumsal olarak katýlmadý.

Bununla birlikte, laiklik konusun-
daki toplumsal duyarlýlýðýn bu mi-
tinglerde bir kez daha ve güçlü bir
sesle dile getirilmesi TTB tarafýn-
dan “sevindirici” olarak nitelendi. 

Katýlýmýn son derece güçlü ol-
duðu tüm bu mitinglerde, laiklik
vurgusuyla birlikte “Ne þeriat ne
darbe, demokratik Türkiye” slo-
ganý öne çýkmasý olumlu karþýlan-
dý. TTB’den mitinglerle ilgili ola-
rak yapýlan açýklamada, katýlýmcý-
larýn gösterdiði saðduyu ve duyar-
lýlýk ile demokrasi dýþý olaylar ya-
þanmadan toplumsal hassasiyetin i-
fade edilmiþ olmasýnýn memnuni-
yet verici olduðu bildirildi. Açýkla-
mada, “Düzenleyicilerinden ba-

ðýmsýz olarak geniþ bir toplumsal
kesimin haklý öfkesini yansýtan
mitingin ve sonuçlarýnýn, aþýrý içe
kapanmýþ milliyetçi iklimin etki-
sinde býrakýlmasý yönündeki en-
diþelerimiz ise ne yazýk ki sür-
mektedir” denildi. 

Mitinglere kurumsal olarak ka-
týlmamýþ olmasý nedeniyle
TTB’nin eleþtirilere hedef olduðu-
na deðinilen açýklamada, þunlara
yer verildi:

“Her þeyden önce þunu belirt-
meliyiz ki, TTB bu eleþtirilere
hedef olan DÝSK, KESK ve
TMMOB ile birlikte AKP iktida-
rýnýn neoliberal politikalarýna,
tarikatçý kadrolaþmalarýna, ABD
emperyalizminin taþeronluðunda
tezgahlanan ‘ýlýmlý islam’ yolun-
daki model arayýþlarýna karþý yýl-
lardan beri mücadele etmekte ve
toplumsal muhalefetin öncülüðü-
nü yapmaktadýr. TTB olarak; la-
iklik ve baðýmsýzlýk gibi temel
deðerlerimizin yaný sýra, baþta
saðlýk ve eðitim olmak üzere te-
mel hizmetlerin herkese bir hak
olarak sunulduðu, eþit ve özgür
bireyler olarak yaþayabileceði-
miz demokratik bir ülke, barýþ ve
kardeþliðin egemen olduðu bir
dünya yaratma yolunda yürüttü-
ðümüz mücadelemizle örülmüþ
deðerlerimizi tartýþtýrmayacaðý-
mýzýn bilinmesini isteriz.”

Týp Dünyasý - ÝSTANBUL/AN-
KARA - AKP Hükümeti, Ýstan-
bul’daki 1 Mayýs kutlamalarý süre-
cinde gösterdiði hoþgörüsüz ve bas-
kýcý tutumuyla “kendine demokrat”
olduðunu bir kez daha gösterdi. Yýl-
baþý kutlamalarýndan motosiklet gös-
terilerine kadar her etkinliðe, her
þenliðe açýk olan Taksim alanýný e-
mekçilere kapatan hükümet, 1 Mayýs
1977’de öldürülen 36 kiþinin anýlma-
sýný engelledi. 

TTB, DÝSK, KESK ve
TMMOB’un öncülüðünde 1 Mayýs
günü Taksim’de toplanan emekçiler
polisin sert müdahalesiyle karþýlaþtý-
lar. Kutlamalara gaz bombasý ile mü-
dahale eden polis, önüne gelen her-
kese copla saldýrdý. Polisin anlamsýz
ve sert müdahalesi  TTB, DÝSK,
KESK ve TMMOB tarafýndan dü-
zenlenen ortak basýn toplantýsýyla ký-
nandý. 

TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, DÝSK
Baþkaný Süleyman Çelebi, KESK
Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul,
TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý,
Türk Diþhekimleri Birliði Baþkaný
Celal Korkut Yýldýrým ve 60’ý aþkýn
meslek ve sivil toplum örgütü temsil-
cisinin de katýlýmý ile DÝSK Genel
Merkezi’nde düzenlenen basýn top-
lantýsýnda, AKP Hükümeti’nin, Ýs-
tanbul Valiliði’nin ve polisin tutumu
protesto edildi. Basýn toplantýsýnda,
bütün müdahalelere karþýn 1 Mayýs
kutlamalarýnýn amacýna ulaþtýðý ve
Taksim’in bundan böyle kutlama ala-
ný olacaðý bildirildi. 

Açýklamayý, örgüt temsilcileri a-
dýna DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi
okudu. Çelebi, kendi ideolojisinin
hedefleri ve kiþisel ikballeri konu-
sunda demokrat kesilenlerin, 1 Ma-
yýs’ta  emekçilerin demokrasi, ada-
let, barýþ, özgürlük ve insanca yaþam
taleplerini dile getirmelerini engelle-
diðini söyledi. Taleplerini barýþçý bir
biçimde dile getirmek; demokrasi,

özgürlük, barýþ, birlik ve dayanýþma-
nýn önemini topluma anlatmak ve 1
Mayýs 1977’de öldürülen 36 kiþiyi
anmak için Taksim’de buluþmak iste-
diklerini belirten Çelebi, ancak
1978’den beri görülmedik sert ve uz-
laþmaz bir tutumla karþýlaþtýklarýný
söyledi. 

Ýstanbul açýk cezaevine
döndü

Çelebi, Ýstanbul dýþýndan gelenle-
rin kente alýnmadýðýný, baþta Tertip
Komitesi üyeleri olmak üzere yakla-
þýk 1000 kiþinin gözaltýna alýndýðýný,
katýlýmcýlarýn coplandýðýný, engellen-
diðini ifade ederek, “Ýstanbul bir a-
çýk cezaevine, toplama kampýna
dönüþtürüldü” dedi. Gözaltýna alý-
nanlarýn derhal býrakýlmasýný isteyen
Çelebi, þöyle konuþtu:

“Gözaltýna alarak emekçilere
gözdaðý verilmek isteniyorsa, yýl-
mayacaðýmýzý buradan dile getiri-
yoruz. Tek istekleri yitirdiðimiz
dostlarýmýzý anmak olan insanlar,
hukuksuz biçimde gözaltýnda tu-
tulmaktadýr. Bu hukuksuzluða son
verilmeli ve derhal serbest býrakýl-
malýdýr.”

Vali istifa etsin
Sadece 1 Mayýs’ý kutlamak iste-

yenlerin deðil, tüm halkýn engellen-
diðine dikkat çeken Süleyman Çele-
bi, topluma korku salmak, toplumun
farklý kesimlerini 1 Mayýs’ý kutlayan
emekçilere düþman etmek isteyenle-
rin adeta halký cezalandýrdýðýný söy-
ledi. Çelebi, “Vatandaþlar iþlerine
ulaþmak için kilometrelerce yol yü-

rümeye mahkum edildi. Bunun so-
rumlusu 1 Mayýs’ý kutlamak iste-
yenler deðil hükümettir, valiliktir.
Ýstanbullular’a 1 Mayýs’ý korku
günü gibi göstermek isteyenlerdir.
Korktuklarý iþçilerdir, emekçiler-
dir; korktuklarý halkýn talepleri-
dir” diye konuþtu. Çelebi, Ýstan-
bul’da terör estiren, hukuku ayaklar
altýna alan, tüm olaylarýn sorumlusu
olan Ýstanbul Valisi Muammer Gü-
ler’in istifa etmesini istedi. 

Hükümetin çabasý boþa
çýktý

Hükümetin tüm baskýlarýnýn boþa
çýktýðýný kaydeden Çelebi, taleplerini
kararlýlýkla dile getirmek isteyenlerin
yine de Taksim’e çýktýðýný, 1977’de
öldürülen arkadaþlarýný andýklarýný
ve topluma mesajlarýný ilettiklerini
vurguladý. Hükümete bir kez daha
seslendiklerini söyleyen Çelebi, “E-
meðin taleplerine kulak verin, top-
lumun taleplerine kulak verin. 1
Mayýs 77’yi kana bulayanlar da 12
Eylül darbecileri de emekçileri,
toplumu susturmak istiyordu; ba-
þaramadýlar. Sizin gücünüz ise bizi
susturmaya hiç yetmez” diye ko-
nuþtu.

1 Mayýs 1977’de öldürülen
36 arkadaþlarýný anmak iste-
yen emekçiler polisin sert
müdahalesiyle karþýlaþtýlar.
Taksim’de toplanan gruplara
gaz bombasý ile müdahale e-
den polis, önüne gelen her-
kese copla saldýrdý.

“AKP kendine demokrat”

Cumhuriyet Mitingleri sürüyor

Týp Dünyasý - ANKARA - 1
Mayýs Ankara’da, Ýstanbul’daki
kutlamalarýn polis saldýrýlarýyla
engellenmeye çalýþýlmasý nede-
niyle, buruk ama yine de coþ-
kuyla kutlandý. Ankara’da Sýh-
hiye Meydaný’nda gerçekleþtiri-
len ve Ýstanbul’daki saldýrýlarýn
protesto edildiði mitingde, “Her
yer Taksim, her gün 1 Mayýs”
sloganlarý atýldý.

Ankara’da 1 Mayýs mitingi,
planlanandan geç baþladý. Mi-
ting için saat 13.00’den itibaren
Ulus’da Opera önünde toplanýl-
dýktan sonra Sýhhiye’ye yürüyü-
þe geçileceði ve mitingin Sýhhi-
ye Meydaný’nda 14.00’de baþla-
yacaðý duyurulmuþtu. Ancak,
polisin miting alanýndaki hazýr-
lýklarýnýn sürmesi nedeniyle 1
saati aþan bir gecikme oldu. Mi-
tingin baþlayacaðýnýn duyurul-
duðu saatlerde, polis henüz ara-
ma kabinlerini miting alanýna
yerleþtirmekteydi.  

“Yaþasýn 1 Mayýs”
Ankara’da Opera binasý ö-

nünde toplanan gruplar, “Yok-
sulluða, ýrkçýlýða ve gericiliðe
teslim olmayacaðýz” pankartý
arkasýnda yürüyüþe geçtiler. Yü-
rüyüþ sýrasýnda sýk sýk “Yaþasýn
1 Mayýs”, “Genel grev genel
direniþ”, “Yaþasýn iþçilerin
birliði halklarýn kardeþliði”,
“Ne þeriat ne darbe demokra-
tik Türkiye” sloganlarý attýlar. 

Yaklaþýk 1 saat süren yürü-
yüþün ardýndan kalabalýk grup
alana yerleþti. 1 Mayýs 1977’de
öldürülen 36 kiþinin saygý duru-

þuyla anýlmasýyla baþlayan mi-
tingde, Ýstanbul’da polisin 1
Mayýs kutlamalarýna müdahale-
si de protesto edildi ve slogan-
larla AKP Hükümeti istifaya
çaðrýldý. 

Mitingde ilk konuþmayý ya-
pan KESK MYK Üyesi Hasan
Hayýr, Ýstanbul’da emekçilere
yapýlan saldýrýlarý kýnayarak, Ý-
çiþleri Bakaný, Ýstanbul Valisi ve
Ýstanbul Emniyet Müdürü’nü is-
tifaya davet etti. Tüm engelleme
ve baskýlara raðmen mücadeleyi
sürdüreceklerini vurgulayan Ha-
yýr, özelleþtirmelere, hak gasp-
larýna ve emek düþmaný politi-
kalara sessiz kalmayacaklarýný
söyledi. 

KESK Ankara Þubeler Plat-
formu Dönem Sözcüsü Osman
Özyurt da saldýrýyý protesto e-
derken, emek mücadelesini hiç-
bir gücün bastýramayacaðýný ifa-
de etti. 

Petrol-Ýþ Ankara Þube Baþ-
kaný Mustafa Özgen ise emek-
çilere yönelik saldýrýlar karþýsýn-
da “genel grev-genel direniþ”e
ihtiyaç duyulduðunu belirterek,
1 Mayýs mitinginin Ankaralý e-
mekçiler için bir dönüm noktasý
olduðunu söyledi. Ýþçi ve emek-
çilerin tabanda birleþmesi ge-
rektiðini ifade eden Özgen, tüm
emekçileri Ankara Sendika Þu-
beleri Platformu çatýsý altýnda
bir araya gelmeye ve ortak mü-
cadele etmeye davet etti. 

Miting Grup Martý ile Grup
Kýrmýzý Çizgi’nin verdiði müzik
dinletisi ve çekilen halaylarla
son buldu.
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Sevinç Özgüner
anýlýyor

Týp Dünyasý - ÝSTANBUL
- Türk Tabipleri Birliði Mer-
kez Konseyi üyesi iken 23
Mayýs 1980’de katledilen
diþ hekimi Sevinç Özgüner,
ölümünün 27. yýlýnda Ýstan-
bul Tabip Odasý’nca düzen-
lenen bir törenle anýlacak.
Ýstanbul Tabip Odasý’nýn
Sevinç Özgüner’i anmak i-
çin adýna düzenlediði “Se-
vinç Özgüner Barýþ-Demok-
rasi ve Ýnsan Haklarý Ödü-
lü”ne gazeteci-yazar Hrant
Dink’in cenaze töreninde
yaptýðý konuþmada toplum-
sal barýþa ve kardeþliðe
yaptýðý vurgu nedeniyle Ra-
kel Dink layýk görüldü. 23
mayýs 2007 çarþamba günü
saat 18.30’da Sevinç Özgü-
ner’in dostlarý ve o döne-
min tabip odasý yöneticileri-
nin katýlacaðý Ýstanbul Tabip
Odasý’nda yapýlacak anma
etkinliðinde Rakel Dink’e ö-
dülü verildikten sonra bir
kokteyl düzenlenecek.

STED’in yeni sayýsý
çýktý

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði’nce ya-
yýnlanan Sürekli Týp Eðitimi
Dergisi’nin (STED) yeni sayý-
sý çýktý. STED’in bu sayýsýn-
da, Dr. Zeynep Baysal, Dr.
Mustafa Cengiz ve Dr. Cen-
giz Mordeniz’in “Bir Týp Fa-
kültesi Birinci Sýnýfýnda Uy-
gulanan Temel Yaþam Des-
teði Eðitiminin Deðerlendi-
rilmesi”; Dr. Serdar Kula,
Dr. Cihat Þanlý, Dr. Berna
Canter, Dr. Osman Özde-
mir, Dr. Ayþe Yýldýrým, Dr.
Sedef Tunaoðlu, Dr. Rana
Olguntürk’ün “Doðumsal
Kalp Hastalýðý Olan Çocuk-
larýn Aþýlanma Oranlarý” a-
raþtýrmalar ve Dr. Aysu Du-
yan Çamurdan’ýn “Görsel
Medyanýn Çocuk Saðlýðýna
Etkileri” baþlýklý derlemesi
yer aldý. STED’de ayrýca
“Saðlýk Ocaklarýmýzdan”
sayfasýnda Mecitkaya  Sað-
lýk Ocaðý tanýtýldý, “Kadýn ve
Saðlýk” bölümünde Dr. Nü-
ket Örnek Büken’in “Kadýn-
larýn Klinik Araþtýrmalara
Katýlýmýnda Etik Tartýþmalar”
baþlýklý makalesine yer veril-
di. 

Diyarbakýr’da üst
GÝS kanamalarý
konferansý

Týp Dünyasý - DÝYARBA-
KIR - Diyarbakýr Tabip Oda-
sý Eðitim Komisyonu’nca 11
Nisan 2007 tarihinde, Dicle
Üniversitesi Týp Fakültesi
Konferans Salonu’nda “Üst
Gastrointestinal Sistem Ka-
namalarý” konulu konferans
düzenlendi. Oturum baþ-
kanlýðýný Doç. Dr. Mehmet
Dursun’un yaptýðý ve Yrd.
Doç. Dr. Þerif Yýlmaz’ýn ko-
nuþmacý olarak katýldýðý
konferansý týp öðrencisi ve
doktorlardan oluþan kala-
balýk bir kitle ilgiyle izledi.

Atamalara yeni düzenleme
alýndý.

Saðlýk Bakanlýðý Atama ve Nakil
Yönetmeliði’nde deðiþiklik yapýldý.
Resmi Gazete’nin 13 Nisan tarihli
sayýsýnda yayýmlanan deðiþikliðe
göre, Bakanlýk merkez teþkilatýndan
taþra teþkilatýna, taþra teþkilatýndan
da merkez teþkilatýna yapýlan atama-
larda bu yönetmelik hükümleri uy-
gulanmayacak. 

Þefler de yönetmeliðe
göre atanacak

Yapýlan yönetmelik deðiþikliði ile
daha önce Atama ve Nakil Yönetme-
liði kapsamýnda olmayan klinik þef
ve þef yardýmcýlarý ile baþasistan ve
asistanlar da Atama ve Nakil Yönet-
meliði kapsamýna alýndý. 8 Haziran
2004 tarihli Resmi Gazete’de yayým-
lanan yönetmelikte, “Bu yönetme-
lik; atamalarý merkezden yapýlan
saðlýk hizmetleri sýnýfýna dahil
personeli ve bunlarýn ilk defa a-
tanmalarý ile nakillerinde esas alý-
nacak kurallarý kapsar. Týpta Uz-
manlýk Mevzuatý’na göre eðitim
hastanelerinde görev yapan klinik
þefi, klinik þef yardýmcýsý, baþasis-
tan ve asistanlar bu Yönetmelik
hükümlerine tabi deðildir. Ancak
yukarýda belirtilen unvanlarda gö-
rev yapanlar, bu niteliklerinin so-
na ermesi halinde bu Yönetmelik
hükümlerine göre atanýr” þeklinde
olan “kapsam” tanýmý, “Bu Yönet-
melik; Bakanlýk Merkez Teþkila-
týndan Taþra Teþkilatýna, Taþra

Teþkilatýndan Merkez Teþkilatýna
yapýlacak atama ve görevlendir-
meler hariç saðlýk hizmetleri sýný-
fýna dâhil personeli ve bunlarýn ilk
defa atanmalarý ile nakillerinde e-
sas alýnacak usul ve esaslarý kap-
sar” diye deðiþtirildi. 

Aile birliði D veya
C hizmet grubu ileride
saðlanacak

Her iki eþin Bakanlýk personeli
olmasý halinde her iki eþ için de D
veya C hizmet gruplarýndan uygun
bir ilde aile birliðinin saðlanmasý e-
sas alýnacak.

“Kapsam dýþý”nda hizmet
grubu þartý aranmayacak

Kurum içi atamalarda baþvuru sü-
releri kaldýrýlarak sadece atama dö-
nemleri Haziran ve Eylül olarak bý-
rakýldý.

Saðlýk personelinin eþ durumu a-
tamalarýnda SSK, Bað-Kur ve E-
mekli Sandýðýnda geçen hizmet süre-
leri birleþtirilebilirken, pratisyen he-
kimlerin il içi atamalarý da Haziran
ve Eylül aylarýnda yapýlabilecek. 

Pratisyen hekimlerin il içi tayin-
leri daha önce her zaman, uzman ta-
biplerinki ise sadece Haziran ve Ey-
lül aylarýnda yapýlabiliyordu. Deði-
þiklikle artýk pratisyen hekimlerin il
içi tayinleri de Haziran ve Eylül ay-
larýnda yapýlacak. 

Deðiþiklikle stratejik personel o-
larak adlandýrýlan bu personelin il içi
dahil olmak üzere, iller arasý atanma

döneminin Haziran ve Eylül aylarý
olmasý öngörülüyor. Buna göre, Ba-
kanlýk açýk olan ve doldurulmasýna
ihtiyaç duyulan kadrolarý ilan ede-
cek. Bu kadrolara atanmak isteyen
personel, en çok 5 tercihte bulunabi-
lecek. 

Bakanlýk tercih sýrasýna bakmak-
sýzýn hizmet puanýna göre personelin
atamalarýný tamamlayacak. Puanla-
rýn eþit olmasý halinde tercih sýrala-
masý, daha sonra mesleki kýdemi
yüksek olan personel öncelikli ola-
rak atanacak. 

Diðer hizmet bölgeleri Bakanlýk-
ça belirlenen oranda kurum içi nak-
len atamaya açýk olacak. 

Tayin talebinde bulunan persone-
lin çalýþtýðý ilde hizmetlerin aksama-
masý için Bakanlýk sýnýrlama getire-
bilecek veya müracaatlarý kabul et-
meyebilecek. 

Eþ veya saðlýk durumu mazeretle-
ri sona eren personel bulunduðu il D
ve C hizmet grubundaysa talebi ha-
linde yerinde býrakýlacak. Aksi halde
D ve C hizmet grubu illerine tercihi-
ne göre atanacak. 

Ýl müdürleri, baþhekimler, klinik
þefleri, klinik þef yardýmcýlarý ve baþ
asistanlarýn eþ durumu nedeniyle ata-
masýnda hizmet grubu þartý aranma-
yacak. 

Uzman tabiplerin, uzman tabip
olmayan eþinin eþ durumu sebebiyle
ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip
olmayan eþinin eþ durumu sebebiyle
atamasýnda hizmet grubu þartý aran-

mayacak. Bu madde doðrultusund a
yapýlacak atamalarda, öncelikle Per-
sonel Daðýlým Cetveli uygulanacak.
Personel Daðýlým Cetvelinde boþ yer
bulunmamasý halinde standart kadro
yönetmeliði dikkate alýnacak. 

Yine tabiplerin, tabip ve uzman
tabip olmayan eþinin eþ durumu se-
bebiyle atamasýnda hizmet grubu
þartý aranmayacak.

Daha önceki düzenlemeye göre
eþ durumu atamalarýnda SSK, Bað-
Kur ve Emekli Sandýðýnda geçen sü-
reler birleþtirilemezken bu hüküm
deðiþtirildi. 

Yeni düzenlemeye göre, eþ duru-
mu tayinlerinde artýk her üç sosyal
güvenlik kurumundaki hizmet süre-
leri birleþtirilerek dikkate alýnacak. 

Eþi kamuda iþçi statüsünde görev
yapan saðlýk personelinin eþ duru-
mundan tayini yapýlabilecek. 

Vekil ebe ve hemþirelerle eþi ve-
kil ebe veya hemþire olan saðlýk per-
sonelinin eþ durumu nedeniyle baþka
bir yere tayini yapýlamayacak. 

Uzmanlýðý bitirmeden
ayrýlanlar C ya da
D grubuna

Vakýf üniversiteleri hariç, Týpta
Uzmanlýk Tüzüðü’ne göre uzmanlýk
ve yan dal uzmanlýk eðitimini yap-
maktayken eðitimlerini tamamlama-
dan ayrýlmak isteyenler; Bakanlýkça
D ve C hizmet grubu illere tercihleri-
ne göre atanabilecek.

Atama taleplerini iptal ettirenler

mazeret durumlarýnda yeni bir deði-
þiklik olmadýðý sürece bir yýl süreyle
yeniden tayin talebinde bulunamaya-
cak.

Kapsam dýþý personel önceki yö-
netmelikte Bakanlýk tarafýndan belir-
lenirken, yeni yönetmelikle illerin
doluluk oranlarýna göre belirlenecek.

Hekimlerin haricinde diðer ku-
rumlardan Bakanlýða geçmek iste-
yen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Ka-
nuna göre çalýþan memurlarýn atama
dönemleri 4’ten 2’ye düþürüldü. Ba-
kanlýða geçecek olan memurlar sade-
ce Þubat ve Eylül aylarýnda atanabi-
lecek.

Kapsam dýþý uzman
tabipler yan dal
uzmanlarýnýn önünde

Bakanlýkça hazýrlanan kýdem cet-
velinde ise kapsam dýþý uzman tabip-
ler, yan dal uzmanlarýnýn önünde yer
aldý. 2, 3 ve 4 yýllýk lisansiyerlerin ve
yüksek öðretim mezunlarýnýn atana-
bileceði kadro unvanlarý da 2, 3 ve 4
yýllýk yüksek öðrenim mezunlarýnýn
önüne eklendi.

Alt bölgeye geçiþ yýlda bir
defa

Bir üst bölgeden bir alt bölgeye
geçecek olan personel önceden iste-
diði kadar baþvuruda bulunabiliyor-
ken yeni yönetmelikle bu da yýlda 1
defaya düþürüldü.

Yapýlan atamalarda mehil müdde-
tinden geçen sürelere hizmet puaný
verilmeyecek.

Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri
Birliði’ne baðlý tabip odalarýnýn bir yýllýk görev
sürelerinin tamamlanmasýnýn ardýndan gerçek-
leþtirdikleri ara genel kurullar sürüyor. Bu yýl,
Yozgat Tabip Odasý’nýn kurulmasýyla 57 olan
tabip odalarý sayýsý, yakýnda kurulacak Bilecik
Tabip Odasý ile beraber 58’e yükselecek. 

Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý sýrada, ara
genel kurullarýný tamamladýðý bilgisi gelen o-
dalar þöyle:

- Sývas-Erzincan Tabip Odasý - 22 Nisan 
- Adýyaman, Antalya, Denizli, Isparta-Bur-

dur, Kocaeli ve Muðla Tabip Odalarý - 28 Nisan

- Batman-Siirt ve Edirne Tabip Odalarý - 29
Nisan

- Ýstanbul, Gaziantep-Kilis, Balýkesir, Mer-
sin ve Rize-Artvin Tabip Odalarý - 5 Mayýs 

- Ankara ve Diyarbakýr Tabip Odalarý - 6
Mayýs 

Ara genel kurullarda, 1 yýllýk çalýþma döne-
mini üyelerinin bilgisine ve onayýna sunan ta-
bip odalarý, önümüzdeki dönem neler yapýlma-
sý gerektiði konusunda üyelerinin görüþlerini
aldýlar.

Zonguldak Tabip Odasý’nýn ara genel kuru-
lu 26 Mayýs’ta yapýlacak.

Týp Dünyasý - ISPARTA - Saðlýk
Bakanlýðý, Isparta’da da aile hekim-
liði uygulamasýný baþlattý. Isparta-
Burdur Tabip Odasý, uygulamanýn
baþlamasýyla birlikte, saðlýk hizmeti
veren personellerin çalýþmalarýnda
tam bir kaos ve keþmekeþ yaþandýðý-
ný, akýl almaz uygulamalarýn yürür-
lüðe koyulduðunu bildirdi. 

Aile hekimliði
uygulamasýna geçilen
Isparta’da, saðlýk
ocaklarýnýn yarýya yakýný
kapatýldý. 

86 saðlýk ocaðý ve 217 pratisyen
hekim ile yürütülen birinci basamak
saðlýk hizmetleri, 48 aile saðlýðý
merkezi ve 117 aile hekimliði ile yü-
rütülmeye baþlandý. Isparta-Burdur
Tabip Odasý, saðlýk ocaðý ve hekim
sayýsýndaki azalmanýn, özellikle ko-
ruyucu hekimliðin daha önemli ol-
duðu ilçelerde ve kýrsal bölgelerde
olduðuna dikkat çekerek, bu bölge-
lerde yaþayan vatandaþlarýmýz ceza-
landýrýldýðýný ve adeta saðlýk hizmeti
alamayacak duruma getirildiðini a-

çýkladý. Isparta-Burdur Tabip Oda-
sý’nýn verilerine göre, Yalvaç’ta daha
önce 16 olan Saðlýk Ocaðý sayýsý
7’ye, Þarkikaraaðaç’ta 10 olan Sað-
lýk Ocaðý sayýsý 2’ye, Eðirdir’ de 10
olan Saðlýk Ocaðý sayýsý 3’e, Senir-
kent’ te 4 olan Saðlýk Ocaðý sayýsý
2’ye, Gelendost’ ta 7 olan Saðlýk O-
caðý sayýsý 3’e, Gönen’de 2 olan
Saðlýk Ocaðý sayýsý 1’e, Keçiborlu’
da 4 olan Saðlýk Ocaðý sayýsý 2’ye,
Aksu’da 2 olan Saðlýk Ocaðý sayýsý
1’e düþürüldü. 

Vatandaþlarýmýz
kandýrýlýyor

Isparta-Burdur Tabip Odasý’ndan
yapýlan açýklamada, saðlýk ocaklarý-
nýn kapatýlmasýnýn ve hekim sayýsý-
nýn azaltýlmasýnýn hiçbir akýl ve
mantýkla açýklanamayacaðý belirtil-
di. Vatandaþlarýn “7 gün 24 saat hiz-
met” vaadi ile kandýrýldýðýna yer ve-
rilen açýklamada, aksine vatandaþla-
rýn aile hekimliði uygulamasý ile saat
17.00’den sonra ve hafta sonu hekim
bulamaz hale geldiði bildirildi. 

Açýklamada, Ýl Saðlýk Müdürlü-

ðü’nün aksaklýklarý gördüðü halde
yanlýþta ýsrar ettiðine dikkat çekildi.
Saðlýk Müdürlüðü’nün kendi eliyle
kapattýðý saðlýk ocaklarý hizmet vere-
mez hale gelince, bu kez devlet has-
taneleri acilleri ve toplum saðlýðý
merkezindeki hekimleri her gün de-
ðiþik bölgelere rotasyona gönderme-
ye baþladýðýna dikkat çekilirken,
“Bu yanlýþ uygulamalar sonrasý ise
bu kez il merkezindeki devlet has-

taneleri ve acilleri hasta yoðunlu-
ðu nedeni ile hizmet veremez hale
gelmiþ, hekimlerin iþ yükü artmýþ,
iþ ortamlarýnda huzur kalmamýþ-
týr” denildi. Isparta-Burdur Tabip O-
dasý açýklamasýnda, bu yoðunluktan
ve iþ ortamýndaki huzursuzluktan bý-
kan, katlanamayan hekimlerin istifa
etmeye, emekli olmaya baþladýðý,
hastanelerin hekim kadrolarý zayýfla-
dýðý ve hizmet kalitesinin düþmeye
baþladýðý uyarýsýnda bulundu. Bu du-
ruma, Isparta Çocuk ve Kadýn Do-
ðum Hastanesi’nde bu yanlýþ uygu-
lamalar sonrasý Çocuk Saðlýðý Uz-
maný sýkýntýsý çekilmesi ve hastalarýn
maðdur olmasý örnek gösterildi. Bu
kaosun sorumlusu olarak hep hekim-
lerin suçlandýðýna ve hedef haline
getirildiðine dikkat çeken Isparta-
Burdur Tabip Odasý, þu taleplerde
bulundu: 

- Saðlýk Ocaklarý kapatýlarak ve i-
çi boþaltýlarak deðil ancak geliþtirile-
rek desteklenerek birinci basamak
Saðlýk Hizmetleri sunulabilir.

- Pratisyen Hekimler arasýnda Ai-
le Hekimi, Toplum Saðlýðý Hekimi

gibi isimlerle derin ücret farký yara-
tan uygulamalardan bir an önce vaz-
geçilmeli, tüm hekimler arasýnda iþ
barýþý ve etik deðerlerin bozulmasýna
zemin yaratacak uygulamalardan u-
zak durulmalý.

- Devlet Hastanelerinde hekimler
arasý iliþkiyi bozan, hastaya müþteri
ve para gözü ile bakýlmasýna sebep
olan Performans Uygulamasýndan
bir an önce vazgeçilmeli, özlük hak-
larýna da yansýyan gerçek ve adil üc-
ret verilmelidir.

- Ancak saðlýk çalýþanlarýna hak
ettikleri ücret verildikten sonra, belli
süre ile sýnýrlý tüm saðlýk çalýþanlarý
arasýnda adil uygulanan ülke koþul-
larýna uygun, tüm bölgeleri kapsayan
gerçekçi bir Personel Daðýlým Cetve-
li uygulanabilir.

- Sosyal bir devletin sunmasý va-
tandaþýn da almasý hak olan saðlýk
hizmetlerinin, herkesin rahat eriþile-
bilir, ücretsiz bir þekilde almasýný
saðlayacak sevk zincirinin mutlaka
olduðu, saðlýk hizmetlerinin tek el-
den verildiði gerçekçi bir yapýlanma-
ya gidilmesi zorunludur.

Saðlýk ocaklarýnýn yarýya
yakýný kapatýldý. 86 saðlýk
ocaðý ve 217 pratisyen

hekimle sürdürülen 
saðlýk hizmetleri, 

aile hekimliði 
uygulamasýna 

geçilmesinden bu yana
48 aile saðlýðý merkezi
ve 117 aile hekimiyle 

yürütülmeye çalýþýlýyor. 
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baþlayacak. 15 Temmuz
günü radyo ve televizyonlardan propaganda
konuþmalarý baþlayacak, propaganda 21
Temmuz saat 18.00’de sona erecek.

Seçim tarihi eleþtiriliyor
Seçim tarihinin 22 Temmuz olarak belir-

lenmesi, yaz dönemi tatiline denk gelmesi ve
Türkiye’ye özgü koþullar nedeniyle oy kul-
lanma oranýný düþüreceði endiþesiyle karþý-
landý. Yaz ortasýnda bir seçim yapýlmasýna
karþý çýkanlar, Türkiye’de ilk kez Temmuz a-
yýnda seçim yapýlacaðýný belirterek, seçimle-
rin son yýllarýn en düþük katýlýmýyla yapýlaca-
ðýný iddia ediyorlar. 

Cumhurbaþkanýný halk seçecek
Erken seçim kararýnýn ardýndan anayasa

deðiþikliðini gündemine alan hükümet, Cum-
hurbaþkanýnýn halk tarafýndan ve “5 artý 5”
sistemiyle seçilmesini öngören düzenlemeyi
TBMM’den geçirdi. AKP tarafýndan hazýrla-
nan ve ANAP’lý bazý milletvekillerinin de
destek verdiði anayasa deðiþikliði teklifinin
cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesi-
ni öngören 4. maddesinin gizli oylamasýna
415 milletvekili katýldý. Oylamada, 350 ka-
bul, 56 ret, 4 çekimser, 4 boþ, 1 geçersiz oy
çýktý.

Söz konusu maddeye göre, Cumhurbaþ-
kaný, 40 yaþýný doldurmuþ, yüksek öðrenim
görmüþ TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve
milletvekili seçilme yeterliliðine sahip Türk
vatandaþlarý arasýndan, halk tarafýndan seçi-
lecek.

Cumhurbaþkanýnýn görev süresi 5 yýla in-
dirilecek; bir kimse, en fazla iki defa (5 artý
5) cumhurbaþkaný seçilebilecek.

Cumhurbaþkanlýðýna, TBMM üyeleri i-
çinden veya Meclis dýþýndan aday gösterile-
bilmesi, 20 milletvekilinin yazýlý teklifiyle
mümkün olacak. Ayrýca, en son yapýlan mil-
letvekili genel seçiminde aldýklarý geçerli oy-
larýn toplamý yüzde 10’u aþan partiler, ortak
aday gösterebilecek.

Seçim 22 Temmuz’da

Isparta’da aile hekimliði kaosu

Ankara 
Tabip
Odasý’nýn 6
Mayýs’ta
gerçekleþtirilen
ara genel
kuruluna 
yaklaþýk 300
hekim katýldý

Tabip odalarý ara genel 
kurullarý sürüyor Türkiye 22 Temmuz’da seçime

gidiyor. Anayasa 
Komisyonu’ndan geçen erken
seçim kararý ve seçim takvimi
Meclis Genel Kurulu’nda 
görüþüldü ve kabul edildi.
Kararýn ardýndan anayasa 
deðiþikliðini gündemine alan 
hükümet, Cumhurbaþkanýnýn halk
tarafýndan ve “5 artý 5” sistemiyle
seçilmesini öngören düzenlemeyi
TBMM’den geçirdi.
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Soldan Saða
1- Kiþinin aðzýnýn kokmasýndan

duyduðu aþýrý korku. 2- Kadýn hapisha-
nesi - Acýnma, yerinme. 3- Postu, kap-
lan postu gibi çizgili bir tür Afrika zeb-
rasý - Radyo dalgalarýnýn yankýsýný ala-
rak cisimlerin yerini ve uzaklýðýný sap-
tayan aygýt - Tavlada “üç” sayýsý. 4- Bir
aydýnlatma aracý - Týp dilinde derinin
kanlanmasýna verilen ad. 5- Yararlaný-
lan uygun koþul - Peþin parayla, belli
bir süre için bir þeye alýcý olma iþi. 6-
Avrupa’da yaþayan bir halk - Eti lezzet-

li bir balýk. 7- Bilgisiz,
kültürsüz kimse - Uçaðýn
hedefin üzerine dik olarak
saldýrmasý - Eski bir Hint
tanrýsý. 8- Ýzmir yöresine
özgü, daha çok sabah kah-
valtýsýndan sonra yenen
bir tür börek - Kayak. 9-
Uluslararasý Çalýþma Ör-
gütü’nün simgesi - “…….
çanakta cacýk / Peynirli
pide getirdiler / Ýstan-
bul’dayým sanki” (Nazým
Hikmet) - Nazilerin politi-
kasýnda Germen ýrkýndan
kimselere yakýþtýrýlan ad.
10- Bölmeli göçebe çadýrý
- Ýzmir-Aydýn otoyolunda,
Türkiye’nin en uzun tüne-

li. 11- Haber toplama ve yayma iþiyle
uðraþan kuruluþ - Antalya ilinde antik
bir kent. 12- Ülkemiz sularýnda yaþayan
ve “þip” de denilen mersinbalýðý türü -
Sarýklý din bilginleri - Satrançta bir taþ. 

Yukarýdan Aþaðýya
1- Su korkusu - Avrupa Birliði’nin

kýsa yazýlýþý. 2- Gözleri görmeyen - Taþ-
larý inceleyen bilim dalý. 3- Kalýnbaðýr-
saðý anüs yoluyla su fýþkýrtarak yýkama-
ya ve bu iþ için kullanýlan aygýta verilen
ad - Dinde baðnazlýðý aþýrýlýða vardýran

kimse. 4- Ýþaret - Öðütülmüþ tahýl - Ýtal-
ya’nýn en uzun ýrmaðý - En kýsa zaman
süresi. 5- Þifalý kaplýca sularýndan ya-
rarlanma iþleri - Ne zaman seni düþün-
sem / Bir ceylan su içmeye iner” (Ýlhan
Berk). 6- Düz ve geniþ arazi - Tatlý bir
çörek - Ýskambilde bir kaðýt. 7- Baþka
yere dikilmek üzere tohumdan yetiþtiri-
len körpe sebze ya da çiçek - Kuruntu.
8- Türkiye’nin ilk deniz araþtýrma ge-
misinin adý - Yaygý olarak kullanýlan bir
dokuma türü. 9- Genellikle Uzakdoðu
ülkelerinde B vitamini eksikliðinden
doðan hastalýk - “Fakat, lakin” anlamýn-
da kullanýlan baðlaç. 10- Duman lekesi
- El sýkýþma - Tanrýtanýmaz. 11- Saðlýk-
lý - Yat limaný. 12- Günlük yaþama ait
küçük ve geçici belgeleri toplama þek-
lindeki koleksiyonculuk - Ayak direme.

Hazýrlayan: Sedat Yaþayan
Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...
Amerika, çocuklarý ve
sivilleri bombaladý: 26 ölü

Baðdat’ýn kuzeyinde direniþçileri hedef
aldýðý açýklanan bir Amerikan saldýrý heli-
kopterinin açtýðý ateþte, sokaktaki 2’si çocuk,
5 kiþinin öldüðü bildirildi. 

Baðdat’ýn kuzeyindeki Amerikan güçleri-
nin sözcülerinden Yarbay Mike Donnelly,
saldýrý helikopterlerinin, direniþçilere ateþi
sýrasýnda sokaktaki 2’si çocuk, 5 sivilin vuru-
larak öldüðünü açýkladý. 

Amerikalý Yarbay, bazý basýn yayýn or-
ganlarýnda yer alan, dün helikopterin bir o-
kula ateþ ettiði haberlerinin ise doðru olma-
dýðýný iddia etti. 

“Olanlarýn derinden sarsýcý ve tamamen
talihsizlik olduðu” ifadesini kullanan Yarbay
Donnelly, sivillerin ölümüyle ilgili soruþtur-
ma açýldýðýný söyledi. 

Donnelly, direniþçilerin, “Diyala bölgesi-
nin Mandali kasabasý yakýnýnda yola patlayý-
cýlar yerleþtirdiklerinin görülmesinin, Ame-
rikan ordusunun hava desteðinin istenmesine
neden olduðu” ifadesini kullandý. 

Saldýrýda 2 direniþçinin de öldürüldüðünü
söyleyen Donnelly, ancak bölge halkýyla ya-
pýlan görüþmelerin ardýndan 5 sivilin de öl-
düðünün ortaya çýktýðýný kaydetti. 

Amerikan helikopterinin saldýrýsýyla ilgili
baþka kaynaklardan henüz bir açýklama ya-
pýlmadý. 

Uçaklar 21 sivili vurdu 
Afganistan’da Helmand Vilayeti Valisinin

açýkladýðý, bölgede militanlarla çatýþma sýra-
sýnda 21 sivilin ölümüne yol açan hava saldý-
rýsýnýn, NATO’ya baðlý güçler tarafýndan de-
ðil, ABD özel kuvvetleri tarafýndan düzen-
lendiði bildirildi. 

Vali Assadillah Vefa’nýn, Helmand’ýn
Sangin bölgesinde Taliban militanlarýna kar-
þý operasyon düzenleyen NATO komutasýn-
daki güçlerin dün geceki hava saldýrýsýnda
bir evi vurduðu, aralarýnda kadýn ve çocukla-
rýn bulunduðu 21 sivilin öldüðü yolundaki a-
çýklamasýndan sonra NATO, söz konusu böl-
gede faaliyetlerinin bulunmadýðýný bildirdi. 

Afganistan’da Uluslararasý Güvenlik ve
Destek Gücünün (ISAF) komutasýný yürüten
NATO, komutasýndaki güvenlik güçlerinin
bölgede faaliyetleri bulunmadýðýný, Helmand
Valisinin, ABD komutasýndaki koalisyon as-
kerlerinin Taliban militanlarýna karþý Sangin
yakýnlarýndaki operasyonlarýndan bahsedi-
yor olabileceðini kaydetti. 

ABD komutasýndaki koalisyon güçlerinin
sözcülerinden Binbaþý William Mitchell de,
askerlerinin bölgede “önemli” sayýda militan

öldürdüðünü, ancak sivil kayýplara iliþkin
bilgileri olmadýðýný söyledi. 

Öte yandan, bölge halkýndan bir kiþi, böl-
gedeki Soro köyünde çatýþmalar sýrasýnda
beþ evin bombalandýðýný, 38 kiþinin öldüðü-
nü, 20’den fazla kiþinin yaralandýðýný, Batýlý
ve Afgan güçlerinin evlerin vurulduðu böl-
geye halkýn girmesine izin vermediðini kay-
detti. 

Son olayla birlikte yerel Afgan yetkilile-
rin, son iki hafta içinde Batýlý güçler tarafýn-
dan çatýþmalarda ve operasyonlarda öldürül-
düðünü bildirdiði sivillerin sayýsý yaklaþýk
90’ý buldu. 

Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai
de, geçen hafta yaptýðý açýklamada, ülkenin
batýsýndaki operasyonlar sýrasýnda 51 sivilin
öldüðünün haber verilmesinden sonra, aske-
ri operasyonlar sýrasýnda sivil kayýplarýn ön-
lenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi ge-
rektiðini, sivil kayýplarýn “kabul edilemez”
olduðunu söylemiþti. 

Öte yandan, bir Taliban sözcüsü adýna ya-
pýlan açýklamada, “sivillerin öldürülmesinin
intikamýnýn alýnacaðý” ifadesi kullanýldý.
(Kaynak: DHA - 10 Mayýs 2007)

En pahalý ve en etkisiz
saðlýk sistemi ABD’de

Ülkelerin saðlýk sistemlerinin kýyaslandý-
ðý bir araþtýrmada, Amerikan saðlýk sistemi-
nin dünyanýn en pahalýsý, buna karþýn altý sa-
nayileþmiþ ülke içinde en etkisizi olduðu be-
lirlendi.

Commonwealth Fund adlý baðýmsýz bir a-
raþtýrma enstitüsü tarafýndan yayýnlanan a-
raþtýrmayý yapan ekonomistler, araþtýrmanýn,
Amerikan saðlýk sisteminin dünyanýn en pa-
halýsý olduðunu ortaya koyduðunu, ancak A-
vustralya, Kanada, Almanya, Yeni Zelanda,
Ýngiltere ile yapýlan kýyaslamada performans
açýsýndan son sýrada geldiðini belirttiler.

“Ayna ayna, söyle bana” adý verilen araþ-
týrmayla ilgili konuþan ekonomistler,
ABD’deki saðlýk profesyonellerinin, bilim-
sel bir desteðe dayanmadan, sürekli Ameri-
kan saðlýk sisteminin dünyanýn en iyisi oldu-
ðunu söyleyegeldiklerini belirterek, bu duru-
mun Pamuk Prenses hikayesini andýrdýðýný,
Amerikalýlarýn uluslararasý kýyaslama yap-
madan aynada kendi görüntülerine bakmakla
yetindiklerini kaydettiler.

Araþtýrmada, saðlýk kalitesi, hizmete ula-
þým, etkinlik ve eþitlik gibi konularda Ameri-
kan saðlýk sisteminin her seferinde diðer ül-
kelerin ardýnda geldiði ortaya çýkarken, Al-
manya’nýn hizmete ulaþým ve tedavi kalitesi,
Ýngiltere’nin de tedavide eþitlik, hizmete ula-
þým ve etkinlik kriterlerinde ilk sýrada geldi-

ði belirlendi.
Enstitünün Baþkaný Karen Davis,

ABD’nin saðlýk alanýnda evrensel anlamda
hizmete ulaþýmý saðlamayan tek ülke oldu-
ðunu belirterek, bu ülkede saðlýk için yapýlan
harcamayla daha iyi bir sisteme ve tedavide
etki düzeyine ulaþýlabileceðini söyledi.

Kiþi baþýna yýllýk tedavi harcamasý OECD
ülkelerindeki ortalama harcamanýn iki katýn-
dan fazla olan ABD’de nüfusun yüzde 15’ine
karþýlýk gelen 45 milyon kiþinin hiçbir saðlýk
güvencesi bulunmuyor.

OECD ortalamasý 2571 dolar iken, tedavi
harcamasý ortalamasý ABD’de 6102 dolar,
Kanada’da 3000 dolar civarýnda bulunuyor.
(Kaynak: ntvmsnbc.com-16 Mayýs 2007)

WHO: Kuþ gribi iþbirliði
yetersiz

Dünya Saðlýk Örgütü, Cenevre’de bugün
yýllýk genel kuruluna baþlýyor. 

Örgütün en üst düzey karar organý olan
kurul, 192 üyenin tamamýný bir araya getiri-
yor. 

Dokuz gün sürecek oturumlarda en geniþ
þekilde tartýþýlacak konulardan birisi, kuþ gri-
bi virüsü hakkýnda yapýlan araþtýrmalar. 

Kýsa adý WHO olan Dünya Saðlýk Örgütü
yetkilileri virüsün insanlar arasýnda bulaþabi-
lecek þekilde bir mutasyon göstermesi halin-
de bir grip salgýnýna dönüþmesinden endiþe
ediyorlar.

Bu alanda muhakkak uluslararasý iþbirliði
gerektiði belirtiliyor. 

WHO, tüm üyelerinden iþbirliði istese de
bu çaðrýlarýna yanýt bulamýyor. 

75 kiþinin kuþ gribi sonucu hayatýný kay-
bettiði Endonezya, geçen Aralýk ayýndan bu
yana virüs örneklerini örgüte sevketmiyor. 

Ýnsanlarda ortaya çýkan vakalar bir aþý ge-
liþtirilebilmesi için kilit önemde görülüyor. 

Ancak Endonezya hükümeti örgütün ör-
nekleri ilaç þirketlerine aktarma uygulamasý-
nýn pahalý aþýlar üretilmesinden baþka bir þe-
ye yaramayacaðýný, yoksul ülkelerin ise bun-
larý satýn alabilecek imkanlarý olmadýðýný be-
lirtiyor. 

Çok sayýda kuþ gribi vakasýnýn ortaya çýk-
týðý Çin de aylarca herhangi bir numune pay-
laþýmýna gitmedi. 

Örgüt bu konudaki anlaþmazlýklarýn, bu
genel kurul döneminde çözülmesini arzu edi-
yor. Yetkililer, bunun diðer önemli saðlýk ko-
nularýný gölgede býrakmamasýný umuyorlar. 

Dünya Saðlýk Örgütü’nün yeni genel mü-
dürü Margaret Chan ayrýca, örgütün Afri-
ka’da saðlýk koþullarýný iyileþtirme sözünü
tutabilmek için bütçesinde yüzde 15’lik bir
artýþa gidilmesini de isteyecek. 

Genel kurul toplantýlarý sýrasýnda sarý
humma hastalýðýna karþý yeni bir aþý kam-
panyasý baþlatýlacak. 

Kampanya ile 12 Afrika ülkesinde 48 mil-
yon kiþinin aþýlanmasý hedefleniyor. 

Gündemdeki bir diðer konu alkol kullaný-
mý. 

Dünya Saðlýk Örgütü tarihinde ilk kez
dünya genelinde alkol tüketiminin saðlýða et-
kilerini deðerlendirecek. (Kaynak: BBC
Türkçe - 14 Mayýs 2007)

Nikaragua’da kürtaj yasaðý
Nikaragua’da týbbi gerekçeli kürtajýn ya-

saklanmasýna karþý kampanyaya son olarak
Orta Amerika ülkelerinin týp çevreleri de ka-
týldý. 7 Mart Pazartesi günü bir açýklama ya-
pan Orta Amerika Kadýn ve Doðum Hekim-
leri Dernek ve Topluluklarý Federasyonu, Ni-
karagua’da kürtaj hakkýnýn yeniden tanýnma-
sýný talep etti. Týbbi amaçlý kürtaj uygulama-
sýnýn kadýn saðlýðýnýn korunmasýndaki vaz-
geçilmezliðini belirten uzmanlar, bu uygula-
mayý yasaklamanýn aðýr bedelleri bulundu-
ðunu bildirdiler. 

Nikaragua’da kilisenin desteðini almak
isteyen partiler son seçimler öncesinde çýkar-
dýklarý bir yasayla kürtajý tamamen yasaklan-
mýþlardý. Ýnsan yaþamýna mal olabilecek bu
yasaðýn iptali için mücadele veren kadýnlarýn
yüksek mahkemeye yaptýklarý baþvuru ise
henüz karara baðlanmadý. (Kaynak: Pul-
sar/Latinbilgi -G.Ç. - 09 Mayýs 2007)

Sahte ilaçta patlama

Birleþmiþ Milletler’in yayýnladýðý rapora
göre geliþmekte olan ülkelerde sahte ilaç sa-
yýsýnda patlama yaþanýyor.

Ýlaçlarý saðlýðýmýz korumak için alýyoruz
ama, ilaçlar yüzünden saðlýðýmýzdan da ola-
biliriz. Birleþmiþ Milletler’e baðlý Uluslara-
rasý Narkotik Kontrol Kurulu’nun raporuna
göre, geliþmekte olan ülkelerde, piyasadaki
ilaçlarýn neredeyse yarýsý sahte.

Özellikle internetten ilaç satýþýnýn baþla-
masýndan bu yana, bu ülkelerde hükümetle-
rin kontrolü büyük oranda yitirdiði belirtili-
yor. Ýnternet üzerinden ilaç satan þirketlerin,
reçetesiz satýþ yapabildiðine dikkat çekilen
raporda, hükümetlerin kontrolü artýracak ye-
ni yasalar çýkarmalarý öneriliyor.

Rapora göre, sahte ilaç sayýsýndaki büyük
artýþ önlenemezse uyuþturucu ticaretinin ye-
rini sahte ilaç ticareti alabilir. Uzmanlar sah-
te ilaçlarýn insan saðlýðý üzerinde ciddi tehli-
keler yaratabileceðini belirtiyor. (Kaynak:
ntvmsnbc.com - 1 Mart 2007)

‘2050’de 1 milyar iklim
mültecisi’

Uluslararasý bir yardým kuruluþu, küresel
ýsýnma sonucu en az bir milyar insanýn mül-
teci konumuna düþeceði uyarýsýnda bulunu-
yor. 

Örgüt nüfus hareketlerinin ciddi risk ya-
ratabileceðini belirtiyor

Yardým Kuruluþu Christian Aid’in hazýr-
lattýðý uyarýlarla dolu rapor, iklim deðiþimine
baðlý bu göçlerin gelecek 40 yýl içinde yaþa-
nacaðýný belirtiyor. 

2050 yýlýna kadar öngörüleri içeren rapo-
ra göre evlerini terkedeceklerin büyük bölü-
mü dünyanýn en yoksul ülkelerinde yaþayan-
lar olacak. 

Küresel ýsýnmanýn neden olacaðý, kurak-
lýk, seller ve çevresel deðiþimler dünyanýn
bazý bölgelerini yaþanýlmaz hale getirecek.

Örgüt ‘’Ýnsan dalgasý’’ olarak nitelediði;
açlýk, kýtlýk, kuraklýk ve sellerden kaynakla-
nacak dev nüfus hareketlerine karþý derhal
harekete geçilmesi gerektiðini vurguluyor. 

Ancak Christian Aid’in çalýþmasý küresel
ýsýnma mültecilerinin, insanlýk tarihinin en
büyük nüfus hareketi olacaðýna dikkat çeki-
yor. 

Halihazýrda çatýþmalar ve doðal felaketler
nedeniyle evlerinden olanlarýn sayýsý 155
milyon civarýnda. 

Raporun altýnda imzasý olan bilimadamla-
rýndan John Davison, kalkýnmýþ ülklerin þim-
di harekete geçmeleri gerektiðine dikkat çe-
kiyor:

John Davison, gelinen noktadan büyük
ölçüde sorumlu olduklarýný vurguladýðý zen-
gin ülkelerin hükümetlerinin ‘’uyum süreci’’
için 100 milyar dolarlýk bir fon ayýrmalarý
gerektiðini söylüyor. 

Bu fonun küresel ýsýnmanýn neden olaca-
ðý felaketten en fazla zarar görmesi muhte-
mel ülkelerde yaþayanlarýn yaþam biçimleri-
ni yeni sürece uyarlamalarýnda yardýmcý ola-
caðýný vurgulayan John Davison, böylece de,
bu insanlarýn kamplara, gecekondulara sü-
rüklenmelerinin önüne geçilebileceðine iþa-
ret ediyor. 

Christian Aid, kaynaklarýn zaten kýt oldu-
ðu bölgelerdeki nüfus hareketlerinin güven-
lik riskleri yaratacaðý; bunun ise sonunda
dünya çapýnda istikrarsýzlýk tehdidi oluþtura-
bileceði görüþünde. 

Davison, felaket tellallýðý yapmadýklarýný
söylüyor, ancak bazý uzmanlarýn tahminleri-
ni mütevazý bulduklarýnýn altýný çiziyor.

Kaynak: BBC/Keith Adams/14 Mayýs,
2007

Ýki hamlede mat

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

1-e4 c5
2-Af3 d6
3-d4 cxd4
4-Axd4 Af6
5-Ac3 a6
6-f3 e6
7-Fe3 b5
8-Vd2 b4
9-Aa4 Ad7
10-0-0-0d5
11-exd5 Axd5

12-Fc4 Af6
13-Fg5 Vc7
14-Fxd5 Axd5
15-Ke1 Fb7
16-Ve2 Vd6
17-Þb1 h6
18-Fh4 Af4
19-Vf2 Vc7
20-Af5 g5
21-Fg3 Kc8
22-Vd4 Kg8

23-c3 Kd8
24-Vxd8Vxd8
25-Kxd8Þxd8
26-Ae3 Fc6
27-Ab6 bxc3
28-bxc3 Fg7
29-Fxf4 gxf4
30-Ad1 Fb5
31-a4 Fd3
32-Þc1 Þc7
33-a5 Fh8

34-Þd2 Fb5
35-Kg1 Fc6
36-Þe2 Fe5
37-c4 Fd4
38-Af2 Fc3
39-Ae4 Fxa5
40-c5 f5
0 1

1-d4 f5
2-c4 Af6
3-Ac3 e6
4-Af3 d5
5-e3 c6
6-Fd3 Fd6

7-0-0 0-0
8-Ae2 Abd7
9-Ag5 Fxh2+
10-Þh1 Ag4
11-f4 Ve8
12-g3 Vh5

13-Þg2 Fg1
14-Axg1Vh2+
15-Þf3 e5
16-dxe5
Adxe5+
17-fxe5 Axe5+

18-Þf4 Ag6+
19-Þf3 f4
20-exf4 Fg4+
21-Þxg4 Ae5+
22-fxe5 h5#
0 1

Unutulmaz oyunlar

Glucksberg - Najdorf      1935

Leko, P (2763) - Topalov, V (2788)  2005

Çözüm:
1.Vh1tehdit Vh8
1……Þg72.Ade6
1……Þe52.Ac6
1……Kxh12.Ab3

Yeni oyunlar
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Küba halk saðlýðý siste-
mi, Dünya Saðlýk Ör-
gütü gibi uluslararasý

örgütler tarafýndan da tanýnan ve
halkýn yaþam ömrünün uzatýlma-
sý, bazý hastalýklarýn kökünden
kazýnmasý, önleyici ve iþleyen ka-
rakteri, yaygýn aþý sistemi, düþük
çocuk ölüm oraný ve bunun gibi
baþarýlarýyla elde edilen iyi so-
nuçlarla itibar edilen uluslararasý
saygýnlýða sahiptir. Saðlýk verile-
ri, geliþmiþ ülkelerin ulaþtýðý veri-
lerle ayný düzeyde, hatta çoðu za-
man çok daha üzerindedir. ADA-
YA HAKÝM SOSYAL SÝSTE-
MÝN YADSINAMAZ BÝR KA-
ZANIMIDIR. 

Buna karþýn, sosyalizme ters
düþen çýkarlar tarafýndan kontrol
edilen, büyük basýn kuruluþlarý-
nýn sansür güçlerini kullanmalarý
sebebiyle, yine saðlýk alanýnda bir
örnek teþkil edebilecek, uluslara-
rasý iþbirliði sistemi bu kadar iyi
tanýnmamaktadýr. 

Ama gerçekler yavaþ yavaþ
kendi yolunu açmaktadýr: Küçük
bir üçüncü dünya ülkesi olan Kü-
ba, bu alandaki uluslararasý iþbir-
liðinin öncülüðünü yapmaktadýr,
büyük ülkelerin arasýnda bile,
saðlýk alanýnda karþýlaþtýklarý zor-
luklarýn üstesinden gelmeleri için
diðer halklara yardým çerçevesin-
de benzer bir iþbirliðinde bulunan
baþka bir ülke mevcut deðildir. 

Neredeyse devrimin zafer ka-
zandýðý ilk andan itibaren, ada-
mýz, ciddi zorluklar ve yoklukla-
rýn yaþandýðý anlarda bile, diðer
halklara yardýmcý olmak üzere e-
linden gelen tüm çabasýný sarf et-
miþtir. Ýlk Küba Dayanýþma He-
kim Tugayý, 60’lý yýllarýn baþýnda
Cezayir’e gönderilmiþtir ve Mos-
taganen þehrinde “Che Gueva-
ra” Hastanesi tesis edilmiþtir. O
zamandan itibaren, týbbi yardým
planlarý tüm dünyaya, özellikle de
Asya, Afrika ve Latin Ameri-
ka’daki muhtaç ülkeler arasýnda
yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. 10 binden
fazla hemþire ve saðlýk teknisye-
niyle beraber, 69 ülkede çalýþan,
19 bini aþkýn Kübalý doktorumuz
mevcuttur. 

Ama bu týbbi yardýmýn felsefe-
si, bu ülkelerin kendi personelini
yetiþtirmelerine yardýmcý olmak
için de iþbirliði sunmayý içermek-
tedir, bu sebepten ötürü 305 Kü-
balý týp akademisyeni, 17 ülkenin
týp fakültelerinde ders vermekte-
dir, ayrýca týp eðitimi vermek üze-
re gerekli koþullara sahip olma-
yan bu ülkelerde ise Küba, 12 týp
fakültesi tesis etmiþtir. 

Bunun yaný sýra, 84 ülkeden
21.500 hekim, Küba üniversitele-
rinde bu uzmanlýk alanýnda eði-
tim görmektedirler ve þu zamana
kadar toplam 6 binden fazla týp
öðrencisi mezun edilmiþtir. 

Bugün, Afrika’nýn muhtaç ül-
kelerinin hemen hemen hepsinde,
saðlýk sisteminin geri kalmýþlý-
ðýndan ötürü daha fazla ilgi ve öz-
veri gerektiren bu yerlerde hiz-
metlerini para karþýlýðý almaksý-
zýn sunan, Küba Hekim Misyon-
larýný görmek mümkündür. 

Küba, dünyada tek bir örneði
daha olmayan, ihtiyaç duyulduðu
takdirde dünyanýn herhangi bir
yerinde doðal felaket durumunda
müdahale edebilmek üzere uz-
manlýk eðitimi almýþ 10 bin gö-
nüllü doktor ve saðlýk teknisye-
ninden oluþan özel bir tugay oluþ-
turmuþtur. XIX. yüzyýlda Kü-
ba’nýn baðýmsýzlýðý için savaþýr-
ken hayatýný kaybeden, Amerikalý
bir savaþçý, Henry Reeve’in adý
verilen bu tugay, Pakistan, Endo-
nezya, Filipinler, Bolivya, Guate-
mala ve diðer ülkelerde meydana
gelen depremlerde ve diðer fela-
ketlerde hizmetlerini sunmuþtur.
Aslýnda ilk misyonunu, New Or-
leans’ý yerle bir eden Katrina ka-
sýrgasý sonrasýnda yerine getirmiþ
olmasý gerekirdi, ama Amerikan

halkýna dayanýþmacý ve hiç bir çý-
kar gözetmeksizin sunduðu bu
teklifi, Amerika Birleþik Devlet-
leri’nin faþist hükümeti tarafýn-
dan geri çevrilmiþtir. 

Latin Amerika ve Karayip-
ler’le özel iþbirliði planlarý uygu-
lanmaktadýr ve önemli sayýda Kü-
balý hekim, hiç bir çýkar gözet-
meksizin, küçük ada ülkeleri hari-
cinde, Guatemala, Honduras, Ni-
karagua, Belize, Guyana ve Hai-
ti’de hizmet vermektedir. Sosyal
ve ekonomik durumun zorluklar
içerisinde olmasýndan ötürü Hai-
ti’yle özel bir iþbirliði tesis edil-
miþtir ve Haiti’nin halk saðlýðý
sisteminin büyük bir kýsmýný ga-
ranti eden 600’ü aþkýn doktoru-
muz burada çalýþmaktadýr. Ayrýca,
Haitili doktorlarýn eðitimine de
öncelik verilmiþ durumdadýr, bu
sebeple yüzlerce öðrenci burslu
olarak Küba üniversitelerinde e-
ðitim görmektedir. 

Latin Amerika Týp Üniversite-
si (ELAM), 10 yýlý aþkýn bir süre-
dir, Havana þehri yakýnlarýnda e-
ðitim vermektedir ve bu üniversi-
tede, adý geçen bölgeden yüzlerce
genç, eðitim görmektedir, ayrýca
içlerinde Amerika Birleþik Dev-
letlerindeki pahalý üniversitelere
ekonomik durumlarý el vermediði
için giremeyen ve kendi ülkele-
rinde eðitim alamayan fakir aile-
lerden gelen onlarca Amerikalý
öðrenci de yer almaktadýr. 

Bolivarcý Venezüella Cumhu-
riyeti ve Küba arasýnda tesis edi-
len, örnek bir iþbirliðinin ürünü o-
larak, tüm kýtadaki muhtaç halkýn
saðlýk sorunlarýný çözmek üzere
yaygýnlaþtýrýlan devasa bir planýn
bir parçasý olarak, Venezüella’da
da diðer bir Latin Amerika Týp Ü-
niversitesi açýlmýþtýr.  

Bu planlarýn bir parçasýný o-
luþturan diðer bir proje ise; Kü-
ba’nýn baþlattýðý ve daha sonra
Venezüella tarafýndan da benim-
senen, þimdi ise diðer ülkelerin de
desteðini alan “Mucize Operas-
yon” adýyla bilinmektedir, eko-
nomik durumlarý el vermediði i-
çin yeniden görmelerini saðlayan
veya görme yetilerini kaybetme-
lerini önleyen cerrahi bir operas-
yon geçiremeyen bu insanlarýn
yeniden görmelerini saðlamak ü-
zere planlanmýþtýr. Son iki yýl içe-
risinde “Mucize Operasyon”
kapsamýnda, 29 ülkeden yarým
milyonu aþkýn hasta tedavi edil-
miþtir ve 29 adet Ýhtisas Hastane-
sini kapsamýnda bir að oluþturul-
muþtur. Proje, önümüzdeki yýllar-
da milyonlarca insanýn tedavi e-
dilmesini öngörmektedir. 

Küba’nýn 17 yýl önce, diðer
yakýn ülkelerin halkýný da etkile-
yen, Ukrayna’daki termonükleer
tesisin patlamasý neticesinde ya-
yýlan radyosyandan etkilenen ço-
cuklarla ilgilenmek üzere Çerno-
bil Programýný tasarlamýþtýr. 29
Mart 1990’da Küba’ya gelen 136
çocuktan oluþan ilk grubu, Fidel
Castro, Havana’daki havaalanýn-
da karþýlamak üzere þahsen bek-
lemiþtir. O tarihten itibaren, Ha-
vana yakýnlarýndaki - dünyadaki
tek - ihtisas hastanesinde Ukray-
na, Rusya ve Belarus’dan 23 bin
çocukla ilgilenilmiþtir. Program,
hala yýlda ortalama 700 ila 800
çocuðu iyileþtirmeye ve saðlýðýna
kavuþturmaya devam etmektedir. 

Yukarýda vermiþ olduðum bil-
giler daha da geliþtirilebilir, ama
sanýrým buraya kadar anlattýkla-
rým SOSYALÝZMLE DAHA ÝN-
SANCIL VE DAHA ÝYÝ BÝR
DÜNYA MÜMKÜNDÜR sözünü
söylemek için yeterli olacaktýr. 

(3 Mayýs 2007) 
*Küba Cumhuriyeti

Büyükelçisi 

dayanýlarak yara-
týlan “vatan elden gidiyor” duygu-
sunun kitle tabanýnda çok kolaylýkla
“din de elden gidiyor” duygusuyla
buluþtuðunu, esasen bu tabanda
“milli” duygularla “dini” duygularýn
hiçbir zaman tam ayrýþmadýðýný,
“Türk-Ýslam sentezi” denen akýmýn
da bu doðal kaynaktan beslendiðini
düþünüyorum.  

Örgüt yapýlarýnýn nerelere kadar
uzandýðýný bilemediðimiz Rahip
Santoro’nun, Hrant Dink’in katille-
rinin ve “vatan için” misyoner bo-
ðazlayan fanatik tetikçilerin de bu
kaynaktan ilham aldýklarýndan endiþe
ediyorum.  Mitinglerde yapýlan bazý
konuþmalarýn, kendini ulusalcý diye
tanýmlayan “sonradan olma” milli-
yetçilerle, yakýn geçmiþi solcu katli-
amlarýyla tescilli geleneksel milliyet-

çi siyasi partilerin yayýnlarýnda bu fa-
natik cinayet çetelerinin “vatan-mil-
let-bayrak-din”den oluþan zenofo-
bik aidiyet dünyalarýna bol bol mal-
zeme saðladýklarýný görüyor ve izli-
yorum.

Türkiye’nin son 50 yýllýk yakýn ta-
rihinde, toplumun Ýslamileþtirilmesi
yolunda azýmsanmayacak bir mesafe
alýndýðýný, 1980 askeri darbesinin so-
lu ezmek için dinsel örgütlenmeyi
hýzlandýrarak bu alaný tahkim ettiðini,
son 10-15 yýl içinde özellikle iþ dün-
yasýnda bu akýmlarýn büyük bir güç
birikimini saðladýðýný, eðitim, saðlýk
ve emniyet teþkilatlarýnda çok ciddi
bir tarikat kadrolaþmasýnýn gerçekleþ-
tirildiðini, AKP iktidarýnýn bütün
“deðiþim” iddialarýna karþýn, yakýn
geçmiþin Maraþ, Çorum, Sivas,
“Hizbullah” gibi kanlý dinsel þiddet
eylemleriyle kamuoyu önünde açýk
bir hesaplaþmaya gitmediðini, yerel
yönetimler eliyle ülkedeki yaþam tar-
zýný Ýslamileþtirmek için inatçý bir ça-
ba harcadýðýný biliyorum.

Ancak bütün bu geliþmelere kar-
þýn “laiklik elden gidiyor” tarzý a-

bartýlmýþ bir toplumsal korku yarata-
rak, “zinde güçleri” göreve çaðýrma-
yý hem tehlikeli buluyorum hem de
güdülen amacýn tersi sonuçlar doður-
duðunu düþünüyorum.  Kamuoyu
yoklamalarýna bakýlýrsa, 27 Nisan
muhtýrasýndan sonra AKP’nin oy ora-
ný %40’lara ulaþmýþ durumda.  Öte
yandan AKP’nin temsil ettiði siyasi
kadronun toplumu Ýslamileþtirme ça-
balarý ayný zamanda bir tür modern-
leþme çabalarýyla beraber gidiyor.
Çok daha geniþ sosyo-ekonomik ke-
simlerden kadýnlar, toplumsal faali-
yetlere, iþ hayatýna, siyasete katýlýyor.
Yine kamuoyu yoklamalarýna bakýlýr-
sa, dinci kesimde “türban”, “imam
hatip liseleri” gibi konulardaki ýsrar
giderek ciddi þekilde gevþiyor.

Kuþkusuz bu görüþlerin yüzde yüz
doðru olduðunu ileri süremem ama
yine de “Türkiye Ýran olamaz” yo-
lundaki inancýmý muhafaza ediyo-
rum.  Ýster karþý, ister yandaþ olalým;
Türkiye’de AB ile entegrasyon süreci
devam ettikçe hiçbir siyasi iktidar bi-
zi toplum olarak laiklikten uzaklaþtý-
ramaz.  Bu ülkede laik yaþam tarzýný

savunanlarýn, zannedildiði gibi sade-
ce asker-sivil bürokrasi ve varlýklý
kent burjuvazisiyle sýnýrla olmadýðý,
çok geniþ ve kararlý bir orta sýnýf ta-
banýný da kapsadýðý çoktan beri bili-
niyordu.  Bu mitinglerin en önemli
kazanýmý, bu gerçeði dosta düþmana
göstermesi, laik yaþam tarzýnýn kýlýna
dokundurtmamaya kararlý kadýn ço-
ðunluðunun sesini yükseltmesidir.

Sonuç olarak daha uzun süre gün-
demimizi iþgal edeceði anlaþýlan mi-
tingler dizisinin ne yöne evrileceðini,
nasýl toplumsal ve siyasal geliþmele-
re yol açacaðýný, önümüzdeki erken
genel seçimleri ve cumhurbaþkanlýðý
seçimini ne yönde etkileyeceðini he-
nüz bilmiyoruz.  Umalým ki laik ya-
þamý savunan kadýn çoðunluðunun
zaman zaman sesi kýsýlmaya çalýþýlan
demokrasi ve barýþtan yana çaðrýlarý,
kutuplaþmayý, gerilimi, korkuyu, þid-
deti körükleyen, dýþlayýcý, ötekileþti-
rici çaðrýlarla gölgelenmesin, yüzde
10 seçim barajý ile 12 Eylül kalýntýsý
Anayasa ve yasalarla zaten sakatlan-
mýþ olan demokrasimiz yeni müdaha-
lelerle iyice rayýndan çýkmasýn.

Týp Dünyasý - ANKARA - Sos-
yal Güvenlik Kurumu’nun 19 Mart
2007 tarihinde yayýmladýðý “Hekim
Yetkilendirme Sistemi” baþlýklý ge-
nelge, Türk Tabipleri Birliði’nin giri-
þimleri sonucu ertelendi. Genelge, ai-
le hekimliði pilot uygulamasýna geçi-
len illerde görev yapan iþyeri hekim-
lerinin aile hekimliði belgesini almýþ
olmalarýný zorunlu kýlýyordu. TTB,
konuyla ilgili hukuki süreci baþlata-
rak, genelgenin hukuka ve bilime ay-
kýrý olduðu gerekçesiyle iptalini iste-
miþti. 

Hukuki süreç devam edi-
yor

TTB’nin yaptýðý hukuki baþvuru
sürerken, Sosyal Güvenlik Kurumu
genelgenin “ikinci bir talimata ka-
dar” uygulanmayacaðý açýklandý.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapý-
lan açýklamada, aile hekimliði pilot
uygulamasýna geçen ve geçmek üze-
re olan illerde aile hekimi yetki bel-
gesini almayan çok sayýda hekim bu-
lunduðunun anlaþýldýðý, bunun da bir
takým olumsuzluklara yol açtýðýnýn
görüldüðü bildirildi. Açýklamada,
“Genel Müdürlüðümüzce verilecek
ikinci bir talimata kadar geçecek
sürede, aile hekimliði yetki belgesi
istenilmeden mevcut iþyeri hekim-
lerinin yetkileri devam ettirilecek
ve yine bu sürece kurumumuzdan
ilk defa iþyeri hekimliði yetkisi ta-
lebinde bulunan hekimlerden de
söz konusu belge aranmayacaktýr”
denildi. 

TTB’nin uygulamanýn bütünüyle
iptal edilmesi için baþlattýðý hukuki
süreç devam ediyor.

dýþarýdan 
göz ...

Küba: Uluslararasý Týbbi Ýþbirliði
Örneði 

Ernesto Gomez Abascal *

gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Týp Dünyasý - ANKARA - Özel-
likle ilkbahar-yaz aylarýnda ortaya çý-
kan ve keneler yoluyla bulaþan Ký-
rým-Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA),
Mayýs ayý itibarýyla 3 can aldý. Nuri-
ye Baþaran’ýn ardýndan, KKKA þüp-
hesiyle hastaneye kaldýrýlan ve ilk te-
davisinin ardýndan Ankara Numune
Hastanesi’ne sevk edilen 4 çocuk an-
nesi 58 yaþýndaki Serpil Aygün ve 35
yaþýndaki Seyyare Karaca da yaþamý-
ný yitirdi. 

Aþý geliþtirilme
çalýþmalarýna baþlandý

Saðlýk Bakanlýðý, KKKA hastalýðý
için aþý geliþtirilme çalýþmalarýna
baþlandýðýný bildirdi. Saðlýk Bakanlý-
ðý’ndan yapýlan açýklamada, sonuçla-
rýn ilk 3 ay içinde alýnacaðý belirtildi. 

Saðlýk Bakanlýðý’nýn verilerine
göre Türkiye’de hastalýk ilk kez 2002
yýlýnda 17 kiþide görüldü. 2003 yýlýn-
da 133 vaka, 6 ölüm; 2004 yýlýnda
249 vaka, 13 ölüm; 2005 yýlýnda 266
vaka, 13 ölüm ve 2006 yýlýnda 438
vaka 27 ölüm tespit edildi. 

KKKA’nýn yoðun görüldüðü Ço-
rum, Tokat, Amasya, Sivas, Çankýrý
ve Yozgat gibi illerde hastalýktan ko-
runma yollarý konusunda halký bilgi-
lendirici broþür daðýtýlýrken uyarýcý a-
fiþler asýlýyor. 

Türkiye’de ölüm oraný
yüzde 5

Dünyada KKKA nedeniyle ölüm
oraný yüzde 10, Türkiye’de ise yüzde
5 civarýnda bulunuyor. Hastalýk, has-
talarýn yüzde 90’ýnda hafif bir klinik
seyir gösteriyor. Ateþ, halsizlik, kas
aðrýlarý, baþ aðrýsý, iþtahsýzlýk, bulan-
tý, kusma, bazen de ishal gibi belirti-

lerle or-
taya çýkýyor. Ýlerleyen

safhalarda aðýz ve deride kanamalar
ortaya çýkabiliyor. Aðýr seyirli hasta-
larda bu bulgular daha þiddetli olur-
ken, kanamalar artabiliyor. Belirtiler,
keneyle temas olmasý halinde 1-3
gün, hastalýklý kan veya dokuyla te-
mas halinde ise 3-13 gün arasýnda
kendini gösteriyor. 

Risk gruplarý
Hastalýk, genellikle virüsü taþýyan

kenenin ýsýrmasýyla bulaþýyor. Bunun
dýþýnda, viremik dönemdeki (kana
karýþma) hayvanýn kan ve dokularýy-

la temas halinde de bulaþma görüle-
biliyor. Kenelerin bulunduðu alanlar-
da çalýþanlar, piknik yapanlar, avcýlar
olduðu kadar, hekimler, saðlýk çalý-
þanlarý ve veteriner hekimler de risk
altýnda bulunuyorlar. 

Korunma yollarý
Kenelerin bulunduðu alanlar-

dan mümkün olduðunca uzak du-
rulmasý, hayvan barýnaklarý veya

kenelerin yaþayabileceði alanlarda
bulunanlarýn vücutlarýný belirli ara-
lýklarla muayene etmesi gerekiyor.
Çalý-çýrpý ve gür ot bulunan yerlerden
uzak durulmalý, bu gibi yerlere çýplak
ayakla veya kýsa giysilerle girilme-
mesi öneriliyor. Risk gruplarýnýn, or-
man iþçilerinin, hayvan sahiplerinin
özel olarak bu önlemlere dikkat et-
mesi gerekiyor.

Türkiye’de hastalýk riski bu aylar-
da yoðunlaþýyor. Havalarýn ýsýnma-
sýyla birlikte ortaya çýkan KKKA ris-
ki Mayýs-Haziran gibi baþlýyor, Tem-
muz ayýnda bu riskin artýyor ve Eylül
ayýnda da sona eriyor. 

Özellikle ilkbahar-yaz aylarýnda
ortaya çýkan ve keneler 
yoluyla bulaþan 
Kýrým-Kongo Kanamalý 
Ateþi, 3 can aldý. Saðlýk 
Bakanlýðý, Kýrým-Kongo 
Kanamalý Ateþi hastalýðý için
aþý çalýþmasý yürütüldüðünü
açýkladý.

baþ tarafý sayfa 3’te

Okmeydaný’nda “4. Murat usulü” teftiþ
zýlý bir açýklama
yaparak, Ýl Saðlýk

Müdürlüðü’nün uygulamasýný kýnadý.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü heyetinin, kamu
hizmeti veren bir hastaneye giriyor-
muþ gibi deðil de adeta bir “suç yu-
vasý”ný basýyormuþ gibi davranmasý,
o anda hangi iþlemlerin yapýldýðýna
bakýlmaksýzýn poliklinik odalarýna gi-
rilerek hekimlerin sorguya çekilmesi-
ne tepki gösterilen açýklamada, hasta
ve hekim haklarýnýn ihlal edildiði
vurgulandý. 

Bütün bu “teftiþler” sýrasýnda, he-
kimleri azarlamaya kadar varan bir
üslubun kullanýldýðýnýn, bir beyin
cerrahýnýn stetoskop taþýmadýðý ge-
rekçesiyle uyarýldýðýnýn belirtildiði a-
çýklamada, 

“Anlaþýlan o ki, Ýl Saðlýk Müdü-

rü de, “hastaneleri denetlemek”
kavramýndan, Saðlýk Bakaný ve
Baþbakan gibi hekimleri denetle-
meyi ve popülist bir þekilde hekim-
leri rencide etmeyi anlamaktadýr”
denildi. 

Bu “teftiþ”in, hastanenin iþleyiþi,
eksiliklerin tespiti, gerekli önlemlerin
alýnmasý gibi  amaçlarla deðil, “göv-
de gösterisi” amacýyla yapýldýðýna
yer verilen açýklamada, “Aksi halde
eðitim hastanesinde eðitimlerin
mesai saati dýþýnda yapýlmasý iste-

nemez. Hastalara 5-7 dakika gibi
dertlerini dinleme olanaðý bile sað-
lamayan poliklinik düzenlemesi ya-
pýlmasý istenip de arkasýndan has-
talara dönüp ‘hekimler sizinle ilgi-
leniyor mu, yeterince zaman ayýrý-
yor mu’ diye sorulamaz” denildi. 

Ýstanbul Tabip Odasý, “4. Murat
dönemini andýran” bu teftiþlerle il-
gili olarak Ýl Saðlýk Müdürlüðü’ne ve
Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne mektup gönderdi. Ýl
Saðlýk Müdürlüðü’ne gönderilen

mektupta, “Mesleðimizin olmazsa
olmaz önemdeki bir parçasý olan
deontolojik kurallarýn korunmasý
konusunda, Müdürlüðünüzün de
gerekli özen ve titizliði taþýyacaðýný
umuyor, yukarýda aktardýðýmýz
hususlarda gerekli düzenlemelerin,
meslek ilkelerimize uygun olarak
yapýlmasýnýn önemini ve gereðini
hatýrlatýyoruz” uyarýsýnda bulunul-
du.  

Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Baþhekimliði’ne gönderi-
len mektupta ise hastanenin polikli-
nik sayýlarýný artýran yeni çalýþma dü-
zeninin hem hastalara, hem hastane-
nin eðitim iþlevine zarar vereceði, he-
kimleri de maðdur edeceði ifade edil-
di.

Ödüllü doktor tutuklandý
dý. 

Basýna yansýyan haberlere göre,
Ýsmet Besen’i cezaevine götüren sü-
reç, Silopi Emniyet Müdürlüðü’nün
Ocak ayýnda baþlattýðý soruþturmayla
baþladý. Yeþil kartlý hastalarýn saðlýk
karneleri üzerinden yapýlan vurgunu
araþtýran polis, mahkeme kararýyla
bazý eczane sahipleri ile 3 No’lu Sað-
lýk Ocaðý’nda görevli Dr. Ýsmet Be-
sen’in telefonlarýný dinledi. 

Bu süreç devam ederken, Besen
14 Mart’da da Saðlýk Bakanlýðý tara-
fýndan “yýlýn doktoru” ödülüne layýk
bulundu. Ankara’da düzenlenen tö-
rende ödülünü Saðlýk Bakaný Recep
Akdað’ýn elinden alan Besen, ödülü
Þýrnak halký adýna aldýðýný da söyle-
miþti. 

Böylece, “yýlýn doktoru” seçilen
Besen’in, kýsa süre önce sonuçlanan

soruþturma sonucunda, eczanelerden
gelen yeþil kartlý hastalara yazdýðý pa-
halý ve “hayali” ilaçlar karþýlýðýnda
bazý eczane sahiplerinden menfaat
saðladýðý belirlendi. Delillerin toplan-
masýnýn ardýndan eczane sahipleri
Hasan ve Sadýk Tayþun, þebekeye
saðlýk karnesi temin eden altý kiþi, Dr.
Besen ile Dr. Þefik G. gözaltýna alýn-
dý. Zanlýlardan 9’u tutuklanýrken, Dr.
Þefik G. serbest býrakýldý. Besen’in
banka hesaplarý da incelemeye alýndý. 

Besen, yýlýn doktoru seçildikten
sonra yaptýðý açýklamalarda, Silopi
Saðlýk Ocaðý’nda hizmet verdiði za-
manlarda günde 400 kiþiyi muayene
ettiðini söylemiþti Ödül almaktan
duyduðu sevinci ve gururu ifade et-
mesinin zor olduðunu belirten Besen,
ödülü Þýrnak halký adýna aldýðýný da
eklemiþti.

Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi tehdidi baþladý

baþ tarafý sayfa 1’de

Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdür Vekili Mehmet Bakar’ýn da içinde
olduðu yaklaþýk 70 kiþilik bir heyet, 26 Mart gecesi ve 

27 Mart günü boyunca Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne “baskýn” teftiþ düzenledi.

baþ tarafý sayfa 1’de

Ýþyeri hekimliðinde 
yetkilendirmeye erteleme
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1800’lü yýllardan
(1857) bu yana, sos-
yal geliþim ve temel

insan haklarýnýn kullanýlmasý
için kadýnlarýn da erkeklerle e-
þit koþullarda olmasý ve kendi-
lerini geliþtirmelerine olanak
saðlamalarý gereksinimi ol-
muþtur. Bu noktada; kadýnlara
eþit haklarýn verilmesinin dün-
ya barýþýný güçlendireceði ka-
bul edilmiþtir. 

Kadýnýn toplumda etkin ký-
lýnmasý adýna bir taraftan onca
çaba sarf ediliyor iken bugün
dünyanýn durumuna baktýðý-
mýzda; son yýllarda artan kadýn
örgütlülüðü ve bilinç artýrýmý
çabalarýna raðmen gelinen dü-
zeyin hala yeterli olmadýðý a-
çýktýr. Türkiye’de okuma-yaz-
ma bilenlerin oranlarýna bakýl-
dýðýnda, kadýnlarýn erkeklerin
gerisinde kalmaya devam et-
tikleri görülmektedir. 6 ve üze-
ri yaþ nüfusunda, okuma-yaz-
ma bilmeyenlerin oraný kadýn-
lar arasýnda yüzde 30.07, er-
kekler arasýnda ise yüzde
10.01’dir. 

Dünyada yýlda 585.000 ana
ölümü olmaktadýr. Ana ölüm-
lerinin yüzde 99’u geliþmekte
olan ülkelerde olmaktadýr.
Dünyada ana ölüm hýzý, yüz
binde 430’dur. Bu oran; Afri-

ka’da yüz binde 870, Japonya
dýþýnda Asya’da yüz binde
380’dir. Avrupa’da ise Ana Ö-
lüm Hýzý yüz binde 36’dýr.

Türkiye’de; ana ölüm hýzý
ve nedenlerine iliþkin bilgiler
oldukça sýnýrlýdýr ve eldeki is-
tatistiki bilgiler, bana göre, e-
pey geri tarihlere iliþkindir.
Türkiye’de Ana Ölüm Hýzý ge-
liþmiþ ülkelerinkine oranla 30
kat daha fazladýr. Bu bile “Ka-
dýn Saðlýðý”na ve “Kadýn” ol-
ma bilinç açýsýna ufak da olsa
bir dikkat çekmeye yeterli bir
örnek deðil midir? Bu noktada
yapýlan araþtýrmalar, 1974 yýlý
için Ana Ölüm Hýzýný; yüz bin-
de 208 ve 1981 yýlý için ise yüz
binde 132 olarak belirlemiþtir. 

Bugün; Dünyadaki en fakir
ve eðitimsiz insanlarýn büyük
bir çoðunluðunu kadýnlar oluþ-
turmaktadýr. Kadýnlarýn bilim-
de, bürokraside, teknokraside,
meslek örgütlerinde ve siya-
setteki temsil oranlarýnýn son
derece düþük olduðu gözlem-
lenmektedir.  

Türkiye’de hala kadýnlar
erkeklere göre yüzde 25-50 o-
ranýnda daha az ücretle çalýþtý-
rýlmaktadýrlar.

Bu örnekleri çoðaltmak çok
mümkün ve hemen hepimizin
bilincinde… Ama inadýna tek-
rarlamak, inadýna güncel kýl-
mak gerekli diye düþünüyo-
rum.

Acaba Diyarbakýr’da ya da

Güneydoðu’da Kadýn olmak
ne anlama geliyor dersiniz? 

Diyarbakýr’da yapýlan bir
araþtýrmaya göre; araþtýrmaya
katýlan kadýnlarýn yüzde
79.4’ü okuma yazma bilmiyor.
Yüzde 30’unun evlilik yaþý, 15
ve altýnda. Ýlk çocuklarýný do-
ðurma yaþý 14 ila 18 yaþ ara-
sýnda deðiþiyor ve bu grupta o-
lan kýzlarýn oraný ise; yüzde
44.9.

Araþtýrma diyor ki; “Ra-
kamlar bir çok noktayý bel-
gelese de asýl öyküler satýr a-
ralarýnda gizli. Töre soru-
lunca çoðu suskun kadýnla-
rýn…” Araþtýrma sýrasýnda a-
þýlamayan tek duvar da bu ol-
muþ zaten. Çevrelerinde na-
mus cinayeti iþlenip iþlenme-
diði sorusuna yalnýzca, yüzde
6.4’lük bölümü ‘evet’ demiþ.
Berdel usulü evlenenlerin ora-
ný ne kadar biliyor musunuz?
“Yüzde 17.2.”

Güneydoðuda kadýn inti-
harlarý gün geçtikçe artýyor. Bu
intiharlarýn nedenleri arasýnda,
erken yaþta evlilik, erkeðin
birden fazla eþle evlenmesi,
kýzlarýn kendinden çok büyük
kiþilerle evlendirilmesi, top-
lumdaki cinsiyet ayýrýmcýlýðý,
eðitimsizlik, kýzlarýn miras
haklarýndan mahrum býrakýl-
masý, eþ seçiminde evlenecek
kýzýn görüþünün alýnmayarak
ebeveyninin karar vermesi gibi
sosyal etkenler sýralanmakta-
dýr. 

Kýsýtlý ekonomik olanakla-
rýn erkek çocuk lehine kulla-
nýlmasý, erkek egemen toplum
yapýsý, artan iç göçler ve dü-
zensiz kentleþme sonucu olu-
þan toplumsal, sosyal ve kültü-
rel erozyon, bölgeler arasý ge-
liþmiþlik düzeyine baðlý farklý-
lýklar, kadýn eðitimini olumsuz
yönde etkileyen faktörlerin ba-
þýnda gelmektedir.  

Ayþe’nin, Fatma’nýn, Zey-
nep’in, Berivan’nýn, Roj-
bin’nin ve diðerlerinin… Ký-
sacasý; hepsinin kadýn olmak-
tan yana öyküleri ayný aslýnda.
Toplum deðerlerinin çok geri-
sinde bulunmak ya da özetle:
“Yok sayýlmak”.

Konuya toplumsal boyutu-
nun yaný sýra, bir de mesleki a-
çýdan baktýðýmýzda “Kadýn
hekimlik nedir”, “Kadýn he-
kimler olarak mesleðimizi ic-
ra ederken ne gibi güçlükler-
le karþýlaþýyoruz”, “Mesleki
alanýmýzda ‘Toplumsal Cin-
siyet Ayrýmcýlýðý’ ne kadar
uygulanýyor”, “Kadýn he-
kimler olarak meslek örgü-
tümüzde ne kadar temsil edi-
liyoruz ve ne kadar iþlevse-
liz”, “Kadýn hekim olarak
görev yaparken kadýna yö-
nelik þiddet v.b gibi sosyal
yara konumundaki olgular
karþýmýza geldiðinde ne ka-
dar özgürce bu tür vakalara
yaklaþabiliyoruz”, “Bu alan-
da biz þiddet ve baský görü-

yor muyuz”, “Kadýn saðlýðý
denilince ne akla geliyor”,
“Toplumda kadýn saðlýðý so-
runlarý nelerdir”, “Kadýnla-
rýn halk saðlýðý sorunlarý ne-
lerdir”, “Kadýnlarýn saðlýk
hizmetlerine ulaþmada kar-
þýlaþtýklarý sorunlar neler-
dir”, “Kadýn Saðlýðý ile ilgili
göstergeler Türkiye’de ve
bölgemizde neden farklý ve
bu farklýlýðýn temel sebepleri
nelerdir”, ‘Türk Tabipleri
Birliði’nin ‘Kadýn Saðlýðý ve
Kadýn Hekimliðe’ iliþkin bir
ulusal politikasý var mýdýr”,
“Diyarbakýr Tabip Oda-
sý’nýn ‘Kadýn Saðlýðý ve Ka-
dýn Hekimlik’ konusunda
vizyonu var mýdýr”, “Hak ih-
lalleri ile kadýn saðlýðý ve ka-
dýn hekimlik nasýl baðdaþtý-
rýlabilir”, “Kapitalizmle ka-
dýn Saðlýðý nasýl iliþkilendiri-
lebilir”, “Giderek artan iþ-
sizlik ve yoksulluk koþullarý,
demokrasi ve barýþ kavram-
larý ile kadýn saðlýðý ve kadýn
hekimlik arasýndaki baðlar
nasýl kurulabilir?” ... gibi on-
larca sorunun cevabýný ara-
mak, bu sorularý özgürce, yü-
reklice tartýþabilmek, slogan-
laþmýþ, kalýplaþmýþ ifade bi-
çimleri yerine aktif, fonksiyo-
nel ve sürdürülebilen baþka bir
deyiþle yaþayan politikalar o-
luþturabilmek ve bunlarý uygu-
lamaya koyarak tecrübe kaza-
nýmýný saðlamak…

Evet! Bütün istek bu… Bu
istek ile Diyarbakýr Ta-
bip Odasý “Kadýn He-
kimlik Kadýn Saðlýðý
Komisyonu”nu kur-
muþtur. Emeði geçen
herkesin eline, yüreði-
ne saðlýk.

Yýllarca Türk Tabip-
leri Birliði Merkez
Konseyi Baþkanlýðý
yapmýþ ve bu görev sü-
resi içerisinde birçok
baþarýlý çalýþmalara ve
açýlýmlara ‘Kadýn Eli’
deðdirmiþ olan sevgili
ablamýz Füsun Sayek’i
bu alanda vermiþ oldu-
ðu yürekli çabalarýndan

dolayý bir kez daha rahmetle
ve bir kez daha þükranla, onur-
la ve minnetle anmak gerekli
diye düþünüyorum.

- Her an yaptýklarýnla aklý-
mýzdasýn Füsun abla, hep yol
göstericimizsin, hep yanýmýz-
da…

Ve… yine mutlak gerekli-
likten kaynaklanan nedenle o-
luþturulan ve çok da yararlý o-
lan hatta ve hatta þimdiden çok
baþarýlý iþlere imza atacaðýn-
dan çok ama çok emin oldu-
ðum ‘Türk Tabipleri Birliði,
Kadýn Hekimlik Kadýn Sað-
lýðý Kolu’nun da kurulduðu
Merkez Konseyi üyelerinden
Dr. Hülya Biriken’in ifadeleri
ile müjdelenmiþtir. Türk Ta-
bipleri Birliði’ne, Tüm odala-
ra, topluma ve özellikle de tüm
kadýnlara ‘hayýrlý olsun.’

Bu doðumu yaptýran tüm
Hekim arkadaþlarýma tekrar
‘teþekkürler’...

Þimdi artýk sýra; bu yeni do-
ðan Komisyonun çalýþma alan-
larýný ve faaliyetlerini belirle-
mede ve var gücümüzle çalýþ-
mada…

KAYNAKLAR:
1-BM-CEDAW’a hazýrlanan

2.ve 3.cü birleþtirilmiþ periyodik Tür-
kiye Raporu; Ankara-1993.

2-Diyarbakýr Büyükþehir Beledi-
yesi ‘Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi’ çalýþma dökü-
maný - Halime Sarý Sabuncu - 2006

*Diyarbakýr Tabip Odasý

Kadýn he-kimlik 
Uzm. Dr. Uður Iþýk*

MARE NOSTRUM
En uzun koþuysa elbet Türkiye’de de devrim
O, onun en güzel yüz metresini koþtu
En sekmez lüverin namlusundan fýrlayarak...
En hýzlýsýydý hepimizin.
En önce göðüsledi ipi...
Acýyorsam sana anam avradým olsun.
Ama aþk olsun sana çocuk, aþk olsun!

Can Yücel

Deniz Gezmiþ, 
Yusuf Aslan ve 
Hüseyin Ýnan’ý 

anýyoruz…
6 Mayýs 1972

Týp Dünyasý - ANKARA -
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO)
tarafýndan ana temasý “Aþýla,
Koru, Önle” olarak belirlenen
“Aþý Haftasý” 16-22 Nisan ta-
rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.
Hafta boyunca, çocuklarýn aþý
kayýtlarý gözden geçirilerek ek-
sik aþýlarýn tamamlanmasýna
çalýþýldý.

Aþý takvimindeki menenjit
ve çocuk felci aþýlarýný difteri-
boðmaca-tetanoz karma aþýsýy-
la birleþtirme kararý alan Saðlýk
Bakanlýðý, rutin kullanýmdaki
“tam hücreli” boðmaca aþýsý ye-
rine, yan etkileri daha az “asel-
lüler” boðmaca aþýsý uyguladý.

Aþý takvimi
Türkiye’de uygulanan ço-

cukluk çaðý aþý takvimi ise þöy-
le: 

- BCG: 2. ayýn sonunda bir
doz 

- DBT: 2., 3. ve 4. aylarýn
sonunda birer doz, 16-24 ay a-
rasý rapel (tekrar) doz

- Hib: 2., 3. ve 4. aylarýn so-
nunda birer doz, 16-24 ay arasý
rapel doz

- OPV: 2.,3. ve 4. aylarýn so-
nunda birer doz, 16-24 ay arasý
ve ilköðretim 1. sýnýfta rapel
dozlar

- KKK: 12. ayda bir doz ve
ilk öðretim 1. sýnýfta rapel doz

- Hepatit B: Doðumda, 1. ve
6. aylarýn sonunda birer doz, il-
köðretim 8. sýnýfta rapel doz

- Td: Ýlköðretim birinci ve 8.
sýnýflarýnda

- Kýzamýkçýk: Ýlköðretim 8.

sýnýfta
Saðlýk Bakanlýðý Temel Sað-

lýk Hizmetleri Genel Müdürlü-
ðü’nden yapýlan açýklamayla,
bir bebeðin ilk yaþýnýn sonuna
kadar 1’er doz BCG ve KKK,
3’er doz DBT, polio aþýsý, hepa-
tit-B ve Hib aþýlarýnýn tamamýný
almasý gerektiðini bildirildi. A-
çýklamada, aþýlarýný uygun sayý
ve aralýklarla almayan çocukla-
rýn yeterince korunamadýðýna
dikkat çekildi. 

Aþýlar birleþtirildi
Aþý takvimindeki Difteri-

Boðmaca-Tetanoz (DBT) kar-
ma aþýsýnýn menenjit (Hib) ve
çocuk felci (OPV) aþýlarýyla
birleþtirilirken, yeni uygulama-
ya göre ilk 3 dozun DBT ve Hib
aþýlarýyla birlikte enjekte edile-
ceðini, kalan son dozun ise yine
aðýzdan verileceði bildirildi.
Saðlýk Bakanlýðý birleþtirme ka-
rarý alýnan aþýlar için ihale süre-
cini baþlatýrken, uygulamaya bu
yýl içinde geçileceði kaydedildi.
Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk
Hizmetleri Genel Müdürlü-
ðü’nün bilgilerine göre, birleþ-
tirilen aþýlar, Avrupa’da olduðu
gibi 5’li kombinasyon þeklinde
bir enjeksiyon içinde dolu ola-
rak alýnacak. Bebeklere uygula-
nacak enjeksiyon sayýsý azala-
cak. Ayrýca þiþlik, yüksek ateþ,
huzursuzluk ve devamlý aðlama
gibi þikayetlere neden olan ru-
tin kullanýmdaki tam hücreli
boðmaca aþýsý yerine, yan etki-
leri daha az asellüler boðmaca
aþýsý uygulanacak. 

Aþý haftasý sona erdi
Saðlýk Bakanlýðý aþý takvimindeki menenjit ve 

çocuk felci aþýlarýný difteri-boðmaca-tetanoz karma
aþýsýyla birleþtirdi.

Týp Dünyasý - ANKARA - 21-28
Nisan Ebeler Haftasý ve 12-18 Mayýs
Hemþirelik Haftasý kutlandý. Çalýþma
koþullarýndan, maaþlara kadar pek çok
sorunla boðuþan ekip arkadaþlarýmýz,
haftalarýný buruk kutladýlar. 

12-18 Mayýs günleri arasýnda Hem-
þirelik Haftasý’nda hemþirelerin sorun-
larý bir kez daha dile getirildi. Saðlýk a-
lanýnda yürütülen politikalar nedeniyle
çalýþma koþullarý aðýrlaþan, düþük maaþ
nedeniyle geçim sýkýntýsý çeken hemþi-
reler, bu hafta boyunca düzenledikleri
etkinlikler ve eylemlerde sorunlarýný di-
le getirdiler. Hemþireler, Ýstanbul ve An-
kara’da yaptýklarý eylemlerle sorunlarý
çözülmeden yapýlan kutlamalarýn ken-
dilerini mutlu etmediðini dile getirdiler. 

Ýstanbul’da SES Þiþli Þube üyesi
hemþireler, Þiþli Etfal Hastanesi Konfe-
rans Salonu önünde bir araya geldiler.
“Ücretsiz kreþ istiyoruz”, “Angarya
istemiyoruz” sloganlarýný atan emekçi-
lere seslenen Þube Baþkaný Rabia Tun-
cer, bir hemþireler haftasýný daha sorun-
larla karþýladýklarýný ifade etti. Yetkilile-
rin her sene olduðu gibi ayný yalanlarý
söyleyeceklerini belirten Tuncer, “Gene
bize, saðlýðýn en cefakarlarý, beyaz
melekleri diyecekler, ama sorunlarý-
mýz her geçen gün artýyor” diye ko-
nuþtu. 

Tuncer’den sonra konuþan Þube Eði-
tim Sekreteri Selma Ateþ Yýlmaz da son
yýllarda saðlýk alanýnda yaþanan yýkýmýn
en çok saðlýk emekçilerini etkilediðini i-
fade etti. Döner sermaye yerine sabit üc-
ret, ücretsiz kreþ, haftalýk 40 saat çalýþ-
ma ve nöbet sonrasý izin istediklerini
belirten Yýlmaz, bunlarý alana kadar
mücadele edeceklerini dile getirdi. 

SES Adana Þubesi de Çukurova Üni-
versitesi Týp Fakültesi Balcalý Hastane-
si’nde bir eylem yaptý. Yapýlan açýkla-
mada, bugün ebe ve hemþirelerin “aile
hekimliði elemaný” olarak görülerek u-
cuz iþ gücü haline getirilmek istendiði
belirtildi. Saðlýkta yýkým politikalarýna
karþý hemþirelerin mücadelesinin sürdü-
ðüne yer verilen açýklamada, “Eþit, üc-
retsiz ve nitelikli saðlýk hizmetinin ve-
rilebileceðini biliyoruz. Bizler, ebe ve

hemþirelik görev tanýmlarýnýn net o-
larak yapýlmasýný, saðlýk evleri ve o-
caklarýna yatýrým yapýlmasýný, saðlýk
çalýþanlarýnýn insanca yaþayacak dü-
zeyde bir ücret almasýný istiyoruz”
denildi

Ebeler yasalarýný istiyor
21-28 Nisan tarihleri arasýnda hafta-

larýný kutlayan ebeler ise Ebelik Yasa-
sý’nýn çýkartýlmasýný istiyorlar. Türki-
ye’de, ebelik mesleðinin öneminin yete-
rince anlaþýlmadýðýndan yakýnan ebeler,
“Oysa ebelerin birinci basamak sað-
lýk hizmetlerinde çok önemli bir rolü
vardýr” diyerek mesleklerine hak ettik-
leri önemin verilmesini talep ediyorlar. 

Özellikle Doðu ve Güneydoðu Ana-
dolu Bölgesi’nde görev yapan ebelerin
çalýþma koþullarý ve mesleki zorluklar
anlamýnda daha büyük sýkýntýlar yaþadý-
ðýný dile getiren ebeler, bu bölgelerde
görev yapan ebe sayýsýnýn da yetersiz
olduðuna dikkat çekiyorlar. 

Ebeler, yaþadýklarý sorunlarýn gideri-

lebilmesi için þu taleplerde bulunuyor-
lar: 

- Hizmet içi eðitim programlarýna a-
ðýrlýk verilmeli

- Maaþlar insanca yaþayabilecek ye-
terli düzeye yükseltilmeli

- Çalýþma ortam ve koþullarý düzen-
lenmeli

- Ebelik görev tanýmý yeniden yapýl-
malý

- Mesai saatleri düzenlenmeli
- Ebelik yasasý bir an önce çýkartýl-

malý

Týp Dünyasý Gazetesine www.ttb.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz

Hemþirelik Haftasý ve Ebeler Haftasý kutlandý
21-28 Nisan Ebeler, 

12-18 Mayýs Hemþireler 
Haftasýydý. Çalýþma 

koþullarýndan, maaþlara kadar
pek çok sorunla boðuþan ekip

arkadaþlarýmýz “hafta”larýný 
buruk kutladý. 


