
Týp Dünyasý – ANKARA – Saðlýk Bakanlýðý il
saðlýk müdürlüklerine bir yazý göndererek, il sýnýrlarý i-
çinde çalýþan uzman hekimlerden “yeterince verim a-
lýnamayanlarýn” 9 Ocak 2009 tarihine kadar bakanlý-
ða bildirilmesini istedi. 

Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Orhan Koç imzasýyla il saðlýk müdürlükle-
rine gönderilen yazýda þöyle denildi:

“Ýliniz emrinde aktif olarak çalýþan uzman tabip-
lerden yeterince verim alamadýðýnýz (saðlýk sorun-
larý, ruhsal sorunlar, liyakatsizlik, yaþlýlýk v.s.sebep-
lerle) personel bilgilerinin ekte
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dýþarýdan 
göz ...

“Radyo ve televizyon yayýnlarýnýn
geliri reklamlardýr. Ýlaç ve saðlýkla ilgi-
li tedavi yöntemleri hakkýndaki rek-
lamlarýn nasýl olacaðý veya nasýl ya-
yýnlanacaðý sürekli tartýþma konusu-
dur...”

Av.Fikret Ýlkiz yazdý Sayfa 7’de

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

27Aralýk’ta kentin ufukla-
rýna cehennem þenlikle-

rini andýran ýþýk, ateþ ve duman
yaðdýran o ilk bombalarýn düþme-
ye baþlamasýyla birlikte, her gün
Gazzeli yaralý ve ölü çocuklarýn
kahredici 

gündem ...

devamý sayfa 3’te

Gazzeli Ölü Çocuklar
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Þubat ayý baþýnda Baþbakan’a iletilecek
imzalara yenisini eklemek, saðlýk ala-

nýndaki sorunlara “dur” demek, imzalarý kararlý bir “ses”e dönüþtürmek i-
çin geç deðil… Sayfa 5’te

Baþbakan’a iletilecek

Türk Tabipleri Birliði’nin, saðlýk alanýnda
yaþanan olumsuzluklara karþý baþlattýðý

imza kampanyasý sürüyor. Tabip odalarý aracýlýðýyla tüm Türkiye çapýnda
yürütülen imza kampanyasý, saðlýk çalýþanlarýnýn uðradýðý fiziki þiddetten
güvencesiz çalýþmaya, maaþ artýþýndan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Ta-
sarýsý’nýn durdurulmasýna kadar bir dizi talebi içeriyor.

Gerekçesi ne olursa
olsun mazur
görülemeyecek olan
bu davranýþý
gerçekleþtiren
Dr. Özertürk acaba
nasýl biri ? Sayfa 4’te

Týp Dünyasý – ANKARA – Kýsa süre önce yayým-
ladýðý bir genelgeyle, üniversite öðretim elemanlarýnýn
meslek kuruluþlarý bünyesinde görev yapmalarýný “izi-
ne” baðlayan Yükseköðretim Kurulu (YÖK), þimdi de
týp fakültelerini zora sokacak yeni bir karara imza attý.
YÖK Genel Sekreteri Turgut Kýlýç imzasýyla üniversite
rektörlüklerine gönderilen yazýyla, týp fakülteleri bün-
yesindeki týp eðitimi anabilim dallarýnýn, bundan sonra
saðlýk bilimleri enstitülerinin bünyesine alýnacaðý bildi-
rildi. Týp fakültelerinde ve týp eðitimi ana bilim dalla-
rýnda tepkiyle karþýlanan kararýn gerekçesi halen belli
deðil.  

TEB ile SGK
anlaþtý

Týp eðitimine
YÖK darbesi

2009 Ýlaç Alým Protoko-
lü, TEB’in yürüttüðü ey-
lemlilik süreci ve uzun sü-
ren görüþmeler sonucun-
da, 19 Ocak gecesi geç
saatlerde imzalandý. 

Sayfa 4’te

YÖK, rektörlüklere yazý göndererek, týp fa-
külteleri bünyesindeki týp eðitimi ana bilim
dallarýnýn, saðlýk bilimleri enstitüleri bünyesi-
ne alýnacaðýný bildirdi. Týp fakültelerinde ve týp
eðitimi ana bilim dallarýnda tepkiyle karþýla-
nan kararýn gerekçesi halen belli deðil. 

SUT’ta yap-boz, 
sevkte fiyasko

Resmi Gazete’nin mü-
kerrer sayýsýnda yayýmla-
narak yürürlüðe giren teb-
lið ile Saðlýk Uygulama
Tebliði’nin çeþitli maddele-
rinde deðiþiklikler yapýldý.
Aile hekimliðindeki sevk
uygulamasý önce uygula-
maya yeni geçilmesi bek-
lenen 19 ilde, sonra da uy-
gulamaya geçilmiþ olan 4
ilde ertelendi. Sayfa 7’de

Týp Dünyasý – DÝYARBA-
KIR - Saðlýk Bakanlýðý, uygula-
malarý ile saðlýðýn planlama iþi
olduðunu unutturmaya devam e-
diyor. Saðlýkta dönüþüm progra-
mý ile ikinci basamak tedavi üni-
telerini iþletmeye çevirerek ta-
nýnmaz hale getirmesi bir yana,
artýk ulaþýlabilirliði de zorlaþtýrý-
yor. Diyarbakýr tam da böyle bir
sürecin eþiðinden döndü. Saðlýk
bir kez daha Diyarbakýr’da da
günlük siyasetin malzemesi hali-
ne getirildi. Hükümet yaklaþan
yerel yönetim seçimlerini almak
adýna Diyarbakýr’daki yataklý te-
davi ünitelerini sosyal ve nüfus
gerçeklerini dikkate almaksýzýn
altüst etmeye çalýþtý. Ancak bu
sefer halk saðlýðýna sahip çýktý. 

Hastaneme
Dokunma

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Di-
yarbakýr Devlet Hastane-
si’ni þehir dýþýna taþýma gi-
riþimi, Diyarbakýr Tabip O-
dasý ve SES Diyarbakýr
Þubesi’nin giriþimleriyle
durduruldu. Hastanenin
taþýnmasý kararýna karþý
yaklaþýk 20 bin imzanýn
toplandýðý Diyarbakýr’da
Saðlýk Bakanlýðý kararýn-
dan geri adým attý. 

Ýsrail’in 1 ayý aþkýn 
süredir Filistin’e
yönelik olarak 
yürüttüðü 
saldýrýlar, iki taraflý 
ateþkes kararý ile
sona erdi. Saðlýk
meslek örgütleri
bu süre içinde, 
çeþitli etkinlikler ve 
eylemlerle 
saldýrýyý 
protesto ettiler. 

2. S a y f a d a

15 Þubat’ta 
miting var!

Emek ve meslek 
örgütlerinin 

çaðrýsýyla 
düzenlenen 
“Ýþsizliðe ve 

Yoksulluða Hayýr! 
Emek ve 

Demokrasi Mitingi” 
15 Þubat’ta 
Ýstanbul’da 

gerçekleþtirilecek.

devamý sayfa 5’te

devamý sayfa 3’te

devamý sayfa 3’te

Ýsrail þimdilik durdu
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Týp Dünyasý – ANKARA –
Ýsrail’in Filistin’e yönelik olarak
yürüttüðü saldýrýlar iki taraflý a-
teþkes kararý alýnmasý ile þu aþa-
mada sona erdi. Yaklaþýk 1 ay sü-
ren ve bini aþkýn kiþinin öldüðü,
binlerce kiþinin yaralandýðý saldý-
rýlar süresince, Türk Tabipleri
Birliði’nin de aralarýnda olduðu
saðlýk meslek ve demokratik kitle
örgütleri, çeþitli protesto etkinlik-
leri ve eylemleri düzenleyerek,
saldýrýnýn sona ermesini istediler. 

Saldýrýlarýn ilk baþladýðý 27 A-
ralýk tarihinden devamý sayfa 7’de

Klinik Araþtýrmalar 
Yönetmeliði 
yayýmlandý

Resmi Gazete’de yayýmlanarak 
yürürlüðe giren yönetmeliðin 

önceki yönetmeliðe göre 
olumlu geliþmeler içerdiðini 
belirten Prof. Dr. Oðuz Güç,

ancak tüm klinik araþtýrmalarýn 
mutlak kontrolünün 

Saðlýk Bakanlýðý’na verilmesinin 
doðru olmadýðýný belirtti. 

Fotoðraf: Jülide Kaya

Baþhekim 
meslektaþýna
saldýrdý!

Bir imza, 
Bir imza daha!Hekime þiddet bu kez hastane içinden

geldi. AKP’nin Kartal Dr. Lütfü Kýrdar EAH
Baþhekimliðine getirdiði Yusuf Özertürk, has-
tane hekimlerinden hematolog Dr. Dilek Ar-
gon’u, odasýna çaðýrarak aðýr hakaret ve teh-
ditler eþliðinde darp etti. TTB ve Ýstanbul Ta-

bip Odasý, baþhekimin
derhal görevden alýn-
masýný istedi.  Sayfa 4’te

“Verimsiz” 
hekimler 
listeleniyor!

Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine
bir yazý göndererek, il sýnýrlarý içinde çalýþan
uzman hekimlerden “yeterince verim alýna-
mayanlarýn” bakanlýða bildirilmesini istedi.

Ýmza kampanyasý sürüyor

Maliye Bakanlýðý, vali-
liklere ve rektörlüklere
gönderdiði bir yazýyla,
hastanelerde çalýþan sað-
lýk personeline verilen ye-
meklerin ücretli hale geti-
rilmesini istedi. Sayfa 6’da

Avrupa’da
2 milyon hekimi
ilgilendiren karar

Avrupa Parlamentosu, Avru-
pa Konseyi’nin hekimlerin haf-
tada 48 saatten 65 saate varan
sürelerle çalýþmasýna ve nöbet-
lerden sonra en az 12 saat ça-
lýþmama ilkesinin sulandýrýlma-
sýna olanak tanýyan kararýný
reddetti. Sayfa 6’da

“Alo Anne, Ben
Doktor 
Burhan’’
Balýkesir 
Atatürk 
Devlet 
Hastanesi Kadýn 
Hastalýklarý ve Doðum 
uzmanlarý Dr. Özcan Yýlmaz ve 
Dr. Alaattin Kaçar birlikte yazýp,
çizdikleri kitaplarýný 
Týp Dünyasý’na anlattýlar

Kamu 
hastanelerinde
yemekler paralý 
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Saðlýkta dönüþüme
kriz bahanesi

ÝTO Yönetim Kurulu ve ÝTO Özel 
Hekimlik Komisyonu üyesi 

Dr. Hasan Ogan, saðlýkta dönüþüm
programýnýn yarattýðý ortam 

ve ekonomik krizin de 
etkileriyle özelde çalýþan 

hekimlerin can yakýcý 
sorunlarla karþý karþýya 

olduðunu söyledi. 
Çözüm ise sözleþmesiz 

çalýþmamak… 



Týp Dünyasý – ÝSTANBUL – Saðlýkta
dönüþüm Programý ile saðlýk alaný gide-
rek özelleþirken, ekonomik krizin “ba-
hane” edildiði özel saðlýk ortamýnda
saðlýk çalýþanlarýnýn durumu giderek kö-
tüleþiyor. Ýstanbul Tabip Odasý (ÝTO)
Yönetim Kurulu ve Özel Hekimlik Ko-
misyonu üyesi Dr. Hasan Ogan, saðlýk-
ta dönüþüm programýnýn yarattýðý ortam
ve ekonomik krizin de etkileriyle özelde
çalýþan hekimlerin can yakýcý sorunlarla
karþý karþýya olduðunu söyledi. 

Dr. Hasan Ogan, Ýstanbul’da özelde
çalýþan hekimlerin yaþadýðý sorunlarla
ilgili olarak Týp Dünyasý’nýn sorularýný
yanýtladý: 

- Ýstanbul’da özelde çalýþan hekim-
lerin durumu nedir? 

Saðlýkta Dönüþüm Programý (SDP)
saðlýðýn tüm alanlarýnda olduðu gibi u-
zun süredir özel saðlýk alanýnda çalýþan
hekimleri de etkilemekteydi ve artýk o-
lumsuz sonuçlar hekimler üzerinde doð-
rudan kendini göstermeye baþladý. Ön-
ceden de birçok sorunu olan özel hekim-
lik alaný ve özelde çalýþan hekimler þim-
di daha farklý, daha can yakýcý sorunlar-
la karþý karþýya.

Geçmiþ dönemlerde sorunlarýný eko-
nomik gelir düzeyleri nedeniyle çok faz-
la önemsemeyen özelde çalýþan hekim-
ler, ekonomik kayýplarýna iþ güvencesi-
nin de ortadan kalkmasýnýn eklenmesiy-
le “sorunlarý olduðunu” fark etmeye
baþladý. 

Yaþananlar, özel hekimlerde artýk
farklý bir sürece girildiði ve bu sürecin
de kendilerini ciddi olarak olumsuz yön-
de etkilediðini/etkileyeceði konusunda
önemli bir farkýndalýk yarattý.

Bu farkýndalýk, özel hekimleri gele-
cekleri konusunda karamsarlýða iterken,
sorunlarýna sahip çýkma konusunda da
bir düþünce oluþturdu.

-  Ýstanbul’da özelde çalýþan hekim
sayýsý kaça ulaþtý? 

Ýstanbul Tabip Odasý kayýtlarýna göre
yaklaþýk 12 bin hekim özel saðlýk ala-
nýnda çalýþmaktadýr. Bu sayý içerisinde 2
bin 600 hekim ise hem özel hem de ka-
muda çalýþmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra
kayýt dýþý çalýþmanýn da yaygýn olarak
var olduðu bilinmektedir. 

- “Ekonomik kriz” özelde çalýþan
hekimleri nasýl etkiledi? Saðlýkta dönü-
þüm programýnýn etkisi ile birlikte de-
ðerlendirebilir misiniz?   

Saðlýktaki sorunlarýn çözümü (!) için

uygulanmakta olan SDP saðlýk alanýn-
daki deðerleri yok ederken, var olan so-
runlarýn aðýrlaþmasýna ve yeni sorunla-
rýn da eklenmesine yol açmaktadýr. Ya-
þamakta olduðumuz ekonomik kriz ise
programa baðlý sorunlarýn ortaya çýkýþý-
ný hýzlandýrmaktadýr. Ancak sorunlarýn
ortaya çýkýþýnýn, programýn kendi sonu-
cu olduðunu da bilmek gerekir. 

-  Krizi bahane eden bir yaklaþým
var mý? 

Özel saðlýk alanýnda yaþanan sorun-
larýn temelinde, saðlýkta dönüþüm prog-
ramýnýn “hekimlerin iþçileþtirilmesi ve
en düþük ücrete çalýþtýrýlmasý” prensi-
bi yatmaktadýr. SDP uygulayýcýlarý ve
onlarla birlikte hareket eden saðlýk iþve-
renleri hekim emeðini ne yazýk ki bir gi-
der olarak görmekte ve bunu en düþük
düzeye çekmek istemektedirler.

Bu düþünce ile hareket eden saðlýkta
dönüþüm programý sonuçta hekimlerin
ücretlerinin;

1. Ödenmemesine,
2. Geç ödenmesine,
3. Kesintiye uðratýlmasýna,
4. Çalýþan olarak en düþük ücret üze-

rinden gösterilmeye ve düþük prim ö-
denmesine,

5. Hastalýk durumlarýnda dahi ücret
ödenmemesine,

6. Hizmet veren bir kurum haline dö-
nüþtürüp vergilendirmenin büyük bir
bölümünün de hekimlerinin üzerine yý-
kýlmasýna yol açmýþtýr.

Ücretler konusunda bunlar yaþanýr-
ken, özlük ve demokratik haklarý göz ar-
dý edilerek hekimler;

1. Daha fazla hasta bakmaya,
2. Daha uzun süre çalýþmaya,
3. Daha fazla tetkik istemeye yönetil-

mekte, zorlanmaktadýr.
Tüm bunlar yetmezmiþ gibi yöneti-

min isteklerini kabul etmeyen hekimler;
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin doðru-
dan iþlerine son verilmelerle karþý karþý-
ya kalmýþtýr. 

- Hekimler bu olumsuzluklardan
kendilerini koruyabiliyorlar mý? Ge-
leceðe yönelik neler düþünüyorlar?

Ýþlerine son verilen ya da son veril-
meyle tehdit edilen hekimler ne yazýk ki
“sözleþmesiz çalýþtýklarý” gerçeði ile
karþý karþýyadýr. Hekimler, sözleþmeleri-
nin olmamasýndan ya da çalýþma koþul-
larýný ve iþe son vermeyle ilgili haklarý i-
çermeyen iþverenin imzalattýðý gerçekçi
olmayan sözleþmeler nedeniyle yasal
haklarýný arayamaz duruma düþmekte-
dirler. 

Bugün özel hekimlik alanýnda da
saðlýðýn diðer alanlarýnda olduðu gibi
bir kaos yaþanmaktadýr. Oysa Ýktidar a-
çýsýndan durum açýk ve nettir. Hedef be-
lirlenmiþtir. Saðlýk alaný özelleþecek,
sermaye bu alanda söz sahibi olacak ve
saðlýk çalýþanlarý da sermaye için birer
çalýþan durumuna getirilecektir.

Süreç geri dönüþü mümkün olmaya-
cak þekilde bu amaca doðru evrilmiþtir.
Mevcut durumun yaný sýra çýkarýlacak o-
lan “Tam Gün Yasasý” ve “Kamu Has-
taneleri Birliði Yasasý” ile de özel he-
kimlik alaný yeni sorunlarla karþý karþý-
ya kalmýþ olacaktýr.

- Ýstanbul Tabip Odasý’nýn bu ko-
nuyla ilgili çalýþmalarý/önlemleri ne-
ler?

Yaþanan süreçle ilgili ÝTO, özel he-
kimlik alanýný gündemine daha yoðun o-
larak alarak sorunlarýnýn çözümüne yö-
nelik yýllar önce oluþturduðu “Özel He-
kimlik Komisyonu”nu daha aktif duru-
ma getirmiþ ve alanla ilgili bir dizi çalýþ-
ma yürütmeye baþlamýþtýr.

Genel olarak özel hekimlik alanýný
kapsayan Özel Hekimlik Komisyonu
(ÖHK), çalýþma biçimlerine uygun alt
komisyonlar ve çalýþma guruplarý þek-
linde yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Özel
hekimlik alanýnda yaþananlar ve yaþana-
cak olanlar TTB, Tabip Odalarý ve he-
kimlerin önünde çözmeleri, engelleme-
leri, taraf olmalarý gereken önemli bir
sorun olarak durmaktadýr. 

Sorunun çok boyutlu olmasý çözümü
de o derecede karmaþýk hale getirmekte-
dir. Her ne kadar Saðlýkta Dönüþüm
Programý süreç içerisinde her gün yeni
bir kaos yaratsa da gidilecek nokta belir-
lidir ve süreçten etkileneceklerin kendi-

lerini buna göre ayarlamalarý gerekmek-
tedir.

Özel hekimler var olan ve var olacak
sorunlarý açýsýndan yeni arayýþlara gir-
miþtir. Bilimsel içerikli birçok dernekte,
farklý “dernek kavramlarý” tartýþýlma-
ya baþlanmýþtýr. Ayrýca hekimler arasýn-
da sendikal mücadele kavramý da sýk ko-
nuþulan kavramlar arasýndadýr.

- Eklemek istedikleriniz var mý?
Geçmiþte birçok çalýþmanýn içinde

yer alan ve yürüten ÖHK 08-09 Kasým
2008 tarihinde “Hekim Emeði” deðer-
lendirme çalýþtayýný gerçekleþtirmiþtir.
Bu alandaki bir baþka çalýþma da  

“Özel sektörde iþ güvencesi, özlük
haklarý ve sürekli eðitim hakkýný içer-
meyen sözleþmesiz çalýþmaya hayýr”
kampanyasýdýr. Bu kampanyanýn yaný
sýra ÝTO, tüm özel kurumlarda çalýþan
hekimlerle ilgili yasal görevi ve haklarý
çerçevesinde veri tabaný oluþturmaya
baþlamýþtýr. Bununla ilgili olarak saðlýk
kuruluþlarýndan ve hekimlerden bilgi is-
temektedir.

Mevcut koþullarda özelde çalýþan he-
kimlerin ancak bir arada durarak sorun-
larýný çözebileceði gerçeðinin altý çizil-
melidir.  ÝTO ve Özel Hekimlik Komis-
yonu bu gerçek üzerinden hareket et-
mektedir. Yine mevcut koþullar açýsýn-
dan sorunun çözümünde TTB ve Tabip
Odalarýnýn önderliði kaçýnýlmaz olarak
durmaktadýr.
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aradabir...
“Mükemmeli Ararken” Yitirdiklerimiz

Nereden nereye geldik? Þaþýrtýcý bir hýzla hem de.
“Mükemmellik Yolunda Üniversiteler” baþlýklý bir
panelin programýný ve davet yazýsýndaki dili inceledi-

ðimde algýlarým bana doðrudan þu mesajý veriyor: “Ey üniver-
site emekçisi, sen artýk her türlü siyasetten arýnmýþ / arýndý-
rýlmýþ, demokratik yönetim yerine iyi yönetiþim ilkelerinin
geçerli kýlýnmaya çalýþýldýðý, ifade ve örgütlenme özgürlüðü
için bir mücadele alaný olmasý gerekirken bütün paydaþlarýn
(çalýþanlarýn, müþterilerin, tedarikçilerin, toplumun ve ku-
ruluþla finansal iliþkisi  bulunan herkesin) gereksinimleri a-
rasýnda bir denge oluþturmayý hedefleyen, akademik özerk-
lik kavramýnýn artýk aðza bile alýnmadýðý, piyasa mantýðý i-
çinde müþteri odaklý bir iþletme gibi baþtan yapýlandýrýlma-
ya çalýþýlan bir kurumun çalýþanýsýn.”

Sizce durumu abartýyor muyum? Dilimizi bile ele geçirmedi
mi üniversitelerde yaþanan bu piyasalaþma süreci? Artýk strate-
jik plan, yönetiþim, fýrsatlar, tehditler, mükemmeliyet, perfor-
mans, paydaþ gibi kavramlarla ve bu kavramlarýn alabildiðine
kullanýldýðý, herkesin ayný þeyi anladýðýndan emin olmadýðýmýz,
son derece muðlak fikirlerle konuþuyoruz. Artýk ileriye dönük a-
maç ve hedeflerimiz yok, vizyonumuz ve misyonumuz var. Gir-
diler ve sonuçlar olmadan tartýþmýyoruz. Akademik özerklik ye-
rine, yönetiþim gibi içeriði net olmayan bir sözcüðü kullanmaya
alýþtýrýlýyoruz. Özerklik ilkesini aðzýmýza bile almýyoruz çünkü
akademik özerklik, idari ve bilimsel özerklik yaný sýra ve en az
onlar kadar önemli olan sermaye gruplarýndan da baðýmsýz ol-
mayý içeren bir kavram. Tam tersine piyasa mantýðýyla düþünme-
mizi, bu mantýk içinde çözümler üretmemizi saðlayacak kav-
ramlarý içselleþtirmemiz isteniyor. Bu yönde yoðun çabalar har-
canýyor. Sizce özerklik kavramý; araþtýrma bütçelerinin yavaþ
yavaþ sponsorlar ve sanayi eliyle desteklendiði, yönetici kadro-
larýn kurum gelirlerini artýrýcý düzenlemelere öncelik verdiði, e-
ðitim ve araþtýrmaya yönelik akademik etkinliklerin adeta bir þir-
ket muhasebesini oluþturur gibi sayýlarla ifade edilip puanlan-
maya çalýþýldýðý bir yükseköðretim politikasýndan nasýl etkile-
nir? Üretilen düþüncenin niteliðini bir kenara koyup niceliksel
deðerlendirmeyi “performans” adý altýnda öne çýkaran ve buna
baðlý olarak sözleþmeli statüyü bir tehdit aracý gibi önümüze ko-
yan yükseköðretim stratejisinden akademisyenlerin düþünme a-
lýþkanlýklarý nasýl etkilenir? Bilimsel düþüncenin vazgeçilmez
nitelikleri olan doðru ve tarafsýz düþünme bundan yara almaz
mý? 

Üniversitelerdeki piyasalaþma sürecini tartýþýrken çok haklý
olarak doðrudan doðruya eðitim ve araþtýrma programlarý ile a-
kademisyen kadrolar üzerindeki olumsuz etkilerini vurguluyo-
ruz. Sanýrým ihmal ettiðimiz ve belki de en fazla üzerinde dur-
mamýz gereken nokta, bu sürecin, üniversitenin toplum nezdin-
deki çýkar gözetmeyen, tarafsýz bir eðitim ve araþtýrma kurumu
olma niteliðini zedeleyici etkisidir. Gelir kaygýsý içinde bocala-
yýp çalýþma enerjisinin büyük kýsmýný hizmete yönlendiren, þir-
ketlerle açýkça ve bir hakmýþcasýna karþýlýklý çýkar iliþkilerine gi-
ren akademisyenleri ve kaynak sýkýntýsýný gerekçe göstererek a-
raþtýrma politikalarýný sermayenin talepleri doðrultusunda belir-
lemeye baþlayan yönetici kadrolarý fark eden toplum bir gün bu
kurumlarýn tarafsýzlýðýndan kuþku duyabilir. Hele de inançlarýn
bilimsel düþünceden daha makbul olduðu bizim gibi toplumlar-
da bu kuþkunun izleri kalýcý olabilir.

Evet, para tüm kurumlar için olduðu gibi üniversiteler için de
son derece önemlidir. Kaynak yaratma noktasýnda ciddi sýkýntý-
larý olan üniversiteler için öngörülen bu çýkýþ yolu kýsmen veya
önemli ölçüde faydalar da saðlayabilir. Bununla birlikte, bireyle-
rin yeteneklerini geliþtirebilecekleri özerk bir ortam saðlanamaz-
sa kaynaklarýn çokluðu tek baþýna yeterli olmaz. Özerk üniversi-
teyi oluþturan ögeler ise binalar ve cihazlar deðil, akademik öz-
gürlüðü benimsemiþ, bilimsel etikten taviz vermeyen kadrolar-
dýr. Unutulmamalýdýr ki, bilimsel tutum ve düþüncenin iþletme
girdileri üzerinden biçimlendiði ortamda yetiþen öðrencilerin e-
dineceði ahlaki deðerlerden ve yitirilen güven duygusundan geri
dönüþ hiç de sanýldýðý kadar kolay olmayacaktýr.

*Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalý, Denizli

Prof. Dr. S. Ender Düzcan*

Saðlýk alaný özelleþtikçe, saðlýk çalýþanlarýnýn durumu kötüleþiyor

Ýstanbul Tabip Odasý özel he-
kimlik alanýndaki sorunlarýn
tartýþýlmasýna yönelik 15 Mart

2009 tarihinde “Hekimler ve Sendi-
kal Mücadele” baþlýklý bir panel dü-
zenlenmektedir. Panelde Türkiye’de
saðlýk alanýnda sendikal mücadelenin
durumu ve Avrupa’da saðlýk emekçile-
rinin sendikal mücadele örnekleri tartý-
þýlacaktýr. “Avrupa’da hekimlerin
sendikal örgütlenmesi ve mücadele-
si” konusunu FEMS Baþkaný (Avrupa
Ücretli Hekimler Federasyonu)
Dr.Claude Wetzel, “Fransa’da he-
kimlerin sendikal örgütlenmesi ve
mücadelesi” konusunu ise Dr. Serdar
Dalkýlýç FPS ( Pratisyen Hekimler Fe-
derasyonu) Baþkaný anlatacaklar.

Panel: “Hekimler ve 
Sendikal Mücadele”

Týp Dünyasý – ANKARA – Sað-
lýk Bakanlýðý’nca hazýrlanan “Klinik
Araþtýrmalar Yönetmeliði” 23 Ara-
lýk 2008 günü Resmi Gazete’de ya-
yýmlanarak yürürlüðe girdi. Hacette-
pe Üniversitesi Týp Fakültesi Farma-
koloji Anabilim Dalý öðretim üyesi
Prof. Dr. Oðuz Güç, 1993 yýlýnda
yayýmlanmýþ olan 26 maddelik “Ýlaç
Araþtýrmalarý Hakkýnda Yönetme-
lik”in yerini alan 38 maddelik bu ye-
ni yönetmeliðin, öncekine oranla ol-
dukça fazla olumlu geliþme içerdiðini
ve uluslararasý normlara uyum konu-
sunda atýlmýþ önemli bir adým olarak
deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi.
Güç, bununla birlikte uygulamanýn,
eðitimin ve denetimin de “çok iyi”
seviyede yapýlmasýnýn þart olduðunu
vurguladý. 

Prof. Dr. Oðuz Güç, “Klinik A-
raþtýrmalar Yönetmeliði”ni Týp
Dünyasý için deðerlendirdi. Güç, da-
ha önceki yönetmeliðin uygulanma-
sýnda karþýlaþýlan sorunlarýn ortadan
kaldýrýlmasý ve geçen zaman içinde u-
luslararasý mevzuat ile insan üzerinde
yapýlan araþtýrmalara felsefi bakýþta
oluþan deðiþimlerin, böyle bir düzen-
leme yapýlmasýný zorunlu kýldýðýný
söyledi. 

Tüm klinik araþtýrmalar kapsamda
Yönetmeliðin oldukça uzun sürede

hazýrlandýðýný belirten Güç, bu yeni
yönetmelikle getirilen önemli deðiþik-
liklerden bazýlarýný þöyle sýraladý: 

- Gözlemsel Çalýþmalar, Ýnsani A-
maçlý Ýlaca Erken Eriþim Programý ve
Ýlaç-dýþý Standart Tedavi Uygulama-
larý hariç insanlar üzerinde yapýlacak
tüm klinik araþtýrmalar kapsama alýn-
mýþtýr.

- Tek basamaklý 45 gün içerisinde
sonlandýrýlmasý zorunlu Etik Kurulu
onay iþlemi getirilerek iki basamaklý
prosedürün yol açtýðý zaman kaybýnýn
azaltýlmasý hedeflenmiþtir.

- Etik Kurullarýn baðýmsýzlýk taný-
mýna daha uygun olmasý için ayný ku-
rumdan en fazla beþ kiþinin üye olma-
sý ve gizlilik sözleþmesi imzalamalarý
hedeflenmiþtir.

- Yetim Ýlaç, Endüstriyel Olmayan
Ýleri Týbbi Ürün, Ýleri Tedavi Edici
Týbbi Ürün, Tedavi Amaçlý Deneme

veya Ticari Olmayan Ýlaç Klinik A-
raþtýrmalarý gibi daha önceki yönet-
meliðin yetersiz kaldýðý bazý gri saha-
lar tanýmlanmýþtýr.

- Uzmanlýk Tezlerinin onaylanma-
sýnda karþýlaþýlan sorunlar aþýlmaya
çalýþýlmýþtýr

- Araþtýrmacý ile Etik Kurulu an-
laþmazlýðý durumunda Bakanlýk’taki
Klinik Araþtýrmalar Danýþma Kurulu
aracýlýðý ile temyiz iþleminin yapýla-
bilmesi saðlanmýþtýr.

- Araþtýrmacýlarýn ve Etik Kurulu
üyelerinin eðitimi ile yurtiçi ve yurt-
dýþý araþtýrma kuruluþlarýnýn denetlen-
mesi hükme baðlanmýþtýr. Nitekim
günümüzde bazý özel saðlýk kurum ve
kuruluþlarda mevcut olan araþtýrma
altyapýsýnýn kalitesi bir çok resmi eði-
tim-araþtýrma kurumundan iyi olduðu
gerçeði gözönünde tutulursa, buralar-
da da araþtýrmaya izin verilmiþ olma-

sý ülkenin araþtýrma kapasitesini artýr-
maya yönelik olumlu bir adýmdýr. Ta-
bi ki bu açýlým etkin denetim ve yap-
týrým ile arzu edilen sonuçlarý verebi-
lecektir.   

Kontrol bakanlýkta,
akademi atýl durumda

Oðuz Güç, olumlu geliþmelerin
yaný sýra yönetmelikte minor deðiþik-
likler ile düzeltilmesi gereken unsur-
larý da olduðunu söyledi. Prof. Dr.

Güç, bunlarý ise þöyle sýraladý: 
- Acil servise þuursuz bir þekilde

getirilen hastalarda yasal temsilci ol-
madýðý durumda akut müdahale içe-
ren klinik araþtýrma yapýlamaz hale
gelmiþtir. Avrupa mevzuatý böyle du-
rumlarda etik kurul onayý olmak ve
yasal temsilciye bir an önce haber
vermeyi taahhüt etmek þartýyla izin
vermektedir. 

- “Gönüllüye ait germ hücreleri-
nin genetik kimliðinde bozulmaya
yol açacak hiçbir araþtýrma yapýla-
maz” denirken “in vitro” veya “in
vivo” ayrýmýný yapýlmamýþ olup test
tüpünde genetik modifikasyonu im-
kansýz kýlmaktadýr. 

- Bilgilendirilmiþ Gönüllü Oluru
(=consent) alma iþleminden farklý bir
sistematiðe dayanan, kendine has ku-
rallarý olan “Çocuklar ve kýsýtlýlar i-
çin ayrý ve basitleþtirilmiþ bir rýza
(=assent) alma” iþleminin detaylan-
dýrýlmasý iyi olur. 

- Meslek Kuruluþlarýnýn (örneðin
Türk Tabipler Birliði) uygun gördüðü
temsilcinin Klinik Araþtýrmalar Da-
nýþma Kuruluna doðrudan atanmama-
sý, Bakanlýk tarafýndan da ayrýca elek-
ten geçirilmesi siyasi otoritenin mes-
lek kuruluþlarýna olan güvensizliðinin
bir ifadesi olarak algýlanabilir. Bu du-
rum genel anlamda profesyonel örgüt-
lerle uyumlu düzenlenen Avrupa

Mevzuatýnýn ruhuna aykýrýdýr. 
- Yönetmelik ruhu itibariyle Türki-

ye’deki tüm klinik araþtýrmalarýn
mutlak kontrolünü Saðlýk Bakanlý-
ðý’na devretmeyi ilke edinmiþtir. Do-
layýsýyla asli görevi saðlýk hizmeti
sunmak olan siyasi idarenin otorite-
sinde olan bir kurum (i.e. Bakanlýk),
asli görevi araþtýrma yapmak olan a-
kademik kurumlarý araþtýrma özerkli-
ði açýsýndan baský altýna alabilir hale
gelmiþtir. Burada vurgulanmasý gere-
ken nokta Saðlýk Bakanlýðý’nýn buna
hakkýnýn olup olmamasý,  etik açýdan
uygunluðun veya halk saðlýðýný tehdit
eden araþtýrmalarýn denetlenmesine i-
tiraz edilmesi olmamalý, tüm ulusla-
rarasý normlara uymakta olan bilim-
sel bir çalýþmanýn tamamen ideolojik-
siyasi keyfiyet ile engelllenebilmesi
olasýlýðýdýr. Öte yandan eðitim konu-
sunda Bakanlýk Üniversitelere mutlak
ihtiyaç duyacak olup kurumsal uyum-
lu çalýþma barýþýndan taviz verilme-
den iyiye yönelmek asýl amaç olmalý-
dýr. Tabi bu de facto durum, ülkemiz-
deki Akademia’nýn asli temsilcileri o-
lan YÖK, Üniversitelerarasý Kurul,
Türkiye Bilimler Akademisi veya
TÜBÝTAK gibi kuruluþlarýn klinik a-
raþtýrmalarý düzenleyici mevzuatý
maalesef gündemlerine hiç almamýþ
olmalarýnýn bir sonucu olup yadsýna-
maz bir eksikliktir.

Saðlýk Bakanlýðý Klinik Araþtýrmalar Yönetmeliði 23 A-
ralýk 2008 günü Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlü-
ðe girdi. Yönetmeliðin önceki yönetmeliðe göre olumlu
geliþmeler içerdiðini belirten Prof. Dr. Oðuz Güç, ancak
tüm klinik araþtýrmalarýn mutlak kontrolünün Saðlýk Ba-
kanlýðý’na verilmesinin doðru olmadýðýný ve akademek
çevrelerin bu konuda üzerine düþeni yapmadýðýný söyledi.

Klinik Araþtýrmalar Yönetmeliði yayýmlandý

ÝTO Yönetim Kurulu ve ÝTO Özel Hekimlik Komisyonu üyesi
Dr. Hasan Ogan, saðlýkta dönüþüm programýnýn yarattýðý or-
tam ve ekonomik krizin de etkileriyle özelde çalýþan hekimle-
rin can yakýcý sorunlarla karþý karþýya olduðunu söyledi. Çö-
züm ise sözleþmesiz çalýþmamak… 

“Özel sektörde iþ güvencesi, özlük haklarý, 
sürekli eðitim hakkýný içermeyen sözleþmesiz çalýþmaya son.”       

Saðlýkta dönüþüme 
kriz bahanesi
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görüntüleri, binlerce TV kanalýndan
milyarlarca dünyalýnýn gözlerinin önünden gelip geçiyor-
du. 
“Bu vahþet daha fazla süremez, bu kadarýna izin veri-
lemez” diyen iyi niyetli beklentiler günler içinde söndü.
Yürekleri taþlaþmamýþ insanlar derin bir çaresizlik ve is-
yan duygularý içinde baþka hiçbir þey düþünemez hale gel-
di.

Gündelik hayatýn ertelenemez sorunlarý, iþimiz, gücü-
müz, sorumluluklarýmýz Gazze’li ölü çocuk yüzlerinin
gölgesinde kaldý. Bu kabusu biraz olsun hafifletmek için
yapabileceklerinin sýnýrlarýna kadar ulaþanlar bile, insanlýk
adýna duyduklarý utanç ve suçluluk duygusundan kurtula-
madý. Büyük çoðunluk ise bu kanlý manzarayý olaðan in-
sanlýk hali sayýp, koyun gözleriyle seyretmekle yetindi. 

Britanya’da yayýmlanan “Newstatesman” adlý haftalýk
derginin 8 Ocak 2009 tarihli sayýsýnda John Pilger imzalý
yazý, ünlü Rus þairi Yevgeni Yevtuþenko’nun bir cümle-
siyle baþlýyor:

“Gerçeði görüp de sessiz kalmak yalan söylemektir”
Gazze’de haftalardýr sürüp giden Ýsrail vahþeti karþýsýn-

da sessiz kalanlar, çaresizlik içinde  umutsuz bir direniþ
simgesi olarak  Ýsrail’e doðru körlemesine atýlan birkaç ev
yapýmý füzeyi   ultra teknoloji ürünü ölüm makinalarý ile
eþleþtirenler, soykýrýmý direniþle dengelemeye çalýþanlar
ya da diplomasi dilinin steril üslubuyla, sözü eðip bükerek,
gerçeði tanýnmaz hale getirenler, çocuk katillerine düpe-
düz yalancý tanýklýk ediyorlar.

“Uygar Batý”nýn ve birkaç istisna dýþýnda Ýslam dünya-
sýnýn bütün liderleri ve “gelenek böyledir” diye uydurul-
muþ  bir yalanýn  arkasýna saklanarak hala sessizliðini sür-
düren Barack Obama tarih önünde katillerin suç ortaðý
oldular. Gazze’de Birleþmiþ Milletlerin okullarý ve insani
yardým merkezleri bombalanýrken Genel Sekreter, Ýsrail
Baþbakaný Ehud Olmert’le el sýkýþýyordu.  

Bu sefil kervana son olarak Ýsrail Tabipler Birliði Baþ-
kaný da katýlýyordu. Saldýrýnýn birinci haftasýnda, hastane-
lerin  ve ambulanslarýn hedef gözetilerek bombalanmasý
ve sivil kayýplara çok sayýda doktor ve saðlýk personelinin
de katýlmasý üzerine Ýsrail Tabipler Birliði’ne yazdýðýmýz
mektuba verilen dolaylý yanýt, tüyler ürpertici bir duyarsýz-
lýk örneði oluyordu. Baþkan yüzlerce ölü ve binlerce yara-
lý cocuk, kadýn ve erkeði görmezlikten geliyor ve Ýsrail
Saðlýk Bakanlýðý, yaralý Filistinlileri  kendi hastanelerinde
tedavi edebilecekken, Hamas’ýn buna izin vermediðinden
yakýnýyordu. 

Saldýrýnýn üçüncü haftasýndayýz. Tanklar ve zýrhlý araç-
lar eþliðinde  Gazze içlerine doðru ilerleyen Ýsrail askerle-
ri çocuk ve kadýnlarýn sýðýndýðý evleri, okullarý yerle bir e-
derken, Ýsrailli siviller, sýnýrdaki tepelerde bu ölüm þenliði-
ni dürbünlerle seyrediyor ve zafer çýðlýklarý atýyordu. Ak-
þam üstleri Ýsrail sýnýrýndaki güvenli bölgede, günlük kat-
liam mesailerini bitirmiþ askerler, din adamlarýnýn eþliðin-
de, dualar okuyor ve þarkýlar söyleyip eðleniyorlar. Barýþ-
cý Ýsraillilerin protestolarý, saldýrýyý onaylayan büyük ço-
ðunluk içinda boðuluyor. Dünya liderleri birkaç istisna dý-
þýnda susmaya devam ediyor.

Üçüncü haftanýn sonuna doðru,18 Ocak Cuma günü
TV kanallarý canlý yayýnda, hastanede yaralýlarý tedavi e-
derken  evinde  üç cocuðunun  öldürüldüðünü  duyan Fi-
listinli Dr. Ýzzeddin Ebu Eyþ’in feryadýný saðýr kulaklara
ulaþtýrmaya çalýþýyordu. Ayný gece saðdan soldan cýlýz a-
teþkes çaðrýlarý duyulmaya baþlanýyor. Maksat hasýl ol-
muþtur artýk. En az üçte biri çocuk olmak üzere 1500’e ya-
kýn ölü, 5-6 bin  yaralý ve yýkýlýp yakýlmýþ Gazze. 

Ertesi gün Olmert’i  hýrsýzlýk ve yolsuzluk suçlamalarý-
na karþý nasýrlaþmýþ piþkin suratýnda yabancý madde gibi
duran iðreti gülümsemesiyle dünyaya ateþkesi müjdeler-
ken görüyoruz. Filistinlilere sesleniyor: “Sizden nefret et-
miyoruz”.…   “ Ýsrail deðil Hamas sizin düþmanýnýz”…

315 Ocak 2009

gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

TTB’den
Doðu ve Güneydoðu
Tabip Odalarý
toplandý

Doðu ve Güneydoðu Tabip Odala-
rý Ýkinci Bölge Toplantýsý 3 Ocak
2009 günü Batman’da gerçekleþti-
rildi. 

Saðlýk meslek
birlikleri toplantýsý
yapýldý

Saðlýk meslek birlikleri toplantýsý 6
Ocak 2009 günü TTB Merkez Kon-
seyi binasýnda gerçekleþtirildi. 

Denetleme Kurulu
toplandý
Türk Tabipleri Birliði Denet-

leme Kurulu 9 Ocak 2009 günü
toplandý.

GPE Eðitim
Koordinatörleri
toplantýsý yapýldý

Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eðitim
Koordinatörleri, 10 Ocak 2009
günü Ankara’da toplantý yaparak
GPE’nin çalýþmalarýný deðerlendir-
di.

Kadýn Hekimlik ve
Kadýn Saðlýðý Kolu
YK toplantýsý

TTB Kadýn Hekimlik ve Kadýn Sað-
lýðý Kolu Yürütme Kurulu 10 Ocak
2009 günü Ankara’da toplandý.

Týpta Uzmanlýk
Kurulu toplandý
Saðlýk Bakanlýðý Týpta Uz-

manlýk Kurulu toplantýsý 9-10 O-
cak 2009 tarihlerinde Ankara’da
yapýldý. Toplantýya TTB adýna Mer-
kez Konseyi üyesi Prof. Dr. Ýskender
Sayek katýldý.

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
25 Ekim 2008 tarihinde Diyar-
bakýrlýlar saðlýk kurumlarýna i-
liþkin yeni planlamadan haber-
dar edildi. Gönderilen yazýda
“Halen 438 yatakla hizmet
vermekte olan Diyarbakýr
Devlet Hastanesi’nin, daha
önce kadýn doðum ve çocuk
hastanesi olarak planlanan
300 yataklý binaya taþýnmasý,
beraberinde mevcut 450 ya-
taklý çocuk hastanesi yýkýla-
rak veya terk edilerek, kadýn
doðum hastanesi ile birlikte
devlet hastanesi binasýna ta-
þýnmasý planlanmýþtýr” ifade-
leri ile þehir merkezindeki dev-
let hastanesinin þehir dýþýna ta-
þýnacaðý öðrenilmiþ olundu.
Saðlýk planlamasýnda meslek
örgütlerinin yer almamasý gele-
neði Diyarbakýr’da da bozul-

madý. Tabip odasý ve sað-
lýk sendikalarý süreçten
yine bilgilendirme düze-
yinde haberdar oldu. 

Diyarbakýr Tabip O-
dasý (DTO) ile Saðlýk ve
Sosyal Emekçiler Sendi-
kasý (SES) Diyarbakýr
þubesi, bakanlýk yazýsý-
nýn gelmesinin ertesi günü
Saðlýk Bakanlýðý’nýn yapmadý-
ðýný yaparak bizzat hizmet üre-
ten saðlýk çalýþanlarý ile konu-
yu deðerlendirdi. Birkaç gün i-
çinde diðer sivil toplum örgüt-
leri, meslek odalarý ve beledi-
yelerle iletiþim kuruldu. Yapý-
lan ortak toplantý sonucu süre-
cin takibi için bir komisyon o-
luþturuldu. Kentin gündelik ya-
þamý ve saðlýk alýþkanlýklarý a-
çýsýndan bu kararýn doðru ol-
madýðý, daha uygun bir planla-
ma yapýlabileceði kentin sivil

di-
namikleri tarafýndan vurgulan-
dý. “Hastaneme Dokunma” a-
dýyla halkla birlikte bu planla-
manýn müdahili olmak için bir
kampanya baþlatýldý. Basýlan
posterler ve el ilanlarý ile saðlýk
çalýþanlarý Diyarbakýr sokakla-
rýnda halký bilgilendirdi. Taþýn-
masý planlanan Devlet Hasta-
nesi önünde DTO ve SES öncü-
lüðünde toplanan halk sesini
basýn aracýlýðý ile tüm Türki-
ye’ye duyurdu. Baþlatýlan imza

k a m -
panyasý ile yaklaþýk 20.000 im-
za toplandý. 

Ýþte bu aþamada Saðlýk Ba-
kanlýðýna geri adým attýrýldý.
Daha önce iddialý cümlelerle
planýný savunan bakanlýk, has-
tanenin taþýnmasýndan vazgeç-
tiðini ileten ve yeni bir planla-
mayý içeren kararýný aldý. Yý-
kýlmasý gerektiðini söylediði
çocuk hastanesini yýkmaktan
vazgeçerek mevcut devlet has-
tanesinin yerinde korunacaðýný
iletti. Sivil toplum kendi adýna
karar verebildiði bir mevziyi
kýsmen de olsa Diyarbakýr’da
kazandý. Gelinen aþamada
mevcut devlet hastanesinin kü-
çültülmesi düþünülürken ve ço-
cuk hastanesinin ise ne olacaðý
bilinmez haldeyken de saðlýk
örgütleri sürecin takipçisi ola-
caklarýný gösterdiler. Þehir
merkezinin özel saðlýk ünitele-
rinin insafýna terk edilmesi ise
bir þekilde önlenmiþ oldu.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Diyarbakýr Devlet Hasta-
nesi’ni þehir dýþýna taþýma giriþimi, Diyarba-
kýr Tabip Odasý ve SES Diyarbakýr Þubesi’nin
giriþimleriyle durduruldu. Hastanenin taþýn-
masý kararýna karþý yaklaþýk 20 bin imzanýn
toplandýðý Diyarbakýr’da Saðlýk Bakanlýðý
kararýndan geri adým attý. 
baþ tarafý sayfa 1’de
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Meslek Hastalýklarý Hastanesi’nin polikli-
nik sayýlarýný “az” bulan hastane yönetimi,
son dönemde hastanenin poliklinik sayýsýný
artýrmak için dýþarýdan uzman hekim getir-
meye baþladý. Yaklaþýk 2 bin uzman he-
kim, meslek hastalýklarý konusunda “far-
kýndalýklarý artýrýlsýn” gerekçesiyle An-
kara Meslek Hastalýklarý Hastanesi’nde ro-
tasyona tabi tutuluyorlar. 

Türkiye’de bugün meslek hastalýklarý i-
le ilgili temel sorun; “meslek hastalýðý ta-
nýsý konulamamasý” þeklinde karþýmýza
çýkýyor. Saðlýk Bakanlýðý, “meslek hasta-
lýklarý konusunda farkýndalýk artýrýl-
sýn” gerekçesini ortaya koyuyor ancak bu-
nun için seçtiði yol sadece saðlýkta dönü-
þümün ticari mantýðýna hizmet ediyor. 

Tüm dünyada meslek hastalýklarýnýn ta-
nýsý birinci basamakta, pratisyen hekimler
ve iþyeri hekimleri tarafýndan konurken,
Saðlýk Bakanlýðý þu anda bunu uzman he-
kimler aracýlýðýyla yapmaya çalýþýyor. Sað-
lýk Bakanlýðý böylece, saðlýkta dönüþüm
programýnýn bir parçasý olan “iþyeri he-
kimliðinin tasfiye edilmesi” yönünde de
adým atmýþ oluyor.  

Plansýz, programsýz
Ancak meslek hastalýklarý hastanesinin

kendi bünyesinde meslek hastalýklarý ko-
nusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip
kadrosu olmadýðý gibi, hastanenin geçici
görevle gelen hekimlere yönelik bir eðitim
programý da yok. Yani gelen hekimler nor-
mal poliklinik yaparak ve meslek hastalýðý
dýþýndaki hastalara bakarak, meslek hasta-
lýklarý konusunda “farkýndalýk”larýný artý-
rýyorlar! Meslek hastalýklarý ile ilgisi ol-
mayan farklý branþlardan uzman hekimler,
çok anlaþýlýr biçimde bu iþi “angarya” ola-
rak yapmak durumunda kalýyorlar. 

Performans uygulamasýnýn etkisi
Ankara Meslek Hastalýklarý Hastanesi,

Yaþar Okuyan’ýn Çalýþma Bakanlýðý yap-
týðý döneme kadar son derece geliþmiþ bir
laboratuara ve bu konuda uzmanlaþmýþola-
rak sadece meslek hastalýklarý ile ilgileni-
yordu. Okuyan’ýn döneminde meslek has-
talýklarý ortadan kaldýrýlmak istendiði için
ayný zamanda hizmet hastanesine dönüþtü-
rüldü. Þu anda da, performans uygulamasý
nedeniyle hastanenin geliri artýrýlmak iste-
niyor. Gelen deðiþik branþlardan uzmanlar
da ancak poliklinik sayýsýnýn artmasýna
katkýda bulunuyorlar.

Türkiye’de meslek hastalýðý
sayýsý 750

Türkiye’de 2007 yýlý rakamlarýna göre
80 bin 302 iþ kazasý, 1208 meslek hastalý-
ðý ve 1044 ölüm meydana geldi. Ýþ kazasý
sayýsýnda Avrupa’da birinci sýrada olan
Türkiye, meslek hastalýklarý sayýsý konu-
sunda ise en az meslek hastalýðý olan/tanýsý
konan ülke durumunda. Oysa ki, tüm dün-
yada iþ kazasý sayýsý ile meslek hastalýkla-
rý sayýsý arasýnda benzer bir oran bulunu-
yor. Ortalama bu orana bakýlarak yapýlan
hesaplamalara göre Türkiye’de yýlda en az
40 bin meslek hastalýklarý tanýsýnýn kon-
masý gerekiyor, ancak bu rakam Türki-
ye’de ortalama 750 civarýnda kalýyor. 

2000 uzman hekim “meslek 
hastalýðý” rotasyonunda
Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý’nýn “ticari” yaklaþýmýndan
tüm saðlýk kurumlarý payýný al-
maya devam ediyor. Meslek
hastalýklarý ile ilgilenen Ankara
Meslek Hastalýklarý Hastane-
si’nin poliklinik sayýlarýný “az”
bulan hastane yönetimi son dö-
nemde poliklinik sayýsýný artýr-
mak için dýþarýdan uzman he-
kim getirmeye baþladý.

Hastaneme Dokunma
baþ tarafý sayfa 1’de

Gazzeli 
Ölü Çocuklar

Taþýnmasý planlanan
Devlet Hastanesi 
önünde DTO ve SES
öncülüðünde 
toplanan halk sesini
basýn aracýlýðý ile
tüm Türkiye’ye 
duyurdu. 

gönde-
rilen tabloya doldurula-
rak ve açýklamalarýnýn
muntazaman yapýlarak
mail yoluyla bildirilmesi-
ni rica ederim.”

Yazýda ayrýca “Doðum
izninde bulunanlar, süt
izninde bulunanlar, em-
zirme izninde olanlar, as-
kerlik görevinde bulu-
nanlar v.s. tabloya iþlen-
meyecektir. Ayrýca kiþiye
ait rapor varsa raporda-
ki bilgileri ve teþhisini
tabloya giriniz” biçimin-
de bir not da düþüldü. 

Ekli olarak gönderilen
tabloda ise, verim alýna-
madýðý iddia edilen heki-
min TC kimlik numarasý,
adý-soyadý, branþý, kadro-
sunun bulunduðu kurumun

adý ve kodu, aktif olarak
çalýþtýðý kurumun adý ve
kodu gibi bilgiler ayrýntýla-
rýyla isteniyor. Verim alý-
namama sebebi ve açýkla-
masý ile raporlular için ra-
por tarihi ve teþhisinin is-
tendiði bölümler de tablo-
da yer alýyor. 

Gerekçe belli deðil
Saðlýk Bakanlýðý’nýn

uygulamayý hangi gerek-
çeyle yaptýðý belirtilmez-
ken, saðlýk kurumlarýnda
bu giriþim hayret ve tedir-
ginlikle karþýlandý. Saðlýk
Bakanlýðý’nýn bu giriþimi
bir tür “fiþleme” olarak
deðerlendirilirken, yine e-
kip hizmetine zarar vere-
cek bir yaklaþým olduðu
vurgulandý.

Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine
bir yazý göndererek, il sýnýrlarý içinde 
çalýþan uzman hekimlerden “yeterince 

verim alýnamayanlarýn” bakanlýða 
bildirilmesini istedi.

baþ tarafý sayfa 1’de

Ýþ kazasý sayýsýnda Avrupa’da 
birinci sýrada olan Türkiye,

meslek hastalýklarý sayýsý 
konusunda ise en az meslek hastalýðý
olan/tanýsý konan ülke durumunda. 

“Verimsiz” hekimler
listeleniyor!

Týpta Uzmanlýk
Kurulu 9-12
Ocak’ta toplandý
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Uzmanlýk Kurulu (TUK) 9-12 Ocak
2009 tarihlerinde toplanarak Týpta
Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði Tas-
laðý üzerinde çalýþmalarýný sürdür-
dü.

Toplantýda, önce diþ hekimliði
uzmanlýk alanlarýyla ilgili görüþ-
meler yapýldý. Ortodonti yaný sýra
“cerrahi uzmanlýðý”na karar verildi
ancak alanýn adý üzerinde nihai
karara varýlamadý.

Daha sonra, daha çok ana uz-
manlýk dallarýnýn süreleri üzerinde
tartýþmalar yapýldý. Avrupa Birliði
Direktifi ve UEMS tarafýndan öneri-
len süreler ve ilgili uzmanlýk derne-
ðinin görüþleri doðrultusunda eði-
tim süreleri ile ilgili öneriler yapýl-
dý.

Yan dallarla ilgili ayrý bir çalýþ-
ma yapýlmasý ve özellikle birden
çok ana dal altýnda yer alacak yan
dallar ile ilgili ortak karar verilme-
si ilkesi benimsendi.

TUK’ta, TTB adýna gerek ana
dal gerekse yan dallarýn eðitim sü-
releri ve yan dallarla ilgili dernek-
lerin görüþleri aktarýlmakta ve sa-
vunulmaktadýr. Tüm oylamalarda
da dernek görüþleri doðrultusunda
oy kullanýlmaktadýr. Yönetmelik
taslaðýnýn son þekli ile ilgili bilgi
derneklerle paylaþýlarak onayla-
nacak.

Bilirkiþilik ve
Adli Týp Kurumu
Sempozyumu

Týp Dünyasý – ÝSTANBUL – Türk
Tabipleri Birliði’nce düzenlenen
“Bilirkiþilik ve Adli Týp Kurumu
Sempozyumu, 7-8 Mart 2008 Cu-
martesi-Pazar günleri, Ýstanbul Ü-
niversitesi Cerrahpaþa Týp Fakülte-
si Prof. Dr. Cem’i Demiroðlu Odi-
toryumu’nda gerçekleþtirilecek.
Sempozyumda, bu yýl baþta Hüse-
yin Üzmez olayý olmak üzere, arka
arkaya kuþkulu raporlarýyla gün-
deme Adli Týp Kurumu’nun duru-
mu masaya yatýrýlacak.
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Eczacýlarý Birliði (TEB) ile Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) arasýnda i-
laç alým protokolü ile ilgili olarak sü-
ren anlaþmazlýk sona erdi. TEB ile
SGK, uzun süren görüþmeler sonu-
cunda anlaþarak, 19 Ocak gecesi geç
saatlerde 2009 Ýlaç Alým Protoko-
lü’nü imzaladýlar. 

Anlaþma sonucunda, eczaneler ö-

zellikle itiraz ettikleri bazý konularda
kazaným elde etmiþ oldular. Buna gö-
re, artýk özel hastanelerin katýlým payý
tahsilini eczaneler yapmayacak. Dev-
let ve üniversite hastanelerinin katý-
lým payý tahsillerinin ise yine eczane-
ler tarafýndan yapýlmasýna devam edi-
lecek. 

Alt gruptaki, yani cirosu düþük o-
lan 8 bin eczanenin devlete yaptýðý is-
konto oraný sýfýra indirilecek, üst
gruptaki 3 bin eczanenin iskonto ora-
ný ise yarým puan artýrýlacak. Eczane-
lerin karlýlýk oranlarý artýrýlacak, geri
ödemelerin ise 60 gün içinde tama-
men bitirilmesi saðlanacak. 

Eczacý odalarýndan bildiri 
Anlaþma öncesinde, TEB ile SGK

arasýnda süren görüþmeler sürecinde,
SGK’nin TEB’i devreden çýkararak,
tek tek eczanelerle anlaþma yolundaki
giriþimi eczacý odalarý tarafýndan tep-

kiyle karþýlandý. 51 eczacý odasý baþ-
kaný tarafýndan 19 Ocak günü yayým-
lanan ortak deklarasyonda, 24 bin ec-
zacý adýna TEB’in imzasýný taþýmayan
hiçbir protokole izin verilmeyeceði
vurgulandý. Deklarasyonda, SGK’nin
TEB’i devre dýþý býrakmaya çalýþan
giriþiminin “hayretle karþýlandýðý”
belirtilerek, SGK’nin bu tutumuyla
“gerçek niyetini” bir kez daha ortaya
koyduðu ifade edildi.  

Deklarasyonda, þunlara yer verildi: 
”30 Haziran 2008 tarihinde 3

bakanla imzalanan sözleþmede söz-
lerini tutmayan, 10 Eylül 2008 tari-
hinde yapýlan ek protokolün gere-
ðini yine yerine getirmeyen SGK,
32 bin kiþi ile yaptýðýmýz mitingi ve
e-sözleþmeyi reddeden 22 bin dilek-
çeyi hiçe saymaktadýr. Sürekli so-
runlarýmýzý dile getirirken, kamu,
eczacý ve vatandaþ haklarýný savu-
nan bizler, yetkililerce ideolojik
davranmakla ve iyi niyetli olmadý-
ðýmýz noktasýnda suçlanmaktayýz.
Gerçek olan bunun bir ekmek ve
gelecek kavgasý olduðudur. 

Bugün yapýlan ise 22 bin 500 ec-
zane adýna sözleþme yapan, yetkisi-
ni yasalardan alan TEB’i hukuk dý-
þý uygulamalar ile tartýþmaya aç-
mak ve devre dýþý býrakarak eczacý-
larýn örgütlü gücünü kýrmaktýr.
SGK, bu tutumuyla demokrasi an-
layýþýný ortaya koymuþ ve meslek
örgütümüzün üzerindeki hedefleri-
ni göstermiþtir. Bu tür tehditlere
boyun eðmeyeceðiz.”

Çolak: Örgütlülüðün
gücünü gösterdik

TEB Baþkaný Erdoðan Çolak, an-
laþmadan sonra yaptýðý açýklamada,
serbest eczanelerden ilaç alýmýna iliþ-
kin protokolle ödemeler, günü birlik
tedavi ve eczacý istihdamýyla ilgili ge-
liþmeler saðlandýðýný söyledi. 

Eczacýlarýn birinci basamak saðlýk
hizmetinde yer almasý noktasýnda
dünyadaki evrensel kuralýn Türki-
ye’de de uygulanmasý için çok çaba
gösterdiklerini hatýrlatan Çolak, ‘’Ec-
zacýlarýn artýk tedarikçi olmaktan
çýkýp, birinci basamak saðlýk hiz-
meti sunucusu olmalarý konusunda
uzlaþmaya varýldý’’ diye konuþtu. 

Türk Eczacýlarý Birliði’nin eczacý-
larýn örgütlü gücü olduðunun da ka-
bul gördüðünü belirten Çolak, ‘’Böy-
lece, bu süreçte hem eczacýlarýn ör-
gütlü gücü ayakta durdu hem de
birlik daha da güçlendi. Bu da bi-
zim açýmýzdan önemli bir kaza-
ným’’ dedi.

15 Ocak 20094
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ÝTO Engin
Çeber
davasýna
müdahil
oldu

Týp Dünyasý – ÝSTANBUL -
Ýstanbul Tabip Odasý, KESK
Ýstanbul Þubeler Platformu ve
TMMOB Ýl Koordinasyon Ku-
rulu, ortak bir basýn toplantýsý
düzenleyerek, iþkenceye karþý
mücadelede ileri bir adým ol-
masý için Engin Çeber dava-
sýna müdahil olduklarýný açýk-
ladýlar. 

Engin Çeber’in 28 Eylül
2008’de, yasal bir derginin
daðýtýmý sýrasýnda polis tara-
fýndan sýrtýndan vurularak
felç olmasýna sebep olan Fer-
hat Gerçek’in uðradýðý saldý-
rýyý kýnamak amacýyla düzen-
lenen bir basýn açýklamasý sý-
rasýnda gözaltýna alýnmýþ,
daha sonra tutuklanarak ce-
zaevine konulmuþtu. Çeber,
bu tutuklama sýrasýnda ken-
disine iþkence yapýldýðýný söy-
lemesine karþýn bu iddiasý a-
raþtýrýlmamýþtý. Ýþkence süreci,
Çeber’in tutuklanmasýndan
sonra gönderildiði Metris Ce-
zeaevi’nde de sürmüþtü. Yak-
laþýk 10 gün süren iþkence-
den sonra Çeber 10 Ekim’de
hastaneye kaldýrýlmýþ, sonra
da yaþamýný yitirmiþti. 

ÝTO, KESK Ýstanbul Þubeler
Platformu ve TMMOB ÝKK,
Çeber’in 21 Ocak’ta baþla-
yacak davasý öncesinde ortak
bir basýn toplantýsý düzenle-
yerek davaya müdahil olduk-
larýný açýkladýlar. Açýklamada,
“Ýþkenceyi ve iþkenceciyi ko-
ruyanlar bilmelidir ki, sendi-
kalar ve meslek odalarý bu
insanlýk suçu sona erene ka-
dar mücadelede kararlýdýr;
bu davanýn takipçisi olacak-
týr” denildi. 

Kadýn
Hekimlik ve
Kadýn
Saðlýðý Kolu
toplandý

Týp Dünyasý – ANKARA –
Türk Tabipleri Birliði Kadýn
Hekimlik ve Kadýn Saðlýðý Ko-
lu, 20 Aralýk’ta Ankara’da
toplandý. Toplantýda, Kol Yü-
rütme Kurulu’nun 5 kiþiden
oluþmasý ve toplantýlarýn 2
ayda bir yapýlmasýna karar
verildi. TTB Ýkinci Kadýn Saðlý-
ðý Kongresi’nin 2010’da ya-
pýlmasýna karar verilen top-
lantýda, kadýna yönelik þiddet
konusundaki çalýþmalarýn
sürdürülmesi, geçen yýl 1.
Kadýn Saðlýðý Kongresi ile de-
vam eden ve geçtiðimiz Ka-
sým ayýnda Ýstanbul Çalýþtayý
ile ayrýntýlandýrýlan faaliyetle-
rin bir ürünü olarak, bu ko-
nuda bir çalýþma grubu ku-
rulmasý ve eðitim materyali
oluþturulmasý kararlaþtýrýldý.
14 Þubat’ta Ýstanbul’da yapý-
lacak olan “Hekime Yönelik
Þiddet Çalýþtayý” kapsamýnda
kadýn hekimler ve kadýn týp
fakültesi öðrencilerinin uðra-
dýðý cinsel taciz ve þiddet ko-
nusunda ayrý bir baþlýk ayrýl-
masý önerildi. Bu nedenle,
Þubat ayý içinde ikinci bir top-
lantý daha yapýlacak.

Týp Dünyasý – ÝSTANBUL – Heki-
me þiddet bu kez hastane içinden geldi.
AKP’nin Kartal Dr. Lütfi Kýrdar Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliðine
getirdiði, geçmiþte ordudan atýldýðý be-
lirtilen Yusuf Özertürk, hastane hekim-
lerinden hematolog Dr. Dilek Argon’a
tehdit ve aðýr hakaretle birlikte þiddet
uyguladý. Türk Tabipleri Birliði ve Ýs-
tanbul Tabip Odasý’ndan yapýlan açýkla-
malarda baþhekimin derhal görevden a-
lýnmasý istendi.  

15 Ocak günü, sabah saatlerinde ya-
þanan olayda, Kartal Dr.Lütfü Kýrdar E-
AH Baþhekimi Özertürk, emekliliðine
gün sayan Dr. Argon’a, hastane korido-
runda onlarca hastane çalýþaný önünde
hakaret ettikten sonra, bir odaya kapata-
rak aðýr sözlü ve fiziksel þiddet uygula-
dý. Argon’un gözüne yumruk atan Özer-
tük, diðer eliyle de duvara dayayýp bo-
ðazýný sýkarak aðýr þekilde darp etti. Ým-
dat çýðlýklarý üzerine içeriye giren bir

baþka hekim, Argon’u Özertürk’ün elin-
den kurtardý. 

Baþhekim görevden alýnsýn 
Dr. Dilek Argon, Kartal Savcýlýðý’na

baþvurarak Özergün’den þikayetçi oldu.
Ýstanbul Tabip Odasý “baþhekim”in
derhal görevden alýnmasý için Valilik ve
Saðlýk Müdürlüðü düzeyinde giriþimde
bulundu. Ýstanbul Tabip Odasý Hekimlik
Uygulamalarý Bürosu da “baþhekim”
hakkýnda gerekli iþlemleri baþlattý. 

TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof.
Dr. Gençay Gürsoy ve TTB Genel Sek-
reteri Dr. Eriþ Bilaloðlu, Dr. Dilek Ar-
gon’u telefonla arayarak geçmiþ olsun
dileklerini ilettiler. TTB Merkez Konse-
yi Baþkaný Prof. Dr.Gençay Gürsoy,
Saðlýk Bakaný Recep Akdað’a bir yazý
göndererek, “baþhekim”in derhal gö-
revden alýnmasýný istedi. 

AKP sorumludur
Ýstanbul Tabip Odasý da, 16 Ocak gü-

nü Kartal Dr.Lütfü Kýrdar EAH Baþhe-
kimliði önünde, TTB Merkez Konseyi
üyelerinin ve SES temsilcilerinin de ka-
týldýðý bir basýn açýklamasýyla olayý pro-
testo etti. Açýklamada, yýllardýr saðlýk
çalýþanlarýna yönelik hasta, hasta yakýný
yahut diðer saðlýk çalýþanlarý tarafýndan
yöneltilen þiddete karþý mücadele edil-
diði ve bunun nedenlerinin sorgulandýðý
belirtilerek, “Ancak yöneticilerin çalý-
þanlar üzerinde baský, korku ve þid-
det uygulamasýný herhangi bir gerek-
çeyle kabul etmemiz mümkün deðil-

dir” denildi. 
“Baþhekim”in meslektaþýna yönelik

saldýrýsýnýn kýnandýðý açýklamada, bu o-
laydan saðlýk ortamlarýna evrensel insa-
ni deðerler ve mesleki etik deðerler ye-
rine ticaret kurallarýný yerleþtiren, saðlýk
kuruluþlarýný ticaret arenasýna çeviren
AKP ve saðlýk yöneticileri sorumlu tu-
tuldu.

Hükümete sert tepki 
“Hastalarý müþteri, hastaneleri ti-

carethane, saðlýk hizmetlerini alýnýp
satýlan bir meta, haline getiren, saðlýk
çalýþanlarýný birbirine rakip kýlan,
mesleðine, meslektaþlarýna, hastalarý-
na  yabancýlaþtýran hükümet eseriyle
ne kadar övünse azdýr” denilen açýkla-
mada, bu son olay karþýsýnda hekimlerin
ve saðlýk çalýþanlarýnýn sessiz kalmasý-
nýn mümkün olmayacaðý vurgulandý.
Saldýrýya maruz kalan Dr. Dilek Ar-
gon’un, yýllardýr zor koþullarda, feda-
karlýkla hastalarýna saðlýk hizmeti sun-
duðuna deðinilen açýklamada, þunlara
yer verildi: 

“Saðlýk mesleði sorunlarýn üste-
sinden gelmek için çabalarýn ve ara-
yýþýn sýnýrýnýn olamayacaðýný, duru-
mu sessizce kabul edemeyeceðimizi
öðrendiðimiz bir meslektir. Saðlýk or-
tamýnda var olan sorunlarýn farkýnda
olarak üstesinden gelmek için her
türlü mücadele olanaðýný kullanmaya
devam edeceðiz. Biz ayný zamanda
sorunlarýn daha fazla artmamasý,
saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarý-
nýn, çalýþma koþullarýnýn ve çalýþma
barýþýnýn iyileþtirilmesi, çalýþanlarda
giderek artan geleceðe iliþkin endiþe
ve kaygýlarýný giderecek uygulama-
larla ilgili olarak Hükümet’ten, Sað-
lýk Bakaný’ndan sorumluluklarýnýn
gereðini yerine getirmelerini bekliyo-
ruz. Hükümet ve Saðlýk Bakanlýðý,
sorunlarý hekimler ve saðlýk çalýþan-
larý üzerinden çözme anlayýþýna, nite-
lik yerine niceliði esas alan yaklaþýmý-
na bir an önce son vermelidir.”

Aslýnda bizzat kendi-
sinin uyguladýðý fi-
ziki þiddet boyutuna

ulaþmamýþ da olsa, daha önce
bu tür davranýþlarýnýn olduðu
yine üç yýla yakýn bir süre baþ-
hekimlik yaptýðý Haydarpaþa
Numune Eðitim Araþtýrma
Hastansi’nde çalýþanlarýnýn bil-
gisindedir. Bir kýsmý yargýya
yansýmýþ, çoðunluðu ise amir-
memur iliþkisi içinde hasýraltý
edilmiþ bir dizi icraatý mevcut
baþhekimin. 

Baþhekimin Haydarpaþa
Numune’deki ilk icraatý maka-
mýnýn dýþýna güvenlik görevli-
lerini yerleþtirmek. Sorunlarý i-
çin kendisiyle görüþmek iste-
yen hastane çalýþan temsilcile-
rini makamýmý basýp beni teh-
dit ediyorlar diye özel güvenlik
görevlilerine tartaklattýrmak.
Hastanede haber peþinde göre-
vini yapan kadýn gazeteciyi gü-
venlik görevlilerine dövdür-
mek. 

Hastanede çalýþanlarla yap-
týðý az sayýdaki toplantýda ko-
nuþmasýnýn büyük kýsmýný bir
özel iþletmede patron temsilci-
si tutumuyla kar- zarar hesap-
larý yapmak, klinikleri kazan-
dýklarý paraya göre sýnýflamak
ve hekimleri daha çok para ka-
zanmak için eðitim vb. faali-
yetlerden vazgeçerek daha çok
iþlem yapmaya zorlamakla ge-
çiren bir baþhekim.

Hastanede ekibi ile yaptýðý
gezilerde hekim ve çalýþanlarla
göz temasý kurmaktan kaçýnan
ve karþýndakini dinlemek yeri-
ne sadece tek taraflý emretmeyi
iliþki kurma yöntemi olarak
kullanan bir baþhekim.

Eski eser niteliðindeki has-
tane binasýnda Koruma Kurul
kararlarýný ve hijyen kurallarýný
göz ardý ederek, hiç de gereksi-
nim olmadýðý halde mikrobiyo-
loji laboratuvarýnýn içine kantin
kuran, hastane koridorlarýnda
el arabalarýnda seyyar büfe iþ-
letmeye izin veren ve bununla
yandaþlarýna çýkar saðlayan bir
baþhekim.

Baþhekimlerin tam gün ça-
lýþma zorunluluðu, verimli ça-
lýþma gerekçe gösterilerek yasa
ile düzenlenmiþken, baþka bir
eðitim hastanesinde klinik þef
olarak görevli iken yarý zaman-
lý baþhekimlik yapan, üstelik
bu yetmezmiþ gibi göz malze-
meleri pazarlayan þirketi adýna
kamu hastanelerinde iþ takibi
yapan ve ihale izleyen bir baþ-
hekim.

Baþhekim Dr. Özertürk’ün
asker kökenli olduðu ve bu ko-
numundan Yüksek Askeri Þura
kararý ile uzaklaþtýrýldýðý ve bir
týp fakültesinde profesör olarak
çalýþýrken bakan tarafýndan sý-
navsýz atama ile klinik þefi ol-
duðunu da eklemek gerekiyor.

Bu özelliklere sahip baþhe-
kim Dr. Özertürk’te
öfke kontrolü yok. Bi-
at etmenin doðal oldu-
ðu bir kültürde yetiþ-
miþ birinin kendisine
karþý çýkýlmasýna ta-
hammülü yok. Karþýn-
daki temizlik elemaný,
hekim meslektaþý ya
da kadýn olabilir. Þid-
det uygulamak doðal
bir davranýþ biçimi.

Gerekçesi ne olursa olsun mazur 
görülemeyecek olan bu davranýþý 

gerçekleþtiren Dr. Özertürk acaba nasýl biri ? 

Baþhekim meslektaþýna saldýrdý!

Türk Eczacýlarý Birliði ile SGK anlaþtý
Türk Eczacýlarý Birliði, ser-
best eczanelerden ilaç alým
protokolü ile ilgili olarak
Sosyal Güvenlik Kurumu ile
anlaþtý. 2009 Ýlaç Alým Pro-
tokolü, TEB’in yürüttüðü
eylemlilik süreci ve uzun sü-
ren görüþmeler sonucunda, 
19 Ocak gecesi geç saatler-
de imzalandý.

Týp Dünyasý – ANKARA
– Ocak ayý içinde Türkiye’nin
çeþitli yerlerinde görevi
baþýndaki hekimlere saldýrýlar
yine sürdü. 

Mardin'in Kýzýltepe ilçe-
sine baðlý Akdoðan ilçesinde
bir saðlýk ocaðýnda 1,5 yýldan
beri görev yapan Dr. Murat
Akgül, 6 Ocak günü, kaldýðý
lojmanda kimliði belirsiz kiþi-
lerin saldýrýsýna uðradý.
Akgül, Mardin Devlet
Hastanesi Beyin Cerrahi
Servisi'nde tedavi altýna
alýndý. Akgül’ü ziyaret eden
Mardin Tabip Odasý Baþkan
Dr. Kamiran Yýldýrým,
saðlýk çalýþanlara yapýlan þid-
deti, saðlýklýkta uygulanan
yanlýþ politikalarýn halka yan-
sýmasý olarak deðerlendirdi. 

Þanlýurfa’da görev yapan
Dr. Yücel Kýlýçkap, 13 Ocak
günü evine girmek üzere
olduðu sýrada, yüzüne sprey
sýkýlarak etkisiz hale getirildi
ve saldýrýya uðradý. Özel bir
kulak-burun-boðaz polikliniði
bulunan Kýlýçkap’ýn “fidye”
için kaçýrýlmak istendiði öne
sürüldü.

Ýstanbul Kartal Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’nde Dr.
Dilek Argon da 15 Ocak
günü hastane içinde
baþhekimin saldýrýsýna uðradý. 

Samsun’da 112 Acil
Servis’te görevli Dr.
Neslihan Yaðmur ise, 16
Ocak günü aþýrý alkollü bir
kiþiye müdahale sýrasýnda,
kiþinin kendisi tarafýndan
býçakla elinden yaralandý. 

Hekimlere
saldýrýlar
sürdü

TEB Baþkaný Erdoðan Çolak,
TEB SGK anlaþmasýný 

deðerlendirdi.

TEB tarafýndan, sorunlarý dile
getirmek amacýyla düzenlenen
miting, Türk Tabipleri
Birliði’nin de aralarýnda
bulunduðu saðlýk meslek
örgütlerinin de katýlýmýyla
Ankara’da gerçekleþtirilmiþti.

Ýstanbul Tabip Odasý Kartal 
Dr. Lütfü Kýrdar EAH 
Baþhekimliði önünde, TTB 
Merkez Konseyi üyelerinin ve
SES temsilcilerinin de katýldýðý
bir basýn açýklamasýyla olayý
protesto etti. 

Hekime þiddet bu kez hastane
içinden geldi. AKP’nin Kartal
Dr. Lütfü Kýrdar EAH Baþhe-
kimliðine getirdiði Yusuf Özer-
türk, hastane hekimlerinden
hematolog Dr. Dilek Argon’u,
odasýna çaðýrarak aðýr haka-
ret ve tehditler eþliðinde darp
etti. TTB ve Ýstanbul Tabip O-
dasý, baþhekimin derhal görev-
den alýnmasýný istedi.
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Paralý
yemeðe tepki
büyük

Týp Dünyasý – ANKARA – Ma-
liye Bakanlýðý’nýn yataklý tedavi
kurumlarýnda saðlýk personeli-
ne verilen yemeklerin ücretli ha-
le getirilmesine yönelik genelge-
sine tepki büyüyor. Ýstanbul ve
Gaziantep’te de konuya iliþkin
basýn açýklamalarý yapýldý. SES
Genel Baþkaný Bedriye Yor-
gun’da konuyla ilgili olarak
yaptýðý açýklamada, genelgenin
geri çekilmesini istedi. Yorgun,
SES Genel Merkezi’nde düzen-
lediði basýn toplantýsýnda, Mali-
ye Bakanlýðý’nýn yazýsýyla yatak-
lý tedavi kurumlarýnda çalýþan-
lardan yemek ücreti istendiðini
söyledi. Konuyla ilgili bugüne
kadar birçok giriþimde bulun-
duklarýný anlatan Yorgun, soru-
nun çözülmemesi durumunda
eylemlerinin farklýlaþarak süre-
ceðini belirtti. SES’in ekonomik,
özlük, demokratik haklarý ile
halkýn saðlýk ve sosyal güvenlik
hakkýna iliþkin mücadelesini
sürdüreceðini anlatan Yorgun,
‘’Yataklý tedavi kurumlarýnda
yemeklerin ücretlendirilmesine
iliþkin genelge geri çekilsin. Hu-
kuk dýþý ve baskýcý politikalar-
dan vazgeçilsin çünkü biz haklý
mücadelemizden vazgeçmeye-
ceðiz’’ diye konuþtu. 

ÝSÝG
Platformu
Tanýþma
Toplantýsý
Yapýldý

Týp Dünyasý – ÝSTANBUL – Ýs-
tanbul Tabip Odasý’nýn da ara-
larýnda bulunduðu sendika ve
meslek örgütünün oluþturduðu
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Plat-
formu 17 Ocak 2009 tarihinde
bir tanýþma toplantýsý yaptý. Pet-
rol Ýþ tesislerinde yapýlan top-
lantýnýn moderatörlüðünü Ýstan-
bul Tabip Odasý Ýþçi Saðlýðý ve
Ýþyeri Hekimliði Komisyo-
nu’ndan Dr. Turabi Yerli yaptý.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
Petrol Ýþ Sendikas Baþkaný Ah-
met Ekinci yaparak Platformu
basýna ve kamuoyuna tanýttý.
Daha sonra katýlýmcýlar, Plat-
form’a iliþkin görüþ ve düþünce-
lerini dile getirdiler. Ýkinci bö-
lümde TMMOB’dan Metin Þen
ve ÝNSEV’den Prof. Dr. Zeki Kýlý-
çarslan sunumlar yaptýlar. Daha
sonra bir forum yapýldý ve Plat-
formun önümüzdeki süreçte na-
sýl çalýþacaðý tartýþýldý.

Behçet Aysan
Þiir Ödül
Töreni
23 Ocak’ta

Týp Dünyasý – ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði’nin Sý-
vas’ta öldürülen þair Dr. Behçet
Aysan ve 36 kiþinin anýsýna bu
yýl on dördüncüsünü düzenledi-
ði Behçet Aysan Þiir Ödül Töre-
ni, 23 Ocak 2008 günü Anka-
ra’da gerçekleþtiriliyor. 

Türk Tabipleri Birliði’nin 2
Temmuz 1993’te Sývas’ta Madý-
mak Oteli’nde öldürülen þair
Dr. Behçet Aysan ve 36 kiþinin
anýsýna verdiði þiir ödülüne bu
yýl “KandaHAR” adlý eseriyle
Tuðrul Keskin deðer görülmüþ-
tü. Tuðrul Keskin, 23 Ocak’ta
Ankara’da Çankaya Belediyesi
Çaðdaþ Sanatlar Merkezi’nde
düzenlenen törenle ödülünü a-
lacak.

Týp
Dünyasý – ANKARA

- Saðlýkta dönüþüm bütün “esnekli-
ðiyle” sürüyor. “Pilot” olarak baþla-
týlan aile hekimliði uygulamasý 30 ile
yaygýnlaþtýrýldý. Her ne kadar progra-
mýn oldukça gerisindeyse de, 30 ile
ulaþmasýna raðmen hala sistemin en
önemli ögesi olan sevk sistemi kuru-
labilmiþ deðil. 1 Ekim 2008’de yü-
rürlüðe giren Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS), 1 Kasým 2008’de Gümüþha-
ne, Bayburt, Denizli ve Isparta olmak
üzere 4 ilde sevk sistemi ile “yerleþe-
cek”, 1 Ocak 2009 itibarýyla da aile
hekimliðinin olduðu bütün illeri kap-
sayacaktý. Ne var ki, GSS de, 4 ilde
baþlayan sevk uygulamasý da 1 Tem-
muz’a ertelendi. Yap-boz þeklinde
devam eden saðlýkta dönüþüm süreci
saðlýk çalýþanlarý için ise boz-boz
þeklinde sürdürülmekte.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn “Saðlýkta
Dönüþüm Devam Ediyor” sloganýy-
la çýkan Ocak 2009 tarihli bilgilen-
dirme/propaganda broþüründe,
“Programýn Yürütülmesinde Risk
Oluþturan Problemler” baþlýðýnda
“Doktorlara özel sektörce çok yük-
sek ücretler verilmeye baþlamýþtýr”
tespiti yapýlýyor. Bugün Ýstanbul baþ-
ta olmak üzere özel sektörde çalýþan
hekimler ücret almama, ücretlerin
düþürülmesi, iþsizlik tehlikesini yaþý-
yorlar ya da tüm bunlarla karþý karþý-
yalar. Kamuda ise performans öde-
melerinde gecikmeler gündemde. Ýþ-
te bu ortamda, tabip odalarý imza top-
luyor. Ýmza toplama süreci, taleplerin
ortaklaþtýrýlmasý, ortaklaþýlan talep-
lerle birlikte yaþananlardan haberdar-
lýðýn artýrýlmasý, taleplerin gerçekleþ-
mesi için bir kuvvetin toparlanmasý-
na aracýlýk ediyor. 

Tabip odalarýnýn hemen her heki-
me ulaþmasýnýn önünde baþta fiziki

engeller var. Günlük mesai içerisinde
mevcut mesleki görevlerinin yaný sý-
ra doðrudan imza toplamak için çaba
harcanmasý gibi. Buna raðmen her il-
de bu iþ için mesai ayýran hekimler,
gündüz hastanelerde stand kurarak,
gece nöbetlere giderek imza toplu-
yorlar. 15 Ocak itibarýyla da elektro-
nik ortamda TTB web sayfasýna gire-
rek imza atmak mümkün. Tüm bu sü-
reç boyunca birçok olumlu iliþki ge-
liþirken, öne çýkan “olumsuz” diya-
loglardan bazýlarý þöyle:

- Aile hekimiyim, aile hekimliði-
nin durdurulmasý talebini nasýl iþaret-
leyeyim? Evet, ben de aile hekimliði
sistemine inanmýyorum.

- Ýmzalayayým, ama adýmý yazma-
sam?!

- Kamu hastane birlikleri ne de-
mek?

- Bunu imzalarsak performans ö-
dememiz kesilir mi? 

- Baþka talepler ekleyebilir miyiz?
- Bu taleplerin hiçbirine katýlmý-

yorum.
- Beni iþten çýkartamazlar, ben ta-

þeron iþçi deðilim.
Kamuda performansýn, özelde iþ-

ten çýkarýlmanýn “kýskacý” altýnda
korku ortamýnýn ya da imza metninde
yer aldýðý gibi “bugüne ve geleceðe
iliþkin kaygýnýn” hakim kýlýnmaya
çalýþýldýðý bir ortamda bir imza, bir
imza daha! Çünkü tek bir imza düþü-
nüldüðünden çok daha güçlüdür. He-
le de, çekindiði için bugün imzalaya-
mayan ama yarýn kendini ifade ede-
ceði açýk olan binlerce saðlýk çalýþa-
nýnýn var olduðu koþullarda. Topla-
nan imzalar kararlý bir talep olarak
“ses”e dönüþtüðünde, bakanlýðýn,
baþbakanlýðýn önünde dile geldiðin-
de, tekrar hastanelerde saðlýk ocakla-
rýnda, saðlýk kuruluþlarýnda sahiple-
nildiðinde…

Bir imza, bir imza daha!

Þubat ayý baþýnda Baþbakan’a iletilecek imzalara
yenisini eklemek, saðlýk alanýndaki sorunlara “dur”

demek, imzalarý kararlý bir “ses”e dönüþtürmek için geç deðil…

Baþbakan’a iletilecek

Türk Tabipleri Birliði’nin, saðlýk alanýnda yaþanan
olumsuzluklara karþý baþlattýðý imza kampanyasý sü-

rüyor. Tabip odalarý aracýlýðýyla tüm Türkiye çapýnda yürütülen imza kampanyasý, sað-
lýk çalýþanlarýnýn uðradýðý fiziki þiddetten güvencesiz çalýþmaya, maaþ artýþýndan Kamu
Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý’nýn durdurulmasýna kadar bir dizi talebi içeriyor.

Ýmza kampanyasý sürüyor

YÖK tarafýn-
dan, 24 Aralýk 2008 tarihinde týp fa-
kültesi bulunan üniversitelerin rek-
törlüklerine gönderilen yazýda, özet
olarak þöyle denildi:

“Týp fakültelerinin temel týp bi-
limleri bölümü bünyesinde yer a-
lan biyoistatistik anabilim dalýnýn,
biyoistatistik ve týp biliþimi anabi-
lim dalý olarak deðiþtirilmesine, týp
fakültelerinin bünyesinde yer alan
týp eðitimi anabilim dalý ile týp eði-
timi ve biliþimi anabilim dalýnýn
kapatýlarak, saðlýk bilimleri ensti-

tüsü bünyesinde týp eðitimi anabi-
lim dalý açýlmasýna karar verilmiþ-
tir”

Karara tepki 
Son dönemde arka arkaya antide-

mokratik giriþimlere imza atan
YÖK’ün bu kararýna týp fakültelerin-
den, týp eðitimi anabilim dallarýndan
tepki geldi. Türk Tabipleri Birliði de
YÖK’ün bu giriþimini eleþtirdi. 

TTB Merkez Konseyi üyesi Prof.
Dr. Ýskender Sayek, kararýn týp eði-
timinin niteliðini olumsuz yönde et-
kileyeceðini söyledi. Týp eðitimi ana-
bilim dallarýnýn kurulmasýnýn týp eði-
timinin kurumsallaþmasý açýsýndan
büyük bir adým olduðunu belirten Sa-
yek, “Týp eðitimi anabilim dallarý-
nýn saðlýk bilimleri enstitüsü bün-
yesine alýnmasý bu kurumsallaþma
açýsýndan olumsuz olacaktýr” diye
konuþtu. Sayek, týp eðitimi anabilim
dallarýnýn, lisansüstü eðitimin yaný
sýra birçok týp fakültesinde lisans eði-
timi içinde müfredatýn yüzde 10’una
varan oranda eðitime katký sunduðu-
nu bildirdi. Mesleðin kendi eðitimci-
sini yetiþtirmesi açýsýndan önemli bir

hamle olduðunu belirten Sayek, týp e-
ðitimi anabilim dalýnýn týp fakülteleri
bünyesinde yer almasý gerektiðini
söyledi. Sayek, “Týp eðitimi bugün
bir bilim alaný haline gelmiþtir.
ABD ve Avrupa’nýn birçok ülke-
sinde olduðu gibi, Türkiye’de týp
fakültelerinin bünyesinde yer al-
masý önem taþýmaktadýr” diye ko-
nuþtu.

Türkiye’de ilki 1997 yýlýnda Ege
Üniversitesi Týp Fakültesi bünyesin-
de açýlan týp eðitimi anabilim dallarý-
nýn sayýsý þu anda 30’u aþmýþ durum-
da. 2008 yýlýnda da, ilk kez iki öðre-
tim üyesi sýnavlarýný tamamlayarak
bu alanda doçentlik unvanýný aldý. 

Fiilen kapatma
Hacettepe Üniversitesi Týp Eðiti-

mi ve Biliþimi Anabilim Dalý Baþka-
ný Doç. Dr. Melih Elçin de, týp eðiti-
mi anabilim dallarýnýn týp fakültesin-
den alýnarak saðlýk bilimleri enstitü-
leri altýnda yapýlandýrýlmasýnýn doðru
olmadýðýný söyledi. Elçin, týp eðitimi
anabilim dallarý sadece yüksek lisans
ve doktora programý veren bölümler
olmadýðýný, týp fakültesi eðitim prog-

ramý ve týp öðrencileri üzerinde çalýþ-
malar ve uygulamalar yapan bölüm-
ler olduðuna dikkat çekti. Elçin,
“Böyle bir kararla týp eðitimi ana-
bilim dalarý çalýþma ve araþtýrma
alanlarýný kaybetmiþ oluyor. O
yüzden bunun yerinde bir karar
olmadýðýný düþünüyoruz. Týp eðiti-
mi anabilim dalýný saðlýk bilimleri
enstitüsünün bünyesine almak fii-
len bir kapatmadýr” diye konuþtu. 

Özlük haklarý kaybý olacak
Kararýn bu bölümlerde görev ya-

pan öðretim üyelerinin özlük haklarý-
na da etki edeceðini belirten Elçin,
þöyle konuþtu: 

“Týp fakültelerinde öðretim ü-
yeleri döner sermayeden pay alýr-

ken, enstitüde çalýþan öðretim üye-
lerinin böyle bir þansý olmayacaðý
için, ekonomik açýdan ciddi bir ge-
rileme olacak. Saðlýk bilimleri ens-
titüsü içinde kadro alma ve yüksel-
me þartlarýnýn týp fakültelerindeki
gibi olup olmayacaðý genelde ku-
rum yönetimlerinin inisiyatifine
kalýyor. Bunun bir standardý olma-
yacak. 

Çalýþma ve araþtýrma alanýný
kaybetmiþ bir anabilim dalýnda a-
kademik çalýþma yürütmek de çok
kolay olmayacaðý için, kiþilerin a-
kademik yükselme için yapacakla-
rý çalýþmalar ve yayýnlar büyük o-
randa azalacaktýr. Bu nedenle ka-
rarýn etkileri uzun vadede çýka-
cak.”

Hacettepe Üniversi-
tesi Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Dr.

Serhan Ünal da, konuyla ilgi-
li olarak YÖK Baþkaný Yusuf
Ziya Özcan ile 19 Ocak 2009
Cuma günü bir görüþme yaptý.
Edinilen bilgiye göre, görüþ-
mede kararýn gerekçesi yine
belirtilmedi ve kararýn deðiþtiril-
mesinin söz konusu olmadýðý bildi-
rildi.  

Prof. Dr. Serhat Ünal, görüþme-
de Hacettepe Üniversitesi Týp Fa-
kültesi Týp Eðitimi ve Biliþimi A-
nabilim Dalý’nýn konuya iliþkin de-
ðerlendirmesini iletti. YÖK’e ileti-
len deðerlendirmede yer verilenler
özetle þöyle: 

“Anabilim dalýnýn temel çalýþ-
ma alaný týp fakültesi eðitim

programý ve öðrenci-
leridir. Bu nedenle týp
fakültesi dýþýnda bir

kurumda yapýlandýrýlmasý sahip
olduðu iþlevlerini yürütemez hale
gelmesine neden olacaktýr. Ülke-
mizde 2000’li yýllarýn baþýnda
birçok üniversitede yeni kurulan
Týp Eðitimi ve Týp Biliþimi alan-
larý birlikte yapýlandýrýlmýþtýr.
Týp biliþimi anabilim dallarýnýn
dünyadaki diðer örnekleri ve a-
kademik kurullarý deðerlendiril-
diðinde ayrý birimler olarak ku-
rulmalarý gerektiði görülmekte-

dir. Týp biliþiminin týp fakülteleri
içinde tek baþýna bir anabilim
dalý olarak yapýlandýrýlmadýðý
durumlarýn tümü bu bilim ala-
nýnda çalýþmalar yapýlmasýný, ge-
liþmelerin saðlanmasýný ve bu a-
landa insangücünün yetiþmesini
engelleyecektir. Halen Türki-
ye’deki 58 týp fakültesinin 34’ün-
de açýlmýþ olan ve 10 yýllýk süreç-
te Türkiye’deki týp eðitiminin ge-
liþmesine önemli katkýlar sunan
týp eðitimi anabilim dallarýnýn
týp fakültelerinde kapatýlarak
saðlýk bilimleri enstitüleri altýn-
da açýlmasýnýn, 7 fakültede yapý-
lanmýþ bulunan týp eðitimi ve bi-
liþimi anabilim dallarýnýn biliþim
bölümlerinin biyoistatistik ana-
bilim dallarý ile birleþtirilmesinin
gerekçesi anlaþýlamamýþtýr.”

Týp Dünyasý – ANKARA –
YÖK üyeleri Prof. Dr. Engin A-
taç, Prof. Dr. Mustafa Ýlhan,
Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Bülent
Serim ve Prof. Dr. Fikret Þenses,
16 Ocak günü yapýlan YÖK Genel
Kurulu öncesinde, yazýlý bir açýk-
lama yaparak YÖK’ün son bir yý-
lýný deðerlendirdiler. 

YÖK üyeleri, YÖK’deki son
bir yýldaki geliþmelerin bazý hu-
suslarýn açýklanmasýný gerekli kýl-
dýðýný belirterek ortak açýklamayý
yaptýlar. Açýklamada “Anaya-
sa’da, YÖK üyelerinin Cum-
hurbaþkaný, Bakanlar Kurulu
ve Üniversitelerarasý Kurul (Ü-
AK) olmak üzere üç farklý kon-
tenjandan seçilmesi öngörüle-
rek, konulara yaklaþýmda bir
denge kurulmasý amaçlanmýþtýr.
Oysa, Aralýk 2007’den baþlaya-

rak YÖK Baþkanlýðý ve üyelik-
lerine yapýlan atamalar, YÖK
Genel Kurulu’nda çoðunluðun,
siyasal iktidarla ayný görüþü
paylaþan kiþilerden oluþmasýna
neden olmuþtur” denildi. 

YÖK’ün hükümetle olan iliþki-
lerinin, YÖK Baþkaný’nýn atama-
sýný izleyen ilk günlerde ortaya
çýktýðýna iþaret edilen açýklamada,
“YÖK Baþkaný’nýn TBMM Baþ-
kaný ve Maliye Bakaný’yla gö-
rüþmeleri sýrasýnda daha ilk
günlerde yaþananlarýn medyaya
da yansýyan görünümü, bu yeni
dönemde YÖK-Hükümet iliþki-
lerini tüm çýplaklýðýyla gözler ö-
nüne sermiþtir” ifadesine yer ve-
rildi. YÖK’ün son bir yýldýr yarat-
týðý ortamýn, öðrencisinden öðre-
tim üyesine, yükseköðretim kuru-
luþlarýnýn tüm mensuplarý arasýn-
da kendilerini doðrudan ilgilendi-
ren konularda bile yýlgýnlýða ve
suskunluða yol açtýðýna dikkat çe-
kilen açýklamada, “Bu geliþme-
lerden kaygý duyduðumuzu, bu
geliþmeler çerçevesindeki uygu-
lamalara katýlmadýðýmýzý ka-
muoyunun bilgisine sunarýz” de-
nildi. 

YÖK, rektörlüklere yazý
göndererek, týp fakülteleri
bünyesindeki týp eðitimi 
ana bilim dallarýnýn, 
saðlýk bilimleri enstitüleri
bünyesine alýnacaðýný 
bildirdi. Týp fakültelerinde
ve týp eðitimi ana bilim 
dallarýnda tepkiyle 
karþýlanan kararýn 
gerekçesi halen belli deðil. 

baþ tarafý sayfa 1’de

YÖK’e YÖK’ten tepki
YÖK birbiri ardýna anti-
demokratik giriþimlerde
bulunurken, 5 YÖK üyesi
de, YÖK’ün son bir yýlýný
deðerlendiren bir açýkla-
ma yaparak, sert eleþtiri-
lerde bulundular. 

Prof. Dr. Serhan 
Ünal da, konuyla
ilgili olarak YÖK
temsilcileriyle 
bir görüþme yaptý.

Týp eðitimine YÖK darbesi

HÜTF Dekaný Ünal, YÖK Baþkaný ile görüþtü

Fotoðraf: Jülide Kaya
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Soldan Saða
1- “Geçmiþ Zaman Peþinde” genel baþlýðý

altýnda topladýðý roman dizisiyle XX. Yüzyýl
Fransýz edebiyatýnýn en büyük adlarýndan biri
sayýlan ünlü yazar. 2- Ekonomik alanda kendi
kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin re-
jimi – Tapýnaklarda üzerinde kurban kesilen
taþ masa. 3- Borularý döndürmeden eklemeyi
saðlayan baðlantý parçasý – “Harami var diye
korku verirler/Benim …. yüklü kervaným mý
var” (Karacaoðlan). 4- Yansýma, yanký – Silif-
ke ilçesinde antik bir kent. 5- Güçlü özgünlü-
ðü olan – Eski Yunan mimarlýðýnýn üç biçe-
minden biri – Bir gýda maddesi . 6- “Güzelli-
ðin ….. par’etmez/Bu bendeki aþk olmasa”
(Aþýk Veysel) – Federasyon durumunda birleþ-
miþ olan.7- Coðrafyadaki kýyý tiplerinden biri
– Eski ve bilinmeyen bir tarihi anlatmakta kul-
lanýlan deyim sözü – Telefon sözü. 8- Elektrik
akýmý iletiminde kullanýlan metal tel – Kültür.
9- Çýkar yol, çare – Osmanlýlarda önceleri
halktan yalnýz olaðanüstü durumlarda, sonra-
larý ise sürekli toplanan vergi. 10- Ayakkabý-
nýn üst yüzünün ön tarafýnda dikiþle ayrýlan
burun bölümü – Bir soru eki. 11- Ýþaret – Bir

nota – Madencilikle ilgili kuruluþumuzun
kýsa yazýlýþý. 12- Ekin biçilirken saptan
dökülerek ertesi yýl kendiliðinden çýkan
tane – Tahýl yýðýný.

Yukarýdan Aþaðýya
1- Çok bunalýmlý dönemlerde bir ülke-

de, bir bölüm ya da tüm borçlardaki öde-
me zorunluluðunun geri býrakýlmasý. 2-
Soyundan gelinen kimse – Küçük erkek
kardeþ – Eðilimi olan. 3- Herhangi bir iþte
birbirinden ileri geçmek isteyenlerden her
biri – Bahçelerde süs çiçeði olarak yetiþti-
rilen sarýlgan bir bitki. 4- Filme de aktarý-
lan “Þahika”, “Yeþil Yýllar”, “Hayat Aða-
cý” gibi romanlarýyla tanýnmýþ Ýngiliz ya-
zar – Küçük su kanalý. 5- Sarhoþ, mest –
Bir spor kulübümüzün kýsa yazýlýþý – Bas-

ton. 6- Adlarý sýfat yapan bir yapým eki – Ke-
ten dövmeye yarayan tokmak. 7- Alýnmýþ bir
þeyi geri verme – Düz ve geniþ arazi. 8- Ulu-
sal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluþ-
turulmuþ müzik yapýtý – Atletizmin üç ana da-
lýndan biri. 9- Ýspanyollarýn sevinç ünlemi –
Bir nota – Erden çavuþa kadar askerlere veri-
len ad. 10- Zafer – “Örneðin …. Ýçiyoruz, içi-
mize bir karanfil düþüyor gibi” (Edip Canse-
ver) – Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. 11-
Nazi partisinin hücum kýtasýný simgeleyen
harfler – Gerçekçilik. 12- Koþma, bisiklet yol
yarýþý ve yüzmeyi içeren yarýþma dalý – “Par-
mak” da denilen bir Ýngiliz uzunluk ölçüsü bi-
rimi. 

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

Hekim Hatasý
Av. Mustafa Güler

hukuk
köþesi k

Týp Dünyasý – ANKARA – Avrupa
Parlamentosu, Avrupa’da görev yapan
yaklaþýk 2 milyon hekimi ilgilendiren
çok önemli bir karar aldý. Parlamento,
Avrupa Konseyi’nin hekimlerin haftada
48 saatten 65 saate varan sürelerle ça-
lýþmasýna ve nöbetlerden sonra en az 12
saat çalýþmama ilkesinin sulandýrýlma-
sýna olanak tanýyan kararýný reddetti.
Avrupa Konseyi’nin hekimlerin özlük
haklarýnda kayýp anlamýna gelebilecek
bu kararýnýn reddedilmesinde, Avrupa
Maaþlý Doktorlar Sendikasý (FEMS)
baþta olmak üzere Avrupa’daki hekim
örgütlerinin giriþimleri önemli rol oyna-
dý. 

Avrupa Konseyi, kýsa süre önce he-
kimlerin haftada 48 saatten 65 saate va-
ran sürelerle çalýþabilmesini, nöbetlerde
aktif ve inaktif periyotlarýn ayrýlmasýný
ve oldukça yeni bir kazaným olan nö-
betlerden sonra en az 12 saat çalýþmama
ilkesini sulandýrarak nö-
bet sonrasý izinlerinin 2
veya 3 gün sonra alýnma-
sýna olanak tanýyan karar-
lar almýþtý. Tüm bu karar-
lar, Avrupa Parlamento-
su’nda yüzde 80’lik bir
çoðunluk oyuyla hekim-
ler lehine reddedildi.

FEMS’in giriþimleri
Avrupa Konseyi’nin

kararý Avrupa Parlamen-
tosu’nda görüþülmeden
önce, yoðun bir çaba yü-

rüten hekim örgütleri, FEMS’in Ýspan-
yol temsilcileri aracýlýðýyla, Avrupa
Parlamentosu Ýspanya Milletvekili Ale-
jandro Cercas’ý ikna ederek, parlamen-
toya deðiþiklik önerisini sunmasýný sað-
ladýlar. Diðer taraftan, konu etkin bir
þekilde basýna taþýndý ve medya aracýlý-
ðýyla yoðun bir faliyet yürütüldü. Avru-
pa Parlamentosu da, 17 Aralýk’ta Cer-
cas’ýn önerdiði deðiþiklikleri onayladý.
Böylece, Avrupa’daki yaklaþýk 2 mil-
yon hekimi ilgilendiren çok önemli bir
karar alýnmýþ oldu.

Bilindiði gibi, artýk Avrupa Parla-
mentosu’nda alýnan kararlar üye ülkeler
tarafýndan geç de olsa mutlaka uygula-
nýyor. Avrupa’da görev yapan hekimler,
kararýn önemli bir kazaným olmasýnýn
yaný sýra, bunun hekim örgütlerinin gi-
riþimleri sonucu elde edilmiþ olmasýnýn
da ayrýca önem taþýdýðýna dikkat çeki-
yorlar.

Avrupa’da 2 milyon hekimi 
ilgilendiren karar

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi’nin hekimlerin 
haftada 48 saatten 65 saate varan sürelerle çalýþmasýna ve 

nöbetlerden sonra en az 12 saat çalýþmama ilkesinin 
sulandýrýlmasýna olanak tanýyan kararýný reddetti. 

Týp Dünyasý – ANKARA -
Maliye Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlý-
ðý, valilikler ve rektörlükler aracý-
lýðýyla tüm kamu hastanelerine
gönderdiði “Yiyecek Yardýmý”
konulu yazýda, hastanelerde saðlýk
çalýþanlarýna verilen yemeklerin
ücretlerinin saðlýk personelinden
alýnmasýný istedi. Maliye Bakanlý-
ðý’nýn 11 Mart 2008 tarihinde du-
yurduðu uygulama, hastanelerde
yeni baþladýðý için, bu tarihe ka-
dar olan yemek ücretlerinin de ge-
riye dönük olarak maaþlardan ke-
silmesi isteniyor. Uygulama sað-
lýk çalýþanlarýnýn büyük tepkisini
çekti. 

Maliye Bakanlýðý’nýn yazýsýn-
da uygulamanýn amacý, “uygula-
ma birliði saðlamak” olarak be-
lirtiliyor ve konu ile ilgili yasal
düzenlemede “yemek hizmetin-
den yararlananlardan ücret a-
lýnmayacaðýna dair bir hükmün
yer almadýðý” gerekçe gösterili-
yor. 

Memurun hakký
657 sayýlý Devlet Memurlarý

Kanunu’nda tanýnan sosyal yar-
dýmlardan birisi de yiyecek yardý-
mý ve kanunun 212. maddesinde
bu yardýmýn esaslarý belirtiliyor.
Bu esaslara göre Devlet Memurla-
rý Yiyecek Yardým Yönetmeliði o-
luþturulmuþ, bu yönetmelikte 40
saati aþmayan yerlerde yiyecek
yardýmýnýn öðle yemeði, günün
24 saatinde devamlýlýk gösteren
hizmetlerde ise üç öðüne kadar
yemek verileceði düzenlenmiþ
durumda. 

Ayný yönetmeliðin 6. madde-
sinde bazý özellikli iþyerleri ta-
nýmlanarak bunlarýn yemek ser-
vislerinden yararlanma esaslarý
belirtiliyor ve buna göre de “has-
tane, pansiyonlu okul ve iþçi ile
birlikte çalýþan iþyerlerindeki
memurlar, birim yükümlülüðü
ve personel sayýsýna bakýlmaksý-
zýn hasta, öðrenci ve iþçiler için
mevcut olan yemek servisinden

yararlanýr” deniliyor. 
Konuyla ilgili bir baþka düzen-

leme Yataklý Tedavi Kurumlarý Ýþ-
letme yönetmeliðinin 89. madde-
sinde yer alýyor. Bu madde de,
“Kurumlarda; kadrolarýnda bulu-
nan tüm personel ile yönetmelikler
gereði hastanede staj yapan öðren-

ciler ve hizmetiçi eðitime gelen
saðlýk ve yardýmcý saðlýk persone-
line öðle yemeði, bunlardan ku-
rumda yatanlara bu Yönetmeliðin
ilgili maddelerindeki hükümlere
göre sürekli olarak kurumda ka-
lanlar ve nöbetçilere üç öðün ye-
mek ve vardiya uygulanan kurum-

larda vardiyaya kalan personele
çalýþma sürelerine isabet eden ö-
ðünlerde yemek verilir” þeklinde
düzenleniyor.

Saðlýk çalýþanlarýnýn
yemek izni yok

Kesintisiz hizmet veren ve haf-

tada 45 saat çalýþan saðlýk perso-
nelinin ayrýca bir yemek izni ve
öðle tatili yok. Saðlýk çalýþanlarý,
hizmetin kesintiye uðramamasý ve
görev yaptýklarý yerden ayrýlma-
malarý gibi gerekçelerle yemekle-
rini kurum içinde yemek duru-
mundalar. 

Kamu hastanelerinde yemekler paralý 

Týp Dünyasý – BALIKESÝR
- Balýkesir Tabip Odasý ile Sað-
lýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasý Balýkesir Þubesi üye-
leri, Maliye Bakanlýðý’nýn genel-
gesi ile saðlýk hizmeti sunan ku-
rumlarda çalýþanlara verilen ye-
meklerin ücretli hale getirilme-
sini, Atatürk Devlet Hastanesi
bahçesinde yaptýklarý bir basýn
açýklamasý ile protesto ettiler.

Basýn açýklamasýný okuyan
Balýkesir Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Uygur Sargýn, saðlýk çalýþa-
nýnýn yemeðine, gelirine göz di-
kildiðini söyledi. Devlet Me-
murlarý Yiyecek Yardýmý Yönet-
meliði’ne göre, hastane, pansi-
yonlu okul ve iþçiyle çalýþan iþ-
yerlerindeki memurlarýn, birim
büyüklüðü ve personel sayýlarý-
na bakýlmaksýzýn, yemek servis-
lerinden faydalanmasý gerektiði-
ni belirten Sargýn, Yataklý Teda-
vi Kurumlarý Ýþletme Yönetmeli-
ði’nde de yatan hastalarýn teda-
vilerini esas alarak, bu tedavinin
gerçekleþmesinde katkýlarý olan
kiþilerin, tedavinin yapýldýðý me-
kandan ayrýlmamalarýný saðla-
mak amacýyla bu kurumlarda
ücretsiz yemek çýkarýldýðýný a-
nýmsattý.

Maliye Bakanlýðý’nýn 11
Mart 2008 tarihinde valiliklere
ve rektörlüklere gönderdiði ge-
nelge ile çalýþanlarýn yemek hak-
larýnýn ücretli hale dönüþtürül-
düðünü belirten Sargýn, þöyle

konuþtu:
“Kesintisiz hizmet veren

saðlýk çalýþanýnýn yemek izni
yoktur. Nöbet hizmetlerinin
16-24 saat olduðu birimlerde
akþam yemeði ücretlidir. Me-

murlara 15 Ocak 2009 itiba-
rýyla yüzde 4 oranýnda zam
yapýlýrken, yemek ücretleri
yüzde 6 ile yüzde 7.5 arasýnda
artýrýlmýþtýr. Maliye Bakanlý-
ðý’nýn genelgesi ile hastane yö-
netimlerinin yazýyý çalýþanlara
tebliði tarihi farklý olduðun-
dan, çalýþanlardan geriye yö-
nelik yemek ücreti talep edil-
mektedir. Hatta bu talepler
çalýþanlar ile kurumlarý karþý
karþýya getirerek, neredeyse
icralýk hale kadar varmýþtýr.
Bu durum çalýþma disiplinleri-
ni, ekip ruhunu, sistemli ve ge-
leneksel rutinleri, ezberleri
bozan bir durumdur. Ýlimizde
saðlýk bakanlýðý hastanelerin-
de öðle yemeklerindeki ve ak-
þam nöbet yemeklerindeki
farklý uygulamalar kaotik ya-
pýya ayrý bir zemin hazýrla-
mýþtýr.”

Maliye Bakanlýðý, 
valiliklere ve 
rektörlüklere 
gönderdiði bir
yazýyla, hastanelerde
çalýþan saðlýk 
personeline verilen
yemeklerin ücretli hale
getirilmesini istedi. Balýkesir’de yemek eylemi

Balýkesir Tabip odasý
ile saðlýk ve sosyal

hizmet emekçileri
sendikasý üyeleri,

saðlýk hizmeti sunan
kurumlarda çalýþanlara

verilen yemeklerin
ücretli hale 

getirilmesine, geriye
dönük olanlarýn da

maaþlardan 
kesilmesine 
karþý çýktý.

Son yýllarda, hasta hekim iliþkisinde þifanýn
hekimde aranmasý, bulunamadýðýnda bu se-
fer hastalýðýn kaynaðýnýn hekim olarak gö-

rülmesi eðilimi ortaya çýkmaktadýr. Ýnsanlarýn kötü
olaný kendilerine yakýþtýrmama eðilimi bulunmasý,
kötü olanýn dýþarýdan/baþkasýndan geldiðine inanma-
sý doðal görülebilir. Bu durum psikiyatri bilimi ile a-
çýklanabilir ancak bu inanca hukuksal bir deðer atfe-
dilerek, hekimin katkýsý olmaksýzýn ortaya çýkmýþ o-
lan hastalýðýn teþhis ve tedavisinde gayret gösteren
hekimler ve saðlýk kurumlarýnýn suçlanmasý kabul e-
dilemez. 

Týbbi iþlemlerle ilgili olarak hekimden bir garan-
ti beklemek tümüyle yersizdir. Yargýtay kararlarýnda
da kimi estetik operasyonlar dýþýnda hekimin sonucu
garanti etmesinin beklenemeyeceði açýklýkla vurgu-
lanmaktadýr. 

Saðlýk hizmet sunumunda sorumluluðun ortaya
çýkmasý için kusurlu bir eylem gereklidir. Söz konu-
su kusurlu eylem bir iþin yapýlmasý þeklinde olabile-
ceði gibi yapýlmasý gereken bir iþin yapýlmasýndan
kaçýnýlmasý biçiminde de ortaya çýkabilir. 

Hasta ile hekim arasýndaki iliþki hukuksal bakým-
dan ‘vekalet iliþkisi’ olarak kabul edilmektedir. Bu
kabule baðlý olarak “vekil, vekalet görevine konu i-
þi görürken yöneldiði sonucun elde edilmemesin-
den sorumlu deðil ise de, bu sonuca ulaþmak için
gösterdiði çabanýn, yaptýðý iþlemlerin, eylemlerin
ve davranýþlarýn özenli olmayýþýndan doðan za-
rarlardan dolayý sorumludur. Vekilinin sorumlu-
luðu genel olarak iþçinin sorumluluðuna iliþkin
kurallara baðlýdýr. Vekil iþçi gibi özenle davran-
mak zorunda olup, en hafif kusurundan bile so-
rumludur. O nedenle doktorun meslek alaný için-
de olan bütün kusurlarý, hafif de olsa, sorumlulu-
ðun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor, has-
tasýnýn zarar görmemesi için, mesleki tüm þartla-
rý yerine getirmek, hastanýn durumunu týbbi açý-
dan zamanýnda ve gecikmeksizin saptayýp, somut
durumun gerektirdiði önlemleri eksiksiz biçimde
almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belir-
leyip uygulamak zorundadýr. Asgari düzeyde da-
hi olsa, bir tereddüt doðuran durumlarda, bu te-
reddüdünü ortadan kaldýracak araþtýrmalar yap-
mak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri almak-
la yükümlüdür. Çeþitli tedavi yöntemleri arasýn-
da bir seçim yapýlýrken, hastanýn ve hastalýðýn ö-
zellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altýna so-
kacak tutum ve davranýþlardan kaçýnýlmak ve en
emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil
(hasta), mesleki bir iþ gören doktor olan vekilden,
tedavinin bütün aþamalarýnda titiz bir ihtimam
ve dikkat göstermesini beklemek hakkýna sahip-
tir. Gereken özeni göstermeyen vekil, vekaleti ge-
reði gibi ifa etmemiþ sayýlmalýdýr.” (Yargýtay 13.
Hukuk Dairesi 7.2.2005 tarih ve 2004/12088 E.
2005/1728 K. sayýlý kararý) 

Yargýtay kararýnda da açýklanmýþ olduðu üzere,
hekimin sorumluluðunun kabul edilmesi için yapýlan
ya da yapýlmasý gereken týbbi iþlemlerle ilgili olarak
hafif de olsa bir kusurunun olmasý gereklidir. Aksi
takdirde, hekimin kusuru olmaksýzýn ortaya çýkan o-
lumsuz sonuçlar (komplikasyonlar) sebebiyle, heki-
min sorumlu tutulmasý söz konusu deðildir. Ancak
burada önemle belirtilmelidir ki hekimler komlpi-
kasyonlar sebebiyle sorumlu deðil iken, ortaya çýka-
bilecek komplikasyonlarý da belirterek hastayý ay-
dýnlatmýþ olmaktan ve olasý komplikasyonlara mü-
dahale için gerekli donanýmýn hazýr edilmesinden ve
komplikasyonu zamanýnda fark edip gerekli müda-
haleyi yapmýþ olmaktan sorumludurlar. (Acil durum-
lar sebebiyle hýzla yapýlan giriþimler istisnadýr.)

Hekim sorumluluðunun saptanmasý mahkemeler
bakýmýndan ciddi güçlük taþýmaktadýr. Yargýlama u-
sulüne iliþkin yasal düzenleme uyarýnca hakimlik
bilgisi ile çözümlenemeyecek teknik bilgi gerektiren
olaylarda ilgili bilirkiþilere baþvurulmasý gereklidir.
Týbbi alanda ortaya çýkan sorunlarýn hakimlik bilgi-
si ile çözümlenmesi olanaksýz bulunduðundan uyuþ-
mazlýðý çözebilecek bir yargý vermeden önce ilgili
teknik bilirkiþilerden görüþler alýnýr. Ancak bilirkiþi
tarafýndan verilen görüþ hakim açýsýndan baðlayýcý
deðildir. Hakim, bilirkiþiden aldýðý görüþ çerçevesin-
de deðerlendirme yapar, gerekirse baþka bilirkiþiler-
den de görüþler alarak kusurun var olup olmadýðýna
iliþkin kanaate ulaþmaya çalýþýr. Bu kapsamda Adli
Týp Kurumu, Yüksek Saðlýk Þurasý, týp fakülteleri ve
diðer saðlýk kurum ve kuruluþlarýndan týbbi iþ ve iþ-
lemlerle ilgili olarak bilirkiþi görüþü istenebilir. An-
cak tekrar vurgulamak gerekir ki, bu kurumlarýn hiç-
birinin verdiði görüþ hakim açýsýndan baðlayýcý de-
ðildir. Yargý organlarý mevcut bilirkiþi raporlarýndan
edindikleri bilgi çerçevesinde bilirkiþi raporunun so-
nuç kanaatinin aksine bir karar da verebilirler. Zira
Yargýtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2005 tarihli bir kara-
rýnda, dosya içindeki bilgi ve belgeler deðerlendiri-
lerek, Adli Týp Kurumu raporunun muhalefet görü-
þüne itibar edilmiþ ve hekimlerin kusursuz görüldü-
ðü mahkeme kararý bozulmuþtur… 

Saðlýk hizmeti, riskli bir hizmettir ve sistem de-
ðiþmedikçe, sýklýkla uyuþmazlýklara konu olacaktýr.
Bu hizmetin yürütümüne iliþkin yapýlacak yargýsal
deðerlendirmelerde kusursuz olmak için; öncelikle
hastanýn aydýnlatýlarak yapýlacak iþlemlere muvafa-
katinin alýnmýþ olmasý, bütün iþ ve iþlemlerin bilim-
sel kurallara uygun olmasý ve bunlarýn kanýtlanabil-
mesi için kayýt tutulmasýna özel bir önem verilmesi
gereklidir.



bu yana, saðlýk meslek
örgütleri önce basýn açýklamalarýyla saldýrý
kýnadýlar. Saldýrýnýn giderek þiddetlenmesi-
nin ardýndan, protesto etkinlikleri de çeþit-
lendirildi. 
Ses ver! Dünya duysun! Ses ver! Ýsrail
dursun!

Önce “Ses ver! Dünya duysun! Ses
ver! Ýsrail dursun!” sloganýyla yürütüle-
cek eylem programý açýklandý. Bu eylem
kapsamýnda, kamuoyu 9 Ocak tarihinden i-
tibaren katliam duruncaya kadar her gün
saat 18.00’de 3 dakika süreyle Filistin için
ses vermeye çaðrýldý. DÝSK, KESK,
TMMOB, TTB, TÜRMOB, TBB, TEB,
TDB, TÜDEF ve Çiftçi Sendikalarý Konfe-
derasyonu’nun çaðrýsýyla düzenlenen etkin-
lik kapsamýnda, Ýsrail’in Filistin’e yönelik
saldýrýlarý her akþam saat 18.00’de korna,
siren, düdük, ýslýk, çan, zil vs. çalarak pro-
testo edildi. 

Siyah kurdela ile çalýþma kampanyasý 
Etkinlikler kapsamýnda TTB Merkez

Konseyi, hekimler ve saðlýk çalýþanlarýný
12-16 Ocak tarihleri arasýnda saðlýk ku-
rumlarýnda siyah kurdela ile çalýþma çaðrý-
sý yaptý. Bunun için tabip odalarýna yazý
gönderilerek, “Siyah kurdela ile çalýþýl-
masýnýn bu yönde harcanan çabalarýn
görünür kýlýnmasýna önemli bir katký su-
nacaðýný düþünüyoruz” denildi. Tabip o-
dalarý aracýlýðýyla yürütülen bu faaliyet,
“imzaladýnýz mý?” sloganýyla saðlýk orta-
mýndaki olumsuzluklara yönelik olarak yü-
rütülen imza kampanyasý ile de birleþtirildi.
Tabip odalarý, imza kampanyasýný siyah
kurdela daðýtarak sürdürdüler.

Gürsoy’dan DTB Baþkaný’na mektup 
Bu süreçte TTB Merkez Konseyi Baþ-

kaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy da, Dünya
Tabipler Birliði Baþkaný Dr. Yoram Blac-
har’a bir mektup göndererek, Gazze’de ya-
þanan olaylarda hekim ve saðlýk çalýþanla-
rýnýn durumunu ele almak üzere acil bir

toplantý yapmaya çaðýrdý. 
Gürsoy, Gazze’de yaþanan ve olaylarýn

hekimleri ve Türk Tabipleri Birliði’ni bu
sürece dahil olmaya zorladýðýný belirtti.
Yüzlerce sivilin yaný sýra saðlýk çalýþaný ve

hekimlerin öldürüldüðünü, çeþitli saðlýk
kuruluþlarýnýn saðlýk araçlarýnýn da saldýrý-
ya maruz kaldýðýný anýmsatan Gürsoy mek-
tubunda, “Savaþ mesleðimizin varlýk ne-
deniyle baðdaþmamaktadýr ve kabul edi-

lemez bir durumdur. Dünya Tabipler
Birliði’nin bütün tabip birlikleri adýna
dünya kamuoyuna, saldýrýnýn ve savaþýn
durmasý için yapacaðý çaðrý çok önemli
bir katký saðlayacaktýr” mesajýný iletti. 
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Radyo ve televizyon yayýnlarýnýn geliri rek-
lamlardýr. Ýlaç ve saðlýkla ilgili tedavi yön-
temleri hakkýndaki reklamlarýn nasýl ola-

caðý veya nasýl yayýnlanacaðý sürekli tartýþma konu-
sudur. Bir yanda ilaç reklamlarýnýn serbest kalmasý i-
çin gösterilen çabalar, öte yanda internet üzerinden
yapýlan yayýnlar yoluyla “tedavi yöntemlerinin” e-
lektronikleþmesi, bir çok hukuki sorunu ve akla gel-
meyen uyuþmazlýklarý beraberinde getiriyor. 

RTÜK web sayfasýnda önemli bir “taslak” metin
yayýnlandý. 4 Eylül 2008 tarihli Avrupa Konseyi
bünyesinde tadil edilmiþ Avrupa Sýnýrötesi Televiz-
yon Sözleþmesi’nin (ECTT)’nin güncellenmiþ nüs-
hasý olup önemli yenilikler içeriyor. Yürürlükteki
Avrupa Sýnýr Aþan TV Anlaþmasýnýn adý “Avrupa
Sýnýr Aþan Audio Visual Medya Servisleri Anlaþ-
masý” olarak deðiþmektedir. Taslak metin “audio
visual medya servisi”nin ne anlama geldiðini ta-
nýmlamaktadýr. Audio visual medya servisi; bir med-
ya servisi sunucunun editoryal sorumluluðu altýnda
olan ve birincil amacý, elektronik bir iletiþim aðý yo-
luyla genel halký bilgilendirmek, eðlendirmek ya da
eðitmek üzere programlar sunmak olan bir hizmet
anlamýna gelmektedir. Söz konusu audio visual med-
ya servisleri, ya televizyon yayýnlarý ya da talep üze-
rine verilen hizmetler ve/veya audio visual ticari ile-
tiþimdir. Bu hizmetler, her hangi bir ekonomik faali-
yet þeklini alabilir fakat öncelikle ekonomik olma-
yan ve TV yayýný ile rekabet teþkil etmeyen faaliyet-
leri hariç tutmaktadýr. Ayrýca taslak metinde (Madde
7) kabul edilen temel ilkeye göre; audio visual med-
ya hizmetlerinin sunumu ve içeriði, insanlarýn haysi-
yetine ve baþkalarýnýn temel haklarýna saygý göster-
melidir.  

Mevcut Sözleþmenin III. Bölümünde yer alan
“Reklam” ve “tele-alýþveriþ”ler hakkýndaki genel
standartlara göre; reklamlar adilane ve dürüst olma-
lý, aldatýcý olmamalý ve tüketicilerin menfaatlerine
zarar vermemelidir. Çoçuklara yönelik reklamlarda
ya da çocuklarý kullanan reklamlarýn; çocuklarýn
menfaatlerine zarar vermemesi, zarar verme olasýlý-
ðýnýn önlenmesi ve çocuklara karþý özel duyarlýlýða
saygý gösterilmesi ilkesi kabul edilmiþtir. (Madde
11)

Sözleþmenin bu bölümüne karþýlýk gelen Taslak
metinde ise “Audio visual ticari iletiþim”in adilane
ve dürüst olmasý, aldatýcý olmamasý ve tüketicilerin
menfaatlerine zarar vermemesi genel standart olarak
kabul edilmektedir. Ayrýca Taslak Madde 7’de audi-
o visual medya hizmetlerinin sunumu ve içeriðinin,
insanlarýn haysiyetine ve baþkalarýnýn temel haklarý-
na saygý gösterilmesi temel ilkesine atýf yapýlarak
cinsiyet, ýrk ya da etnik menþe, milliyet, din ya da i-
nanç, engellilik, yaþ ya da cinsel eðilime dayalý her
hangi bir ayrýmcýlýðý içermeyeceði ya da teþvik et-
meyeceði kabul edilmiþtir. Ayný maddede yer verilen
saðlýkla ilgili çok daha önemli olan düzenlemeye gö-
re; audio visual ticari iletiþim “saðlýða ya da güven-
liðe zararlý davranýþý teþvik etmeyecektir”. Mev-
cut Sözleþmedeki belirli ürünlerin reklamlarý hak-
kýndaki maddenin karþýlýðý olan Taslak metindeki
15. maddede ise; sigaralar ve diðer tütün ürünlerinin
her türlü audio visual ticari iletiþimine müsaade o-
lunmayacaðý kabul edilmiþtir. Ýlaçlar ve týbbi tedavi-
lerle ilgili geniþ düzenlemeler yapýlmýþtýr. Ayrýca re-
çete ile satýlan ilaçlar ve diðer týbbi tedavilerle ilgili
audio visual ticari iletiþim, eðer istenirse her taraf ül-
kenin kendi iç hukukuna göre yasaklanabilecektir.
Taslak metine göre, ilaçlar ve týbbi tedaviler hakkýn-
daki TV reklamlarý; objektif olacaktýr. Reklamý yapý-
lan ilaç ve tedavinin özellikleri mübalaða edilmeden
sunulacak, týbbi ürünün reklamý rasyonel olarak ürü-
nün kullanýmýný teþvik edici olacak ve reklam ürü-
nün özelliklerine uygun olacaktýr. Ayrýca ilaçlar ve
týbbi tedavi konusunda tele-alýþveriþe müsaade olun-
mayacaktýr. 

Yürürlükte bulunan Sözleþmenin yenilenmesinde
ve yeni kitle iletiþim organlarýnýn teknolojik gelimi-
ne uygun olarak iç hukuk düzenlemelerinin gözden
geçirilmesinde büyük yarar vardýr.

*Avukat

dýþarýdan 
göz ...

Saðlýk ve 
Tv Reklamlarý

Fikret Ýlkiz*

Týp Dünyasý – ÝSTANBUL –
Emek ve meslek örgütleri, iþsizli-
ðe ve yoksulluða karþý Emek ve
Demokrasi Mitingi çaðrýsý yaptý-
lar. Miting, 15 Þubat’ta Ýstan-
bul’da gerçekleþtirilecek. 

DÝSK, KESK, TMMOB, TTB,
TÜRMOB, TÜDEF ve ÇÝFTÇÝ-
SEN 14 Ocak’ta Ýstanbul’da ortak
bir basýn açýklamasý düzenleye-
rek, 15 Þubat’ta “Ýþsizliðe ve
Yoksulluða Hayýr! Emek ve De-
mokrasi Mitingi” için çaðrý yap-
týlar. Basýn toplantýsýnda, bütün e-
mek ve demokrasi güçleri mitinge
destek vermeye çaðrýldý.

Ýstanbul’da 14 Ocak günü dü-
zenlenen ortak basýn toplantýsýn-
da, “Emek cephesinin sesini
yükseltme amacýyla mücadele-
mizi birleþtirme ve ortak bir
program etrafýnda yürütme ka-
rarlýlýðýndayýz” denildi. Açýkla-
mada, 29 Kasým’da Ankara’da
gerçekleþtirilen “Emek ve De-

mokrasi Mitingi”nin, toplumda
büyük bir mücadele potansiyeli
olduðunu gösterdiði, yerel düzey-
de de mücadele programlarý yürü-
tüldüðü anýmsatýlarak, bu müca-
deleyi ortaklaþtýrmanýn önemi ü-
zerinde duruldu. 

Basýn toplantýsýnda emek cep-
hesi için “Acil Çalýþma ve Müca-
dele Programý” açýklandý. Buna
göre:

- Krizin yol açtýðý iþten çýkar-
malara, iþyerlerinin kapatýlmasýna
karþý, iþsizliðe, pahalýlýða ve yapý-

lan zamlara karþý örgütlerimizin
verdikleri mücadeleler ortaklaþtý-
rýlacak ve dayanýþma yükseltile-
cektir.

- Kriz karþýsýnda yalnýzlaþan
örgütsüz halk yýðýnlarýnýn müca-
delesine güven verecek, örgütlü
ya da örgütsüz, kriz maðduru bü-
tün insanlarý yalnýz býrakmayan
bir anlayýþla sorunlarýnýn çözümü
için kamuoyu oluþturulacaktýr.

- Yapýlan zamlara sessiz kalýn-
mayacak en etkili muhalefetin o-
luþturularak zamlarýn geri alýnma-

sý için mücadele verilecektir.  
- Kamu emekçilerinin hukuk

karþýsýnda defalarca tescil etmiþ
toplusözleþme haklarýnýn hayata
geçmesi için çalýþýlacaktýr. 

- Ýllerde kurumlarýmýzýn plan-
ladýklarý etkinlikler birleþtirilecek,
yerel birimlerimizin ortak etkin-
liklerine merkezi destek verile-
cektir.

- Ocak ve Þubat aylarýnda
“Krizin bedelini ödemeyeceðiz”
þiarýyla ülke çapýnda bir kampan-
ya yürütülecek ve deðiþik bölge-

lerde mitingler, kapalý salon top-
lantýlarý, bildiri daðýtýmlarý, panel-
ler etkinliklere daha geliþtirilerek
devam edilecektir. 

- Filistin’le dayanýþma eylem-
lerinin çeþitlendirilerek yükseltil-
mesi konusunda çaba harcanacak-
týr. 

- Mart ayýnda yapýlacak seçim-
leri de gündemimizde tutarak 15
Þubat 2009 Pazar günü Ýstan-
bul’da emek ve meslek örgütleri-
nin katýlýmýyla “Ýþsizliðe Ve Yok-
sulluða Hayýr! Emek ve Demok-
rasi Mitingi” gerçekleþtireceðiz.

Basýn toplantýsýna katýlan
DÝSK, KESK, TMMOB, TTB,
TÜRMOB, TÜDEF ve ÇÝFTÇÝ-
SEN baþkanlarý, tüm emek ve de-
mokrasi güçlerini, baþta Ýstanbul
mitingi olmak üzere, yapýlacak
tüm eylemlere katýlmaya, destek
olmaya ve omuz vermeye çaðýrdý-
lar.
* Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý
sýrada etkinlik TÜRK-ÝÞ’in mitin-
gi ile birleþtirildi. 

Týp Dünyasý – ANKARA -
2008 Yýlý Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) Saðlýk Uygulama
Tebliði’nde (SUT) Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Teblið, Res-
mi Gazete’nin 31 Aralýk 2008
tarihli 7. mükerrer sayýsýnda
yayýmlanarak yürürlüðe girdi. 

Teblið ile aile hekimliði uy-
gulamasý kapsamýnda 1 O-
cak’tan itibaren 19 ilde daha
baþlamasý planlanan sevk zin-
ciri, 1 Temmuz 2009’a ertelen-
di. Buna göre, bu illerde saðlýk
kuruluþlarýna ilk müracaatýn a-
ile hekimliðine veya aile he-
kimliði dýþýnda kalan ana ço-

cuk saðlýðý ve toplum saðlýðý
merkezleri, verem savaþ dis-
panseri gibi diðer birinci basa-
mak resmi saðlýk kuruluþlarýna
yapýlmasý zorunluluðu 1 Tem-
muz 2009’da baþlayacak. Ar-
dýndan, 17 Ocak günü Resmi
Gazete’de yayýmlanan yeni bir
teblið ile de, aile hekimliðinde
sevk uygulamasýna geçilen
Denizli, Isparta, Gümüþhane
ve Bayburt’ta baþlatýlan sevk
uygulamasý da 1 Temmuz 2009
tarihine ertelendi. 

Sevk uygulamasýna geçilen
illerden Denizli’de Tabip Oda-
sý Baþkaný Dr. Ersin Çaðýr-

gan, saðlýk ortamýnda “yap-
boz” uygulamasýnýn devam et-
tiðini belirtti ve tüm bu geliþ-
melerin aile hekimliði sistemi-
nin “iflas ettiðini” gösterdiði-
ni söyledi. Çaðýrgan, 1 Tem-
muz’dan sonra da sevk uygula-
masýna geçilmesinin olanaklý
görünmediðini kaydetti. 

Memur ve yeþil kartlýdan
katký payý 

Saðlýk Uygulama Tebli-
ði’nde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Teblið’de yapýlan deði-
þikliklerden biri de kamu çalý-
þanlarý ile ilgili. Kamu çalýþan-
larýndan ve bakmakla yükümlü
olduklarý kiþilerden, baþvur-

duklarý saðlýk kurumunun ö-
zelliðine göre 3, 4, 6 ve 10 lira
arasýnda deðiþen muayene üc-
reti alýnacak. Bu katký payý, fa-
tura edildiði tarihten sonraki a-
yýn maaþýndan kesilecek.

Tebliðden ödeme güçlüðü
olan yeþil kartlýlar da payýný al-
dý. Yeþil kartlýlardan da, hiz-

metin mantýðýna ters düþecek
biçimde bundan sonra katký
payý alýnacak. 

Týbbi malzemelerden
katýlým payý 

Tebliðe göre ayrýca, saðlýk
kurumlarýnca temin edilen ve
SUT hükümleri gereði katýlým
payý tahsil edilmesi gereken
týbbi malzemelerin katýlým pa-
yý, malzemeyi temin eden sað-
lýk kurumlarýnca; üremeye yar-
dýmcý tedavi (tüp bebek) katý-
lým payý da tedavinin yapýldýðý
merkez tarafýndan tahsil edile-
cek. 

18 yaþýný doldurmuþ kiþile-
rin ortodontik diþ tedavilerine
iliþkin giderler SGK tarafýndan
ödenmeyecek. 

Yardýmcý üreme yöntemle-
rinden ‘’embriyo freezing’’ iþ-
lemi için yüzde 30 katýlým payý
alýnacak. 

Kaplýca tedavileri için ge-
rekli olan saðlýk kurulu rapor-
larýnýn resmi saðlýk kurumla-
rýnca verilmesi zorunlu olacak.
Kaplýca tedavilerinde ödeme
iþlemleri, tedavinin saðlanabil-
diði en yakýn kaplýca tesisinin
bulunduðu yerleþim yeri esas
alýnarak yürütülecek.

SUT’ta yap-boz, sevkte fiyasko
Resmi Gazete’nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanarak 

yürürlüðe giren teblið ile Saðlýk Uygulama Tebliði’nin çeþitli 
maddelerinde deðiþiklikler yapýldý. Aile hekimliðindeki sevk uygulamasý

önce uygulamaya yeni geçilmesi beklenen 19 ilde, 
sonra da uygulamaya geçilmiþ olan 4 ilde ertelendi. 

baþ tarafý sayfa 1’de

Ýsrail þimdilik durdu

Ýsrail’in Filistin’e yönelik olarak yürüttüðü saldýrýlar iki taraflý ateþkes kararý alýnmasý ile 
þu aþamada sona erdi. Yaklaþýk 1 ay süren ve bini aþkýn kiþinin öldüðü, binlerce kiþinin yaralandýðý
saldýrýlar süresince, Türk Tabipleri Birliði’nin de aralarýnda olduðu saðlýk meslek ve demokratik kitle
örgütleri, çeþitli protesto etkinlikleri ve eylemleri düzenleyerek, saldýrýnýn sona ermesini istediler.

Emek ve meslek 
örgütlerinin çaðrýsýyla
düzenlenen “Ýþsizliðe ve 
Yoksulluða Hayýr! Emek
ve Demokrasi Mitingi”
15 Þubat’ta Ýstanbul’da 
gerçekleþtirilecek.

DÝSK, KESK, TMMOB, TTB,
TÜRMOB, TÜDEF ve ÇÝFT-
ÇÝ-SEN Ýstanbul’da ortak bir 
basýn açýklamasý 
düzenleyerek, miting için
çaðrý yaptýlar.

15 Þubat’ta miting var!



C M Y K

Týp Dünyasý Gazetesi’ne www.ttb.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz

Týp Dünyasý Dergisi 
Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Türk Tabipleri Birliði adýna 
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
Genel Yayýn Yönetmeni: Mutlu Sereli
Katkýda bulunanlar: Dr. Selçuk Atalay, Dr. Eriþ Bilaloðlu, Dr. Ersin
Çaðýrgan, Dr. Seyfi Durmaz, Dr. Melih Elçin, Dr. Arzu Erbilici, 
Dr. Tufan Kaan, Dr. Güray Kýlýç, Dr. Orhan Odabaþý, 
Dr. Cegergun Polat, Dr. Uygur Sargýn, Dr. Ýskender Sayek, 

Yayýnýn Türü: Yerel, süreli
Yýl:17 Sayý: 159 Tarih: 22 Ocak 2009
Yayýmlayan: Türk Tabipleri Birliði
Yayýn Ýdare Merkezi:
GMK Bulvarý, Þehit  Daniþ Tunalýgil Sok. 
No: 2 Kat: 4 Maltepe/Ankara 
Tel: (0312) 231 31 79 (pbx) 
Faks: (0312) 231 19 52- 53 
tipdunyasi@ttb.org.tr
http://www.ttb.org.tr

Týp Dünyasý Dergisi, Türk Tabipleri Birliði tarafýndan 
15 günde bir yayýnlanýr. Ücretsizdir. 
10.000 adet basýlmýþtýr.
Hesap Numarasý: Türkiye Vakýflar Bankasý 
Maltepe Þubesi Hesap No: 00158007281178784

Baský Öncesi Hazýrlýk: GEO Tanýtým ve Reklam Hizmetleri 
Turgut Reis Cad.  47/6 Tandoðan Ankara 
Tel: (0312) 229 09 85 geotanitim@gmail.com

Basým yeri ve tarihi: Ýhlas Gazetecilik AÞ. Turgut Özal Bulvarý 
Demirciler Sitesi 1. Cadde No: 68 Siteler Ankara 353 29 61 / 22 Ocak 2009

Söyleþi - Dr. Seyfi Durmaz- 

Bu yoðun çalýþma orta-
mýnda kitap yazmak nasýl
aklýnýza geldi?

Özcan Yýlmaz: Bir araya
geldiðimizde birbirimize an-
lattýðýmýz ilginç olaylarý baþ-
kalarýyla da paylaþmamýz ge-
rektiðine inandýðýmýz bir gün
bu öyküleri yazýya ve çizgiye
dökmeye karar verdik. Bu tür
aný kitaplarýnýn fazla olmamasý
bizi motive eden etkenlerden en
önemlisiydi.

Ne kadar zaman harcadýnýz ve
kitaptan kýsaca bahseder misiniz?

Alaattin Kaçar: Aslýnda en zor
bölümü karar verme  aþamasýydý.
Sonra derleme ve düzenleme ile
geçti. Çizimleri  ben yaptým. Yýllar
içinde biriktirdiðim karikatürlerimin
bir kýsmýný ve yeni çizdiðim bazý ka-
rikatürleri ekledim.Yazýlarý ise bir-
likte yazdýk. Bizim anýmsadýðýmýz
ve meslektaþlarýmýzdan derlediði-
miz öyküleri seçerken çok zorlan-
dýk. Büyük bir bölümü bizim baþý-

m ý z -
dan geçen olaylar. Bu kitap bir bu-
çuk yýllýk bir emeðin ürünüdür. Ýçin-
de 39 tane öykü, 22 tane karikatür
var. 2 Aralýk 2008 de ilk baskýsý ya-
pýldý. Bu bir mizah kitabýdýr, diyebi-
liriz. 

Bu kitabý yazmak bize ilk doðu-
mu-muzu  yaptýrmak ve ilk ameliya-
týmýzý yapmak kadar keyif verdi.

Kitabýnýzýn adý çok ilginç!
Alaattin Kaçar: Alo Anne, Ben

Doktor Burhan kitapta yer alan bir
öyküdür ayný zamanda.Þu anda
Gebze Devlet Hastanesinde kadýn

hastalýklarý ve doðum uzmaný olarak
çalýþan arkadaþýmýz Burhan Þe-
ker’in asistanlýðýnýn ilk aylarýnda
annesi ile konuþurken kayýt düþtüðü-
müz bir olaydýr.

Kitap çýktýktan sonra neler ya-
þadýnýz? Anladýðýmýz kadarýyla
kitabýn devamý da gelecek gibi?

Özcan Yýlmaz: Kitabýmýz önce-
likle internet ortamýndaki kitap satýþ
sitelerinde satýlmaya baþladý. Kýsa
bir süre sonra yoðun bir ilgi görme-
ye baþladýk. Bu ilgi halen devam et-
mekte ve bazý kitap satýþ sitelerinde

üst sýralarda yer almaktayýz. Bu da
bu tür kitaplarýn toplumumuz tara-
fýndan ne kadar kolay benimsendiði-
ni göstermektedir.

Bu meþakkatli iþi yaparken çok
hoþ olaylarla da karþýlaþabileceðimi-
zi unutmamamýz gerektiðini bir da-
ha anýmsatýrým. Saðlýk ortamýnda
bizleri böyle gülümseten bu  olaylar
bizim karþýmýza çýktýkça, kuzu kuzu
oturmayýp bunlarý sizlerle paylaþ-
maya devam edeceðiz. Yani ikinci
kitabýn hazýrlýklarýna baþladýk bile.
Þimdi daha deneyimli ve elimiz güç-
lü olarak baþlýyoruz.

Balýkesir Atatürk Devlet Hastanesi  Kadýn Hastalýklarý ve Doðum uzmanlarý  
Dr. Özcan Yýlmaz ve Dr. Alaattin Kaçar birlikte yazdýlar, çizdiler:

Týp Dünyasý – ANKARA – Heki-
me ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þid-
det giderek artan oranlarda, saðlýk
gündemine yerleþiyor. Hekim ve
saðlýk çalýþanlarýnýn hasta ve
hasta yakýnlarýndan gördüðü
þiddete son dönemde yaþadý-
ðýmýz akýl almaz bir olayla
hastane yönetiminden gör-
düðü þiddet de eklendi.
Türk Tabipleri Birliði,
bu konuda yapýlabile-
cekleri somutlaþtýrmak a-
dýna 14 Þubat 2009 tari-
hinde Ýstanbul’da bir çalýþ-
tay düzenleyecek.

Türk Tabipleri Birliði
Merkez Konseyi, Genel Yö-
netim Kurulu (GYK) toplantýsýn-
da alýnan kararlar doðrultusunda, he-
kimlere yönelik þiddete karþý yapýlabi-
leceklerin somutlaþtýrýlmasý amacýyla
çalýþtay düzenleniyor. Ýstanbul Tabip
Odasý’nýn ev sahipliðinde Ýstanbul’da
gerçekleþtirilecek olan çalýþtayda, sað-
lýk ortamýnda yaþanan þiddet ve alýna-
cak önlemler konusunda yapýlmasý ge-
rekenler tartýþýlacak. 

Türk Tabipleri Birliði Merkez Kon-
seyi, konunun önemine dikkat çekmek
ve hekimlere/saðlýk çalýþanlarýna yö-
nelik þiddet konusunda caydýrýcýlýk o-
luþturmasý amacýyla bir yasa teklifi ha-
zýrlamýþtý. Türk Ceza Yasasý’na ek
madde olarak önerilen düzenlemede,
hekim ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik
þiddetin suç sayýlmasý gerektiði belir-
tilmiþ ve cezalandýrýlmasý teklif edil-
miþti. Yasa maddesi önerisinin,
TBMM’deki partilerce sunulabilmesi
için çalýþmalar yürütülüyor. 

Çalýþtaya katký bekleniyor
Ýstanbul Tabip Odasý’ndan (ÝTO)

yapýlan duyuruda, TTB ve ÝTO tarafýn-
dan yürütülen çalýþtayýn her türlü katký
ve katýlýma açýk olduðu belirtildi. Kat-
ký sunmak isteyenler için; çalýþtayda o-
luþturulacak çalýþma gruplarý ve konu
daðýlýmý þöyle: 

I. Çalýþ-
ma Grubu 

Saðlýk ortamýnda ya-
þanan þiddetin;

1. Hasta-hekim iliþkilerinde yaþa-
nan tarihsel süreç

2. Mevcut durumun deðerlendiril-
mesi

3. Toplumsal þiddet içerisinde he-
kimlere uygulanan þiddetin yeri 

4. Uygulanan þiddetin nedenleri
5. Uygulanan þiddetin türleri
6. Uygulanan þiddetin ayrýntýlarý 
7. Uygulanan þiddetin sýklýkla uy-

gulandýðý alanlarýn ve kesimin tespiti
8. Uygulanan þiddetin hekimlerde

ve diðer saðlýk çalýþanlarýnda yol açtý-
ðý olumsuzluklar ve bunun saðlýk orta-
mýna getirdikleri. 

II. Çalýþma Grubu 
Saðlýk ortamýnda þiddeti önlemek i-

çin;
1. Hasta-hekim iliþkisinde etik de-

ðerler
2. Þiddete karþý genel yaklaþýmýn

belirlenmesi
3. TTB ve Tabip odalarýna düþen

görevler
4. Saðlýk kurumlarýnýn görevleri
5. Bireylerin (hekimlerin ve diðer

saðlýk çalýþanlarýnýn) yapmasý gere-
kenler

6. Basýna düþen görevler
7. Hukuksal mücadele yöntemleri

Hekime Yönelik 
Þiddet Önlenebilir mi?
Türk Tabipleri Birliði’nce düzenlenene Hekime Yönelik Þid-
det Çalýþtayý 14 Þubat 2009’da, Ýstanbul Tabip Odasý’nýn ev
sahipliðinde gerçekleþtirilecek.

“Alo Anne, Ben
Doktor Burhan’’

Týp Dünyasý – ANKARA -
TTB Uzmanlýk Dernekleri Eþgüdüm
Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu ü-
yesi Prof. Dr. Mehmet Demirhan,
sertifikasyonunu tamamlamýþ yani
yeterlilik belgesine sahip uzmanla-
rýn, sürekli týp eðitiminin bir parçasý
olarak belirli dönemlerde yeniden
deðerlendirilmeleri gerektiðini söy-
ledi. Demirhan, TTB-UDEK’in
standardizasyonu saðlamasýnýn ar-
dýndan, “yeniden belgelendir-
me”nin ilgili kuruluþlara yaygýnlaþ-
týrýlmasý ve özendirilmesi gerektiði-
ni kaydetti.

Sertifikasyonunu tamamlamýþ
yani Yeterlilik Kurulu belgesine sa-
hip uzmanlarýn, mesleki yaþamlarý-
nýn devamý süresince, bilgi düzeyle-
rindeki standardizasyonun yakalan-
masý ve devamý açýsýndan, sürekli
týp eðitiminin bir parçasý olarak be-
lirli dönemlerde yeniden deðerlendi-
rilmeleri gerekiyor. Bu deðerlendir-
me gerek yeniden sýnava tabi tutma,
gerek uzman hekimin göstermiþ ol-
duðu bilimsel aktivitelerin (kongre,
seminer, kurs katýlýmý, bilimsel ya-
yýnlar, internet okumalarý vs) sorgu-
lanmasý þeklinde yapýlabiliyor.

TTB UDEK Yürütme Kurulu ü-

yesi Prof. Dr. Mehmet Demirhan,
yeniden belgelendirme ile ilgili uy-
gulamalarýn dünyada ilk kez Ameri-
ka’da gündeme geldiðini belirtti. A-
merika’da yeniden belgelendirme
programýnýn ilkelerinin 1972 yýlýnda
belirlendiðini anlatan Demirhan, uy-
gulamaya ise 1986’da geçildiðini
söyledi. Demirhan, Amerika’da
yaklaþýk 75 yýllýk bir deneyim sonu-
cu bugünkü noktaya gelmiþ olan ye-
niden belgelendirme uygulamasý ve
sýnav sisteminin gerek Avrupa, ge-
rekse Türkiye için henüz uzak gö-
ründüðüne iþaret etti. 

Buna karþýn, Türkiye’de son yýl-
larda TTB-UDEK’in katkýsýyla bu
konuda önemli adýmlar atýldýðýný be-
lirten Demirhan, yapýlmasý gereken-
ler konusunda TTB’nin önerilerini

þöyle sýraladý: 
- Baþlangýçta, ye-

niden belgelendir-
me, sadece sürekli
týp eðitimi (STE)
- sürekli mesleki
geliþim (SMG)
a k t i v i t e l e r i
(TTB sürekli
týp eðitimi
kredi puanlarýný bi-
riktirme) ile sýnýrlý tutulup,
sýnav aþamasý geçiþ döneminden
sonra uygulamaya konulabilir. Bura-
da tamamen isteðe baðlý ve dernek-
ler tarafýndan yürütülen yeterlilik
kurullarýn çalýþmalarýnýn belirli bir
seviyeye ulaþmasý ve standardizas-
yonunun TTB-UDEK tarafýndan
saðlanmasýnýn ardýndan sýnavlar ve-

ya portfolio gibi seçenekler aþamalý
olarak uygulamaya konulabilir.

- Bu amaçla, TTB tarafýndan öne-
rilen en az STE-SMG kredi puaný;
yýlda en az 40 TTB STE/SMG kre-
disi, 5 yýlda en az 200 TTB
STE/SMG kredisi, yýlda en fazla 60
TTB STE/SMG kredisi, bireysel ak-
tif katýlým gerektiren etkinliklerden

en az 30 TTB STE/SMG kredi-
si, diðerlerinden en çok

10 TTB STE/SMG
kredisi þeklindedir. 

- Türkiye’de henüz
resertifikasyon aþamasý-

na gelen ve bunu tartýþ-
maya baþlayan henüz bir-

kaç yeterlilik kurulu bulu-
nuyor. Bununla birlikte bu

noktanýn tüm yeterlilik kurul-
larýnýn üzerinde asgari müþte-

rekte uzlaþacaðý bir yönerge tas-
laðýnýn hazýrlanmasý gerekiyor.

Bu görev de TTB-UDEK-U-
YEK’e düþüyor.

- Standardizasyonun TTB-U-
DEK tarafýndan saðlanmasýnýn ar-
dýndan, sertifikasyonun kabul edile-
bilirliðinin tüm ilgili kuruluþlara
yaygýnlaþtýrýlmasý ve özendirilmesi
gerekiyor.

Yeniden belgelendirme özendirilmeli
“Yeniden belgelendirme” yaygýnlaþtýrýlmalý ve özendirilmeli

Týp Dünyasý – BALIKESÝR – Ba-
lýkesir Tabip Odasý ve SES Balýkesir
Þubesi tarafýndan düzenlenen “Saðlýk-
ta Dönüþüm ve Erdek Süreci” konu-
lu forum, Erdek Öðretmenevi’nde ger-
çekleþtirildi.

Erdek’te saðlýk hizmetlerine iliþkin
sosyal duyarlýlýk yaratýlmasý amacýyla
düzenlenen forumda, kamu hastanele-
rinin yapýmýnýn sonuçlandýrýlmamasý,
hastane ve saðlýk ocaklarýnda uzman
hekim, hekim ve personel açýklarýnýn

giderilememesi, hastanelerin ticari iþ-
letmeye dönüþmemesi, sosyal sigorta-
lar ve genel saðlýk sigortasý kanunun
yarattýðý tahribatlar gibi konular tartý-
þýldý. 

Tüm bu baþlýklardan yola çýkarak
saðlýktaki dönüþümün Erdek’teki u-
zantýlarýnýn oluþturduðu yýkýmýn irde-
lendiði toplantýda, Erdek’te kamuya a-
it nitelikli bir hastane yapýlmasý ve sað-
lýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi için
imza toplandý.

Erdek’in saðlýk sorunlarý
tartýþýldý 

Balýkesir Tabip Odasý ve SES Balýkesir Þubesi tarafýndan
düzenlenen “Saðlýkta Dönüþüm ve Erdek Süreci” konulu
forum, Erdek Öðretmenevi’nde gerçekleþtirildi. Foruma 
konuþmacý olarak Kadir Dadan, Balýkesir Tabip Odasý 
Genel Sekreteri Dr. Uygur Sargýn, SES Balýkesir Þube 

Baþkaný Mehmet Karadað katýldý.  

Dr. Özcan Yýlmaz ve Dr. Alaattin Kaçar birlikte hazýr-
ladýklarý kitabýn bir buçuk yýllýk bir emeðin ürünü
olduðunu söylüyorlar ve ekliyorlar; “Bu kitabý yazmak
bize ilk doðumumuzu yaptýrmak ve ilk ameliyatýmýzý
yapmak kadar keyif verdi.”

Alaattin Kaçar: 
Ege Üniversitesi Týp Fakülte-

si’nden 1992 yýlýnda mezun ol-
du. Ýzmir SSK Ege Doðume-
vi’nde yaptýðý kadýn hastalýklarý
ve doðum ihtisasýný 1999 yýlýnda
tamamladý. O tarihten bu yana
Balýkesir Atatürk Devlet Hasta-
nesi’nde çalýþýyor. 

Özcan Yýlmaz: 
ÝÜ. Týp Fakültesi’nden

1982’de mezun oldu. Mecburi
hizmet ve askerlikten sonra gel-
diði Ýstanbul’da, SSK Bakýrköy
Doðumevi’nde kadýn hastalýklarý
ve doðum ihtisasýný tamamladý.
Halen Balýkesir Atatürk Devlet
Hastanesi’nde çalýþýyor.

Prof. Dr. Mehmet Demirhan, sertifikasyonunu 
tamamlamýþ uzmanlarýn, sürekli týp eðitiminin bir

parçasý olarak belirli dönemlerde yeniden 
deðerlendirilmelerinin gerektiðini söyledi. 

Demirhan, “yeniden belgelendirme”nin ilgili 
kuruluþlara yaygýnlaþtýrýlmasý ve özendirilmesi 

gerektiðini, burada TTB-UDEK’e önemli 
rol düþtüðünü belirtti.
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Sfinkter *
Ürolog ameliyatý büyük bir dikkatle yapmasýna raðmen prostatý

alýrken idrar tutmaya yarayan iç sfinkteri zedeler. Ameliyat bitti-
ðinde kara kara düþünmeye baþlar. Bu hasta þimdi idrarýný tutama-
yacak ve sorumlusu olarak beni görecek. 3-4 gün sonra hastayý son-
dasýyla birlikte taburcu eder. “20 gün sonra gel sondaný çýkaraca-
ðým der,” ama sonrasýný düþünmek bile istemez. Aradan 10 gün ge-
çer hasta yakýnlarýndan ikisi koridorda bunun odasýnýn önünde di-
kilip dururlar, içinden þimdi ayvayý yedik diyerek yanlarýna gider:

- Hayýrdýr, amcada bir sorun mu var?
- Evet doktor bey.
- N’oldu?
- Amca sizlere ömür!
Doktor kekeleyerek sorar:
- Nasýl yani?
- Doktor bey siz bunu taburcu ettiniz. Sondasýyla çok rahat do-

laþýyordu. Bir gün televizyon çekmiyor diye anteni düzeltmek için
çatýya çýkmýþ ve ayaðý kaymýþ. Sizlere ömür.

Doktor biraz gevþeyerek:
- Yapma yaaa. Rahmetlinin ameliyatý da çok baþarýlý geçmiþti.

* “Alo Anne, Ben Doktor Burhan” adlý kitaptan bir bölüm
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