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Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Bu yýl da 14 Mart haftasýna a-
labildiðine yoðun bir gündemle
girdik. Saðlýk çalýþanlarý için hiç-
bir zaman gündemden düþmeyen
kadim sorunlarýn tartýþýlmasý ile
geçen Mart ayý, bu kez bir yandan
yerel seçimler, bir yandan ekono-
mik kriz nedeniyle iyice gerilimli
bir iklim yarattý.

gündem ...

devamý sayfa 3’te

TTB Ne Yapýyor?
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‘’Acil Eylem” ve “Saðlýk Hakký” yürüyüþü,
tüm Türkiye çapýnda gerçekleþtirildi

ACIL
eþit ve ücretsiz saðlýk
can güvencesi
iþ güvencesi
demokrasi
eylem!

Türk Tabipleri Birliði, 
SES ve 
Dev-Saðlýk Ýþ 
tarafýndan 
14 Mart Týp 
Haftasý dolayýsýyla 
saðlýk sistemindeki 
sýkýntýlara dikkat 
çekebilmek 
amacýyla düzenlenen 
“Acil Eylem” ve 
“Saðlýk Hakký 
Yürüyüþü”, tüm 
Türkiye çapýnda 
çok sayýda hekim ve 
saðlýk çalýþanýnýn 
katýlýmýyla 12 Mart 
günü gerçekleþtirildi. 

Sayfa 4 ve 5’te

YÖK’ten týp fakültesi öðretim üyelerine rotasyon mahkumiyeti:

Ya git, ya istifa et! 
YÖK, 27 týp fakültesinden 250’yi aþkýn öðretim üyesinin, 13 týp fakültesinin ihtiyacýný karþýlamak ü-

zere, 2009-2010 ders yýlý için en az 1 yýl süreyle “mecburi hizmet”e tabi tutulacaðýný açýkladý. Gitme-
yen öðretim üyeleri, istifa etmiþ sayýlacak.  

Týp Dünyasý – ANKARA – Yükseköð-
retim Kurulu (YÖK), 27 Þubat 2009 günü
açýklanan bir kararla, 27 týp fakültesinden
250’yi aþkýn öðretim üyesinin, 13 týp fakül-
tesindeki “öðretim üyesi ihtiyacýný karþý-
lamak üzere”, 2009-2010 öðretim yýlý için
en az 1 yýl süreyle “mecburi hizmet”e tabi
tutulacaðýný duyurdu. Öðretim üyelerine
“mecburi hizmet” YÖK Yasasý’nýn 41.
maddesi hükümlerine göre uygulanacak.
Buna göre, görevlendirmeyi kabul etmeyen
öðretim üyeleri doðrudan istifa etmiþ sayý-
lacak ve bu hizmeti yerine getirmedikçe
herhangi bir yükseköðretim kurumunda ye-
niden görevlendirilemeyecek ya da diðer
kamu kuruluþlarýnda çalýþamayacaklar. 

YÖK’ten yapýlan açýklamada, Abant Ýz-
zet Baysal, Afyon Kocatepe, Cumhuriyet,
Dicle, Düzce, Fýrat, Gaziosmanpaþa, Har-
ran, Kafkas, Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam,
Mustafa Kemal, Yüzüncü Yýl ve Zonguldak
Karaelmas üniversiteleri rektörlüklerinin
“ihtiyaç talep yazýlarý” üzerine, 1 yýl sü-
reyle diðer üniversitelerin týp fakültelerin-
den karþýlanacaðý belirtildi. Diðer taraftan,
adý geçen týp fakültelerinin büyük bölümü-
nün YÖK’ten böyle bir

Þef-þef yardýmcýsý 
atamalarýnda 
usulsüzlük dosyasý

Ýktidara geldiðinden bu yana eðitim ve araþ-
týrma hastanelerinde ciddi bir kadrolaþmaya gi-
den AKP Hükümeti, alýnan yargý kararlarýna kar-
þýn usulsüz olarak bu hastanelere yaptýðý þef ve
þef yardýmcýsý atamalarýný sürdürdü. SES, eði-
tim ve araþtýrma hastanelerinin olduðu illerdeki
þube yöneticileri aracýlýðýyla usulsüz olarak ata-
nan þef ve þef yardýmcýlarýna iliþkin geniþ bir
dosya hazýrladý.

Özertürk ve Kurt 
görevden alýndý
Skandal raporlara imza a-
tan Adli Týp Kurumu Baþka-
ný Keramettin Kurt ile ayný
hastanede görev yapan
meslektaþý Dr. Dilek Ar-
gon’a þiddet uygulayan
Kartal Lütfi Kýrdar Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhe-
kimi Yusuf Özertürk, görev-
lerinden alýndýlar. Sayfa 7’de

Týp  Dünyasý – ANKARA - He-
kimler ve saðlýk çalýþanlarý, baþta
þiddet ve enfeksiyon hastalýklarý ol-
mak üzere karþý karþýya olduklarý
meslek risklerine dikkat çekmek a-
macýyla 4 Mart’ta týbbi maskeyle
çalýþtýlar. Tabip odalarýnýn organi-
zasyonuyla çeþitli kentlerde konuya
iliþkin basýn açýklamalarý yapýldý.

Maskeli eylem

YÖK, 27 týp fakültesinden
yaklaþýk 250 öðretim üyesi-
nin, en az 1 yýl süreyle “ge-
çici olarak görevlendi-
rileceðini” açýkladý.
Konuyu, 26 öðretim
üyesinin istendiði
Hacettepe Üniver-
sitesi Týp Fakül-
tesi’nden Doç.
Dr. Ali Düzova
Týp Dünyasý i-
çin deðerlen-
dirdi. 

“Dayatmalarla iyi 
noktalara gitmiyoruz”

Benim bir hayalim
var…

Batman Tabip Odasý 
ve SES Batman 

Þubesi’nin ortaklaþa 
düzenlediði 

“Saðlýk Hakký ve 
Yaþanabilir Bir 

Çevre” yürüyüþü 
geniþ bir katýlýmla 

gerçekleþti. 

Týp Dünyasý – ANKARA – Maliye Bakaný Kemal
Unakýtan’ýn Cleveland’da ameliyat olduðu kliniðin
sadece bir gecelik oda maliyeti 1372 ile 3 bin 950 do-
lar arasýnda deðiþiyor. Acil durum hastalarýna 203 do-
lardan kapýlarýný açan klinikte,  

Týp Dünyasý – ÝZMÝR - Sosyal Gü-
venlik Kurumu, halen 16 ilde hizmet ver-
mekte olan SGK merkezlerine yenilerinin
eklenerek, 15 ilde daha SGK merkezi ku-
rulmasýný kararlaþtýrdý. Yeni açýlacak mer-
kezlerdeki personel gereksinimi ise diðer
tüm kurumlarda olduðu gibi “taþýma” yo-
luyla, yani geçici görevlendirmelerle karþý-
lanacak. 

SGK Yönetim Kurulu’nun 2008/443 sa-
yýlý kararýna göre, yeni açýlacak olan 15
SGK merkezinin personel gereksinimi Ýs-
tanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa, Eskiþehir,
Antalya gibi illerdeki SGK merkezlerinde
görev yapan tabip, diþ

SGK, 15 ilde yeni SGK merkezleri
kurulmasýný kararlaþtýrdý. Yeni açýla-
cak merkezlerin personel gereksini-
mi Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa,
Eskiþehir, Antalya gibi SGK merkez-
lerindeki hekimlerin geçici görev-
lendirilmesi yoluyla karþýlanacak.

SGK hekimleri de geçici 
görevlendirmelerden rahatsýz

devamý sayfa 3’te
devamý sayfa 3’te

“Rabbime sordum; 
Cleveland dedi”

Maliye Bakaný Kemal Unakýtan’ýn, ABD’de
by-pass ameliyatý olduðu Cleveland Clinik’in bir
günlük oda maliyeti 1372 ile 3 bin 950 dolar a-
rasýnda deðiþiyor. 

devamý sayfa 3’te

Çocuklar için adalet 
TTB Merkez Konseyi, 14 Tem-
muz ve 20 Ekim 2008 tarihlerin-
de Diyarbakýr ve çevre illerde
gerçekleþen gösterilerde çýkan
olaylarda, polise taþ attýðý ge-
rekçesiyle tutuklanan çok sayý-
da çocuðun, BM Çocuk Hakla-
rý Sözleþmesi baþta olmak üze-
re Türkiye’nin imzaladýðý çok
sayýda uluslararasý sözleþme-
ye, Anayasa’ya ve hukuk dev-
leti ilkesine aykýrý bir þekilde
yargýlandýðý uyarýsýnda bulun-
du. Sayfa 6’da

14 Mart Týp Bayra-
mý ve Saðlýk Haf-
tasý dolayýsýyla
Ankara Üniversi-
tesi Týp Fakültesi
Morfoloji binasýn-
da tören düzenlendi.
Hacettepe Üniversite-
si Dönem 5 öðrencisi
Emine Nihan
Çeldirme’nin tö-
rende yaptýðý
konuþmayý su-
nuyoruz. 

TTB; Bugünkü
Görünüm ve 

Saðlýk 
Hakkýnýn 

Savunulmasýna
Dair

Trakya Ünivesitesi 
Fýp Fakültesi

Halk Saðlýðý Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi 

Doç. Dr. Muzaffer 
Eskiocak 

Arada Bir’e  
yazdý

devamý sayfa 6’da

Reklam Kurulu 2008
Yýlýnda da En Çok 

Cezayý Saðlýk 
Alanýnda Verdi

14 Mart Etkinlikleri

Dr. Hakan Giritlioðlu 
Hukuk Köþesi’ne yazdý

Ankara, Balýkesir, 
Çanakkale,

Diyarbakýr, Ýstanbul...

Týp Dünyasý – ANKARA - Ýktidara geldiðinden bu
yana eðitim ve araþtýrma hastanelerinde ciddi bir kadro-
laþmaya giden AKP Hükümeti, alýnan yargý kararlarýna
karþýn usulsüz olarak bu hastanelere yaptýðý þef ve þef
yardýmcýsý atamalarýný sürdürüyor. devamý sayfa 6’da

Hekimler ve saðlýk çalý-
þanlarý, baþta þiddet ve
enfeksiyon hastalýklarý ol-
mak üzere, karþý karþýya
olduklarý meslek risklerine
dikkat çekmek amacýyla, 4
Mart’ta týbbi maskeyle ça-
lýþtýlar.
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aradabir...

TTB; Bugünkü Görünüm ve 
Saðlýk Hakkýnýn Savunulmasýna Dair

Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak*

Týp Dünyasý – ANKARA- Hacettepe
Üniversitesi Týp Fakültesi doçent temsilcisi
Doç. Dr. Ali Düzova, Yükseköðretim Ku-
rumu’nun týp fakültelerine yönelik “rotas-
yon” kararýna iliþkin olarak, “Bileþenlerini
içine almayan çözümlerin baþarýya ulaþ-
masý mümkün deðildir. Bu karar da çö-
züm olmayacak, aksine yeni sorunlar ya-
ratacaktýr. Dayatmalarla iyi noktalara
gitmiyoruz” deðerlendirmesini yaptý. 

Doç. Dr. Ali Düzova, Týp Dünyasý’nýn
sorularýný yanýtladý: 

-YÖK’ün týp fakültelerine yönelik ro-
tasyon kararýný nasýl deðerlendiriyorsu-
nuz?

Önce þunu söylemek istiyorum: Aþaðý
yukarý bir buçuk yýldýr -yani yaklaþýk 2007
güz döneminden beri- Hacettepe Üniversi-
tesi Týp Fakültesi’nin kadro kullanma istek-
leri karþýlanmadý. Bununla ilgili farklý sü-
reçler yaþamaktayýz, baþta norm kadro ol-
mak üzere. En son rakamlara göre, 27 tane
doçent unvanýný almýþ, ama kadro kullanma
isteði karþýlanmadýðý için doçent kadrosuna
atanamayan, yine 20’den fazla profesör ol-
mayý hak eden ancak atamasý yapýlmayan
arkadaþýmýz var. Böyle bir sýkýntý yaþarken,
bunun üzerine iki hafta önce YÖK bu kara-
rýný açýkladý ve þimdi de herkesin gündemi-
ni meþgul ediyor. Hacettepe Üniversitesi
Týp Fakültesi’nden 26 tane öðretim üyesi is-
teniyor, bunun 9 tanesi de pediatri bölü-
münden. Bunun kýstaslarýnýn ne olduðunu
bilmiyoruz gerçekten; hangi fakülteden,
hangi bilim dallarýndan, kaç öðretim üyesi
nasýl belirlendi?

- YÖK’ün bu kararýnýn ardýndan öð-
retim üyelerinin tepkileri ne oldu?

Bu noktaya gelinmesinin nedeni öðretim
üyeleri deðil. Hatta bu noktaya gelinmeme-
si açýsýndan, hemen her dönem öðretim ü-
yelerinin, üniversitelerin uyarýlarý oldu. Her
þehre bir üniversite açýlmasý gerekmiyor, ü-
niversite demek sadece binanýn yapýlmasý
demek deðil. Üniversiteyi oluþturan asýl ö-
ge öðretim üyeleri. Ve orada görev yapacak
öðretim üyelerinin de gönüllü olmasý gere-
kiyor. Orada bir iklimin oluþturulmasý gere-
kiyor. Bilimsel bir ortam, her fikrin tartýþý-
labildiði bir ortam yaratmaya çalýþýyorsu-
nuz. Bu zorlamayla olacak bir þey deðil di-
ye düþünüyoruz. Þu an var olan öðretim ü-
yesi eksikliðini gidermeye çalýþýrken, bile-
þenleri içine almayan bir çözümün baþarýya
ulaþmasý mümkün deðil. O nedenle karar a-
þamalarýnda üniversitelerin, ilgili birimle-
rin, yan dallarýn, öðretim üyelerinin mutla-
ka görüþleri alýnmalýydý. Yine bu istekte bu-
lunan 13 merkezde bazý temaslar sonucu
ortaya çýktý ki, doðrusu bazý merkezlerin
spesifik olarak diðer merkezlerden böyle
bir isteði de yok. Onlar kadro istiyorlar. 

- Öðretim üyelerini gönderen üniver-
siteler açýsýndan neler aksayabilir?

Her üç alanda da ciddi aksaklýklara ne-
den olacak: Hem eðitimde, hem araþtýrma-
da, hem de hizmetin kalitesinde. Öðretim ü-
yelerinin görevi yalnýzca ders vermek de-
ðil, bulunduklarý üniversitelerde diðer so-
rumluluklarý var. Burasý sonuçta ülkenin
önde gelen üçüncü basamak merkezlerin-
den bir tanesi. Bir kýsmý uluslararasý olan
çok önemli araþtýrmalar, verilen çok özel
hizmetler var. O özel hizmetleri verenler
sadece kiþiler deðil, merkezin kendisi, ola-
naklarý. Bir nefrologun tek baþýna vereceði
hizmet ile patolog, cerrahi birim, diyaliz
merkezi ve yoðun bakým ünitesi ile verece-
ði hizmetler çok farklý þeylerdir. Yani þunu
söylemeye çalýþýyorum; öðretim üyesinin
deneyimli ve donanýmlý bir üçüncü basa-
mak hastanesindeki performansý, henüz ku-
rulma aþamasýnda olanaklarý kýsýtlý olan bir
merkezdeki performansý ile kýyaslanamaz.

Yani bu anlamda, yetiþmiþ bir öðretim üye-
sini daha az verim alacaðýnýz, alt yapýsý ye-
tersiz bir yere göndermenin çok akýlcý ol-
madýðýný da düþünüyorum. 

Bunun dýþýnda; bir anda tüm ailenizi gö-
türemezsiniz, burada okula devam eden ço-
cuklarýnýz veya daha çok küçük olan çocuk-
larýnýz var, eþinizin iþi var. Bunlarýn hepsini
býrakýp, aile bütünlüðünü bozup baþka bir
yere gitmenin çok yararlý olacaðýný düþün-
müyorum. Hem buradaki merkez açýsýn-
dan, hem de gidilen merkez açýsýndan. Az
önce söylediðim gibi bazý merkezlerin böy-
le bir isteði de yok üstelik. Onlarýn böyle
bir isteði olmadýðý halde gitmeniz duru-
munda, nasýl karþýlanacaksýnýz belli deðil.
Orada olumlu bir çalýþma ortamý olacak mý,
kaç öðrenciye eðitim verilecek? Beklenen
yalnýzca ders vermek midir, baþka bir hiz-
met de bekleniyor mu? Bu (hasta hizmeti)
hizmetin yürütülmesi YÖK’ün sorumlulu-
ðunda mýdýr? O tarafta bunun için çalýþýr-
ken, buradaki hizmetin aksamasýnýn sorum-
lusu kim olacaktýr, gibi kaygý verici pek çok
soru var. 

- Bu kadar belirsizliðin olduðu yerde,
YÖK’ün böyle bir karar almasýnýn nede-
ni ne olabilir sizce? Ýþ bilmezlikten mi,
yoksa kadrolaþma vs. gibi baþka niyet-
lerle mi bunlarý yapýyorlar?

Bu niyet okumak olabilir ancak. Bunun
en doðru yanýtýný YÖK’teki görevliler vere-
bilir ama ben en azýndan bunun doðru bir a-
dým olmadýðýný söyleyebilirim. Arkasýnda
baþka bir düþünce var mýdýr, ardýndan baþ-
ka bir adým gelecek midir, onu söylemek
çok iddialý olur herhalde.

- Peki þunu nasýl deðerlendiriyorsu-
nuz; bir yandan böyle bir öðretim üyesi
açýðý var deniyor ve böyle bir uygulama
getiriliyor, bir yandan da ardý ardýna týp
fakültesi açýlýyor, týp fakültelerinin kon-
tenjanlarý yükseltiliyor? 

Burada gerçekten bir paradoksal durum
var. Birçok týp fakültesinde öðrenci sayýsýný
yüzde 30-40 düzeyinde arttýrýldý. Önümüz-
deki yýl da böyle bir artýþ isteniyor. Gerçek-
ten öðrenci sayýsýný bu þekilde arttýrýp, kad-
ro ihtiyacýný karþýlamayýp, hatta bir de var
olan kadrosunun bir kýsmýný baþka yerlere
aktarmak ve ardýndan iyi hekimler yetiþti-
rilmesini beklemek –diploma almaktan
bahsetmiyorum bakýn- çok gerçekçi bir
yaklaþým olmaz.

- Bu bir mecburi hizmet aslýnda deðil
mi?

Ýþlerin bu noktaya gelmesinin nedenle-
rinden biri bence mecburi hizmet. Özellikle
uzmanlýk ve yan dal uzmanlýðý sonrasý
mecburi hizmetin olmasý iþlerin bu noktaya
gelmesinin sebebi olabilir. Þöyle ki, bugün
yan dal uzmanlýðý süresini tamamlamýþ o-
lan ama az önce saydýðýmýz gerekçelerle
mecburi hizmete gitmemek için yan dal sý-
navýna girmemiþ, o nedenle o alanda uz-
manlýðýný almamýþ ve ilgili alanlarda öðre-
tim üyeliklerine baþvuru yapamayan uz-
manlar var. Hematolojide yan dal uzmanlýk

baþvurularý oldukça azaldý. Benzer alanlar-
da da, nefroloji, kardiyoloji gibi, yan dal uz-
manlýðýný tamamlayamadýðý için, diyelim
ki A üniversitesinde bu alanlarda öðretim
üyesi açýðý ortaya çýkýyor. Yan dallar için
mecburi hizmetlerin üniversitelerde yapýl-
masý saðlanýrsa, baþlangýçta kýsmen de olsa,
öðretim üyesi açýðý için bir soluk alýnmasý
saðlanabilir. Ama þu anda böyle bir uygula-
ma yok, yan dal uzmanlýðý için mecburi
hizmet üniversitelerde yapýlamýyor. Bu ne-
denle arkadaþlar yan dal sýnavlarýna girmi-
yorlar. Baþta da söylemiþtik, sorunun bile-
þeni olan kiþileri ve kurumlarý da karar me-
kanizmalarýnýn içine alýrsanýz bir sonuca u-
laþýlabilir. Dayatmalarla iyi noktalara git-
miyoruz. Bu, hem bu alanda eðitim alan ki-
þiler için sancýlý bir süreç yaratýyor, hem de
bir türlü öðretim üyesi açýðý kapatýlamýyor.
Çünkü öðretim üyesi bir anda yetiþemez.
Þunun gerçekten bir kontrast olduðunu dü-
þünüyorum: Köklü üniversitelerdeki yetiþ-
miþ öðretim üyelerini deyim yerindeyse sö-
küp baþka bir yere dikiyorsunuz, ondan he-
men bir verim almanýz beklenemez. 

- Gitmek istemeyenler için bir yaptý-
rým var mý? Gitmek istemezlerse ne ola-
cak?

Aslýnda gelen isteklerde yaptýrýmýn ne o-
lacaðý belli, 41. Madde diyor ki, eðer böyle
bir görevlendirme gelir ve o görevlendir-
meyi kabul etmezseniz, istifa etmiþ sayýlýr-
sýnýz, istifa ettiðiniz zaman da bir daha yük-
sek öðrenim kurumunda veya diðer kamu
kuruluþlarýnda çalýþamazsýnýz diyor.

- Bu mecburi hizmetin de ötesinde o
zaman, bu bir mahkumiyet adeta?…

En hafif ifade ile, adil bir yaklaþým de-
ðil.

- Peki bu giriþimin önlenmesi ya da
bundan vazgeçilmesi için neler yapýlabi-
leceði konusunda ne tür görüþler ve öne-
riler var?

Neler yapýlabilir diye düþündüðümüz
zaman ilk akla gelen þeyler; -tabi bunlar ü-
zerinde daha detaylý düþünmek gerek- tek
tek birkaç kiþiyi göndermekten ziyade, de-
neyimli merkezlere yakýn olan yerler için
“kardeþ merkez” gibi bir yaklaþýmla geliþ-
melerine destek verilebilir. Örneðin biz pe-
diatri bölümü olarak yakýnýmýzda yeni ku-
rulan bir pediatri bölümünün geliþmesine
yardýmcý olabiliriz. Ama bunu saðlarken,
buradaki merkezin araþtýrmalarýnýn, eðiti-
minin, hizmetin aksamamasýna, öðretim ü-
yelerinin aile bütünlüðünün bozulmamasý-
na özen göstererek, orada konaklama þart-
larý saðlanarak, ekonomik olarak bir mað-
duriyet yaratmadan, ama bunlarý hiçbir za-
man dayatmalarla deðil de, ikili görüþme-
lerle bunu saðlamak lazým. Hacettepe Üni-
versitesi’nin her zaman böyle iþbirlikleri o-
luyor zaten, halen Kastamonu ve Yakýn Do-
ðu Üniversitesi Týp Fakülteleri destekleni-
yor. Son 8 yýlda Pediatri Anabilim Dalý’na
geliþmekte olan yeni kurulan üniversiteler-
den, 50 civarýnda eðitim almak için gelen
uzman oldu. Ama bunlarýn önemli bir kýs-

mýnýn geldikleri üniversitelere geri dönme-
diðini görüyoruz. Özellikle yeni kurulan ü-
niversitelerde yardýmcý doçentlik basamaðý,
yan dal yapmak için bir ara basamak olarak
kullanýldý, daha sonra pek çok arkadaþýmýz
doçent olup, haftasýnda o merkezlerden ay-
rýldýlar. Bütün bunlardan ders almasý gere-
ken kurumlar var.  Son dönemlerde Doðu
Anadolu’daki bazý üniversitelerden öðretim
üyeleri merkez þehirlerdeki devlet hastane-
lerinde görevlendiriliyor veya buralara ata-
nýyor. Arkasýndan, bu sefer de tam tersine
büyük þehirlerdeki üniversitelerden bu þe-
hirlere öðretim üyelerinin gitmesi saðlan-
maya çalýþýlýyor. Bu gerçekten bir para-
doks.  En azýndan yapýlan iþte bir bütünlük
olmadýðýný gösteriyor.

- Son olarak þunu sormak istiyorum.
Son dönemde bu alanda atýlan diðer a-
dýmlarý da dikkate alarak; týp fakültesi
kontenjanlarýnýn artýþý, rotasyon mesele-
si, tam gün vs. tüm bunlara bütünlüklü
olarak baktýðýnýz zaman nasýl bir tablo
görüyorsunuz?

Saðlýk alanýnda çalýþan bir kiþinin ilk
söyleyeceði herhalde bunun çok saðlýksýz
olduðu. Bunlarýn hiçbiri çözüm olmayacak.
Çözüm üretmeyeceði gibi yeni sorunlara
neden olacak. Saðlýk Bakanlýðý, YÖK, mes-
lek örgütümüz (TTB) ve üniversiteler bir-
likte çalýþma/çözüm arama kültürünü yara-
tamadýkça bu sorunu çözemeyiz.

- Çok teþekkür ederim.

YÖK, 27 týp fakültesinden yaklaþýk 250’den fazla öðretim
üyesinin, 13 týp fakültesinin ihtiyacýný karþýlamak üzere
2009-2010 eðitim yýlý için, en az 1 yýl süreyle “geçici
olarak görevlendirileceðini” açýkladý. YÖK’ün konunun
bileþenlerini dahil etmeden aldýðý bu karar týp fakül-
telerinin ve öðretim üyelerinin tepkisini çekti. Konuyu,
26 öðretim üyesinin istendiði Hacettepe Üniversitesi
Týp Fakültesi’nden doçent temsilcisi Doç. Dr. Ali
Düzova Týp Dünyasý için deðerlendirdi. 

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin Sayýn Baþkaný ve
Saygýdeðer Konuklar;

Bugün arkadaþlarým adýna burada-
yým. Eminim hepinizin bu mesleðe
baþlarken hayalleri vardý, ben de size
bizim hayallerimizi aktarmak istiyo-
rum.

Benim bir hayalim var; ülkemde

bir devlet hastanesinde, bir saðlýk oca-
ðýnda, eðitimim boyunca öðrendikle-
rimle hastalarýmý iyileþtirmek. O þe-
hirdeki, o kasabadaki, o köydeki in-
sanlarý, kapý kapý dolaþýp tedavi etmek
istiyorum. Hizmet etmekten kaçmýyo-
rum. Beni böyle yetiþtirdiler hocala-
rým. Bu mesleði de bu yüzden seçtim.

Benim bir hayalim var; okulumu
bitirip bilimsel araþtýrmalar yapmak.
Bu araþtýrmalarýmla, ülkemin adýný
dünyaya duyurmak. Dünyada kalýcý
bir iz býrakmak istiyorum. Keþfettik-
lerimle, çaresini henüz bilemediðimiz
bir hastalýðý daha iyileþtirmek istiyo-
rum.

Benim bir hayalim var; cerrah ol-
mak istiyorum. Kimilerine çok korku-
tucu geliyor, biliyorum. Ama ben a-

meliyathanede olmak, masada yatan
hastamýn hayatýný, ona geri vermek is-
tiyorum. Onu kanserden kurtarmak.
Bunu kimse bana direttiði için deðil,
bu hayellerle doðduðum için istiyo-
rum.

Benim bir hayalim var; iç anadolu-
nun, karadenizin bir köyünde, ebe ha-
nýmla beraber, Atatürk’ün vefakar, ce-
fakar Anadolu kadýnlarýndan ikisi ola-
rak yeni çocuklar dünyaya getirmek
istiyorum. Ülkeme hizmet edecek
saðlýklý, akýllý, çalýþkan, üretken yeni
nesiller. Vakti geldiðinde benim yeri-
mi alacak nesiller.

Benim bir hayalim var; bir üniver-
sitede hoca olmak istiyorum. Benim
gibi, hatta benden daha iyi öðrenciler
yetiþtirmek. Usta çýrak iliþkisi ile ken-

di hocamdan öðrendiðim bu ulvi mes-
leðin inceliklerini, öðrencilerime ak-
tarmak istiyorum. 

Benim bir hayalim var; saðlýk sis-
temimizde gördüðüm eksikleri halký-
ma gösterip, “halkým kanmayýn
bunlara” demek istiyorum. Doktorla-
rýnýz sizin için çalýþýyor, aramýza ikti-
darlar girmemeli. Yarýn onlar gider,
yine biz beraber bu topraklarda kalý-
rýz. 

Benim bir hayalim var; bir meslek
grubunun, hem de böyle yüce bir mes-
lek grubunun bir üyesi olmak, kendi-
mi bu camiaya ait hissetmek. Bizler
birbirimizi kötüleyerek deðil, hep be-
raber olursak, olmasý gerekeni, doðru-
larý vatandaþlarýmýza öðreterek, bu ül-
keyi Atatürk’ün gösterdiði seviyeye

taþýyabiliriz. Benim hayalim bu ül-
kenin evrensel düþünüp, yerel üreten
zeki bir genci, bir bireyi olmak.   

Benim bir hayalim vardý; þimdi
herþey belirsiz, karýþýk. Þimdi bir TUS
var herþeyi karýþtýran, bizi bir yarýþa
daha sokan, ama uðraþtýðýmýz þey hep
ayný, hep insan.

Hocalarým, arkadaþlarým hayalleri-
me siz de katýlýn. Hepimiz umuduz
biz, iþte þunun þurasýnda azýcýk zama-
nýmýz kaldý. Sonra hepimiz ülkemiz
için çýrpýnan bir avuç genç doktor
olacaðýz. Bu umudu yeþertmek i-
çin birazcýk destek de siz büyük-
lerimizden istiyoruz. 

Bayramýmýz kutlu olsun
Teþekkür ederim. Saygýla-

rýmla.

Benim bir hayalim var…

Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi Pediatri Anabilim
Dalý öðretim üyesi. Ýstanbul

Galatasaray Lisesi’ni ve Hacettepe Ü-
niversitesi Týp Fakültesi’ni bitirdi. Ha-
cettepe Üniversitesi Týp Fakültesi’nin
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabi-
lim Dalý’nda pediatri uzmanlýk eðiti-
mini 1998’de, pediatrik nefroloji yan-
dal uzmanlýk eðitimini 2001’de ta-
mamladý. 2005 yýlýnda doçent oldu.

2003-2004 yýllarý arasýnda TÜBÝ-
TAK-NATO-B1 bursu ve International
Society of Nephrology (ISN) bursu ile
ABD’de, Case Western Reserve Uni-
versity’de (Cleveland-Ohio) 1 yýl ça-
lýþtý.

2003-2004 akademik yýlý Hacette-
pe Üniversitesi Bilimde Teþvik Ödü-
lü’nü, 2006 yýlý Türkiye Bilimler Aka-
demisi Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýn-
sanlarýný Ödüllendirme Programý (TÜ-
BA-GEBÝP) ödülünü aldý.

Çocukluk çaðý böbrek hastalýklarý
ve romatolojik hastalýklar ile ilgilen-
mektedir.

2008 yýlýndan itibaren Hacettepe Ü-
niversitesi Týp Fakültesi Doçent Tem-
silcisi’dir.

Doç. Dr. Ali Düzova

“Dayatmalarla iyi 
noktalara gitmiyoruz”

14 Mart Týp Bayramý ve Saðlýk
Haftasý dolayýsýyla Ankara Ü-
niversitesi Týp Fakültesi Mor-
foloji binasýnda tören düzen-
lendi. Hacettepe Üniversitesi
Dönem 5 öðrencisi Emine Ni-
han Çeldirme’nin törende yap-
týðý konuþmayý sunuyoruz. 

Ben masmavi bir deniz olacaktým
Sense üzerimde hiç sönmemecesine parlayan güneþ

Ben sýnýrlý göllerde kadým hep
Sense çýkmasýn daðlarýn ardýndan

Tuðrul Asi Balkar

Bu yazýnýn yazýlma gerekçesi: TTB’nin varolan bi-
limsel ve örgütsel kapasitesinin altýnda etkinlik ve
hoþnutlukla çalýþmakta olduðuna dair hissediþim

ve daha iyisini yapmýþtýk, elimizden daha iyisi gelire inanýþ
ve arayýþým. Yazýnýn kýsýtlýlýðý ise: yazýlanlarýn hissettikle-
rimle sýnýrlý olmasý.  Yanlýþ anlaþýlmayacaðýmdan emin ola-
rak ve eksik, hatalý tanýmlayýþlarýmýn iyi niyetime atfedilece-
ði inanýþýyla sunduðum yazýda objektif kanýt arayýþýnda ola-
caklarýn devamýný okumamasýný öneririm.

Dün’den kalan: Dünya, ülkemiz, saðlýk ortamý, mesleði-
mize iliþkin deðerlendirmelerde isabet ve tavýr alýþlarda doð-
ruluk, yerindelik ve cesaretten kalan hegemonya. Bu hege-
monyanýn oluþmasýnda bir çýrpýda sayýlabilecek deðerlendir-
me ve tavýr alýþlar:  

• Ýdamlara karþý yaþamý savunma, idamlar sýrasýnda hekim
tavrýna iliþkin etik tavýr,  

• Ýþkence-insan haklarý ihlallerine karþý duruþ, bilgilendir-
me, belgelemeyi yüreklendirme, belgeleyen meslektaþlarla
dayanýþma, hekimlerin kanaat özgürlüðünü savunma, davala-
rý izleme,  

• Saðlýkta ticari dönüþüme karþý halktan yana tavýr; bilgi-
lendirme, dava açma, referandum, saðlýkta dönüþümün zarar-
larýný tespit, halkýn saðlýk hizmetlerine eriþim hakký için öne-
riler geliþtirme  

• Mesleki haklar, özlük haklarý mücadeleleri; Beyaz yürü-
yüþler, GöREV etkinlikleri, yasa önerileri, açýlan davalar,
toplanan imzalar…

• Olaðandýþý durumlarda hizmet sunma, hazýrlýk kültürü-
nün oluþum ve yayýlmasýna bilimse katký

• Mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrasý, sürekli týp eðitimi,
mesleki geliþim eðitimi, 

• Kongreler, dergiler, raporlar, kitaplar, broþürler…
Ankara’daki üyelerden oluþan Merkez Konseyi  (MK) bu

hegemonik gücün temsilcisi. Kollar, dergiler, enstitü, çalýþma
gruplarý kurumsallýklarýný önemli ölçüde tamamladý, hege-
monyaya güç kattý, ortak oldu, kimi zaman özerklik gösterdi.
Merkez Konseyi’nin hegemonyasý ve kol ve diðer birimlerde
emek verenlerin amaç birliði çoðunlukla mücadeleye iþlevsel
katkýyý saðlayýcý durumdaydý. 

Bugünlerde olan:  MK üyelerinin deðiþik illerden seçile-
bilmesini saðlayan süreç hegemonik görüntüyü bulanýklaþtýr-
dý.  MK üyelerinin coðrafi uzaklýklarý, önseçim(ler)deki bu-
rukluklar, Ülkemiz’in siyasi gündemine farklý bakýþ ve tavýr
alýþlar, muhalefetin her alanda daralmasýna ve ayrýþmasýna
paralel olarak çalýþmalara katkýnýn süreklilik ve yoðunluðun-
da azalma ve farklý önceliklere odaklanma sorunlarý, iþyeri
hekimliði kurs gelirlerinde azalmanýn hareket alanýný daraltý-
cý etkisinin sonuçlarý hissedilmekte.

Kollar, dergiler, enstitüdeki ve çalýþma gruplarý belirle-
dikleri faaliyet alanlarýnda yoðun bir çalýþma yürütüyorlar,
ancak özerklik alanlarýnýn geniþliði ve çalýþmalarda sinerji
yaratma sorunlu gibi görünüyor. Üretilen enerjinin-birikimin
TTB hegemonyasýna kattýðý güç azalýyor.

Halkýmýzýn saðlýðýna, özlük haklarýmýza iliþkin hayalleri-
miz, mücadelemiz ve gerçeklik arasýndaki uçurumun kahre-
dici derinliði bizi, bu oluþun gerçek sorumlularý yerine, bize
yöneltiyor.   

Ne yapmalý? 
TTB MK, kollar, dergiler, enstitü ve çalýþma gruplarýyla

birlikte öncelikleri ve çalýþma sistematiðini yeniden çalýþma-
lýdýr. GYK aracýlýðýyla ile programý toplumsallaþtýrmalýdýr.

Nasýl yapmalý? 
Saðlýklý yaþama, saðlýk hizmetlerine eriþme hakkýna eriþi-

me yönelik saldýrýnýn en yoðun olduðu bu dönemde, bu saldý-
rýnýn kurbanlarý olacak tüm kesimleri haklarýna sahip çýkma-
ya çaðýrma zamanýdýr. Bu çaðrý yalnýzca TTB’nin çaðrýsý ol-
maktan çýkarýlmalýdýr. 

Bu çaðrýyý neo-liberal küreselleþmenin zehirli makro-mik-
ro milliyetçi, ayrýþtýrýcý, ötekileþtirici dilinden korumalý, ge-
leneðimizde var olan ve geleceðe devam ettirme iddiasýný ta-
þýdýðýmýz üretim iliþkileri temelinde kapsayýcý, kardeþleþtiri-
ci, birleþtirici dilimizle olmalýdýr.  

O halde;
Biz deðilsek kim? 
Þimdi deðilse ne zaman?
Tez tutalým elimizi iyi þeyler yapmada!
* Trakya Ünivesitesi Fýp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý

Emine Nihan Çeldirme



Bu ortam içinde koþuþup
dururken, Týp Dünyasý’nýn bu sayýsý için yaza-
caðým yazýyý, TTB olarak faaliyetlerimizin ge-
nel bir deðerlendirmesine ayýrmayý düþündüm.
Gerçi formel olarak Genel Kurullarýmýzda,
GYK toplantýlarýmýzda bu tür deðerlendirme-
ler yapýyoruz ama çoðu zaman araya giren ru-
tin iþler ve çeþitli amaçlarla yaratýlan suni gün-
demler nedeniyle anlamlý sonuçlar çýkaramý-
yoruz. TTB yönetim kadrolarýnda, kol faaliyet-
lerinde çalýþan bunca gönüllünün, bunca akti-
vistin harcadýklarý enerjinin çýktýsý nedir?  Bu
çýktý harcanan enerjiye deðiyor mu?  Sistem
bütünüyle verimli mi? Bu yazýda kýsaca bu so-
rulara yanýt aramaya çalýþacaðým. 

Hemen belirtmeliyim ki, çalýþmalarýmýzýn
genel bir dökümünü yaptýðýmýz zaman, çok
büyük bir çoðunluðunun, siyasi iktidarýn alaný-
mýzla ilgili, bize yanlýþ, eksik ya da gereksiz
gelen icraatýný önlemeye ve özlük haklarýyla
ilgili kayýplarý elden geldiði kadar azaltmaya
yönelik olduðunu görüyoruz. Büyük eðitim
hastanelerine sýnavsýz þef ve þef yardýmcýsý a-
tama iþlemlerini, her aþamada yeniden yasal
yollara baþvurarak durdurma çabalarýmýz, hem
Merkez Konseyi’nin hem de hukuk büromu-
zun zamanýnýn ve enerjisinin azýmsanmayacak
bir bölümüne mal oldu. Neticede bütün dava-
lar kazanýldý ama boþluklardan yararlanan Ba-
kanlýk yüzlerce yasa dýþý atamayý yapmakta
sakýnca görmedi. Bu yasa dýþý atamalarla doðu
ve güneydoðuda zaten yetersiz öðretim üyesi
kadrosu ile hizmet vermeye çalýþan birçok týp
fakültesinden toplam 135 doçent ve profesör,
büyük kentlerdeki eðitim hastanelerine yerleþ-
tirildi. Boþaltýlan týp fakülteleri eðitimi sürdü-
remez hale gelince de,  bu kez YÖK aracýlýðýy-
la geliþmiþ týp fakültelerinden zorla öðretim ü-
yesi transfer etme çabasýna girildi. Bu günler-
de TTB ve birçok tabip odasý, hiçbir nesnel de-
ðerlendirmeye dayanmayan bu afaki uygula-
manýn durdurulmasý ve soruna sürdürülebilir,
makul çözüm yollarý bulunmasý uðraþý içinde. 

Son aylarda hekimlere yönelik þiddet olay-
larýnýn çarpýcý bir þekilde sýklaþmasý karþýsýnda
ilgilileri ve kamuoyunu uyarmak için baþka
neler yapabileceðimizi tartýþýrken Ocak ayý or-
talarýnda, Ýstanbul’da kýdemli bir uzman mes-
lektaþýmýz, iþe geç geldiði gerekçesiyle baþhe-
kimin fiziksel saldýrýsýna maruz kaldý. Hepimi-
zi çileden çýkaran bu olayýn doðurduðu öfke
daha durulmadan, ayný arkadaþýmýzýn eþi baþ-
ka bir hastanede, bu kez bir grup eli sopalý so-
kak eþkýyasýnýn saldýrýsýna uðradý. Her iki has-
tanede de savcýlýða suç duyurusu, toplu basýn
açýklamalarý, saðlýk müdürlüðüne yürüyüþler
düzenlendi. Ýki kez Saðlýk Bakaný ile, iki kez
Müsteþarla görüþüldü. Nihayet 11 Mart günü,
yani olayýn üzerinden iki aya yakýn bir süre
geçtikten sonra, müsteþardan gelen açýklama i-
le baþhekimin görevden alýndýðý ve baþka bir
hastaneye atandýðý haberi geldi. 

Þiddet olaylarý ile ilgili bu yoðun trafik i-
çinde, bir taraftan da üniversitelerde görev ya-
pan meslek birliði ve meslek odasý yöneticile-
rine yönelik, ibretlik bir YÖK kararýnýn iptali i-
çin çaba harcamak zorunda kaldýk. Sadece
TTB’yi deðil bütün meslek örgütlerini ilgilen-
diren bu garip kararda, bu örgütlerin yönetim
ve denetim kurullarýnda çalýþan öðretim üyele-
rinin, 2547 sayýlý YÖK yasasýnýn 38. maddesi-
ne dayanýlarak bulunduklarý üniversite rektör-
lüklerinden izin almalarý gerektiði ifade edili-
yordu. Söz konusu 38. madde meslek kuruluþ-
larýný kapsamadýðý halde bu kararýn neye daya-
nýlarak alýndýðýný sormak amacýyla YÖK’e
yazdýðýmýz yazýya gelen dolaylý yanýtta net bir
açýklama yoktu. Bunun üzerine bir taraftan Da-
nýþtay davasý açýldý, basýn açýklamalarý yapýldý,
tedirgin olan öðretim üyeler yatýþtýrýlmaya ça-
lýþýldý, bir taraftan da Barolar Birliði dahil ol-
mak üzere, bütün meslek birliklerinin baþkan-
larýyla tek tek görüþülerek, bu anlaþýlmaz karar
konusunu YÖK Baþkanýyla yüz yüze tartýþma
kararý alýndý. Uzunca bir bekleme süresinden
sonra YÖK baþkanýyla heyet halinde yaptýðý-
mýz görüþme sonunda, izin yerine “bildirim”
yapýlmasýnýn yeterli olacaðý sonucuna varýldý. 

TTB’yi, Adli Týp Uzmanlarý Derneði’ni ve
birçok insan haklarý örgütünü uzun bir süre uð-
raþtýran baþka bir konu, Adli Týp Kurumu’nun
Üzmez olayý ile su yüzüne çýkan ve kamuoyu-
na yansýyan uygulamalarý oldu. Baþta bu olay-
la ilgili rapor olmak üzere kurumun birçok ic-
raatýnýn þaibeli olduðu konusunda oluþan ka-
naatler kamuoyunda kuruma karþý haklý bir
güvensizlik duygusu doðurmuþtu. TTB olarak
ilgili örgütlerle birlikte birçok basýn toplantýsý,
protesto gösterisi ve yazýþma yapýldý. Kuru-
mun özerk ve bilimsel yeterliliðe sahip bir ya-
pýya kavuþturulmasý için öneriler geliþtirildi.
Medya tarafýndan da desteklenen bu yoðun ça-
balarýn sonunda kurum baþkaný görevden alýn-
dý ve yerine donanýmlý ve genç bir öðretim ü-
yesi atandý. Ancak henüz kurumun muhtaç ol-
duðu yapýsal reformlar konusunda bir adým a-
týlmýþ deðil.             

Geçtiðimiz 14 Mart’tan bu yana yaptýðýmýz
faaliyetlerin önemli bir bölümünü bir Dünya
Bankasý projesi olan Saðlýkta Dönüþüm Prog-
ramý’na karþý 4 yýldan beri çeþitli araçlarla di-
le getirdiðimiz karþý çýkýþlar oluþturuyor. Çok
sayýda emek ve meslek örgütünü harekete ge-
çirerek,  burada saymaya gerek duymadýðým

çok sayýda eylem türünü kullanarak dile getir-
diðimiz bu itirazlarýn, programýn engellenme-
sine, bu programýn en önemli ayaðý olan Sos-
yal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý
(SGGSS) Yasasý’nýn kabul edilebilir derecede
iyileþtirilmesine yetmediðini hepimiz biliyo-
ruz. Bu yasanýn özellikle prim toplamaya da-
yalý finansman sisteminin çýkmazlarý konusun-
da, Bað-Kur deneyimini anýmsatarak, çeþitli
Meclis komisyonlarýnda doðrudan ya da mu-
halefet partileri aracýlýðýyla yaptýðýmýz dolaylý
uyarýlarýn, basýn açýklamalarýnýn, protesto ey-
lemlerinin de bir sonuç vermediðini biliyoruz.
Ancak SGGSS’nin dar gelirliler için getirdiði
yükün bir oranda azaltýlmasýnýn ve kapsamýn
biraz da olsa geniþletilmesinin TTB’nin hare-
kete geçirdiði bu kolektif çabanýn eseri oldu-
ðunu kimse inkar edemez.  

Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn ikinci ö-
nemli unsuru olan “Aile Hekimliði” uygula-
masý konusundaki sorunlara, birliðimizin bi-
rinci basamakla ilgili yapýlarýnýn ortak bir de-
ðerlendirme yapmalarýna kadar kapsamlý bir
çözüm bulamayacaðýmýzý biliyorum. Ancak
bugün bu konunun artýk ertelenemeyecek bo-
yutlarda önem kazandýðýný, ilkesel olarak uy-
gun görmediðimiz bu istihdam türü hala  “pi-
lot” uygulama adýný taþýsa da fiilen bu görevi
yapan binlerce meslektaþlarýmýzýn bulunduðu-
nu unutmamamýz gerekir. Kabul etmek zorun-
dayýz ki gösterilen çabalar belki uygulamanýn
istenilen boyutta yaygýnlaþmasýný engellemiþ-
tir ama önceden derinlemesine bir strateji sap-
tanmadýðý için bu meslektaþlarýmýzýn örgütle i-
liþkileri sorunlu hale gelmiþtir.  

Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn “perfor-
mans” uygulamasý konusunda, baþýndan beri i-
leri sürdüðümüz ilkesel itirazlara karþýn elde
ettiðimiz hiçbir olumlu sonuç yoktur. Bakan-
lýkla yaptýðýmýz doðrudan görüþmelerde, per-
formans kriterlerinin baþtan aþaðý kazanca en-
deksli olmasýnýn doðurduðu sakýncalarýn kýsa
zamanda giderileceði ve daha bilimsel ve nes-
nel ölçekler bulmak üzere çalýþmalar yapýldýðý
ifade edilmiþ ancak bu güne kadar uygulamada
anlamlý bir iyileþtirme gerçekleþmemiþtir.
TTB adýna olumlu sayabileceðimiz tek sonuç
uygulamanýn sakýncalarý konusunda söyledik-
lerimizin zaman içinde birer birer doðrulan-
masý olmuþtur.

AKP iktidarýnýn saðlýk politikasýnýn omur-
gasýný oluþturan, hizmet üretimini kamudan ö-
zel giriþime devretme süreci bütün çabalara
karþýn adým adým gerçekleþtiriliyor. Teþvikler-
le pompalanan özel saðlýk yatýrýmlarý kriz ko-
þullarýnýn kendini iyiden iyiye hissettirmeye
baþlamasýna kadar hýz kesmeden devam etti.
Kamu hastanelerinin birleþtirilmesi yasa tasa-
rýsý,  belki kamuoyuna zamanýnda yansýtýlan
yoðun itirazlarýn da etkisiyle yerel seçimler
sonrasýna býrakýldý. Öyle görünüyor ki AKP
iktidarý, seçimlerde temel politikalarýný gözden
geçirmek zorunda kalacaðý oranda bir oy kay-
býna uðramadýðý takdirde, “tam süre çalýþma”
yasasýyla birlikte bu yasayý da çýkaracaktýr.
Ancak neredeyse tümüyle Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan  (SGK) beslenmeyi bekleyen ö-
zel saðlýk giriþimleri ile Saðlýk Bakanlýðý ara-
sýnda fiyatlandýrma konusunda daha þimdiden
baþlayan anlaþmazlýklarýn yaþadýðýmýz ekono-
mik kriz koþullarýnda nasýl sonuçlanacaðýný
kestirmek hiç kolay deðil. Hangi zeminde an-
laþma saðlanýrsa saðlansýn mevcut saðlýk siste-
mini bu haliyle sürdürmek olanaklý gözükmü-
yor.   

Buraya kadar ancak bir kýsmýný aktarabildi-
ðim bütün bu çabalarýn ve elde edilen sonuçla-
rýn deðerlendirilmesi, kuþkusuz bu yazýnýn sý-
nýrlarýný çok aþan bir tartýþmanýn konusu.
TTB’nin yaþamakta olduðu süreç, her þeyden
önce siyasi iktidarlarýn ekonomopolitik tercih-
leriyle, mesleki çýkarlarýn ve meslek birlikleri-
nin siyasi yöneliþlerinin uyuþmadýðý koþullar-
da, iktidarla verimli bir diyalog ve senkroni
saðlama olanaðýnýn bulunamayacaðýný bir kez
daha kanýtlýyor. 

Bizim örneðimizde iktidarýn neoliberal dün-
ya sistemiyle entegrasyonu konusundaki ka-
rarlýlýðý,  doðal olarak temel meselelerde yapý-
cý bir iþbirliði olanaðýný neredeyse tümüyle or-
tadan kaldýrýyor. Gerçi global ekonomik krizin
yýkýcý etkisinin neoliberal sistemi dünya ölçe-
ðinde tökezleteceði konusundaki öngörüler
haklý çýkarsa, bizim gibi ülkelerdeki kararlý(!)
iktidarlarýn kaç hafta ayakta kalacaðý bilinmez.
Ancak içinde yaþadýðýmýz koþullar devam etti-
ði sürece, benzerleri gibi bizim meslek örgütü-
müz de defansif bir konuma itiliyor ve enerji-
sinin büyük bölümünü zararlarý önlemek hiç
olmazsa azaltmak için harcamak zorunda kalý-
yor. 

TTB’nin bu yoldaki çabalarý azýmsanama-
yacak oranda baþarýlýdýr. Meslek örgütlerine bu
güne kadar edinilen tecrübe ve deney birikimi,
siyasi muhalefet yapmadan, iktidarýn suyuna
giderek daha kazançlý çýkýlamayacaðýný fazla-
sýyla göstermiþtir. Bu koþullar deðiþmediði sü-
rece meslek örgütlerinin mücadele stratejisi,
bugüne kadar olduðu gibi, çalýþanlarýn yanýn-
da, kýsa ve uzun vadeli mesleki sorunlarý ve si-
yasi hedefleri göz ardý etmeden, demokrasi a-
lanýný elden geldiði kadar geniþletmeye yönel-
mek zorundadýr.  TTB’nin yaptýðý da budur.
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gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
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TTB Ne Yapýyor?

ihtiyaç talebinde bulun-
madýklarý, kadro istedikleri ortaya çýktý. 

TTB’den sert tepki
YÖK’ün “mecburi hizmet” kararýna

tepki gösteren Türk Tabipleri Birliði, 5 Mart
günü Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir’de TTB Uz-
manlýk Dernekleri Eþgüdüm Kurulu (U-
DEK) ve tabip odalarý temsilcilerinin katýlý-
mýyla eþ zamanlý basýn toplantýlarý düzenle-
di. Toplantýlara uzmanlýk dernekleri ve týp
fakülteleri geniþ destek verdi. 

Ankara’da týp fakültelerinin ve 50’yi aþ-
kýn uzmanlýk derneðinin temsilcilerinin ka-
týldýðý toplantýda konuþan TTB Merkez
Konseyi üyesi Prof. Dr. Ýskender Sayek,
“Bu uygulamanýn baþlatýlmadan durdu-
rulmasýný, gerçekçi bir planlamayla eðiti-
ci yetiþtirilerek, toplum saðlýðý açýsýndan
kalýcý bir yarar saðlanmasýný bekliyoruz”
diye konuþtu. Türkiye’de týp eðitimine katký
sunan her öðretim üyesinin eðitime destek
vermek isteyeceðinin altýný çizen Sayek,
“Ama YÖK’ün bu uygulamada amacýnýn
ne olduðu anlaþýlamamýþ, hatta kaygý
duymamýza yol açmýþtýr” dedi. 

Popülist kaygýlarla týp fakültesi
açýlmasýnýn sonucu

Bu alanda yýllardýr planlama yapýlmaksý-
zýn, neredeyse her ilde popülist kaygýlarla ve
altyapý hazýrlýklarý olmaksýzýn yeni týp fakül-
tesi ya da eðitim hastanesi açýldýðýna dikkat
çeken Ýskender Sayek, “Bu durum altyapý
tamamlanmadan ve eðitici insan gücü ye-
tiþtirilmeden týp fakültelerinin açýlmasý-
nýn sonucudur. Özellikle çoðu mezun ver-
miþ bu týp fakültelerinin temel týp bilimle-
ri, klinik bilimler ana dallarýnda eksikleri
olmasý eðitim açýsýndan kaygý vericidir”
diye konuþtu. 

Sayek, görevlendirme yapýlmasý planla-
nan týp fakültelerinden farklý illerdeki eðitim
hastanelerine 130’dan fazla sýnavsýz ve ö-
nemli bir kýsmý hukuk dýþý bir biçimde þef ve
þef yardýmcýsý atamasý yapýldýðýna da dikkat
çekerek, “Geliþmekte olan üniversitelerin
çoðunda, üç büyük kentte, tersine göçle
ciddi bir kan kaybý söz konusudur. Þimdi

bir yanlýþ uygulama baþka bir yanlýþ uy-
gulamayla telafi edilmeye çalýþýlmakta-
dýr’’ tespitini aktardý.  

Verim alýnmasý güç
Geçici görevlendirmelerin öðretim üye-

lerinin aile bütünlüklerini bozacaðýný, gö-
revlendirme talep edilen fakültelerdeki hiz-
metlerin de aksamasýna neden olacaðýný be-
lirten Sayek, ‘’Alt yapý olanaklarý göreceli
olarak kýsýtlý olan bu týp fakültelerinin
bazýlarýna üst düzey teknoloji gerektiren
dallarda geçici bir süre görevlendirme is-
tenmesi bu görevlendirmelerin veriminin
pek de iyi olamayacaðýný düþündürmek-

tedir. Bu tür zorunlu görevlendirmelerle
verim alýnmasý oldukça güçtür’’ dedi. 

Sayek, sorunun çözümüne yönelik olarak
yeni týp fakültesi açýlmamasýný, alt yapýsý ta-
mamlanmamýþ týp fakültelerinin deðerlendi-
rilerek öðrenci alýmýnýn durdurulmasýný, gö-
revlendirmelerin zorunlu deðil, gönüllü ol-
masýný, bu týp fakültelerine kadro verilmesi-
ni önerdi.  

YÖK’ten týp fakültesi öðretim üyelerine rotasyon mahkumiyeti:

YÖK, 27 týp fakültesinden 250’yi
aþkýn öðretim üyesinin, 13 týp fa-
kültesinin ihtiyacýný karþýlamak
üzere, 2009-2010 ders yýlý için en
az 1 yýl süreyle “mecburi hiz-
met”e tabi tutulacaðýný açýkladý.
Gitmeyen öðretim üyeleri, istifa
etmiþ sayýlacak.  

YÖK’ün listesinde yer alan týp
fakültelerden sadece birisine 37

Anabilim ve Bilim Dalý için 100’e ya-
kýn görevlendirme yapýlmasý planlan-
maktadýr. Bu fakülte 2000 yýlýnda ku-
rulmuþ ve 2003 yýlýnda öðrenci almaya
baþlamýþ ve 2004 yýlýnda YÖK tarafýn-
dan Anabilim Dallarýnýn kuruluþ izni
verilmiþtir. Biyokimya, Histoloji, Ana-
tomi, Týbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji gi-
bi Temel Týp Bilimleri Anabilim Dal-
larýnýn bile kurulmadan bir týp Fakülte-
sinin kurulmuþ olmasý ve öðrenci al-
masý kabul edilemez bir gerçektir. Bu-
gün bu fakültenin sadece 16 öðretim ü-
yesi vardýr, bunlarýn ikisi profesör, ka-
lanlarý yardýmcý doçenttir. Ýlginçtir ki
bu iki profesör þu anda Ankara’da bir
eðitim hastanesinde þef olarak görevli-
dir. Kadrosunda bulunan iki profesö-
rün , Ankara Atatürk Eðitim Hastane-
si’nde görevlendirildiði bilinmektedir.
Þimdi bu üniversiteye baþka üniversi-
telerden bu alanlarda da görevlendirme
istenmektedir.  

Madde 0041: Öðretim üyesi ihti-
yacýnýn karþýlanmasý 

(…) Bu madde hükümlerine göre ve-
ya 40. maddenin (b) fýkrasý hükmüne
göre yapýlan görevlendirmelerde tebli-
gat, iþten ayrýlma, mehil müddeti ve iþe
baþlama konularýnda Devlet memurla-
rýna iliþkin hükümler uygulanýr. 

Bu madde veya bu Kanunun 40 ýncý
maddesinin (b) fýkrasý hükümlerine gö-
re yapýlan görevlendirmelerde, görev-
lendirme kararýnda görev süreleri belir-
tilir. Bunlara özlük haklarý kurumlarýn-
da devam etmek kaydýyla görev yapa-
caðý kurumun bulunduðu yer ve özel-
liklerine göre o kurum kadrolarýnda ça-
lýþanlarýn yararlandýklarý ödenek ve di-
ðer haklar ve 6245 sayýlý Harcýrah Ka-
nununa göre geçici görev yolluðu, gö-
rev yapacaðý üniversite bütçesinden ö-
denir. 

Bu maddede veya bu Kanunun 40
ýncý maddesinin (b) fýkrasýnda belirtil-
diði þekilde görevlendirildikleri kendi-
lerine teblið edilenlerden kanuni süresi
içinde göreve baþlamayanlar istifa et-
miþ sayýlýr. Bu þekilde istifa etmiþ sayý-
lanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe
herhangi bir yükseköðretim kurumunda
yeniden görevlendirilemezler ve diðer
kamu kuruluþlarýnda çalýþtýrýlamazlar. 

YÖK Yasasý’nýn 41. maddesi Örnek Bir Týp Fakültesi

SGK hekimleri de geçici 
görevlendirmelerden rahatsýz

Kemal Unaký-
tan’ýn kalmýþ olduðu kalp ünitesinde
1 günlük oda masrafý ise Ocak 2009
rakamlarýyla en üst sýnýr olan 3 bin
950 dolar. 

Fatura 90 bin dolara kadar
çýkabilir 

Unakýtan Cleveland Clinik’e 11
Þubat 2009 tarihinde yattý ve 5 Mart
2009 tarihinde Türkiye’ye döndü. U-
nakýtan’ýn hastaneden Türkiye’de
döndüðü gün çýktýðý varsayýlýrsa, tam
22 gün burada yatmýþ oluyor. Bu da,
en düþük rakam olan günlüðü 1372

dolardan hesaplandýðýnda bile 30 bin
184 dolar ediyor. Ayný hesap günlü-
ðü 3 bin 950 dolarlýk ücretten yapý-
lýrsa, fatura 86 bin 900 dolara kadar
yükseliyor.

“Rabbime sordum; dedi Cleveland”
Bakan Unakýtan’ýn eþi Ahsen U-

nakýtan, ameliyat dönüþü Ýstanbul’da
gerçekleþtirdikleri basýn toplantýsýn-
da, Unakýtan’ýn açýklamalarýna ek o-
larak “Ya Rabbi bu ameliyat nere-
de iyi olur diye sordum. Ýçime A-
merika’da Cleveland yazdý” açýk-
lamasýný yaptý. 

tabibi ve eczacý personel-
den “geçici görev” adý altýnda “rotasyon”
yöntemi ile karþýlanacak. Geçici görevlen-
dirmelere gerekçe gösterilen “birikmiþ re-
çete ve faturalar” aslýnda mevcut il müdür-
lüklerinde inceleniyor. Esasen, kurumun ye-
niden yapýlanmasýnýn yükü çalýþanlara yük-
leniyor ve personel maðdur ediliyor. 

Ýzmir’den 64 kiþi geçici
görevlendiriliyor

SGK Ýzmir Ýl Müdürlüðü’nden 32 tabip,
2 diþ tabibi ve 20 eczacýnýn Van, Sivas, Þan-
lýurfa, Kahramanmaraþ, Denizli, Elazýð, Er-
zincan, Balýkesir illerine “yenisi gelmeden
eskisinin görevden ayrýlmamasý kaydýyla
bu birimlere yeterli sayýda tabip, diþ tabi-
bi, eczacý atamasý yapýlýncaya kadar” dö-
nüþümlü olarak görevlendirilmesi istendi. 

Ya git, ya istifa et! 
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Geçici görevlendirmeye gerekçe
olarak gösterilen birikmiþ ol-
duðu iddia edilen, fatura ve re-

çeteler mevcut il müdürlüklerinde yasal
sürede incelenmektedir. 

Ýnceleme ve denetlemenin yerelleþme-
si saðlýklý inceleme ve denetleme yapýl-
masýna engel olacaktýr. 

Geçici görevlendirmeler ile mevcut
saðlýk sosyal güvenlik merkezlerindeki
fatura ve reçete kontrol, ödeme iþlemele-
ri aksayacaktýr. 

Çalýþtýðýmýz Ýl Müdürlüklerinin alt ya-
pýsý ancak 3 yýlý aþkýn bir sürede oluþturu-
labilmiþtir. Görevlendirilen yerlerde ise
bu alt yapý henüz bulunmamaktadýr. 

Geçici görevlendirmelerle bu iþlemle-
rin yürütülmesi mümkün deðildir. 

Geçici görevlerin, süresinin belirsiz
olmasý, 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Ka-
nununa, gönüllülük ilkesine aykýrýdýr. Gö-
revlendirilen personelin barýnma, görev
harcýrahýnýn 10 günden fazla verilememe-
si, ulaþým ve güvenlik sorunu çözüleme-
miþtir. 

Çalýþtýðýmýz Ýl Müdürlüklerine halen
yeni doktor ve eczacý personel atamasý
yapýlmasý, mevcut illerde personel fazlasý
olmadýðýný göstergesidir. 

Bu uygulamalarda kamu menfaati bu-
lunmamaktadýr, aksine kurum zararýna
yol açacaktýr. 

Uygulamanýn yaþama geçmesi durumunda yaþanabilecek sýkýntýlar þöyle sýralanýyor: 

“Rabbime sordum; Cleveland dedi”
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Týp Dünyasý – ANKARA - Türk
Tabipleri Birliði, Saðlýk ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) ve
Devrimci Saðlýk Ýþ Sendikasý, 14 Mart
Týp Haftasý dolayýsýyla saðlýk siste-
mindeki sýkýntýlara dikkat çekebilmek
amacýyla 12 Mart günü tüm Türkiye
çapýnda “Acil Eylem” ve “Saðlýk
Hakký Yürüyüþü” gerçekleþtirdiler. 

Acil Eylem ve Saðlýk Hakký Yürü-
yüþü çok sayýda hekim ve saðlýk çalý-
þanýnýn katýlýmýyla gerçekleþti. Yapý-
lan açýklamalarda, saðlýk çalýþanlarý-
nýn saðlýk hakký için mücadeleye hazýr
olduðu vurgulanarak þöyle denildi: 

“Saðlýk hakkýnýn Saðlýkta Dönü-
þüm Programý’nýn tehdidi altýnda
olduðunu biliyoruz. Bu programýn

MERSÝN:  
Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nde iþe 2 saat geç baþlandý.

Hastane bahçesinde saat 8’den itibaren toplanan 200’e yakýn saðlýk çalýþanýn
sloganlarý ve yapýlan konuþmalarla saðlýðýn bir hak olmaktan çýkarýlýp, paralý
hale getirilmesi, çalýþanlarýn farklý statülerde çalýþtýrýlmaya devam edilmesi
protesto edildi. Saðlýk emekçilerinin günden güne daha zor koþullarda çalýþ-
mak zorunda býrakýldýklarýnýn, saðlýk sistemindeki aksaklýklarýn sorumlusu o-
larak çalýþanlarla, hizmetten yararlanan halkýn karþý karþýya getirilmek isten-
diðine dikkat çekilen eylemde Herkes için parasýz, nitelikli, ulaþýlabilir saðlýk
talebinden vazgeçilmeyeceði vurgulandý.

ÝZMÝR:
Ýzmir’de de “herkese eþit

ve ücretsiz saðlýk güvencesi,
iþ güvencesi, mesleki baðým-
sýzlýk güvencesi ve can gü-
venliði için ‘Acil Eylem’” ya-
pan saðlýk çalýþanlarý ellerin-
de, ‘No Minute’ yazýlý döviz-
lerle Tepecik Eðitim ve Araþ-
týrma Hastanesi giriþinde top-
landý. Saðlýk çalýþanlarýnýn ba-
sýn açýklamasýný tedavi olmak
için hastaneye gelen çok sayý-
da vatandaþ da izledi.

BATMAN:
Batman Tabip Odasý ve SES Batman Þubesi’nin ortaklaþa dü-

zenlediði “Saðlýk Hakký ve Yaþanabilir Bir Çevre” yürüyüþü
geniþ bir katýlýmla gerçekleþti. Batman Kadýn Doðum ve Çocuk
Hastalýklarý Hastanesi Bahçesi’nde toplanan hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý, Sanat Sokaðý’na doðru yürüyüþe geçerek, burada bir
basýn açýklamasý yaptýlar. Burada konuþan Batman Tabip Odasý
Genel Sekreteri Dr. Mahmut Çiftçi, “Biz saðlýk çalýþanlarý o-
larak bu hafta vesilesiyle, iþ güvencesi, can güvencesi, gelir
güvencesi, mesleki baðýmsýzlýk güvencesi, herkese eþit-ücret-
siz saðlýk hizmeti güvencesi olduðunu vurgulamak, halkýn
saðlýk hizmeti alma sorunlarýna dikkat çekmek, ayrýca ili-
mizdeki çevre sorunu ve özellikle hava kirliliði ile ilgili far-
kýndalýk oluþturarak kamuoyunu uyarmak için böyle bir et-
kinliði planlamýþ bulunmaktayýz” dedi.

ACIL
TTB, SES ve Dev-Saðlýk Ýþ tarafýndan 14 Mart Tý
lara dikkat çekebilmek amacýyla düzenlenen “Ac
kiye çapýnda çok sayýda hekim ve saðlýk çalýþan
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Eylem

ANKARA: 
Ankara’da sabah saat 10.00-12.00 arasýnda

Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi,  Ankara Üniversitesi Ýbni Sina Hasta-
nesi ile Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastane-
si’nin acil servislerini ziyaret ede n TTB, Anka-
ra Tabip Odasý, SES ve Dev-Saðlýk Ýþ temsilci-
leri çalýþanlarýnýn sorunlarýný dinlediler ve “Acil
Eylem” broþürleri daðýttýlar. Çalýþanlarýn týp
haftasýný da kutlayan temsilciler, meslektaþlarý-
na kýrmýzý karanfil verdiler.  

Acil servislerin ziyaretlerinin ardýndan, Nu-
mune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi önünde sa-

at 12.00’den itibaren top-
lanan hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý, saat 12.30’da
Saðlýk Bakanlýðý’nýn ö-
nüne doðru yürüyüþe
geçtiler.  ‘’Saðlýk Hak-
týr’’ ve “Ýþ Güvencesi”
yazýlý pankartlar taþýyan
saðlýk çalýþanlarý, ‘’Sað-
lýk Bakaný saðlýða za-
rarlý’’, ‘’Herkese saðlýk, güvenli gelecek’’ ve
‘’Saðlýk hakký satýlamaz’’ sloganlarý attýlar.   

Saðlýk çalýþanlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý’nýn ö-
nüne gelmesinin ardýndan, burada bir basýn a-

çýklamasý yapýldý. TTB Genel Sekreteri Dr. Eriþ
Bilaloðlu ve SES Baþkaný Bedriye Yorgun’un
konuþmalarýnýn ardýndan “Acil Eylem” ve
“Saðlýk Hakký” yürüyüþü sona erdi. 

DENÝZLÝ: 
Denizli’de, 12
Mart 2009 günü
“Acil” Eylemi
programý kapsa-
mýnda Pamukka-
le Üniversitesi
Týp Fakültesi A-
cil Servisi önün-
de basýn açýkla-
masý düzenlendi.
ardýndan devlet
hastanelerinin a-
cil servislerinde
broþür daðýtýla-
rak, “acil talep-
ler” saðlýk çalý-
þanlarýna duyu-
ruldu. 

ÝSTANBUL:
Ýstanbul’da da Okmeydaný, Göztepe, Haseki, Bakýrköy

Ruh ve Sinir, Þiþli Etfal Hastaneleri, Ýstanbul Týp Fakülte-
si, Cerrahpaþa Týp Fakültesi’nden hekimler, hemþireler,
eczacýlar, diþhekimleri, veteriner hekimler, saðlýk çalýþan-
larý sabah saat 8’den itibaren çalýþtýklarý kurumlarýn acil
servisleri önlerinde, baþhekimlik binasý önlerinde toplan-
maya baþladýlar. Ardýndan “Ümüðümüz Sýkýlmadan Sað-
lýk Ýçin Acil Eyleme” baþlýklý, Ýstanbul Tabip Odasý, SES
Ýstanbul Þubeleri, Ýstanbul Eczacý Odasý, Ýstanbul Veteriner
Hekimler Odasý, Ýstanbul Diþhekimleri Odasý ve Devrimci
Saðlýk-Ýþ imzalý basýn bildirisi okundu. 

p Haftasý dolayýsýyla saðlýk sistemindeki sýkýntý-
cil Eylem” ve “Saðlýk Hakký Yürüyüþü”, tüm Tür-
nýnýn katýlýmýyla 12 Mart günü gerçekleþtirildi. 

yerine herkes için eþit, ücretsiz bir
saðlýk hizmetinin sunulabileceði,
saðlýk hizmeti için nüfus cüzdanýnýn
yeterli olduðu, taþeron iþçisinden 4-
B, 4-C’lisine, özelde çalýþan hemþire-
sinden hekimine bütün saðlýk çalý-
þanlarý için tek ve güvenceli bir ça-
lýþma rejiminin geçerli olduðu, sað-
lýk çalýþanlarýnýn performans gibi

geleceðini güvence altýna almayan,
güvencesiz gelir yerine hakkýmýzýn
verildiði, saðlýklý koþullarda çalýþtý-
ðýmýz bir programýn mümkün oldu-
ðunu biliyoruz. Saðlýkta Dönüþüm
Programý’nýn sonlandýrýlarak yeri-
ne ‘herkese saðlýk, güvenli gelecek’
programýmýzýn tesisi için mücadele
edeceðiz.”

Hürriyet,  12.  03.  2009 Radikal,  15.  03.  2009 Evrensel,  11.  03.  2004
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2005 yýlýndan bu yana
eðitim ve araþtýrma hastanelerine yaklaþýk
800 þef ve þef yardýmcýsý kadrosu açýldý ve
bunun çok büyük bir kýsmýna atama
gerçekleþtirildi. SES, eðitim ve araþtýrma
hastanelerinin olduðu illerdeki þube yöneti-
cileri aracýlýðýyla usulsüz olarak atanan þef
ve þef yardýmcýlarýna iliþkin geniþ bir
dosya hazýrladý.

SES’in yaptýðý tespitlere göre, Saðlýk
Bakanlýðý pek çok ikinci basamak has-
tanesini öncelikle eðitim ve araþtýrma has-
tanesi haline getirdi. Böylece bu yeni has-
tanelerde yeni þef ve þef yardýmcýlýðý
kadrolarý oluþturdu. Öyle ki, taþrada
neredeyse ikinci basamak hastane kalmadý.
Bu açýlan kadrolara bilimsel yeterlilik
ölçütü ve sýnav yerine doðrudan bakanlýk
atamasý ve yine bakanlýðýn belirlediði jüril-
er eliyle yandaþ, kayýrmacý atamalar
gerçekleþtirildi. 

Atamalarýn yüzde 30’u bakanýn elinde
Esas amacý eðitim ve araþtýrma has-

tanelerinde yandaþ kadrolaþma yaratmak
olan bakanlýk, taþradaki ikinci basamak

hastanelerini eðitim ve araþtýrma hastane-
sine dönüþtürerek, ülke genelinde açýlan þef
ve þef yardýmcýlýðý kadro sayýsýný da
kabartýyor. Saðlýk Bakaný’nýn yüzde 30
oranýnda doðrudan atama kontenjaný
bulunuyor. Saðlýk Bakaný, bu doðrudan
yetkisini özellikle büyük illerdeki eðitim
ve araþtýrma hastanelerindeki þef ve þef
yardýmcýlýðý kadrolarý için kullanýyor.
Nitekim küçük illerde açýlan pek çok yeni
þeflik kadrosuna hiçbir baþvuru yok.
Böylece Saðlýk Bakanlýðý, hiçbir baþvuru
olmayan yerlerdeki kadrolarý kullanarak,
merkez illerde kullanabileceði kontenjan
sayýsýný artýrmýþ oluyor. AKP Hükümeti,
iktidara geldiðinden bu yana bu yolla
kadrolaþmasýný sürdürüyor. 

Üniversitelerden
eðitim hastanelerine atama 

Yine SES’in tespitlerine göre sýnavsýz
þef ve þef yardýmcýsý atamalarýnýn yüzde
90’ý Van Yüzüncü Yýl, Dicle ve Trabzon
Üniversiteleri’nden yapýlýyor. Bu üniver-
siteler adeta büyük illerdeki eðitim araþtýr-
ma hastanelerinin þef ve þef yardýmcýlýðý

kadrolarýnýn temel saðlayýcýsý duru-
mundalar. Ýþleyiþ de þöyle gerçekleþiyor:
Belli iliþkiler silsilesi ile belli görüþ ve
referanslara sahip bir uzman hekim, taþra
üniversitesinde kendisi için açýlan doçent-
lik kadrosuna alýnýyor ve bir süre sonra
üniversitede doçent oluyor. Ayný iliþkiler
ve referanslar üzerinden büyük illerdeki
merkezdeki bir eðitim araþtýrma hastane-
sine þef veya þef yardýmcýsý olarak atanýy-
or. Doðal olarak bu durum küçük üniver-
sitelerdeki kadrolarýn boþalmasýna neden
oluyor ve eðitimin sürdürülmesini
neredeyse tehdit ediyor.

Bir kiþi 3 kadroyu iþgal ediyor
Bir baþka kadrolaþma yolu da; bir taþra

üniversitesinde öðretim üyesi olan bir kiþi,
merkezdeki bir eðitim ve araþtýrma has-
tanesine þef veya þef yardýmcýsý olarak
atanýyor, göreve baþlar baþlamaz bir baþka
hastaneye de baþhekim olarak atanýyor.
Böylece bir kiþi ayný anda 3 kadroyu iþgal
ediyor. Þu anda bu þekilde bir üniversitede
doçent veya profesör, bir eðitim araþtýrma
hastanesinde þef veya þef yardýmcýsý, bir

baþka eðitim ve araþtýrma hastanesinde de
baþhekim olan pek çok isim var. 

Saðlýk Bakanlýðý, çýkartmýþ olduðu ve
daha önce açýlan davalarla iptal edilen
yönetmeliklere dayandýrarak 2005 yýlýndan
bu yana yaklaþýk 30 doçent ve profesörü
eðitim ve araþtýrma hastanelerine klinik þefi
veya þef yardýmcýsý olarak atadý. 2005
yýlýnda ise kanun çýkartarak 178 doçent
veya profesörü eðitim ve araþtýrma has-
tanelerine klinik þefi veya þef yardýmcýsý
olarak atadý. SES, geçici maddeye daya-
narak atanan 75 kiþiden 61’ini tespit etti.
SES’in bu konuya iliþkin tespitlerine
www.ses.org.tr sayfasýndan ulaþýlabilir.

TTB, UDEK (Uzmanlýk Dernekleri
Eþgüdüm Kurulu) ve SES, bu tür ata-
malarýn hizmetin gerektirdiði nitelikleri
bilimsel ve objektif olarak ölçecek bir
deðerlendirme yönteminden uzak
olduðunu, jürilerin hukuk dýþý etkilere ve
keyfi deðerlendirmelere açýk bir yöntem ile
oluþturulduðunu belirterek, ölçütleri objek-
tif hale getirilmiþ ve bütün hekimlere eþit,
adil, objektif yaklaþan bir uygulamanýn
hayata geçirilmesini talep ediyorlar. 

15 Mart 20096
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Reklam Kurulu 2008 Yýlýnda da
En Çok Cezayý

Saðlýk Alanýnda Verdi
Dr. Hakan Giritlioðlu*

hukuk
öþesi k

Reklam Kurulu, 4077 sayýlý Tüketicinin Ko-
runmasý Hakkýnda Kanunun 17. maddesi
gereðince 1995 yýlýnda kurulmuþtur. Sek-

retaryasý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yü-
rütülmekle birlikte Reklam Kurulu özerk bir yapýda
çalýþmaktadýr. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konse-
yi tarafýndan görevlendirilen üyemiz de, kuruluþun-
dan itibaren bu Kurulda üye olarak görev yapmakta-
dýr. 

2008 yýlýnda Reklam Kurulu’na 1541 adet baþvu-
ru yapýlmýþtýr. Bu baþvurularýn sektörel daðýlýmý in-
celendiðinde 366 adet baþvurunun yani tüm baþvuru-
larýn % 24 ünün saðlýk alanýna ait olduðu görülmek-
tedir. 

Reklam Kurulu’nca 2008 yýlýnda 704 dosya kara-
ra baðlanmýþtýr. Karara baðlanan dosyalarýn 581 ade-
dinin, 4077 sayýlý yasanýn “Ticari Reklamlar ve Ý-
lanlar” baþlýklý 16. Maddesine aykýrý olduðu sonucu-
na varýlarak, 200 adedine idari para ve durdurma ce-
zasý, 381 adedine de durdurma cezasý verilmiþtir. 

Karara baðlanarak ceza verilen dosyalarýn 196 a-
dedi yani % 34 ü saðlýk alanýndadýr. Yani Reklam
Kurulunca ceza verilen her 3 dosyadan biri saðlýk a-
lanýna aittir. Hemen belirtelim ki, saðlýk alanýndaki
reklam ve ilanlara iliþkin hassasiyetlerimiz diðer ku-
rul üyelerinin çoðunluðu tarafýndan da paylaþýlmak-
ta, saðlýk alanýnda alýnan kararlar genellikle oybirli-
ðiyle alýnmaktadýr.

Reklam Kurulunca saðlýk alanýnda verilen ceza
gerekçeleri genel olarak;

• Saðlýk kurum ve kuruluþlarýna ticari görünüm
veren, talep yaratmaya yönelik ve benzer saðlýk ku-
ruluþlarý aleyhine haksýz rekabete yol açabilecek,
1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý Ýc-
rasýna Dair Kanun’un 24 üncü maddesine ve 6023
sayýlý Türk Tabipleri Birliði Kanunu’nun 59 uncu
maddesine dayanýlarak Bakanlar Kurulu Kararý ile
çýkarýlan Týbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci ve
9 uncu maddelerine uygun olmayan nitelikteki taný-
týmlarý,

• Özel hastanelerin; talep yaratmaya yönelik ve di-
ðer hastaneler aleyhine haksýz rekabete yol açýcý nite-
likte, Özel Hastaneler Yönetmeliði’nin 60. maddesi-
ne uygun olmayan tanýtýmlarý, 

• Týp merkezi, poliklinik ve özel dal merkezleri-
nin; benzer kuruluþlar arasýnda haksýz rekabete yol a-
çýcý ve talep yaratmaya yönelik, Ayakta Teþhis ve Te-
davi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yö-
netmelik’in 29 uncu maddesine uygun olmayan taný-
týmlarý,

• Güzellik ve Estetik Merkezlerinin; saðlýk kuru-
luþuna ticari bir görünüm kazandýrýcý ve benzer sað-
lýk kuruluþlarý aleyhine haksýz rekabete yol açýcý ni-
telikte, hekim tarafýndan uygulanan týbbi iþlemlerin
tanýtýmlarýnýn yapýldýðý, hastalarýn tedavi öncesi ve
sonrasýna iliþkin görüntülere yer verilen, Güzellik ve
Estetik Amaçlý Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönet-
melik’in 24 üncü, 33 üncü ve 34 üncü maddelerine
uygun olmayan tanýtýmlarý,

• Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn internet sitelerin-
de; hastalarýn operasyon öncesi ve sonrasý görüntüle-
rine yer verilmesi, talep yaratmaya yönelik ve tek
yönlü týbbi bilgiler sunulmasý, tedavi edici saðlýk
hizmetine yönelik bilgiler verilemesi,

• Beþeri Týbbi Ürünlerin Tanýtým Faaliyetleri
Hakkýnda Yönetmelik’in 8 inci maddesine uygun ol-
mayan tanýtýmlardýr.

Anýlan reklamlara iliþkin verilen cezalar;
• Durdurma cezasý, 
• Yerel düzeyde olanlara 6.000 TL idari para ve a-

nýlan reklamlarý durdurma cezalarý,
• Ulusal düzeyde olanlara ise 60.000 TL idari pa-

ra ve anýlan reklamlarý durdurma cezalarý verilmiþtir.
*TTB Hukuk Bürosu ve 

Reklam Kurulu Üyesi

S Hazýrlayan: Dr. Seyfi DurmazÜç Recep, bir penaltýFoto
entez

RECEP Tayyip Erdoðan
Baþbakan RECEP Tayyip Erdoðan, Sinop-Boyabat Tüneli Geçiþ Yo-

lu’nun hizmete açýlmasý sýrasýnda video baðlantýsý olmadýðýný öðrenince
çok kýzdý: “Niye yok olur mu öyle þey ya? Þimdi küfür ettireceksiniz
bana...” (15 Þubat 2009)

Ertesi gün Erdoðan, Samsun’da muhalefeti ‘halkýn diliyle konuþma-
makla’ suçladý. 

RECEP Akdað
Saðlýk Bakaný RECEP Akdað, Erzurum’un Tekman ilçesinde yaptýrýlan

Devlet Hastanesi’nin açýlýþ töreninde konuþurken, ilçe merkezi dýþýnda ol-
duðu için hastaneye servis isteyen bir vatandaþa, “Senin gibi provokatör-
leri çok gördüm” dedi. (1 Þubat 2009)

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Adana’da saðlýktaki deðiþimi anlattýðý sý-
rada kendisine, “Ne deðiþti ki?” diyen vatandaþa, “Saðlýkta deðiþimi gör-
müyorsan körsün. Gel senin gözünü açtýrayým.” dedi. (15 Mart 2009)

RECEP Ývedik
Ýlki izlenme rekorlarý kýran ‘’Recep Ývedik’’ filminin de, 3 günde 1

milyon 209 bin 453 kiþi tarafýndan izlendi.
‘’Recep Ývedik’’ karakterinin ‘’bir halk kahramaný’’ olduðunu söy-

leyen Þahan Gökbakar, ‘’Hakikaten film vizyona girdikten sonra insan-
larýn gösterdiði tepki yüzünden halk kahramaný yakýþtýrmasý geldi.
Bize gelen e-maillerle de çok doðru bir yakýþtýrma olduðunu anladýk.
Recep Ývedik, o nedenle bir halk kahramanýdýr’’ diye konuþtu.

Ankara’da, Türk Ta-
bipleri Birliði, Ankara Tabip Odasý ve
SES temsilcilerinin de aralarýnda bulun-
duðu hekimler ve saðlýk çalýþanlarý Etlik
Ýhtisas Hastanesi’nin bahçesinde bir basýn
açýklamasý yaptýlar. Grup adýna ortak a-
çýklamayý Ankara Tabip Odasý Genel
Sekreteri Dr. Aytuð Balcýoðlu okudu. 

TTB Genel Sekreteri Dr. Eriþ Bilaloð-
lu da hastanelerin hastalarýn dertlerine ça-
re bulduklarý yerler olduðunu vurgulaya-
rak, saðlýk çalýþanlarýnýn da ömürlerini
buralarda tükettiklerini söyledi. Çalýþma
mekanlarýnýn saðlýk koþullarýnýn uygun
olmadýðýný ifade eden Bilaloðlu, saðlýklý
iþ yerlerinde çalýþmak isteyen saðlýkçýla-
rýn “iþyeri saðlýk birimi’’ talebini ýsrarla
yinelemesi gerektiðini belirtti.  

Saðlýk çalýþanlarýnýn maruz kaldýklarý
þiddet olaylarýna dikkat çeken Bilaloðlu,
Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde
çalýþan doktor Dilek Argon Beyazýt’ýn,
hastanenin baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Ö-
zertürk’ün saldýrýsýna uðradýðýný anýmsa-
tarak, baþhekimin görevden alýnmasý tale-
bini yineledi. Basýn açýklamasýna katýlan

hekim ve saðlýk çalýþanlarý týbbi maskeler
ve baretler taktýklar.  

Ýstanbul’da, saat 12:30’da Ayasofya
Müzesi önünde bir araya gelen saðlýk ça-
lýþanlarý tepkilerini basýn açýklamasý ve
yürüyüþle ifade ettiler. “Þiddete ve Bas-
kýya Son, Güvenli Ortamlarda Güven-
celi Çalýþma” yazýlý baretler takan ve
“Saðlýkçýlara Yönelik Þiddete, Baskýya
Son” yazýlý siyah çelenk ve dövizler taþý-
yan saðlýk çalýþanlarý Ýstanbul Ýl Saðlýk
Müdürlüðüne doðru yürüyüþe geçtiler.
Çok sayýda saðlýk çalýþaný ile saðlýk mes-
lek örgütleri ve sendikalarýn temsilcileri-
nin katýldýðý yürüyüþ Ýl Saðlýk Müdürlüðü
önünde son buldu. Ýstanbul Tabip Odasý
Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen
burada bir konuþma yaptý ve ortak basýn
açýklamasý okundu. 

Ýzmir’de, Tepecik Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nde toplanan hekimler, týbbi
maskelerini takarak bir basýn açýklamasý
yaptýlar.  

Mersin’de de çoðu hekim yaklaþýk
250 kiþinin katýldýðý bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirildi.

Týp Dünyasý – ÝSTANBUL – Türk Ta-
bipleri Birliði Merkez Konseyi, 14 Temmuz
ve 20 Ekim 2008 tarihlerinde Diyarbakýr ve
çevre illerde gerçekleþen gösterilerde çýkan
olaylarda, polise taþ attýðý gerekçesiyle tu-
tuklanan çok sayýda çocuðun, BM Çocuk
Haklarý Sözleþmesi baþta olmak üzere Tür-
kiye’nin imzaladýðý çok sayýda uluslararasý

sözleþmeye, Anayasa’ya ve hukuk devleti
ilkesine aykýrý bir þekilde yargýlandýðý uya-
rýsýnda bulundu.

Ýstanbul’da 10 Þubat günü düzenlenen
basýn toplantýsýnda konuþan TTB Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gür-
soy, “Yargýlananlarýn çocuk olduðunu
bir kez daha hatýrlatýyoruz” dedi. “Kent

varoþlarýnda yýlardýr sürüp giden çatýþ-
ma koþularýnda yaþayan bu yoksul ço-
cuklarýn, sorumlusu olmadýklarý gerilim
ve þiddetle iç içe geçmiþ bir oyun ortamý
içinde sosyalleþtiklerini, hatta polis pan-
zerlerine taþ atmalarýnýn, tutuklanmala-
rýnýn ve haklarýnda istenen aðýr cezala-
rýn da bu oyunun parçalarý zannettikle-

rini hepimiz biliyoruz” diyen Gençay
Gürsoy, çocuklarýn aðýr travmalarla sonuç-
lanmasý muhtemel “tutukluluk halinin ve
aðýr ceza” yargýlamasýnýn zaman geçme-
den ortadan kaldýrýlmasýný umduklarýný
söyledi. 

12 Þubat günü de Diyarbakýr Adliyesi
önünde ayný konuda bir basýn açýklamasý
yapýldý. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ýl-
han Diken, burada “Çocuklar Ýçin Adalet
Giriþimi” adýna yaptýðý konuþmada, þunla-
rý söyledi: 

“‘Çocuk da olsa, kadýn da olsa gere-
ken yapýlýr’ diyenler, vicdanlarýnýn sesi-
ne kulak vermelidir. Bu çocuklarýn, ko-
runmaya ihtiyaçlarý vardýr. Bu çocukla-
rýn, fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve
toplumsal olarak, saðlýklý normal koþul-
larda, özgür ve onurunu zedelemeyecek
þekilde, yetiþme haklarý vardýr. Þimdi
biz soruyoruz; bu yaptýðýnýz þaka mý?
Dünyada çocuklara bayram armaðan e-
den ilk ülke olmakla övünenler, 23 Nisan
çocuk bayramýnýn yaklaþtýðý bugünlerde
Türkiye’yi çocuklarýný korumak yerine,
mahkum etme utancýndan zaman çok
geç olmadan kurtarmalýdýrlar.” 

baþ tarafý sayfa 1’de

Diyarbakýr’da Çocuklar Ýçin Adalet Giriþimi’nin düzenlediði basýn açýkla-
masýna TTB adýna Merkez Konseyi üyesi 

Dr. Ýlhan Diken katýldý (en saðda).

TTB Merkez Konseyi, 14 Temmuz ve
20 Ekim 2008 tarihlerinde Diyarba-
kýr ve çevre illerde gerçekleþen göste-
rilerde çýkan olaylarda, polise taþ at-
týðý gerekçesiyle tutuklanan çok sayý-
da çocuðun, BM Çocuk Haklarý Söz-
leþmesi baþta olmak üzere Türki-
ye’nin imzaladýðý çok sayýda ulusla-
rarasý sözleþmeye, Anayasa’ya ve hu-
kuk devleti ilkesine aykýrý bir þekilde
yargýlandýðý uyarýsýnda bulundu. 

Çocuklar 
için adalet 
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Þef-þef yardýmcýsý atamalarýnda usulsüzlük dosyasý

Maskeli eylem



Týp Dünyasý – TRABZON –
Trabzon’da görev yapan kulak-bu-
run-boðaz ve baþ-boyun  cerrahisi
(KBB-BBC) uzmaný Dr. Mustafa
Çulfaz, 1910-1911 yýllarýnda Trab-
zon’da görev yapan hekimlerce ya-
yýmlanan ve Anadolu’nun ilk týp ga-
zetelerinden biri olma özelliðini taþý-
yan “Hekim”i Osmanlýca’dan Türk-
çe’ye çevirerek, kitaplaþtýrdý. Trab-
zon Tabip Odasý’nca yayýmlanan ki-
tap, 1910-1911 yýlýnda 15 günlük pe-
riyotla yayýmlanan Hekim’in tüm sa-
yýlarýný içeriyor. Dr. Çulfaz ile “He-
kim”i konuþtuk. 

- Anadolu’nun ilk týp gazetele-
rinden “Hekim”i derleme ve Türk-
çe harflere aktarma fikri nasýl o-
luþtu?

Eski yazýlý eserlere ilgim aslýnda
çocukluk yýllarýma kadar uzanýr. Gi-
resun’daki dede evimizin bir odasý
sayýsýz gazete, dergi, kitap ve belge-
lerle doluydu. Bunlardan ilgimi çe-
kenleri babama okuturdum. Trab-
zon’a atandýktan sonra bölgenin sos-
yal ve saðlýk tarihi ile ilgili belgelere
ulaþabileceðimi fark ettim. Bunun ü-
zerine eski yazý okumayý öðrenmeye
karar verdim. Ýlk çevrim yazý çalýþ-
malarýna ülkemiz KBB tarihine iliþ-
kin yazýlarý çevirerek baþladým. On
dokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakül-
tesi KBB ABD öðretim üyesi Prof.
Dr. Yücel Tanyeri’nin ortaya çýkar-
dýðý kitap, broþür ve belgeleri çevir-
dim. Bu sýrada tarihçi Sayýn Veysel
Usta ile tanýþtým. Arþivinde saðlýkla
ilgili belgeler olduðunu, bunlar üze-
rinde çalýþabileceðimi söyledi. Ve bir
gün “Hekim” gazetesinin tam kolek-
siyonunu getirdi. Öncelikle kolay an-
layabilmek için okurken notlar alý-
yordum. Sonra bütün yazýlarýn çev-
rim yazýsýný yapmaya baþladým. Bu
uðraþým iki yýl sürdü. Yine Sayýn
Veysel Usta’nýn yüreklendirmesi ve
Trabzon Tabip Odasý baþkaný Dr. Ay-
dýn Aydýn’ýn katkýlarýyla “Hekim”
kitap halinde basýldý. 

- Hekim nasýl bir gazete? O dö-
nemin týp/saðlýk ortamý, hekim
modeli hakkýnda bize neler söylü-
yor?

“Hekim” Trabzon’da 1910-1911
yýllarýnda hekimler tarafýndan çýka-
rýlmýþ on beþ gün arayla yayýmlanan
bir gazete. Ýçeriði oldukça zengin.
Halka hastalýklar, korunma yollarý,
tedavileri gibi týbbi bilgiler vermenin
yanýnda dönemin saðlýk koþullarý, he-
kimlerin karþýlaþtýklarý güçlükler, ça-
lýþma ortamlarý, mesleki uygulamala-
rý, saðlýk mevzuatý ile ilgili pek çok
bilgiye ulaþabiliyoruz. Ayrýca verilen
haberlerden hekim-hekim, hekim-
hasta ve hekim-toplum iliþkileri hak-
kýnda da fikir sahibi olabiliyoruz. Yi-
ne haberler, ilanlar ve reklamlar bizi
o dönemin koþullarý, yaþayýþ biçimi
konusunda bilgilendiriyor. Yani “He-
kim”, benzerleri gibi, dönemine ait
bir bilgi hazinesi sayýlabilir bence. 

- Hekim sorunlarýna iliþkin ör-

nekler var mý içinde? 
Evet. Sayýca az fakat içerik ola-

rak ayrýntýlý ve uzun yazýlar var.
Öncelikle hekimlerin yalnýzca ken-
di sorunlarýyla deðil, yaþadýklarý ve
görev yaptýklarý bölgedeki toplum-
sal sorunlarla da ilgilendiklerini,
sorunlarýn çözümü için aktif çaba
harcadýklarýný görüyoruz. Örne-
ðin, ilk sayýda Akçaabat belediye
tabipliðine atandýðý bildirilen Dr.
H. Eyüp, ikinci sayýya yazdýðý
yazýya bakýlýrsa, ilk iþ olarak Ak-
çaabat hapishanesini ve jandarma
koðuþunu inceliyor ve bir rapor
hazýrlayarak kaymakamlýða su-
nuyor. Bu yerlerin yaþanýlama-
yacak durumda olduklarýný a-
çýkça anlattýktan sonra raporu-
nu þu þekilde bitiriyor: “Bu ha-
pishaneler istibdat yönetimi-
nin, vatansever nüfusunu azaltma
ve yok etmek için gerektiði þekilde
düzenleyip ayrýlmýþ, birer saygýn
kalesi olduðundan bunlarýn önlen-
mesiyle, saðlýk ve hayatý bozmaya-
rak hapsin anlamý olan cezanýn o-
luþmasýna yeterli binalarýn saðlan-
masý ve yapýlmasý gerektiðinden,
önceden kararlaþtýrýlan ve keþfi
yapýlan yerde saðlýða uygun bir þe-
kilde jandarma dairesi ve bir ha-
pishane yapýlmasý ve o zamana ka-
dar elveriþli bir yere taþýnmasý; her
ne kadar tutuklulardan aðýr bir þe-
kilde hastalananlar il merkezine
gönderiliyor ise de hafif hastalýðý
olanlara gerekli ilaçlarýn uygun
yöntemlerle hükümet tarafýndan
verilmesi için yeterli ödeneðin büt-
çeye konulmasý gerektiðini bildirir
rapordur.” 

Anlaþýldýðý gibi hekimler, hapis-
haneler ve mahkumlara kadar top-
lumsal konularla da ilgilenmiþler, ya-
zýlar yazmýþlar.  Hekimlerin çalýþma
koþullarý, saðlýk ortamý ve mali so-
runlarý konulu yazýlar da var. Hekim-
lerin zaman zaman maaþ bile alama-
dýklarýný, bu nedenle birçok yerin he-
kimsiz kaldýðýný ve bu durumun hal-
kýn saðlýðýný olumsuz etkilediðini an-
latan çok güzel örnekler var.

- Bu tür örnekleri günümüzde
kýyasladýðýnýzda neler söyleyebilir-
siniz? 

Çalýþtýklarý belediyelerden maaþ-
larýný alamadýklarý için ayrýlmak zo-
runda kalan, fakat taþýnmak için bile
parasý olmadýðý için kaymakamdan
borç para almak zorunda kalan he-
kimlerin varlýðý, hekim sayýsýnýn çok
az olduðu bir dönemde, ancak yöneti-
cilerin saðlýða bakýþ açýsýyla açýkla-
nabilir. Hekimlerin ücretlerini mer-
kezi yönetimden almak isteklerini
vurgulamalarý, aslýnda yalnýzca ücret
sorunu deðil, saðlýk politikalarýnýn ve
uygulamalarýnýn da merkezi planla-
malara gerek duyduðunu, saðlýk so-
runlarýnýn yerel yönetimlere býrakýl-
masýnýn sonuçlarýnýn neler olabilece-
ðini bugüne aktaran, dersler çýkarýl-
masý gereken küçük fakat anlamlý
vurgular bence.    

Bu yazýlardan yola çýkarak, o za-
manýn saðlýk mevzuatýný inceleyip
günümüzde ülkemizde uygulanmaya
baþlanan “saðlýkta dönüþüm proje-
si” ile karþýlaþtýran ve hekimin konu-
munun ne olacaðýný ortaya koymaya
çalýþan bir bildirim, 20-24 Mayýs
2008 tarihinde Konya’da yapýlan 1.
Uluslar arasý Türk Týp Tarihi Kong-
resi’nde sunuldu.  

- Gazeteyi, o dönem Trabzon’da
yaþayan hekimlerin çýkardýðýný gö-
rüyoruz…

“Hekim”i çýkaran kadro baþlan-
gýçta 3 kiþi Akçaabat Belediye Tabi-
bi Hafýz Eyüb, Trabzon aþý memuru
Raif ve Þifa eczanesi sahibi eczacý Ö-
mer Dursun. Birinci yýlýn sonlarýna
doðru memur olanlarýn gazete çýka-
ramayacaklarý doðrultusunda bir bil-
dirim üzerine eczacý Ömer Dursun
tek baþýna gazeteyi çýkarmaya devam
ediyor. Gazetenin baþlýðýnda zaman
zaman yapýlan deðiþikliklerden ve
gazetede de yer alan yazýþmalardan
anladýðýmýza göre yayýna baþladýktan
bir süre sonra Erzincan’da bulunan
dördüncü Osmanlý ordusu saðlýk der-
neðinin yayýn organý oluyor. Fakat bu
durum yalnýzca birkaç sayý sürüyor. 

- Ayný dönemde ve sonrasýnda
gazetenin benzeri örnekler var mý?
Günümüzde bu tip yayýnlarýn du-
rumuna iliþkin neler söylersiniz?

O dönemde týbbi süreli yayýnlar
var tabii. Ama hemen hepsi baþkent
Ýstanbul’da yayýnlanýyor. Biz “He-
kim”i baskýya hazýrlarken Ýstanbul
dýþýnda yayýnlanan ilk Türkçe týbbi
süreli yayýn olduðunu biliyorduk.
Son anda Doç. Dr. Gülten Dinç,
“Hekim”den yaklaþýk 2 yýl önce,
1908’de Ýzmir’de yayýna baþlayan
“Hýfz-üs-sýhhat” adlý bir derginin
varlýðýný haber verdi. Bu nedenle ki-
tabýmýzýn baþlýðý “Anadolu’da bir
ilk” yerine “Anadolu’nun ilk týp ga-
zetelerinden” oldu. Daha sonraki
yýllarda Ankara’da yayýnlanan ben-
zeri gazete-dergilere rastlýyoruz.

Günümüze gelince, bu tip yayýn-
larýn olduðunu hiç duymadým. Tabip-
ler Birliði’nin ve çeþitli Tabip Odala-

rýnýn yayýnladýklarý gazete ve dergi-
ler, hekimlere yönelik olarak yayýnla-
nýyor ve hekimler tarafýndan okunu-
yor. Halbuki “Hekim” (“Hýfz-üs-
sýhhat” de öyle) hekimler tarafýndan
yayýnlanýyor ancak hedef kitle halk.
Diðer gazeteler gibi parayla herkese
satýlýyor. Böyle bir gazete þimdi var
mý? Hekimler kendilerinin, saðlýk or-
tamýnýn sorunlarýný tartýþýp halka du-
yurduklarý, onlarý bilgilendirdikleri
bir yayýna ben rastlamadým. 

- Eklemek istedikleriniz var mý?
Son olarak þunu belirtmek iste-

rim. Çalýþmalarým, amatörce ve bir
merak sonucu yapýlmýþ çalýþmalardýr.
Gerek dil gerekse týp tarihi konusun-
da bilimsel bir eðitim almamýþ oldu-
ðum göz önünde tutularak deðerlen-
dirilmelidir. Ben elimden geldiðince
bulabildiðim kaynaklarý herkesin o-
kuyabileceði hale getirmeye çalýþýyo-
rum. Yaþadýklarýmýzý bilmenin, yaþa-
caklarýmýzý kestirip doðru tavýr alma-
mýza yardýmcý olacaðýný düþünüyo-
rum.          

Týp Dünyasý’na ilgisi için teþek-
kür ediyorum.

C M Y K
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Eray Karýnca*

Alyoþa Çizer: Dr. Alaattin Kaçar (Balýkesir)

Çanlar Kadýnlar Ýçin Çalýyor  

1957 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu.
Ýlk ve orta öðretimimi Giresun’da
tamamladý. Akdeniz Üniversitesi
Týp Fakültesi’nden 1984 yýlýnda
mezun oldu. Zorunlu hizmeti için
Aydýn Verem Savaþý Dispanseri’ne
atandý. Kýsa bir süre Aydýn Saðlýk
Müdür Yardýmcýlýðý ve Saðlýk Mü-
dürlüðü görevlerinde bulundu.
1987-1991 yýllarýnda Ýzmir Atatürk
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde
KBB Hastalýklarý ihtisasý yaptý. As-
kerliðini kýsa dönem olarak Erzu-
rum Mareþal Çakmak Hastane-
si’nde tamamladýktan sonra. 4 yýl
süreyle Ýzmir Atatürk Eðitim ve A-
raþtýrma Hastanesi KBB Hastalýkla-
rý Kliniðinde uzman olarak çalýþtý.
1990-1995 yýllarý arasýnda hastane-
nin Genel Saðlýk Ýþ iþyeri baþ tem-
silciliði görevini yürüttü. 1995 yý-
lýnda kendi isteðiyle Trabzon Nu-
mune Hastanesi’ne atandý. Burada
da Genel Saðlýk iþ Trabzon Þubesi
yönetim kurulu üyeliði, Birleþik
Saðlýk Ýþ kurucu üyeliði, Trabzon
Tabip Odasý yönetim kurulu üyeli-
ði, Doðu Karadeniz KBB-BBC
Derneði kurucu üyeliði ve 7 yýl sü-
reyle baþkanlýðý yaptý, þu anda Türk
KBB-BBC Derneði yönetim kurulu
üyesi. Evli, 1 kýzý var.

Sanayi Devrimiyle birlikte
kadýnlarýn iþgücüne katýlým-
larýnýn artýþý, üretimdeki

paylarýyla birlikte hukuksal durum-
larýnýn da düzeltilmesini saðladý.
Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda
iþgücü olarak erkeðe destek olan
kadýnlar, siyasal yaþamda da haklar
kazanmaya baþladýlar. Ýkinci Dünya
Savaþý’nda yaþanan büyük çalkantý
ve savaþýn getirdiði siyasal yapý
deðiþikliði sonucu, uluslarýn
uyanýþýyla yaþanan açýk sömürge-
ciliðin tasfiyesinden kadýnlar da
yararlandýlar ve kadýnlar Birleþmiþ
Milletler ve baðlý kuruluþlarý
aracýlýðýyla kendilerini ifade ede-
bildiler. Düþünsel yapýda ise
varoluþçu  hareket ve onun önder-
lerinden Simone de Beauvoir’ýn
kadýn sorununu irdeleyen analizleri
ýþýðýnda esen eþitlikçi rüzgarla, daha
güzel, daha barýþçý ve daha adil bir
dünya yaratmak için tüm toplumsal
düzenler eleþtiri yaðmuruna tutuldu.
Sonuçta yirminci yüz yýlda, Batýlý
ülkelerin tümünde aile hukukunda
erkeðe tanýnan ayrýcalýklý konum
kaldýrýldý.

Kadýn hareketinin bu baþarýsý,
yani erkeklerle hukuki ve fiili eþitlik
düþüncesi bir yandan, Ýkinci Dünya
Savaþý’ndan sonra endüstride ortaya
çýkan insan gücü eksikliðini doldur-
maya da yaradý. Ancak iletiþim ve
bilgi teknolojisindeki olaðanüstü
geliþime ek olarak kapitalist sistemin
darboðazlarý nedeniyle kadýnlarýn
iþgücüne olan gereksinim zamanla
azaldý ve Berlin Duvarý’nýn yýkýl-
masýyla birlikte kapitalizm global
çapta egemenliðini ilan etti;
Dünya’da yükselen yeni sað ideolo-
jinin pompalamasýyla da kadýnýn
yerinin evi olduðu ve çocuklarýn
bakýmýnýn daha önemli olduðuna
iliþkin söylem ve yorumlar giderek
artmaya ve çanlar kadýnlar için çal-
maya baþladý. 

Örneðin bundan böyle küre-
selleþen ekonomi karþýsýnda ancak
piyasa ekonomisinin geçerli ola-
caðýný ve özel sektörün tüm giriþim-
lerini kâr amacýyla yapacaðýný savu-
narak ünlenen Francis Fukuyama,
“Toplumsal Erdemler Ve Refahýn
Yaratýlmasý” adlý kitabýnda kadýnýn
eþitlik ve özgürleþmesi çabalarýna set
çekti. Yazara göre, sýnýrsýz kapital-
izm aile yapýsýný zedelediði ve
çocuklarýn baþýboþ kalmasýna yol
açtýðý için kadýnlar açýsýndan asýl
uðraþ alaný aile hayatý ve ev yönetimi
olmalýydý.[1] Aile kutsaldý ve kadýn-
larýn ekonomik baðýmsýzlýðý
sanýldýðý kadar yararlý deðildi.

Bunun çevirisi, “Artýk iþgücü
olarak kadýna gereksinme yok.”tu.
Yani kadýnýn ekonomik baðýmsýzlýðý
olmadýkça özgür olamayacaðý,
ayrýmcýlýðýn, eþitsizliðin önlene-
meyeceði tezi kapitalizmin iþine
gelmiyordu ve ne yazýk ki bunun
izleri baþlangýçta deðindiðimiz
ülkemizde, 1 Ekim 2008’de yürür-
lüðe giren Yeni Sosyal Güvenlik
Yasasý’nda fazlasýyla görülmekteydi.
Þükrü Kýzýlot’un  gazetedeki köþe
yazýsýnda kullandýðý baþlýk bile bu
deðerlendirmeyi haklý kýlmaya yet-
mekteydi: “Yeni Yasa Kadýnlar ve
Genç Kýzlarý Üzecek” Niye, sorusu-
nun  yanýtý, yazý içeriðine göre þöy-
leydi: 

1- Çalýþan dul eþe baðlanan
aylýðýn oraný %75’ten, %50’ye
indiriliyor.

2- Emekli Sandýðý’ndan aylýk alan
dul kadýnlara verilen çeyiz parasý
kalkýyor.

3- Evlendiði için iþten ayrýlan
kadýna artýk sigorta primi geri öden-
miyor.

4- Yeni yasadan sonra iþe baþlay-
acak olan kadýna, aylýk baðlama gün-
celleme oraný %100’den,  %30’a
düþürülüyor. Yani daha düþük oranda
emekli aylýðý ödenecek.

5- Kadýn erkek eþitliði emeklilik
yaþýnda da saðlanýyor. Artýk kadýnlar
da 65 yaþýnda emekli olacak!

6- Malullük aylýðý da zorlaþtýrýlýy-
or, 1800 gün prim ödeme koþuluna
10 yýl sigortalý olma koþulu da
ekleniyor.

7- Yatarak tedavi halinde geçici iþ
göremezlik ödemesinde oran ½’ye
indiriliyor.

8- Emeklilikten sonra ücretli
olarak çalýþma halinde emekli aylýðý
kesilecek.

9- Emekli kadýnlara emzirme
yardýmý saðlamak gibi absürd bir
uygulama getirilirken, çalýþanlara ise
yardým kurum yönetiminin insafýna
býrakýlýyor.

10- Ýsteðe baðlý sigortalýlýk
halinde eþin saðlýk sigortasýndan
yararlanma olanaðý kalkýyor.

11- Bekar, iþsiz ve okumayan
kýzlar on sekiz yaþýný doldurmuþsa,
babalarý onlar için  Genel Saðlýk
Sigortasý primi ödeyecek. 

Bu yasanýn çýkarýlýþýndan on yýl
önce söylenmiþ olsa bile burada söz
yine Abadan- Unat’ta olsun:  

“Durum konunun ne kadar
nazik olduðunu gösteriyor. Bir
yandan evrensel tek tanrýlý dinler
kadýnlarýn en kutsal toplumsal
görevlerinin analýk olduðunu vur-
gulamakta ve onlardan kendi istek
ve özlemlerini gelecek kuþaklar
için feda etmelerini talep etmekte-
dir. Öte yandan piyasa mekaniz-
masý giderek pahalýlaþan yeniden
üretim sürecinin en ucuz iþgücünü
saðlamak amacýyla, bu iþi, ücret
ödemeksizin ev kadýnlarýnýn sýrtý-
na yüklemeye çalýþmaktadýr. Oysa
þurasý kesindir: Ýþleyen, dinamik,
yurttaþlarýnýn faal katýlýmýna
dayanan demokratik bir sistem
kadýnýn da erkeðin de katkýsýna
muhtaçtýr.”[2]

Kadýna iþ hayatýndan çekilip
tekrar evinin ve çocuklarýnýn yolunu
gösteren politikalarýn hesaplamadýðý
þey, kadýnlarýn örgütlülüðünün ve
bilgi birikiminin önceki yüzyýllar
gibi olmadýðýdýr. Öte yandan kadýn-
larýn kazanýmlarýný korumak için
neo-liberalizmin öteki maðdurlarýyla
birleþmeleri, emeðin mücadelesiyle
kendi mücadelelerini örtüþtürmeleri
halinde bu politikalarýn baþarýya
ulaþmasý daha da zordur. Kýsacasý
tarihte hep dövüþmeyen, ancak
yardýmcý kuvvet olarak erkeðin
yanýnda bulunan, mermi taþýyan,
hemþirelik yapan, fetheden deðil,
fethedilen ya da ganimet olarak alý-
nan kadýnlarýn, tarih sahnesinde
görülme zamanýdýr belki de içinde
yaþadýðýmýz zaman. 

[1] Abadan-Unat, a.g.m. , s.8.
[2] Abadan-Unat, a.g.m. , s.9. 

*8. Aile Mahkemesi Hakimi  

1910’da Anadolu’da 
bir “Hekim”
Dr. Mustafa Çulfaz, 1910-1911 yýllarýnda Trabzon’da yayýmlanan ve Anadolu’nun ilk týp
gazetelerinden biri olan “Hekim”i Osmanlýca’dan Türkçe’ye çevirerek, kitap haline getirdi. 
Çalýþma, o dönemde de hekimlerin yalnýzca kendi sorunlarýyla deðil, yaþadýklarý ve 
görev yaptýklarý bölgedeki toplumsal sorunlarla da ilgilendiklerini, sorunlarýn 
çözümü için aktif çaba harcadýklarýný gözler önüne seriyor.

Dr. Mustafa Çulfaz kimdir?

Týp Dünyasý – ANKARA –
Skandal raporlara imza atan Adli
Týp Kurumu Baþkaný Dr. Kera-
mettin Kurt ile ayný hastanede
görev yapan meslektaþý Dr. Dilek
Argon’a þiddet uygulayan Kartal
Lütfi Kýrdar Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Baþhekimi Dr. Yusuf
Özertürk, görevlerinden alýndý-
lar. Her iki ismin de görevden a-
lýnmasý için Türk Tabipleri Birli-
ði ve tabip odalarý etkin çaba sar-
fettiler. 

Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi, Adli Týp Kurumu Baþ-
kaný Keramettin Kurt’un görev-
den alýnmasýný “uygun ancak
gecikmiþ ve yetersiz bir adým’
olarak deðerlendirdi. 

Ýstanbul Kartal Dr. Lüfti Kýr-
dar Eðitim ve Araþtýrma Hastane-
si Baþhekimi Yusuf Özertürk’ün
görevden alýndýðýný ise Saðlýk
Bakanlýðý Müsteþarý Nihat To-

sun, TTB Merkez Konseyi Baþ-
kaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy’u
telefonla arayarak bildirdi. 

Türk Tabipleri Birliði, her iki
olayda da konunun takipçisi ol-
muþ, gerek basýn açýklamalarýyla,
gerekse Saðlýk ve Adalet Bakan-
lýklarý ile yapýlan görüþmelerde
söz konusu isimlerin görevden a-
lýnmasý talebini sürekli olarak di-
le getirmiþti.

Bu arada, Özertürk’ün görev-
den alýnmasýnýn ardýndan, Me-
mur Sen ve Saðlýk Sen üyeleri
hastane bahçesinde eski baþheki-
mi koruyan bir basýn açýklamasý
yaptýlar. Basýn açýklamasýna, eski
baþhekimin yakýn çevresinden
10-15 kiþinin katýldý.

Skandal raporlara im-
za atan Adli Týp Kuru-
mu Baþkaný Dr. Kera-
mettin Kurt ile ayný
hastanede görev ya-
pan meslektaþý Dr. Di-
lek Argon’a þiddet uy-
gulayan Kartal Lütfi
Kýrdar Eðitim ve A-
raþtýrma Hastanesi
Baþhekimi Dr. Yusuf
Özertürk, görevlerin-
den alýndýlar.

Özertürk ve Kurt görevden alýndý

Dr. Yusuf Özertürk
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Týp Dünyasý – ÝSTANBUL - A-
ralarýnda sendikalar, meslek kuru-
luþlarý, demokratik kitle örgütleri ve
siyasi partiler bulunan yüze yakýn
örgütün oluþturduðu platform, 16 -
22 Mart tarihlerinde Ýstanbul’da ya-
pýlacak olan Dünya Su Forumu’nun
suyumuzu ticarileþtirme giriþimleri-
ne karþý toplumu uyardý.

15 Mart 2009 günü Ýstanbul’da
bir miting gerçekleþtiren Suyun Ti-
carileþtirilmesine Hayýr Platfor-
mu’nun Alternatif Forum çalýþmala-
rý devam edecek. Platformun bile-
þenleri, görüþ ve amaçlarý kendi ifa-
deleriyle þöyle: 

Biz kimiz?
Biz sendikalarýz, meslek odalarý-

yýz, toplumsal hareketleriz, dernek-
leriz, politik yapý ve partileriz, dergi
gruplarýyýz, biz, suyun metalaþmasý-
na karþý birlikte mücadele etmeye
karar veren ve bu nedenle bir araya
gelen demokratik örgütleriz.

Neye, kime ve niçin karþýyýz?
• Temel bir insan hakký ve halkýn

ortak malý olan suyun, alýnýp satýla-
bilen, üzerinde borsa hesaplarýnýn
yapýlabileceði bir piyasa malý olma-
sý gerektiðini söyleyenlere; 

• sulama kanallarýna, evlerimize,

okullarýmýza, hastanelerimize kon-
törlü sayaç takmaya kalkýþanlara; 

• sularýmýzý, havzalarýmýzý kirle-
tenlere ve 

• sanayi atýklarýyla zehirlenmiþ
sularýn “temiz” olduðunu söyleye-
rek halkýn saðlýk hakkýný yok sayan-
lara; 

• temiz suyu þirketlere sýnýrsýzca
kullandýrmakta sakýnca görmezken,
sýra küçük çiftçilere, gecekondu ma-
hallelerine, emeði ile çalýþýpalýnteri
ile geçinenlere, yani halka geldiðin-
de küresel ýsýnma, su krizi ve tasar-
ruf edebiyatý yapanlara; 

• su krizini bahane ederek, eko
sistemi ve kültürel miraslarý yok sa-

yarak “nehirler boþa akmamalý” gibi
akýl dýþý bir slogan etrafýnda birle-
þen hükümetler, yerel yönetimler,
su, enerji, inþaat ve finans þirketle-
riyle 

• onlarýn uluslar arasý kuruluþu o-
lan WWF-Dünya Su Forumu vb.
yapýlarýn bütün politika, karar ve
uygulamalarýna; ve son olarak,

• Mart-2009’da Ýstanbul’da ya-
pýlmak istenen 5. Dünya Su Foru-
muna karþýyýz! 

Neyi amaçlýyoruz?
Halkýn Suyunun þirketlerin eline

geçmesine engel olmak için;
• Türkiye’de ve dünyanýn her ye-

rinde yerelliklerde yaþananlar ile
politik düzeyde atýlan adýmlar ve bu
yöndeki bütün geliþmelerin yaný sýra
karþýt mücadele stratejilerini deya-
kýndan takip etmeyi; 

• toplanan bilgileri bölgesel top-
lantýlar üzerinden ve aylýk bültenler
halinde duyurmayý, yayýnlamayý ve
böylece:

• halihazýrda bilinçli bir þekilde
yürütülen “yanlýþ bilgilendirme”
sürecini tersine çevirmeyi 

• ve halkýn, kendi yaþam hakkýna,
suyuna sahip çýkmasý için gerekli
bilinçsel zeminini oluþturmayý a-
maçlýyoruz. 

ÇANAKKALE
Çanakkale Tabip Odasý’nca

14 Mart günü “Geçmiþten Gü-
nümüze Çanakkale’de Saðlýk
Hizmetleri” konulu panel ger-
çekleþtirildi. Panelde, Çanakka-
le Tabip Odasý Baþkaný Dr. Er-
sin Gin’in “Týp Bayramýnýn
tarihçesi, TTB ve Tabip Oda-
larý”; Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýl-
han Güney de “Birinci ve Ýkinci
Basamakta Saðlýk Hizmetleri”
baþlýklý sunumlarý yaptýlar.  

DÝYARBAKIR
Diyarbakýr Tabip Odasý

(DTO) 2009 Barýþ Dostluk De-
mokrasi Ödülü Rakel Dink’e
verildi. 

Diyarbakýr Tabip Odasý’nca
1996 yýlýndan bu yana her yýl
verilen Barýþ Dostluk Demok-
rasi Ödülü’nün amacý þöyle ta-
nýmlanýyor: 

“Dünyada ve özellikle böl-
gemizde yaþanan þiddet orta-
mýnda, barýþtan yana olan,
dostluðu ve kardeþliði öne çý-

karan, demokrasiyi savunan,
yaþamýný bu deðerlerle uyum-
lu hale getiren ve bu deðerlere
katký sunan bireylerin, ku-
rum ya da kuruluþlarýn çaba-
larýný desteklemek, barýþ
dostluk ve demokrasi kav-
ramlarýnýn önemine vurgu
yapmak.”

Barýþ Dostluk Demokrasi Ö-
dülü 2009 seçici kurulu; Türk
Tabipleri Birliði, Diyarbakýr
Tabip Odasý, Diyarbakýr Baro-
su, Güneydoðu Gazeteciler Ce-
miyeti, Ýnsan Haklarý Derneði
Diyarbakýr Þubesi, Eðitim Sen
Diyarbakýr Þubesi temsilcile-
rinden oluþtu. 4 aylýk bir süreç-
te, bir dizi toplantý yapýldý, tüm
siyasi partiler, meslek odalarý
ve sivil toplum örgütlerinden a-
day önermeleri istendi. Seçici
kurul, 2009 yýllý için ödüle aday
olarak önerilen kiþiler arasýnda
yaptýðý deðerlendirmede, ödü-
lün Rakel Dink’e verilmesini
kararlaþtýrdý. 

Ödülün Rakel Dink’e veril-
mesinin gerekçesi þöyle: 

“Barýþ, Dostluk, Demokra-
si, ifade özgürlüðü, insan hak-
larý, Türkiye de yaþayan halk-
lar ve Ermeni topluluklarý a-
rasýnda uzlaþmanýn savunu-
cusu olan gazeteci Hrant
Dink’in eþi, yol arkadaþý; ce-
naze töreninde okuduðu ‘Sev-
giliye Mektup’ta ve yaptýðý a-
çýklamalarda ‘Yaþý kaç olursa
olsun, 17 veya 27 yaþýnda, ka-
til kim olursa olsun, bir za-
manlar bebek olduklarýný bi-
liyorum. Bir bebekten bir ka-
til yaratan karanlýðý sorgula-
madan hiçbir þey yapýlamaz
kardeþlerim...’ ‘Sevdiklerin-
den ayrýldýn, çocuklarýndan,
torunlarýndan ayrýldýn, bura-
da seni uðurlayanlardan ay-
rýldýn. Kucaðýmdan ayrýldýn.
Ülkenden ayrýlmadýn’ sözleri-
ne vurgu yaparak halklarýn
kardeþliðine, barýþa, demok-
rasiye, dostluk ve adalete dik-
kat çeken, karanlýklarýn sor-
gulanmasý sürecine, bir toplu-
mun vicdanýnýn da katýlmasý-
ný saðlayan, bu vicdan birlik-
teliðinin bir çýð gibi büyüyüp
karanlýðý adalete dönüþtürme
sürecine vesile olan Rakel
Dink’e verilmesi kararlaþtýrýl-
mýþtýr.”

BALIKESÝR 
Balýkesir Tabip Odasý’nca

14 Mart Týp Haftasý kapsamýn-
da fotoðraf sergisi ve imza günü
etkinlikleri gerçekleþtirildi. 9
Mart 2009 günü Balýkesir Yay-
lada Sanat Evi’nde Dr. Meh-
met Caniþ’in ebru eserleri ile
Dr. Orhan Erdinç, Dr. Þenay
Kýlýç ve Dr. Taner Kalkan’ýn

resimlerinin yer aldýðý sergi 14
Mart Týp Haftasý boyunca sür-
dü. 

Ayrýca, geçtiðimiz sayýlarda
Týp Dünyasý’nda tanýtýmý ve rö-
portajý yer alan “Alo Anne,
Ben Dr. Burhan” adlý kitabýn
yazarlarý Dr. Alaattin Kaçar
ve Dr. Özcan Yýlmaz da kitap
imza günü gerçekleþtirdiler.

ÝSTANBUL
Ýstanbul’da hekimler, gele-

neksel 14 Mart Týp Bayramý yü-
rüyüþünü “saðlýk hakký” tale-
biyle gerçekleþtirdiler. 

Ýstanbul Tabip Odasý’nýn ya-
ný sýra diðer sendika ve meslek
odalarýnýn da desteklediði yürü-
yüþ saat 12’de Tünel’den baþla-
dý.  

Yaklaþýk 500 kiþinin aðýr
yaðmur altýnda yaptýðý yürüyüþ,
saðlýk hakkýna iliþkin sloganla-
rýn yaný sýra, YÖK’ün öðretim
üyelerine dayattýðý zorunlu hiz-
mete iliþkin sloganlarýn da öne
çýktýðý bir eylem oldu. 

Marmara Üniversitesi Týp
Fakültesi ve Ýstanbul Üniversi-
telerine baðlý Týp Fakülteleri
öðretim üyelerinin cübbeleriyle
katýlmalarý dikkati çekti. 

Yürüyüþ Taksim Meyda-
ný’nda sonlandý. Burada TTB
MK Baþkaný Dr. Gencay Gür-
soy, SES Merkez Yönetim Ku-
rulu üyesi Dr. Köksal Aydýn ve
Dev Saðlýk Ýþ Baþkaný Dr. Arzu
Çerkezoðlu birer konuþma
yaptýlar. 

Yürüyüþ, ÝTO YK üyesi Dr.
Zeynep Solakoðlu’nun okudu-
ðu 14 Mart Bildirgesi ile sona
erdi.  

ANKARA 
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni

Orkestrasý, Ankara Tabip Oda-
sý’nýn organizasyonu ile 14
Mart akþamý Ankaralý hekimle-
re özel bir konser verdi. Cum-
hurbaþkanlýðý Senfoni Orkest-
rasý’nýn, þef Rengim Gök-
men’in yönetimindeki 14 Mart
Özel Konseri Ankara’da CSO
Konser Salonu’nda gerçekleþti-
rildi. Günümüzün önde gelen
keman virtüözlerinden Cihat
Aþkýn’ýn performansýyla zen-
ginleþen konserde, Ulvi Cemal
Erkin’in “Köçekçe”, Henri
Wieniawski”nin “Keman Kon-
çertosu re minor Op.22 Nr.2”,
Johannes Brahms’ýn “Macar
Danslarý 5-6”, Manuelle De
Falla’nýn “Üç Köþeli Þapka
Balesi’nden 2. Suit” eserleri
seslendirildi. CSO Konser Salo-
nu’nun bütünüyle dolu olduðu
konserin ardýndan, kokteyl ve-
rildi. 

Suyun ticarileþtirilmesine hayýr!

14 Mart Týp Haftasý dolayýsýyla, saðlýk ortamýnda yaþanan sorun-
lara dikkat çekmek amacýyla çeþitli eylemlilik faaliyetleri yürüten
tabip odalarý, ayný hafta içinde farklý sosyal etkinlikler de gerçek-
leþtirdiler. Her yýl olduðu gibi, konserden sergiye, ödül töreninden
panele, satrançtan briç turnuvasýna çeþitli etkinliklerle 14 Mart
Týp Haftasý zenginleþtirildi. 

14 Mart haftasý etkinlikleri…

Çanakkale Tabip Odasý’nca 14 Mart günü “Geçmiþten
Günümüze Çanakkale’de Saðlýk Hizmetleri” konulu panel
gerçekleþtirildi. 

Diyarbakýr Tabip Odasý (DTO) 2009 Barýþ Dostluk De-
mokrasi Ödülü Rakel Dink’e verildi. Barýþ Dostluk De-
mokrasi Ödülü 2009 seçici kurulu; Türk Tabipleri Birliði,
Diyarbakýr Tabip Odasý, Diyarbakýr Barosu, Güneydoðu
Gazeteciler Cemiyeti, Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr
Þubesi, Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi temsilcilerinden o-
luþtu.

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Ankara Tabip Odasý’nýn organizasyonu ile 14
Mart akþamý Ankaralý hekimlere özel bir konser verdi.

Balýkesir Tabip Odasý’nca 14 Mart Týp Haftasý kapsamýnda fotoðraf ser-
gisi ve imza günü etkinlikleri gerçekleþtirildi.

Ýstanbul’da hekimler, geleneksel 14 Mart Týp Bayramý yü-
rüyüþünü “saðlýk hakký” talebiyle gerçekleþtirdiler. 


