
Bilinen bir fıkradır: Temel ölmüş.
Mezar taşında şunlar yazılıymış: 

“Öleceğim dedum dedum
inanmadunuz. N’oldi?” 

Başbakan’da –aynı zamanda
bir parti başkanı olarak- seçim

sürecinde (de) gerçekleri
çarpıtıyor.

Türk Tabipleri Birliği, Erzurum Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
(BEAH) meydana gelen hekim
ölümleriyle ilgili incelemelerde
bulunmak üzere Erzurum’a bir heyet
gönderdi.

Diyarbakır Kocaköy ilçesinin Kaymakamı
Muhammed Gürbüz, görevi başındaki
Dr. Bahar Tekin’e, sözlü ve fiziksel
şiddet uyguladı. Hekimlere yönelik
şiddet ulaştığı bu ürkütücü boyut, TTB,
bölge tabip odaları, bölge meslek
örgütleri ve kadın hekimler tarafından
protesto edildi. 

Sayfa 2’de

GöREVİMİZ
onurumuzdur

Tıp Dünyası – ANKARA – Sağlık
alanında yaşanan piyasalaşmaya karşı
“iş, gelir, can güvencesi, mesleki ba-
ğımsızlık ve halkın sağlık hakkı” ta-
lepleriyle 13 Mart ve 19-20 Nisan’da
bir araya gelen hekimler ve sağlık ça-
lışanlarının gücü ve birlikteliği AKP
Hükümeti’ni rahatsız etti. Sağlık Bakanı
Recep Akdağ’ın soruşturma tehditle-
rinin ardından, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan da, GöREV etkinliğine katılan
hekimleri “Çalışmak istemeyen çeksin,
gitsin” sözleriyle tehdit etti. Başbakan’a
sert yanıt veren TTB Merkez Konseyi;

“Tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hi-
pokrates’ten, Bergama’lı Gale-
nos’dan bu yana burada, bu top-
raklardaydık. Bugün de buradayız.
Hiçbir yere gitmiyoruz” açıklamasını
yaptı. 

TTB Merkez Konseyi, 3 Mayıs 2011
günü bir basın toplantısı düzenledi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş
Bilaloğlu ve TTB Genel Sekreteri Prof.
Dr. Feride Aksu Tanık’ın katılımıyla
düzenlenen basın toplantısında, Erdo-
ğan’ın açıklamasına tepki gösterildi. 

Grev sağlık çalışanlarının hakkıdır
Basın toplantısında konuşan TTB

Merkez Konseyi Başkanı Bilaloğlu,
“12 Eylül 2010 Referandumu’nda “ileri
demokrasi” vaadinde bulunan bir siya-
setçinin bu sözlerini çok yadırgadığımızı
belirtmek isteriz” diye konuştu. Grev
hakkının, değil “ileri”, “normal” de-
mokrasilerde bile diğer bütün çalışanlar
gibi sağlık çalışanlarının da en temel
haklarından olduğunu belirten Bilaloğlu,
sağlık çalışanlarının da bu haklarını
özgürce kullanabileceklerini söyledi.

Erdoğan’ın, “Grev yapanlar bu mil-

letten beddua alırlar, iflah etmezler”
sözünü anımsatan Bilaloğlu, “Beddua
alma meselesine girmek dahi istemi-
yoruz. Sağlık hizmetine ulaşamayan,
ulaşsa bile nitelikli hizmet alamayan,
aldığı sağlık hizmeti için sürekli daha
fazla para ödemek zorunda kalan
milyonlarca vatandaşın bedduasını
bir yana koysak bile… Daha birkaç
ay önce Samsun’da açlıktan ölen iki
buçuk aylık Kübra bebeğin bedduası
müsebbiplerine yeter ve artar” diye
konuştu. 

“...Sürekli olarak kendi gençlerini aldatan, öğü-
ten, örseleyen ve yalnız bırakan bir ülke olarak
tanınmak; ve  gençlerini çeşitli kıyımlara kurban
veren ya da onları yabancılaştıran bir ülke olarak
yaşamak istemiyorsak, bizler ülkemiz gençlerini
ilgilendiren sorunları daha açık yüreklilikle, ciddiye
olarak irdelemeli ve onlar adına, onlarla birlikte
daha gerçekçi ve geçerli çözüm yolları üretmeli-
yiz....”

Prof. Dr. Bahar Gökler yazdı
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Dr. Eriş Bilaloğlu 
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Sayfa 3’tegündem...

Hekimleri “Çalışmak istemeyen çeksin, gitsin” sözleriyle tehdit eden Başbakan’a yanıt: 

Hiçbir yere gitmiyoruz!
Başbakan’dan ayrımcı ve 
tehditkar açıklama

Hekimler ve sağlık çalışanlarının 13 Mart ve 19-20 Nisan’daki birlikteliği Başbakan’ı rahatsız
etti. Haklı taleplerini dile getiren hekimler ve sağlık çalışanlarını “Çalışmak istemeyen istediği
yere çeker gider” diyerek tehdit eden Başbakan’a TTB’nin yanıtı sert oldu. 

Başbakan Erdoğan, GöREV
etkinliğine katılan hekimleri 
tehdit etti: “Grev 
uygulamasına gidenler bu
milleten beddua alırlar ve 
iflah etmezler. Çok açıkça
söylersiniz; çalışmak 
istemiyoruz dersiniz, 
istediğiniz yere çeker
gidersiniz”. Sayfa 7’de

Sayfa 7’de

GöREVİMİZ
onurumuzdur

Türk Tabipleri Birliği ile sağlık
alanındaki meslek örgütü,
sendika ve derneklerin
çağrısıyla düzenlenen GöREV
etkinliği, 19-20 Nisan
tarihlerinde tüm Türkiye’de
coşku ve geniş katılımla
gerçekleştirildi. Sayfa 5’te

19-20 Nisan GöREV etkinliğinin değerlendirmesi, 20 Nisan günü Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. TTB
Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, “Size güvenerek buraya geldik, siz de bize
güvenin” dedi.

Dışkapı’da GöREV
eylemine
Başhekim baskısı
Ankara Dışkapı Hastanesi’nde
GöREV eylemi, Başhekimin
talimatıyla özel güvenlik görevlileri
ve sivil polisler tarafından
engellenmek istedi. Sağlık
çalışanlarının “Bu işyerinde grev
var” yazılı pankartını indirten
Başhekimlik, yerine “Hastanemizin
bütün birimlerinde sağlık hizmeti
kesintisiz devam etmektedir” yazılı
pankart astırdı. Hekimler ve sağlık
çalışanları Dışkapı yönetimini
protesto etti. 

“Bize
güvenin”

Cumhurbaşkanı’na
mektup
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş
Bilaloğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e,
sağlık ortamında son yaşanan süreci
değerlendiren, hekimlerin endişe ve
kaygılarını içeren bir yazı yolladı.

Erzurum’daki
doktor ölümlerine
TTB’den inceleme

Kadın hekime
kaymakam
şiddeti

Kütahya’da çevre felaketi

Devamı sayfa Sayfa 7’de

Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu’nun
yanındayız
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Onur Hamzaoğlu’na Dilovası’nda yaptığı
kanser araştırmaları nedeniyle dava
açıldı. 2 ile 4 yıl arasında hapsi istenen
Hamzaoğlu hakkında üniversite yönetimi
de soruşturma açtı. 
AKP iktidarının bilim insanları üzerindeki
antidemokratik baskısının bir örneğini
oluşturan bu dava ve soruşturmaya
karşı, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na
destek vermek üzere bir imza
kampanyası başlatıldı.

TTB-UDEK Başkanı, ATO eski başkanı, Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eski dekanı ve duayen
cerrahlarından Prof. Dr. İskender Sayek’in emekli
olması nedeniyle bir tören düzenlendi. 

Körler Federasyonu ile Altınokta Körler Derneği, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Batman’da
görme engelli bir işçiye yönelik; “Gözlerin görmediği halde sana iş verdik”  sözlerini
Sağlık Bakanlığı önünde yapılan bir basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamaya, TTB
Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu da katıldı. Görme engelliler, “Bakan Bey biz
körüz, ya siz?” yazılı döviz taşıdılar. 

Duayen cerrah 
emekli oldu

Sağlık meslek örgütleri, sağlık çalışanlarının
sağlığı için birlikte mücadele etme kararı
aldı. Bu amaçla 11-13 Kasım 2011
tarihlerinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı III.
Ulusal Kongresi düzenlenecek. 

Sağlık çalışanlarının
sağlığı için birlikte
mücadele ediyoruz

‘Bakan Bey biz körüz, ya siz?’
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: “Gözlerin görmediği halde sana iş verdik” 

“Çernobil ve Fukuşima’nın yarattığı
faciayı kavrayamadılar”

Ekolojik krizin bugün geldiği noktayı ve
Türkiye özelinde yaşananları Dr. Ümit

Şahin ile konuştuk.

Yargı kararlarını ihlal etme
enstrümanları

Avukat Mustafa Güler 
Hukuk Köşesi’nde yazdı
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Hayaldi, N’oldi?



Japonya’da yakın zamanda yaşa-
nan deprem ve ardından bölge in-
sanlarını felaketle tehdit eden Fu-
kuşima Nükleer Santrali’ndeki sı-
zıntı, Çernobil’den sonra dünyaya
bir kez daha bu alandaki tehlikeyi
gösterdi. Buna karşın Türkiye’de
halen nükleer santral yapılmak is-
tenmesi konusundaki direnci nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Bunun iki nedeni var. Birincisi hü-
kümetin hızlı büyüme politikaları
nedeniyle gerektiği varsayılan enerji
yatırımları için olası her teknolojiyi
ve kaynağı kullanmak istemesi. Nük-
ler enerji de merkezi bir şekilde di-
ğerlerine göre oldukça yüksek bir
kurulu güç sağlaması nedeniyle büyük
ve hızlı bir enerji yatırımı olarak
tercih ediliyor. Tabii bu noktada da
yanılgı üzerine yanılgı söz konusu.
Çünkü nükleerin hem özel sektörün

devlet garantisi veya ortaklığı olma-
dan yatırım yapamayacağı kadar pa-
halı bir yatırım olduğu göz ardı edi-
liyor, hem de nükleer santraller hızlıca
kurulabilen şeyler olmadığı... Akkuyu
için yapmayı istedikleri toplam 4800
MW kapasiteli 4 reaktörden oluşan
nükleer santralın tamamını 10-15 yıl-
dan önce işletmeye almaları hayal.
Ama yine de bir yandan nükleeri
ileri teknoloji sanan bir teknoloji
hayranlığı, bir yandan birilerinin bu
sayede nükleer silah hammaddesi de
üretebileceklerine dair çocuksu ha-
yalleri, bir yandan da nükleere sahip
ülkelerin büyük ve gelişmiş ülke ol-
duğuna dair eski moda bir “büyük
devlet” anlayışı gözlerinin Fukuşi-
ma’yı falan  görmemesine neden
oluyor. Öte yandan Çernobil ve Fu-
kuşima’nın yarattığı faciayı kavra-
yabildiklerine de emin değilim. Bir

tür ideolojik körlük nedeniyle gerçek
tabloyu göremiyor olabilirler. 

İkinci neden ise Rusya ile yaptıkları
anlaşmanın gerisindeki bilemediğimiz
bağlayıcı sözler. Türkiye başka şir-
ketler yeterince ilgilenmediği için
Akkuyu projesini ihalesiz bir şekilde
altın tepside Rusya’ya takdim etti.
Uluslararası bir anlaşma olduğu için
hukuki denetime de tabi değil. Dava
bile açamıyorsunuz. Hatta ÇED’e
tabi olmaktan bile çıkardılar. 

Anlaşmaya göre Türkiye Akku-
yu’daki alanı bedelsiz bir şekilde
yaklaşık olarak 100 seneliğine, ne-
redeyse bir askeri üs verir gibi Rus-
ya’nın devlet şirketi Rosatom’a hediye
etmiş durumda. Rosatom burada nük-
leer santral yapacak, işletecek, ürettiği
elektriği gayet pahalı fiyattan ve en
az 5 sene alım garantisiyle Türkiye’ye
satacak ve söküm aşaması da dahil

olmak üzere ömrünün sonuna kadar
nükleer santralin sahibi olacak. An-
laşmada Rosatom’un payının %51’in
altına düşemeyeceği yazılı. Ama rad-
yoaktif atıkları ne yapacakları belli
değil. Ya da mesela bir kaza halinde
Rusya’nın sorumluluğu 700 milyon
doları geçmez gibi hükümler var.
Oysa Fukuşima’da şirketin ödeyeceği
tazminat miktarı şimdiden 10 milyar
doları buldu. Bu kadar Türkiye’nin
ekonomik olarak da işine yaramaya-
cak, bırakın ekolojiyi, ulusal çıkar
gözlüğüyle bile kabul edilemez olan,
bu kadar Rusya’nın işine yarayan
bir anlaşmanın imzalanmış olmasının
arkasında bir nükleer santral kara
sevdasının ötesinde nedenler olabilir. 

Akkuyu’ya yapılacak olan şey fi-
ziken Türkiye sınırları içinde olsa
da bir Rus nükleer santralı olacak.
Dünyada benzeri olmayan bu durumla

Türkiye’nin enerjide Rusya’ya ba-
ğımlılığı %80’ler mertebesine çıkacak.
Bu kadar saçma bir anlaşmanın ya-
pılmasının veya Başbakan Erdoğan’ın
Fukuşima kazasından üç gün sonra
Moskova’ya gidip Akkuyu projesinin
aynen devam ettiğine dair güvence
verme ihtiyacı duymasının nedenini
ben bilmiyorum. Rusya’yla bu an-
laşma imzalanmadan hemen önce
yapılan 20 başlıklı ekonomik işbirliği
anlaşmasının satır aralarında nelerin
gizli olduğunu ya da kapalı kapılar
ardında ne gibi sözler verildiğini bil-
miyoruz. Zaten Akkuyu projesi ve
bu anlaşmalar şeffaflıktan uzak bir
şekilde yapıldı, ciddi bir demokratik
zafiyet belirtisi haline geldi. Buna
bir de Türkiye’de halkın üçte ikisinin
nükleer santral istemediği gerçeğini
ekleyebilirsiniz. Yani bu kara sevda
demokrasi adına da kara bir leke.

Başbakan Erdoğan’ın
Fukuşima kazasından üç
gün sonra Moskova’ya
gidip Akkuyu projesinin
aynen devam ettiğine dair
güvence verme ihtiyacı
duymasının nedenini...
Rusya’yla bu anlaşma
imzalanmadan hemen önce
yapılan 20 başlıklı
ekonomik işbirliği
anlaşmasının satır
aralarında nelerin gizli
olduğunu ya da kapalı
kapılar ardında ne gibi
sözler verildiğini
bilmiyoruz.

“Bir tür ideolojik körlük nedeniyle nükleer santrallerdeki gerçek tabloyu göremiyor olabilirler”
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Prof. Dr. Bahar Gökler

2

YGS’deki şifre
iddialarının
sınava giren

çocuklar/gençler
ya da 

çocuk/ergen
psikolojisi

üzerindeki etkileri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS)
“şifreli kopya” süreci, ülkemizdeki gençleri
ciddi biçimde olumsuz olarak etkileyen bir
süreçtir. Çok zorlu, yoğun emek isteyen
bir dönemin, böylesine bir belirsizlikle tı-
kanması gençleri ileri derecede kaygılan-
dırmaktadır. Bütün bu karmaşa kısa bir sü-
rede aydınlanıp, gençlere sınavları ile ilgili
belirsizliğin güvenilir ve geçerli bir araş-
tırmayla, tutarlı ve kaygılarını önemseyen
bir tutumla ele aldığını bildiren ve sonuç-
landıran bir yaklaşım olmadıkça, gençlerin
tedirginlikleri ve kaygıları sürecektir. Do-
ğaldır ki, böylesi bir ortamda, sınavın bir
sonraki aşamasına da verimli bir biçimde
hazırlanamayacaklardır.

Sınavlarının geçerli sayılıp sayılmayacağı
konusunda hala süregiden bir belirsizliğin
bulunması; “şifreli kopya”nın sınavın gü-
venirliğini sarsmış olması, ve eğer bu doğru
ise, önlerine geçenler sonucu, sınavı baştan
kaybetmiş hissetmenin kendilerine getirdiği
olumsuz duygular nedeniyle yaşadıkları
güven yitimi, düş kırıklığı gençleri tümüyle
bir ketlenmişlik durumuyla karşı karşıya
bırakmıştır.

Yaşamlarını tümden etkileyecek, ilerideki
mesleki kimliklerinin oluşumunda birincil
rol oynayacak olan, içinde bulundukları
ergenlik döneminin nerdeyse tüm gereksi-
nimlerini erteleyerek ve dondurarak elle-
rinden gelen en etkin çabayla hazırlandıkları
bu sınavda, bu tür bir sürece takılmaları,
gençler için çok yıpratıcı olmuştur.

Bu travmatik süreç, gençlerde kaygı,
güven yitimi, düş kırıklığının yanında ders
çalışmaya karşı isteksizlik, tükenmişlik
duygusu, her şeyi bırakma istediği ve öfke
gibi duyguların ortaya çıkmasına neden
olur.

“Dünyanın güvenli bir yer olduğu duy-
gusunu, hele böyle kırılgan oldukları bir
dönemde kaybetmiş olmaları, gençlerde
ciddi bir bocalamaya, kimlik duygusu ile
ilgili sarsılmalara yol açar.

Bu noktada karşı karşıya kalmış oldukları
haksızlıklara karşı tepkilerini dile getirmek
ve kendi seslerini duyurmak amacıyla yap-
tıkları gösterilerde anlaşıldıklarını ve önem-
sediklerini gösteren bir yaklaşımla ele alın-
mayıp, şiddet görmeleri de gençler için
kendi ülkelerindeki yöneticiler, kurumlar
ve süre giden sistem tarafından yalnız bı-
rakıldıkları anlamını taşır ve bu durum on-
larda ikincil bir örselenmeye yol açar.

Sürekli olarak kendi gençlerini aldatan,
öğüten, örseleyen ve yalnız bırakan bir
ülke olarak tanınmak; ve  gençlerini çeşitli
kıyımlara kurban veren ya da onları ya-
bancılaştıran bir ülke olarak yaşamak iste-
miyorsak, bizler ülkemiz gençlerini ilgi-
lendiren sorunları daha açık yüreklilikle,
ciddiye olarak irdelemeli ve onlar adına,
onlarla birlikte daha gerçekçi ve geçerli
çözüm yolları üretmeliyiz.

Uzun yıllardır yeşil hareketin için-
de yer alan bir aktivist olarak, Tür-
kiye’nin en ivedi çevre sorunları
arasında neleri sayarsınız?

Bence artık spesifik olarak Türki-
ye’nin çevre sorunlarından söz edi-
lebilecek zamanlar geride kaldı. Şu
anda aşırı kalkınmacı ekonomi poli-
tikalarının, sosyal adaletsizliğin ve
demokratik sistemdeki yozlaşmanın
doğayı yıkıma uğratmasından ve hem
ülkenin hem de gezegenin ekolojik
dengelerini yok etmesinden söz etmek
daha doğru olur. Bu anlamda geç-
mişten beri devam eden yanlış enerji,
ulaşım, tarım ve istihdam politikaları
açgözlü bir ekonomik büyüme ve
kalkınma anlayışıyla birleşince son
birkaç yıldır doğaya ve ekosisteme
yönelik eskisinden çok daha şiddetli
bir saldırı başladı. Bu politikaların
bütününü ve yarattığı yıkımı görmek
yerine klasik anlayışla hava ve su
kirliliğinden, ormansızlaşmadan ve
erozyondan, sulak alanların yok ol-
masından veya çevre mevzuatındaki
yetersizliklerden söz etmek yanıltıcı
olur.

AKP Hükümeti’nin çevre politi-
kalarını, çevre konusundaki yakla-
şımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

AKP işte sözünü ettiğim bu açgözlü
büyümeci ve kalkınmacı anlayışın
en gözü kara savunucusu. AKP’nin
çevre politikası yok. Daha doğrusu
sürdürülebilir kalkınma gibi gerçekte
yıkımı meşrulaştırıcı bir anlam içeren,
ama hesapta çevreci sloganları kul-
lanıp, ya da enerji verimliliğiyle ilgili
laftan ibaret kampanyalar yapıp neden
oldukları yıkımı gizlemeye çalıştıkları
oluyor ara sıra… Ama genelde ona
bile ihtiyaç duymuyorlar. AKP’nin
çevre politikasını Başbakan’ın nükleer
kazayla tüp gaz patlamasını karşı-
laştırması, ya da arkeolojik zengin-
liklere çanak çömlek demesi simge-
leyebilir. Ama daha da önemli bir
gösterge, İstanbul’un son kalan or-
manlık alanlarını ve su kaynaklarını
yok edecek şekilde kuzeye doğru ge-
nişlemesini amaçlayan üçüncü köp-
rü-kanal-ikinci İstanbul üçüz projeleri.
Tabii ülkenin bütün akarsularını, en
ufak dereye varıncaya kadar HES
yapıp kurutma hedefi, altın ve gümüş
madenleri başta olmak üzere doğa
koruma alanlarını bile madenciliğe
açma çabası, Akkuyu konusundaki
gözü kara politikalar ve iklim deği-
şikliğine karşı inadına kömürlü termik
santrallere hız verme kararlılığı bun-
lara eklenmeli. İstihdam ve ekonomik
büyümenin motoru olarak yol ve ko-
nut inşaatlarını seçtiğiniz zaman zaten
hem taş ocaklarından çimento fabri-
kalarına kadar doğayı tahrip eden bir
kaynak yağmasını, hem de fosil yakıt
kullanımını hızlandıran enerji üreti-

mini mecburi hale getirirsiniz. Eko-
lojik açıdan bundan daha yanlış po-
litikaları bir araya getirmek zordur.

Dünyada son yıllarda yeni nükleer
santral yapan ülke var mı? Türki-
ye’de 3. nesil reaktör yapılacağı id-
dialarını nasıl karşılıyorsunuz?

Var tabii. Ama bu ülkeler Rusya,
Çin, Hindistan, Güney Kore gibi ül-
keler. ABD’de yeni yapılan santral
yok. Fukuşima’dan sonra eksilerin
kapatılması konuşuluyor. Almanya’da
17 reaktörden 7’si hemen kapatıldı
bile. Almanya’da yeni proje olmadığı
gibi nükleerden çıkış yaklaşımı tekrar
gündeme geldi. Japonya yeni projeleri
askıya aldı. Çin bile planlama aşa-
masındaki projeleri durdurdu. Sadece
nükleere boğazına kadar batmış Fin-
landiya ve Fransa’da yeni reaktör
yapımları var. O da birer tane. Ama
Finlandiya’daki santralın yapımı bir
skandala dönüştü bile. Bir türlü bit-
miyor ve başladığından beri maliyeti
iki katına çıktı.

Dünyada henüz çalışır halde bir
üçüncü nesil reaktör yok. Finlandi-
ya’nın santralı biterse üçüncü nesil
olacak. Türkiye’ye yapılmak istenen
VVER-1200 de güya üçüncü nesil
ama, ikinci nesil olan kardeşi VVER-
1000’den tek farkının biraz daha top-
luca olması olduğu söyleniyor. Zaten
üçüncü nesil başka bir tür aldatmaca.
Dünyada halen bulunan reaktörlerin
tamamına yakını ikinci nesil, bu yeni
modellerin çalışma prensipleri, atık-
ları, tasarımları da aşağı yukarı bun-
larla aynı. Sadece güvenlik önlemle-
rinin daha fazla olduğu söyleniyor
ama, yapılacak modelin çalışan bir
örneği olmayınca bir tasarım hatası
olup olmadığını bilemezsiniz. Akkuyu
da modelinin ilk örneği olacak. Üstelik
Rusların İran’da yaptığı benzer bir
reaktörün daha yapım aşamasında
tasarım hatası saptandığı söyleniyor.
Yani üçüncü nesil lafı beyaz eşyalarda
olduğu gibi reklama yönelik bir şeyin
ötesinde değil aslında. 

Doğa katliamları bitecek gibi değil
ne yazık ki. Yakınlarda Kütahya Gü-
müşköy’deki gümüş madenindeki
göçük ve siyanür sızıntısından tutun,
baraj altlarında bırakılan tarihi ve
kültürel miraslara kadar söylenecek
ve anlatılacak çok şey var aslında.
Çevre konusundaki hassasiyeti ar-
tırmak, bu saldırıyı bir ölçüde olsun
önleyebilmek için nasıl bir mücadele
yürütülmeli sizce?

Bence hassasiyet artışıyla çözüle-
bilecek bir sorun değil bu. Toplum
çevre konusunda çok hassas olsa,
milyonlarca ton siyanürlü, ağır metal
dolu bir atık barajının kendi köyü
yakınlarına kurulmasına izin vermez
diye düşünülür. Ama bir yanda da
yoksulluk var, işsizlik var, siyasi bağ-
lantılar veya aile, cemaat ilişkileri

falan var. Devletten korku var. Tek-
nolojiye her şeye rağmen bir güven
var. Bu işi hassasiyetle veya farkın-
dalık artışıyla çözmek, klasik Batı
çevreciliğinin yanılgısı bence. Ya da
Türkiye gibi ülkelere yeterince uygun
bir model değil diyelim. Ben ekoloji
mücadelesinde başarı kazanmanın
bunu ancak siyasi mücadeleyle bir-
leştirmekle veya başlı başına siyasi
bir mücadele haline getirmekle müm-
kün olduğuna inananlardanım. Kendi
yaşamına ve geleceğine sahip çıkan
insanların, yani halkın, ekolojik kay-
gılarıyla geçim kaynaklarını, ekono-
misini, kültürünü ve geleceğini bir
ve eş tutacağı bir siyasi programın
etrafında buluşmasını sağlamak ge-
rekiyor. Bu buluşmayı hemen başar-
mak zorundayız hem de. Küresel
ısınmanın ve ekolojik krizin bugün
geldiği noktada uzaktaki güzel günleri
beklemekle veya hayal etmekle yeti-
nemeyiz. Hemen bugün sokakta, mec-
liste, siyasi partilerde ve sivil toplum
örgütlerinde, yapabileceğimiz her şe-
kilde ve her yöntemle ekoloji müca-
delesini yükseltmeliyiz. 

Son olarak, sizin eklemek istedik-
leriniz var mı?

Benim hem ekoloji mücadelesi için-
de, hem de halk sağlıkçı olarak yap-
maya çalıştıklarımda Türk Tabipleri
Birliği’nin önemli bir yeri vardır.
Özellikle 2001’de Bergama altın ma-
deniyle ilgili olarak TÜBİTAK’ın
yayınladığı bilim dışı raporu mahkum
eden Bergama raporumuzun (Prof.
Dr. Zuhal Okuyan ile birlikte TTB
adına yazmıştık), tarihi bir belge ol-
duğunu düşünüyorum. Hem altın ma-
denleri sorununun bugün geldiği nokta
açısından, hem de bilimin şirketler
tarafından nasıl kullanıldığını gösteren
bir ibret vesikası olarak. TTB ve
tabip odalarının 90’lardan bu yana
nükleer karşıtı hareketteki yeri de

çok önemlidir. TTB’nin ve hekim
arkadaşlarımızın ekoloji mücadele-
sindeki emeğini anmanın önemli ol-
duğunu düşünüyorum yani. Ama bu
ilgiyi mesleki katkının ötesine taşımak
gerektiğini, örgütümüzün ekoloji mü-

cadelesinde de emek mücadelesinde
olduğu kadar baskın ve belirleyici
olması gerektiğini düşünüyorum.
Umarım hekim arkadaşlarımızın bu
konudaki politik duyarlığı daha da
yoğunlaşır. 

Mutlu Sereli Kaan

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, son 10-15 yıldır uygulanan neoliberal politikalar, sadece sağlık, eğitim gibi alanları değil,
“çevre”yi de piyasalaştırıyor. AKP’nin “gözü kara” bir uygulayıcısı olduğu bu politikalar, son yıllarda doğaya ve ekosisteme
yönelik acımasız bir saldırıya dönüştü. Aktivist, halk sağlığı uzmanı ve Yeşiller Partisi Eşsözcüsü Dr. Ümit Şahin, bu saldırıyla
mücadelenin naif bir “çevre hassasiyeti” duygusuyla yürütülemeyeceğini, bunun ancak siyasi mücadeleyle sağlanabileceğini
söylüyor. Ekolojik krizin bugün geldiği noktayı ve Türkiye özelinde yaşananları Dr. Ümit Şahin ile konuştuk. 

“Çernobil ve Fukuşima’nın yarattığı
faciayı kavrayamadılar”

Başbakan’ın kısa süre önce
açıkladığı “Kanal İstanbul” pro-
jesini çevresel koşullar ve bölge-
nin ekolojik dengesi vs. açısından
nasıl değerlendiriyorsunuz? Ger-
çekçi buluyor musunuz?

Teknik açıdan gerçekçi olabilir,
ama politik ve ekolojik açıdan bü-
yük bir hata. Bir kere Boğaz’dan
tanker geçişini azaltmak mantıklı
bir bahane değil. Rusya petrol
üretimini arttırdığı sürece kanal
da yapsanız tanker sayısı artacağı
için Boğaz’dan tanker geçişi dur-
maz, belki bir kısmı kanaldan ge-
çer, ama bunun anlamlı bir katkısı
olmaz. Ama daha da önemlisi ka-
nalın yaklaşık 15 sene sonrasını
hedeflemesi. Acaba 15 sene sonra
Rusya hala bu kadar çok petrol
üretiyor olacak mı? Dünyadaki
bütün anlamlı petrol rezervlerinin
yaklaşık 40 yıllık bir ömrü kaldı-
ğını düşünürseniz ve Rusya’nın
da petrol rezervleri kısıtlı olduğu
halde halen dünyanın en çok petrol
üreten ülkesi olduğunu hesaba ka-
tarsanız, 15-20 yıl sonra ve daha
uzun vadede Rusya’nın hala bu
kadar önemli bir petrol üreticisi
olacağını nasıl garanti ediyorsu-
nuz? Küresel ısınmadan ise hiç
bahsetmiyorum bile. Birileri bun-

ları hesapladı mı merak ediyorum
doğrusu. 

Zaten bu projenin asıl nedeni
bu değil. Asıl neden yeni konut
ve yol yapımıyla ekonomiyi can-
landırma kararı, her zamanki po-
litikaları yani. Ama bu sefer yer
kıtlığı çeken İstanbul’un kuzeye,
Karadeniz kıyılarına doğru büyü-
mesini sağlamak istiyorlar. Bu da
İstanbul’un hala nefes almasını
sağlayan son ormanların ve yeşil
alanların yok olması, su kaynak-
larının tehlikeye girmesi, kuzeyden
gelen hava akımının kesilmesi,
ormanların toz tutucu etkisinin
kaybolması, hatta yerel iklimin
değişmesi demek. İstanbul’un bü-
yük bir kent olduğu için ekolojik
ihtiyaçları olmadığını sanıyor ol-
salar gerek. Evet büyük kentlerde
gıda üretimi yapmayıp domatesi
bin kilometre öteden getirebilirsiniz
belki, ama havayı ve suyu sağla-
yacak, nemi ve rüzgarı düzenle-
yecek şey yine de yerel ekolojidir.
Bunlar İstanbul’un yerel ekolojisini
bitireceği gibi Türkiye’nin iklim
değişikliğine neden olan karbon
emisyonlarını da fırlatacak projeler
ne yazık ki. Bu açıdan Kyoto’ya
ve tüm uluslararası iklim politi-
kalarına da aykırı.

Nükleer Santral inadı gibi bir de doğayı katletme
pahasına yapılan/yapılmakta olan HES’ler var.
HES’lerin çevre ve insanlar için yarattığı tehditler
ile ilgili olarak neler söylersiniz?

Enerji oburluğunun yarattığı en büyük yıkımlardan
biri bu HES’ler. Hükümet Karadeniz ve Akdeniz’deki
bütün akarsuları, en ufak dereye, hatta dereleri
besleyen küçük su akıntılarına kadar doğadan koparıp
tünellere ve borulara hapseden, binlerce HES’le
bütün suları özel şirketlere tahsis eden bir politika
izliyor. Bu konuda Türkiye tarihinin en saldırgan
politikası bu. Çok sayıda şirket bu işe giriyor, çünkü
çok karlı, kendini  2-3 yılda amorti eden yatırımlar.
Ama sadece dereleri kuruttuğu ve inşaatlar sırasında
yarattığı doğa yıkımı için değil, suları asıl sahibi
olan köylülerin ve diğer canlıların kullanımını en-

gelleyip şirketlere teslim ettiği için de karşı çıkmak
gerekiyor. Anadolu’da HES’lere karşı bugüne kadar
örneği görülmemiş büyüklükte ve yaygınlıkta bir
mücadele yürüyor. Kazanılan onlarca dava var, ama
bunlar tek başına  Bir yanda Derelerin Kardeşliği
Platformu gibi yapılarda bir araya gelen yerel ekoloji
mücadeleleri, bir yanda Türkiye’nin bütün bölgele-
rinden yollara düşüp kırk gün yürüyüp Ankara’ya
akan Büyük Anadolu Yürüyüşü gibi hareketler artık
Anadolu’da suları ve yaşamı tehdit altında olan
kitleler için bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor.
Bu yanıyla ekoloji hareketlerinin en canlı dönemini
yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bir yandan HES’ler, bir
yandan nükleere, bir yandan altın madenleri vb.
Ama bu hareket gerçek bir siyasi güce dönüşebilmiş
değil henüz. 

“Çılgın proje” ekolojik
açıdan büyük bir hata

“Enerji oburluğunun yarattığı en büyük
yıkımlardan biri HES’ler”
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gündem...
Dr. Eriş Bilaloğlu

Evet, “basılmamış kitabın toplatılması”
diye başlayıp hayalimizde bile olmayan ve ol-
mamasını dilediğimiz, “sağlık dışı” gözüken
ama doğrudan sağlığımızı etkileyen bir sürü
gerçek’ten bahsetmek mümkün. 

Biz sağlık başlığında hastalıklara dönelim. 

Uygulanan sağlık politikası son 30 yıldır
aynı politika; ayrıca olumsuz durumlarda he-
kimleri, sağlık çalışanlarını suçlu gösterme
temel yöntem. Hastanelerdeki kuyrukların
neden çıkıp nereye gittiğini, rehin almanın
yerini ödenmeyen senetlerle hapis cezalarının
aldığını, yenidoğan bebeklerin  -televizyonlara
yansıyan- özel hastanede gereksiz yere yatırı-
larak SGK’dan para alma öyküsünü.. Bunları
biz hekimler biliyoruz, vatandaş da “biliyor”,
sorumlusu olarak da sağlıkçılar gösteriliyor.
Oysa bütün soruların yanıtı sistemde gizli.

Hekimler olarak sistemi anlamadığımız, an-
latamadığımız ve değiştirmek için karşı çık-
madığımız sürece bu kısır döngü sürecek gibi.
Başbakan seçim propagandası olarak “hayaldi,
gerçek oldu” diyerek gerçekleri çarpıtacak.

Doğrusu bugün, kimi meslektaşlarımızca ha-
yal olan hekimlerin birlikte davranması konu-
sunda önemli mesafe kaydetmiş durumdayız.
Bu satırların yazıldığı günlerde Türkiye’de,
umut verecek bir berraklık ve ortaklık içerisinde
sağlıkçılar itiraz eylemleri, grev vb. etkinlikler
düzenliyorlar. (12 Mayıs’ta hemşireler ne kadar
da her şeyin farkında olduklarını söylediler,
14’ünde ise eczacılar toplantılarla, yürüyüşlerle.
26’sında diş hekimleri yine sırayı alıyor; et-
kinliğin adı: Dişini göster!) Bu iş’lerin içerisinde
hekimler, özellikle de asistanlar enerjik bir bi-
çimde yer alarak kimilerimizce “hayal olan”
ne istediğini bilen bir itiraz ruhunu somutlu-
yorlar. Dolayısıyla bizim hayallerimize, yani
herkesin gereksinimlerine uygun bir sağlık
hizmetine hiçbir engel olmaksızın ulaşabildiği
ve biz hekimlerin, sağlık çalışanlarının da de-
ğerinin bilindiği bir ortama kavuşmak için
gerek şart olanı yerine getiriyorlar: İtiraz edi-
yorlar, haklarını talep ediyorlar ve bunun bütün
hekimlerle ve sağlık çalışanlarıyla ortak olması
için çaba harcıyorlar. İşte bu mücadele hepimiz
yani nitelikli bir sağlık hizmeti isteyen yurttaşlar
için de umut verici olandır. 

TTB’nin yıllardır büyük bir başarıyla yürüt-
tüğü sağlık politikalarını deşifre etme ve ger-
çekleri anlatma çabası bu mücadele süreciyle
birlikte sağlıkçı dışındaki geniş halk kesimlerini
de kapsadığı, onlar içinde inandırıcı, ikna edici
olduğu ölçüde sonuç alıcı olacaktır. Bunu ba-
şaramadığımız takdirde bir kara mizah olarak,
üzülerek şunu söylemek durumunda kalabili-
riz:

“Sağlıkta dönüşüm programı zararlı de-
duk deduk inanmadunuz.  N’oldi?” 

Baştarafı sayfa 1’de

Tıp Dünyası – ANKARA - Türk Tabipleri
Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bila-
loğlu, 30 Nisan 2011 tarihinde, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’e, sağlık ortamında son yaşanan
süreci değerlendiren, hekimlerin endişe ve kay-
gılarını içeren bir mektup yolladı. Bilaloğlu
mektubunda hekimlerin/sağlık çalışanlarının ta-
leplerinin ertelenemez olduğunu belirtti.  

Bilaloğlu’nun mektubundan satır başları şöyle: 

HEKİMLER MUTLU DEĞİL: 
“Türkiye yıllar içerisinde birikmiş sorunları

olan bir ülke. Bu sorunların içerisinde “her işin
başı” olduğunu söylediğimiz sağlık arka sıralara
düşebiliyor. Daha doğru bir ifadeyle sağlıklı bir
toplumun temel belirleyenleri olan demokratik
yapı/kurum ve kurallar, çatışmasız ortam, barış,
özgürlükler vb. olmayınca kişilerin sağlığı gün-
dem bile olamıyor. Kuşkusuz bu durumda sağlık
hizmetinin asli unsuru olan hekimler/sağlıkçıların
“hali” hiç konuşulamıyor. Daha kötüsü “halk
sağlık hizmetlerinden memnun” gibi eksik
ve o nedenle de kendi içerisinde tutarsız bir
yargı geçerli kabul ediliyor. Oysaki hekimin
memnun olmayıp halkın memnun olması ya da
tam tersi hekimin memnun olup halkın mem-
nuniyetsizliğinin söz konusu olduğu koşullarda
nitelikli bir sağlık hizmetinden bahsedilemez.”

SABIRLA TALEPLERİMİZİ DİLE
GETİRİYORUZ: 

“Aralık 2010 tarihinden bu yana önce açıkla-
malar, taleplerin dile getirilmesi, çözüm önerileri,
basın toplantıları, paneller, bilboardların kullanımı,
gazete ilanları, sorunları sempatik olarak anlatmak

için klip çekimleri, televizyon kanallarında ya-
yınlanması gibi yol ve yöntemler denedik. Bek-
lediğimiz yanıtları bulamayınca 13 Mart tarihinde
Ankara’da Pazar günü bir miting düzenledik.
Miting otuz bini aşan katılımla coşkulu, sempatik,
her kesimi ve sorunları kucaklayan, dile getiren
bir etkinlik oldu. Ne yazık ki yasal, meşru,
haklı bu mitingi takiben Kayseri’de Başhekim
olan bir meslektaşımız mitinge katıldığı için
görevden alındı.”

SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK: 
“Yine sabırla bekledik, Sayın Sağlık Bakanı

ile görüştük. Ancak bir ilerleme kaydedemedik.
Taleplerimizden geçtik, meslektaşımız şu ana
kadar görevine bile iade edilmedi.”

4 AYDIR YÖK BAŞKANI’NDAN RANDEVU
BEKLİYORUZ: 

“YÖK Başkanı ile görüşmek için 4 ayı aşkın
süredir randevu talebimize yanıt bekliyoruz. Bu
arada tıp fakültesi hastanelerinde (Hacettepe,
Dokuz Eylül, Trakya) “grev”ler yapıldı. Bu sü-
reçte sizin gazetelere yansıyan “ince ayar ya-
pılmalı” sözleriniz durumun farkedildiği umu-
dunu doğurmakla birlikte bir ilerleme kayde-
dilmedi.”

GöREV İLE UYARDIK: 
“Son olarak 19-20 Nisan tarihlerinde Türk

Tabipleri Birliği’nin de içerisinde yer aldığı ör-
gütlerce sağlık gibi hassas bir alanda, çok özenli,
coşkulu, çok katılımlı bir “GöREV” etkinliği
düzenledik. İstedik ki sorunların ciddiyetine
denk düşen bir uyarı olsun.”

HEKİMLER EN KÖTÜ NOKTAYA GELDİ:
“Onbinlerce hekimin/sağlık çalışanının ka-

tıldığı sağduyulu etkinliklerin geldiği noktada
yanıtsız kalması, üstüne üstlük kimi sağlık ku-
ruluşlarına Bakanlık müfettişlerinin gitmesi, he-
kime yönelik şiddetin giderek tırmandığı bir
ortamda bunun en son failinin bir kaymakam
olması, komik “gerekçelerle” gözaltına alınan
hekimler artık sınırın aşıldığını göstermektedir.
Hekimler en kötü noktaya gelmişlerdir: Türki-
ye’de özenli, sağduyulu bir şekilde hak arama
muhataplarca görülmemekte/görmezden gelin-
mektedir, hekimler muhataplarından umutsuzdur,
“çileden çıkartma” amaçlı ve baskıcı bir politika
uygulandığını düşünmekte ve bunun sürdürül-
mesini kabul edilemez olarak değerlendirmek-
tedirler.”

TALEPLERİMİZ ERTELENEMEZ: 
“Türk Tabipleri Birliği halka adanmış bir

mesleğin mensuplarının itibarsızlaştırılması ve
“piyasaya” düşürülmesine razı olmayacaktır.
Arzumuz tepki ve taleplerimizin karşılanması
konusundaki kararlılığımızın görülmesi, başta
hekimlere/sağlıkçılara uygulanan şiddet olmak
üzere çözüm için adım atılmasıdır. Kayseri’deki
meslektaşımızın göreve iadesi, müfettiş/idare
vb. soruşturmaların yapılmaması, tepkilerin dur-
durulamaz şekilde büyümemesi için atılmasını
beklediğimiz ve ortamı yumuşatacak ilk adım-
lardır. Her işin başı sağlık ve sağlık ertelenemez
ise hekimlerin/sağlıkçıların talepleri de ertele-
nemez.”

Cumhurbaşkanı’na mektup13 Mart
Mitingi'ne
katılan hekim
görevden alındı
Tıp Dünyası – KAYSERİ -
Kayseri Tabip Odası Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Mustafa Demirel,
13 Mart tarihinde Ankara'da
gerçekleştirilen "Çok Ses Tek
Yürek" mitingine katıldığı
gerekçesiyle, 5 Nisan 2011
tarihinde yürütmekte bulunduğu
Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Başhekimliği görevinden alındı.
Uygulamaya tepki gösteren bir
açıklamayı Kayseri Valiliği'ne,
Kayseri Milletvekillerine ve siyasi
partilerin Kayseri İl
Başkanlıkları'na gönderen Kayseri
Tabip Odası 6 Nisan 2011 günü de
konuya ilişkin bir basın toplantısı
düzenledi.

Performansa
dayalı ek
ödemenin iptali
için dava
Tıp Dünyası – ANKARA - Türk
Tabipleri Birliği ve Üniversite
Öğretim Üyeleri Derneği, 534 tıp
fakültesi öğretim üyesinin de
katılımıyla, tıp fakültelerinde
performansa dayalı ödemenin
yürütmesinin durdurulması ve
iptali için dava açtı. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından, 18.02.2011 tarihinde
“Yükseköğretim Kurumlarında
Döner Sermaye Gelirlerinden
Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uygulanacak Usul
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”
yürürlüğe konulmuştu.
Yönetmelikle;
• Üniversitelerde elde edilen döner
sermaye gelirlerinden öğretim
elemanlarına “performansları”
oranında ek ödeme yapılacağı
düzenlenmiş, 
• Üniversitelerin temel işlevi olan
eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel
çalışmalar yerine sağlık hizmeti
sunumunu önceleyen bir yöntemle
faaliyetlerini yürütmesi
kurallaştırılmıştır.
Yönetmeliğin tıp fakültelerinde
görev yapan eğitim, araştırma,
hizmet sunumunda görev alan
öğretim elemanlarını, hekimleri,
mezuniyet öncesi mezuniyet
sonrası tıp eğitimini olumsuz
etkilediği ayrıntılı olarak
tartışılarak iptal davası açıldı. 

Tıp
fakültelerinde
“zoraki”
işbirliği’nin
iptali istendi
Tıp Dünyası – ANKARA - Türk
Tabipleri Birliği, 484 Öğretim
Üyesi ve Üniversite Öğretim
Üyeleri Derneği tarafından açılan
davada, 18.2.2011 tarihinde
yürürlüğe konulan ‘Sağlık
Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri
ve Üniversitelere Ait İlgili
Birimlerin Birlikte Kullanımı ve
İşbirliği Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in iptali
istendi.
Yönetmelik; Nüfusu 850.000’nin
altında olan illerde üniversite
sağlık uygulama ve araştırma
merkezlerinin Sağlık Bakanlığı’na
bağlı sağlık kuruluşları ile
birleşmesini zorunlu tutmakta,
ortak kullanım ve işbirliği yapmak
zorunda olan yerlerin idari ve mali
işleyişinde Sağlık Bakanlığını
yetkili kılıyor. Nüfusu
850.000’inin üzerinde olan illerde
ise iş birliğine gitmek isteyen
kuruluşlar yönünden işbirliği
yapılacak alanlarda uygulamanın
nasıl yapılacağını gösteren
kuralları içeriyor.
İptal davası, söz konusu
yönetmeliğin, tıp fakültelerinde
görevli eğitim, araştırma, sağlık
hizmeti sunumunda görev alan
hekimleri, Sağlık Bakanlığı’na
eğitim araştırma hastanelerinde
tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlık
hizmeti sunumunda görev alan
hekimleri, mezuniyet öncesi ve
mezuniyet sonrası tıp eğitimini
olumsuz etkilediği gerekçesiyle
açıldı. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, sağlık ortamında son
yaşanan süreci değerlendiren, hekimlerin endişe ve kaygılarını içeren bir yazı yolladı.

Erzurum’daki doktor ölümlerine
TTB’den inceleme

Tıp Dünyası – ERZURUM –
Türk Tabipleri Birliği, son 14
ay içinde meydana gelen hekim
ölümlerini incelemek üzere Er-
zurum’a bir heyet gönderdi.
TTB Merkez Konseyi II. Baş-
kanı Prof. Dr. Özdemir Aktan,
TTB Merkez Konseyi üyesi
Dr. Halis Yerlikaya ve Ağrı
Tabip Odası Genel Sekreteri
Dr. Heval Bozdağ’dan oluşan
heyete görüşmeler sırasında
Erzurum Tabip Odası Genel
Sekreteri Dr. Nihat Çimen eş-
lik etti.

Son 14 ay içinde 3 hekimin
ölümü üzerine, Erzurum’da
gerçekleştirilen görüşmeler
kapsamında ilk olarak, Erzurum
BEAH Başhekimi Doç. Dr.
Fazlı Erdoğan ile bir araya
gelindi. Acil Servis çalışanları
ile hastanede görev yapan asis-
tan hekimlerle gerçekleştirilen
görüşmelerin ardından, 22 Ni-
san gecesi hastanede nöbeti sı-
rasında yaşamını yitiren Dr.
Fatih Bilge’nin ailesi taziye
amacıyla ziyaret edildi.

TTB Heyeti’nin görüşmeler son-
rası değerlendirmesi şöyle:

“Ölümler arasında bağlantıyı
net bir şekilde kurmak mümkün
değil ama sağlık çalışanları ara-
sında depresyonun, psikolojik
rahatsızlıkların, yoğun çalışma
şartları sebebiyle fiziki rahat-
sızlıkların arttığını ve tüm bu
etkenlere bağlı olarak madde
kullanımında artış olabileceğini

de söylemek mümkün. Hekimler
üzerinde bir toplumsal baskı
da var. Son dönemde hekimlere
yönelik ortaya atılan olumsuz
söylemler, halkta yaratılan he-
kimler ‘çok para kazanıyor’ al-
gısı, mecburi hizmet dolayısıyla
parçalanmış aileler ve gelecek
kaygısı hekimleri depresyona
sürüklüyor. Burada artık ko-
nuyla ilgili daha geniş kapsamlı

bir bilimsel çalışma yapmanın
gerekli olduğunu da görmek zo-
rundayız. Erzurum BEAH’deki
ölümlerin ve bunlara sebep olan
etkenlerin münferit olarak de-
ğerlendirilmesi hata olur.”

Erzurum BAEH’de, 20 Nisan
günü Dr. Muhammed Fındık
yine nöbet odasında, geçen yıl
da Dr. Buket Tasmacıoğlu nöbet
çıkışında ölü bulunmuşlardı.

Tıp Dünyası - ADANA – Ada-
na’da Ova Mahallesi 52. sokak
üzerinde kurulan Demokratik Çö-
züm Çadırı’na 15 Nisan’da ziya-
rette bulunan Çukurova Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cer-
rahisi Öğretim Üyesi Pof. Dr.
Osman Küçükosmanoğlu ile
Huzurevleri Mahallesi Aile Sağlığı
Merkezi’nde görevli Dr. Ömer
Eşki’nin yaptığı konuşmanın Roj
TV’de yayınlanması üzerine ha-
rekete geçen Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ni-
san sabah saatlerinde iki hekimi
de gözaltına aldı. 

Örgüt propagandası yapmak id-
diasıyla Emniyet Müdürlüğü’nde
sorgulanan Prof. Dr. Küçükos-
manoğlu ile Eşki, ifadelerinin ta-
mamlanmasının ardından adliyeye
sevk edildi. Bileklerine plastik
kelepçe takılan iki hekim, sağlık
kontrolünden geçirilmelerinin ar-
dından Özel Yetkili Cumhuriyet
Savcısı’na ifade vermek üzere

adliyeye götürüldüler. 
Prof. Dr. Osman Küçüosma-

noğlu’nun ifadesi sırasında ya-
nında bulunan avukatı Şiar Riş-
vanoğlu, “Uygulama tamamen
yıldırma amaçlıdır. BDP’nin
çağrısı üzerine kurulan çadırda
tıbbi bilgilendirme için bulu-
nuyorlardı. Toplumsal olaylarda
polis gaz bombası kullanıyor,
atılan taşlardan halk yaralanı-
yor. Bu gibi durumlarda her
insanın hakkı olan temel mü-
dahale konusunda sağlık bilgi-
leri vermek üzere orada bulu-
nuyorlardı. Çadıra müdahale
edilmemiş olsaydı, önümüzdeki
günlerde biz de hukuksal hak-
larla ilgili bilgiler vermek için
orada bulunacaktık” dedi. 

Prof. Dr. Osman Küçükosma-
noğlu ve Dr. Ömer Eşki alınan
ifadelerinin ardından çıkarıldıkları
mahkemece tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldılar.

Adana’da iki 
hekime gözaltı
Adana’da görev yapan Prof. Dr. Osman
Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki’nin bugün 26
Nisan sabah saatlerinde gözaltına alındılar.
Küçükosmanoğlu ve Ekşi, ifadeleri alındıktan sonra
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. 

TTB Heyeti’nin görüşmeler sonrası değerlendirmesi 

Türk Tabipleri Birliği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (BEAH) meydana
gelen hekim ölümleriyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a bir heyet gönderdi.

Tıp Dünyası – İSTANBUL-
Haydarpaşa Numune Eğitim
Araştırma Hastanesi asistanları,
adaletsiz ve ödenmeyen döner
sermaye ücretlerine, uzun ve
kuralsız çalışma saatlerine ve
performans sistemine karşı 5
Mayıs’ta başlattıkları alkışlı ey-
lemlerini 12 Mayıs günü de,
tüm gün hasta bakmayarak
“Eğitimdeyiz” etkinliği ile de-
vam ettirdiler.  

Hastane orta bahçesindeki  he-
likopter pistinde başlayan ey-
lemde hastalarını uzmanlarına
ve hocalarına emanet eden asis-
tan hekimlere İstanbul Tabip
Odası da destek verdi. Oda Baş-
kanı Prof. Dr. Taner Gören,

Genel Sekreter Dr. Ali Çerke-
zoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Hasan Oğan ve Dr. Ali
Özyurt’un da hazır bulunduğu
eylem saat dokuzda başladı.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.
Hüseyin Demirdizen bütün gün
eylemcilere destek için oraday-
dı.

150’ye yakın asistan hekimin
katıldığı eylemde halaylar çe-
kildi, çalışma koşullarının ağır-
lığını ve verilen hizmetin nite-
liksizliğini ifade eden mizan-
senler gerçekleştirildi.

Etkinlikte hekimler ayrıca
idareden yöneltilen tehditler ne-
deniyle eyleme katılamayan ar-
kadaşları için açıklamada bulu-

narak durumu protesto ettiler.
Yaptıkları açıklamada arkadaşları
üzerinde oluşturulan idare bas-
kısına son verilmesini ve ivedi-
likle arkadaşlarının etkinliğe ka-
tılımlarının sağlanmasını iste-
diler.

Hastaların da desteği ile geçen
oturma eylemi öğle saatlerinde
gerçekleştirilen kitlesel basın
açıklamasıyla devam etti. 

Hazırlanan basın açıklaması
metni Haydarpaşa Numune EAH
Kıdemli Asistan Dr. Erkan Yıl-
dırım tarafından okundu.

Açıklamada verilmeyen veya
eksik verilen döner sermaye ek
ödemelerinin iade edilmesi, asis-
tan hekimlerin eğitim aldığı ger-
çeği göz önüne alınarak, per-
formanstan bağımsız, eşit, adil
ve iş barışını bozmayacak gü-
venceli bir ücret ile çalışma sa-
atlerinin düzenlenmesi talep edil-
di. 

Açıklamanın ardından söz alan
İstanbul Tabip Odası Başkanı
Prof. Dr. Taner Gören ise asistan
hekimleri yapmış oldukları bu
eylemden dolayı kutlarken ko-
nuşmasında Asistan hekimlerin
sağlık sisteminin geleceği ol-
duğunu vurgulayarak, “Bundan
sonra eğer iyi nitelikli sağlık
sistemi istiyorsak, bu kitlenin
çok iyi yetişmesi ve hayatından
memnun olması gerekir. Şu
anda vatandaşın memnun ol-
duğu söylenen sağlık sistemin-
de asistan hekimlerin dile ge-
tirdiği sorunlara baktığınızda
durumun ne kadar vahim ol-
duğunu anlıyorsunuz. Bu duy-
gular içerisinde olan, haya-
tından hiçbir şekilde memnun
olmayan, emekleri gasp edilen,
emeklerinin karşılığı hiçbir
şekilde verilmeyen, eğitimleri
aksatılan bu asistan hekim
kitlesinden nasıl bir yarar
umulabilir. Bizim ülkemizin
sağlık geleceği bu’’ dedi.

Yapılan açıklamanın ardından
“Eğitimdeyiz” etkinliği Dr. Ta-
ner Gören’ in hastane bahçesinde
verdiği EKG dersi ile son buldu.
Daha sonra Dr. Taner Gören ve
Dr. Ali Özyurt hastane başhekimi
Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu’yu
ziyaret ederek asistanların ta-
leplerini ilettiler.

Haydarpaşa Numune’de asistan eylemi

Uzun zamandır
Türkiye’nin dört bir
yanında seslerini
yükselten asistan
hekimler, son olarak
Haydarpaşa Numune
Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde
eylemdeydi. 

Hayaldi, N’oldi?
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Hekimler ve sağlık çalışanları, 13 Mart mitinginin ardından, “iş,
can, gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık” taleplerini bir kez daha
dile getirmek üzere 19-20 Nisan’da sağlık hizmeti sunamadılar.

Dışkapı’da GöREV eylemine 
Başhekim baskısı

Tıp Dünyası – ANKARA – Ankara Dışkapı Yıldırım
Bayazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (EAH) 19
Nisan günü başlayan GöREV etkinliği, Başhekim Öner
Odabaş’ın talimatıyla, özel güvenlik görevlileri ve sivil
polisler tarafından engellenmek istedi. GöREV’e katılan
sağlık çalışanları tehdit edildi. 

Başhekimin talimatı üzerine sağlık çalışanlarının “Bu
işyerinde grev var” yazılı pankartını indiren güvenlik
görevlileri, yerine “Hastanemizin bütün birimlerinde
sağlık hizmeti kesintisiz devam etmektedir” yazılı
pankart astılar. Pankartın altına yerleştirilen “ZORLA”
yazılı dövizlerle, Dışkapı Yönetimi protesto edildi. 

Dışkapı’daki müdahale ve tehditler üzerine 20 Nisan
günü Ankara Tabip Odası ve SES tarafından ortak bir
basın açıklaması gerçekleştirildi. Ankara’daki diğer has-
tanelerde GöREV etkinliğine katılan hekimler ve sağlık
çalışanları da basın açıklamasına katılmak ve meslektaş-
larına destek vermek üzere Dışkapı Hastanesi’ne geldiler. 

Grev çalışması sırasında hastane yönetiminin psikolojik
baskısına maruz kalan SES İş yeri temsilcisi Zülfikar
Kartal, yaşananları anlattı. Hastane Başhekimi ve mü-
dürünün grev çağrısı yapan sağlık emekçilerine özel gü-
venlik elemanı ile müdahale ettiğini belirten Kartal, greve
katılımı engellemek için tek tek tüm sağlık emekçilerinin
yanlarına gidilerek, tehdit edildiğini ve çalışmaya zor-
landığını aktardı. Kartal, Memur-Sen üyesi olan hastane
müdürünün, “Özel güvenlik elemanları yetersiz” diyerek,
Çinçin Mahallesi’nden çete elemanlarını hastaneye ge-
tirdiğini söyledi. 

Hastane yönetimi GöREV’e katılanları fotoğrafladı
Hastane önüne asılan, “Bu iş yerinde grev var” pan-

kartını indiren hastane yönetiminin, “Hastanemizin
bütün birimlerinde sağlık hizmeti devam etmektedir”
yazılı pankart astığını belirten Kartal, tüm baskılara
rağmen sağlık emekçilerinin greve aktif olarak katıldığını
belirtti.

Kartal’ın konuşması sırasında, hastane yönetimince,
eyleme katılan sağlık çalışanlarının fotoğrafları çekildi. 

“Bakan Dışkapı Başhekimini ödüllendirecektir”
Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan, Dışkapı

dışında hiçbir hastane yönetiminin, bu şekilde bir pankart
asmayı akıl etmediğini söyleyerek, “Sağlık Bakanımızın
başhekimi hak ettiği biçimde ödüllendireceğine ina-
nıyoruz. İşte özgürlükler ülkesi Türkiye” şeklinde ko-
nuştu. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr.
Eriş Bilaloğlu da, grevin Türkiye’deki gündeme rağmen
hissedilir bir şekilde etkili ve başarılı olduğunu söyledi.
Bilaloğlu, sağlık emekçilerinin grev taleplerini bir kez
daha aktardı. Herkese sağlık, güvenli gelecek ve iş gü-
vencesi talebiyle greve gittiklerini belirten Bilaloğlu,
“İş güvencesi, güvenceli gelir istemeyen var mı?” diye
sordu. 

“Başhekim değil, başkomiser”
Hastane yönetiminin girişe astığı pankartın dahi hastanede

hizmetinin durduğunun göstergesi olduğunu söyleyen

Bilaloğlu, “Sağlık emekçileri, gönüllerinden çok net
olarak bu grevi yapacağız demiş ve siz bunu anlamışsınız.
Fark etmiş, askeri bir örgüt gibi harekete geçmişsiniz”
dedi. Bilaloğlu şöyle konuştu: 

“Bizim askeri disiplinli bir kuvvetimiz yok. Bizim
kuvvetimiz yüreğimizden gelir. Bu yüreğin karşısına ne
koyuyorsan gel ve buraya onu göster başhekim. Gerek
yok güvenlik görevlisine. Ama bu yüreği yenemezsin.
En fazla kırılır. Ama biz sağlık emekçileri olarak el ele
tutuştuk, tamir ederiz. Ama senin adın değişti artık.

Sen artık başhekim değil, baş komiser oldun.” 
Sağlık emekçileri açıklamaların ardından, “Çeteci yönetim

istifa”, “Zorla gelen zorla gider”, “Yaşasın örgütlü da-
yanışma”, “ Recep seninle gurur duyacak emekçiler
senden hesap soracak” sloganları ile hastane girişine
yürüdü. Hastane yönetimi tarafından asılan “Hastanemizin
bütün birimlerinde sağlık hizmeti devam etmektedir”
yazılı pankartın altında durarak, hizmetin zorla sür-
dürüldüğünü belirtmek için dövizlerle “ZORLA” yaz-
dı.

Ankara Dışkapı
Hastanesi’nde GöREV
eylemi, Başhekimin
talimatıyla özel güvenlik
görevlileri ve sivil polisler
tarafından engellenmek
istedi. Hekimler ve sağlık
çalışanları Dışkapı
yönetimini protesto etti. 

İstanbul

Balıkesir

Adana

Eskişehir

Aydın

Isparta - Burdur

GöREVİMİZ
Tıp Dünyası – ANKARA - Türk Tabipleri

Birliği ile sağlık alanındaki meslek örgütü,
sendika ve derneklerin çağrısıyla düzenlenen
GöREV etkinliği, 19-20 Nisan tarihlerinde tüm
Türkiye’de coşku ve geniş katılımla gerçek-
leştirildi. GöREV etkinliği kapsamında aciller
ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti sunul-
madı.

Çok uzun süredir sağlık alanının özelleşti-

rilmesine karşı mücadele eden hekimler ve
sağlık çalışanları,  kendileri için iş, gelir, can
güvencesi ve mesleki bağımsızlık; vatandaşlar
için de katkı/katılım payı ödemelerinin olmadığı,
eşit, nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir sağlık
hakkı talep ediyorlar. Bu taleplerini 13 Mart
2011 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda
30 bini aşan bir katılımla düzenlenen mitingde
de haykırmışlardı.

Hekimler ve sağlık çalışanları, Hükümet’ten
ve yetkililerden yanıt alamamaları üzerine, ta-
leplerini bir kez daha dile getirmek üzere 19-
20 Nisan’da da sağlık hizmeti sunmadılar. Teh-
ditlere ve baskılara karşın çok geniş bir katılımla
gerçekleşen GöREV etkinliğine vatandaşlar
da gerek sağlık kurumlarına gelmeyerek, gerekse
gelip basın açıklamalarına katılarak destek ver-
di.

Diyarbakır

Gaziantep

Antalya

Ağrı

Ağrı
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Tıp Dünyası – ANKARA - Sağlık
çalışanlarının 19-20 Nisan’da gerçek-
leştirdikleri GöREV etkinliği, tüm
Türkiye çapında yüksek bir başarıyla
gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı’nın
yaptığı örtülü kışkırtmalara, il sağlık
müdürlerinin, başhekimlerin sağlık
çalışanlarına uyguladıkları baskı ve
tehditlere karşın, GöREV’e katılım
son derece yüksek oldu ve kayda
değer hiçbir olumsuzluk yaşanmadı.

Sağlık çalışanları iki gün boyunca,
sabah saatlerinden itibaren çalıştıkları
hastanelerin önünde toplanarak,  has-
taları bilgilendirdiler, bildiriler dağıttılar
ve basın açıklamalarıyla GöREV et-
kinliğinin gerekçelerini ve taleplerini
duyurdular. 

Ankara’da, GöREV etkinliğinin de-
ğerlendirmesini yapmak ve bundan
sonra yapılacakları açıklamak üzere,
20 Nisan günü Türk Tabipleri Birliği,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği,
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derne-
ği’nin katılımıyla, Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi bahçesinde, geniş
bir hekim ve sağlık çalışanının katıldığı
etkinlikler sürerken bir basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. 

“Bize güvenin” 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.

Eriş Bilaloğlu konuşmasına, “Size
güvenerek buraya geldik, siz de
bize güvenin” diyerek başladı. “Bunu
TTB’nin, bir meslek örgütünün baş-
kanı olarak değil, 25 yıllık bir hekim
olarak, içten ve ihtiyacımız olduğuna
inanarak söylüyorum” diyen Bila-
loğlu, “Önümüzde tek bir engel yok.
Bunu kafanıza ve yüreğinize işleyin”
diye konuştu.

GöREV etkinliğinin genel olarak
Türkiye çapında son derece başarılı

geçtiğini belirten Bilaloğlu, endişele-
rinin büyük ölçüde aşıldığını kaydetti.
Bilaloğlu, özel hastanelerde fiilen ka-
tılım olmadığını belirten Bilaloğlu,
“Bundan sonraki süreçte özel has-
tanelerden de katılım olacak. Bunu
sağlayacak ortamı hep birlikte ku-
racağız” dedi.

Görev etkinliğinin ilk gününde, An-
kara Dışkapı Hastanesi Başhekimi’nin
hekimlere ve sağlık çalışanlarına yö-
nelttiği baskıyı ve Dışkapı’da yaşa-
nanları hatırlatan Bilaloğlu, şöyle ko-
nuştu:

“Dışkapı hepimizin gündemidir.
Ama TTB’nin özel olarak günde-
midir. Biz herkese saygı duyarız.
Başhekimlere de saygı duyarız. On-
ların görevi idareciliktir. Ama şaşırıp
da başkomiserliğe soyunurlarsa on-
ların adı hekim olmaz, başhekim
olmaz. Biz güvenlik görevlilerinin
de haklarını savunurken, onları
bize karşı kışkırttıklarının farkın-
dayız. Bizim işimiz onlarla değil.
Biz, bu işin başındakiler, satıcılar
kimlerse onlarla uğraşacağız. Bunlar
tehdit değildir. Bunlar bize yönelik

tehdit oluşturanlara kararlı oldu-
ğumuzu söyleyen mütevazı cümle-
lerdir.”

Bilaloğlu, Türkiye’de yaşayan tüm
hekimlerin, her alanda, her kurumda
görev yapan hekimlerin sorunlarını
ve taleplerini bildiklerini, tüm bu ta-
lepleri ortaklaştırarak savunmaya de-
vam edeceklerini belirterek, “Yeter
ki birlikte olalım” çağrısında bulun-
du.

İş, can, gelir güvencesi ve mesleki
bağımsızlık

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES), Türk Dişhekimleri Birliği
(TDB), Türk Medikal Radyoteknoloji
Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağ-
lık İş Sendikası (Dev Sağlık İş), Tüm
Radyoloji Teknisyenleri Ve Tekniker-

leri Derneği (Tüm Rad-Der), Sağlık
Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının
Sözü (Söz-Sen), Sosyal Hizmet Uz-
manları Derneği (SHUD), Tıbbi La-
boratuar Teknisyenleri Ve Teknikerleri
Derneği’nin imzasını taşıyan ortak
açıklamayı SES Başkanı Bedriye Yor-
gun’un okuduğu basın toplantısında
TMRT-Der Başkaknı Nezaket Özgür
sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı.
Özgür, sağlık çalışanlarının iş, can,
gelir güvencesi ve mesleki bağımsızlık
istediklerini tekrarladı. 

Türk Dişhekimleri Birliği MYK
üyesi Süha Alpay, kötü sağlık politi-
kalarının diş hekimliği alanını da
olumsuz etkilediğini vurgulayarak yü-
rütülen bu mücadelenin tüm toplumun
sağlığı mücadelesi olduğunu vurguladı.
SHUD Başkanı Murat Altuğgil de,
tüm sağlık çalışanlarının yan yana,
omuz omuza olduğunu göstermek is-
tediklerini vurguladı.

“Bize güvenin”
19-20 Nisan GöREV etkinliğinin değerlendirmesi, 20 Nisan
günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde
düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, “Size güvenerek buraya geldik, siz
de bize güvenin” dedi.
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Tıp Dünyası – ANKARA - Sağlık Bakanlığı,
19-20 Nisan’da gerçekleştirilen GöREV eyle-
minin hemen ardından, müfettişlerin ivedi te-
lefon tebliğleriyle hekimleri çağırıp eyleme
katılmadıklarına dair yazı imzalatmaya çalıştı.
Bu durumun herhangi bir düzenlemede ve
idari gelenekte yerinin olmadığını açıklayan
TTB Merkez Konseyi, hekimlere böyle bir
durumla karşılaşırlarsa neler yapmaları gerektiği
yönünde bir bilgi notu ve dilekçe örneği iletti.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bila-
loğlu da, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı
Akdağ ile bir telefon görüşmesi yaptı. 

TTB’den konuyla ilgili olarak yapılan açık-
lamada, “Bu uygulamanın, herhangi bir dü-
zenlemede ve ülkemiz idari geleneğinde yeri
yoktur. Çalışanların eylem ve işlemlerinin
müfettişler aracılığıyla denetlenmesi ve ge-
rektiğinde soruşturulması mümkün olmakla
birlikte bütün bunların belirlenmiş bir yön-
temi (usulü) vardır. Acil telefon çağrısıyla,
kimi yerlerde hafta sonuna randevu verilerek,

meslektaşlarımızın davet edildiği, çağrının
sebebinin belirtilmediği bir müfettişlik uy-
gulaması yönteminin hukuksal temeli bu-
lunmamaktadır” denildi. 

Sağlık Bakanı’na “vazgeç” çağrısı
TTB, Sağlık Bakanı Akdağ’ı, sağlık çalı-

şanlarına baskı uygulamak yerine onları anla-
maya çalışıp, yaşanan olumsuzlukların sebep-
lerini ortadan kaldırmaya gayret etmek yerine,
gerçeği gizleyebilmek için hekimlerden baskıyla
belge toplamaktan vazgeçmeye çağırdı. 

Müfettişlerin hekimleri bu şekilde belge im-
zalamaya zorladıkları bilgisinin ulaşmasının
hemen ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı
telefonla arayan TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Eriş Bilaloğlu, sağlık gibi hassas bir alanda
bu kadar özenli ve övgüye değer bir hak arama
mücadelesine yönelik baskı, soruşturma vb
gibi ceza süreçlerine yönelinmesinin reaksiyona
yol açacağı uyarısında bulundu. Bilaloğlu, he-
kimlerin beklentisinin haklı ve meşru talepleri

konusunda artık yol alınması için görüşmeler
yapmak olduğunu bildirdi. 

Yeni program kapıda
TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak

26 Nisan 2011 günü de bir basın toplantısı dü-
zenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş
Bilaloğlu, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride
Aksu Tanık, TTB Merkez Konseyi üyeleri
Prof. Dr. Gülriz Ersöz, Doç. Dr. Özlem Azap’ın
katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Sağlık
Bakanlığı yeniden hekimlerin ve sağlık çalı-
şanların sorunlarına kulak vermeye ve talepleri
konusunda adım atmaya çağrıldı. 

13 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen mitinge
katıldığı gerekçesiyle 11 yıldır görev yaptığı
Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları
Hastanesi’nin başhekimliğinden alınan Dr. Mus-
tafa Demirel’in göreve iadesi başta olmak
üzere, hekimlerin taleplerinin yerine getirilmesi
için girişimlerin başlatılmasının talep edildiği
basın toplantısında, “TTB atılacak adımları
izlemektedir; eğer hükümetin ve muhalefetin,
iktidar adaylarının sağlık diye bir gündemi
varsa adımlarını görmek, seslerini duymak
için kulaklarımızı ve gözlerimizi açtık dinli-
yoruz” denildi.

6

Avukat Mustafa Güler

hukuk köşesi

Ülkemizde ve dünyanın pek çok
yerinde, sağlık hizmetlerinden şi-
kayet öteden beri fazladır. Bunun

sebeplerine şimdi girmeyelim. Ancak, şi-
kayetlerin yoğunluğundan yararlanılarak bu
alanda yapılacak her türlü yeniliğin reform
adıyla sunulabildiği, toplumun lehine olup
olmadığına bakılmadan her yeniliğin parlak
bir cila ile sunulduğunda geniş destek bu-
labildiği görülmektedir. Öte yandan, ciddi
istihdam ve sermaye transferinin de mümkün
olabileceği sağlık alanında, hedefe hekim
konularak, sistemin sorunları ile karşıla-
şanların suçlayacağı bir özne de yaratılınca;
sisteme yönelik değişiklikleri yapmanın
daha da kolaylaştığı anlaşılmaktadır.

Bu geniş mevzuun küçük bir parçasına,
hekimin çalışma kısıtlamalarının yakın
tarihli özetine bir göz atalım bu yazıda. 

5947 sayılı ‘Tam Gün’ Yasası çıktı 2010
yılının Ocak ayının sonunda; yürürlüğü ise
6 ay ve 1 yıl sonrasına bırakıldı. Bu Yasa
ile kamuda çalışanlar kamu dışında başka
yerde çalışamayacak, böylece muayeneha-
neler kapanacak; hekimler sabah akşam
hasta bakıp başvuran kimseyi kapıda bı-
rakmayacak,  hocalar kendilerini bütünüyle
fakülteye vakfedecek, mümkün olduğunca
döner sermayeyi ve buna bağlı olarak ge-
lirlerini arttıracaklardı…

Yasa henüz yürürlüğe girmeden Anayasa
Mahkemesi temel kurguyu sarsan bir iptal
kararı verdi. Anayasa Mahkemesi, üniversite
öğretim üyelerinin tam gün çalıştıktan sonra
başka yerde çalışmasının yasaklanamaya-
cağına hükmetti. Ayrıca, hekimlerin çalışa-
cakları yerlerin kastlara ayrılması ve bunlar
arasında geçişin yasaklanması şeklindeki
düzenleme de Anayasa’ya aykırı bulundu. 

Aslında, Tam Gün Yasasından önce, döner
sermayeden ek ödeme yapılmasına ilişkin
düzenlemelerde yapılan değişikliklerle, Sağ-
lık Bakanlığında çalışanların kamu dışı ça-
lışmaları sayısal olarak çok azaltılmıştı. 

Ancak, anlaşılmaktadır ki, Sağlık Bakan-
lığı’nı asıl rahatsız eden, az sayıda da olsa
hekimlerin muayenehanesinin veya ikinci
çalışmalarının varlığı değil; hekimin iste-
diğinde Bakanlığa ‘rest çekebilme’ ihtima-
lidir… Bu ihtimalin ortadan kaldırılması
için, yargı kararlarının ihlal edilmesi de
göze alınarak, bütün olanaklar kullanılmak-
tadır.

Önce, yönetmelik değişikliğiyle, muaye-
nehanelerin açılabilmesi öyle şartlara bağ-
landı ki yerine getirebilmek imkansızdı. Eş
zamanlı olarak, özel sağlık kuruluşlarında
çalışacakların kadrosu Bakanlığın iznine
tabi tutuldu, hiçbir yasada yeri olmamasına
karşın kamudan istifa edip özelde çalışmak
isteyenlerin bu durumu en az 60 gün önce
bildirmeleri zorunlu tutuldu. Yetmedi, tam
gün çalışanların mesai sonrası çalışması
halinde döner sermayeden ek ödeme yapıl-
masını engelleyen yasa bile çıkartıldı…

Hatırlayalım, ne demişti sayın Bakan,
‘Tam Gün’ Yasası ile ilgili yargı kararları
üzerine: Biz bu işten vazgeçmeyeceğiz,
başka enstrümanlarımız da var! 

Şimdi bu ‘enstrümanlardan’ biri daha
devreye sokuldu. Kendi yetkisinde olmayan
alana dahi müdahale ederek üniversite öğ-
retim üyeleri de dahil olmak üzere kamuda
görevli pek çok hekimin özel sağlık kuru-
luşlarında çalışma izinlerini iptal etti ya da
iptal edeceğini duyurdu Sağlık Bakanlığı.
Aslında yapanlar da biliyor bu işlemlerin
hukuka aykırılığını. Bu sebeple zaten, ço-
ğunlukla, çalışma izin belgesini yazılı olarak
iptal etmek yerine, telefonla hekime ulaşıp
tek çalışmaya ilişkin baskı yapılıyor ya da
daha etkili olanı hekimin çalıştığı yere baskı
yapılarak hekimin işten çıkartılması sağla-
nıyor. 

Bir ‘enstrüman’ ne kadar kötü kullanılır,
bir kez daha yaşayarak görüyoruz.

İdare ile yargının karşı karşıya geldiğinde
idarenin direngen tutumu üzerine, yargının
fonksiyonu nedir sorusuna yanıt arayarak
bitirelim yazıyı. Yargı, hukuksal düzenle-
melerle idari eylem ve işlemlerin hukuka
ve kamu yararına uygun olup olmadığına
karar verir. Bu görev ve yetki, yasama ve
yürütmenin yetkileri gibi Anayasa ile ve-
rilmiştir. Hukuk devletinde, yargı kararı
üzerine bildiğini okumanın başka ‘enstrü-
manlarını’ aramak yerine, hangi noktada
hukuka aykırılık bulunduğu araştırılıp ortadan
kaldırılmaya, işlemler hukuka uygun hale
getirilmeye çalışılır. Hukukun işlemlere uy-
durulduğu sistemin adı ise hukuk devleti
olamaz. Bu noktada, ya sistemden yargıyı
bütünüyle çıkartıp hak arama yanılsaması
ortadan kaldırılmalı ya da yargı kararlarının
gereği ‘şark kurnazlığına’ kaçmadan yerine
getirilmelidir. 

Yargı kararlarını 
ihlal etme

enstrümanları

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun
yanındayız

15 Mayıs 2011

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na Dilovası’nda yaptığı kanser araştırmaları
nedeniyle dava açıldı. 2 ile 4 yıl arasında hapsi istenen Hamzaoğlu hakkında üniversite yönetimi de soruşturma açtı. 
AKP iktidarının bilim insanları üzerindeki antidemokratik baskısının bir örneğini oluşturan bu dava ve soruşturmaya karşı, Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu’na destek vermek üzere bir imza kampanyası başlatıldı.

Tıp Dünyası – ANKARA -
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Onur Ham-
zaoğlu’na Dilovası’nda yaptığı
kanser araştırmaları nedeniyle
dava açıldı. 2 ile 4 yıl arasında
hapsi istenen Hamzaoğlu hak-
kında üniversite yönetimi de so-
ruşturma açtı. AKP iktidarının
bilim insanları üzerindeki anti-
demokratik baskısının bir örne-
ğini oluşturan bu dava ve so-
ruşturmaya karşı, Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu’na destek vermek
üzere bir imza kampanyası baş-
latıldı.

Uzun yıllardır Kocaeli bölge-
sinde yaşanan çevre ve sağlık
sorunları ile ilgili çalışmalar yü-
rüten Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu,
2005 yılında “Endüstri Yoğun
Bölgelerde Yaşayanlarda Ölüm
Nedenleri: Dilovası Örneği”
başlıklı çalışmasının sonuçlarını
yayımladı ve kansere bağlı ölüm-
lerdeki aşırılığı gözler önüne
serdi. Çalışmasını yerel ve ulusal
bilim çevreleri ve siyasi otoriteler
ile de paylaşan Hamzaoğlu, çö-
züm önerilerini de 2006 yılında
TBMM’ye sundu. 

Hamzaoğlu, geçtiğimiz gün-

lerde de yürütücüsü olduğu yeni
bir çalışmanın sonuçlarını ka-
muoyuna açıkladı. Kocaeli Üni-
versitesi’nde Halk Sağlığı, Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları ile
Tıbbi Genetik Anabilim Dalla-
rından akademisyenler ile birlikte
yürütülen ve üniversitenin bi-
limsel araştırma fonu tarafından
desteklenen bu araştırmada, an-
nelerin ilk sütünde ve bebeklerin
ilk kakalarında bazı ağır metaller
ve eser elementler saptandı. 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bu
bilgiyi kamuoyuna açıkladı. So-
ruşturma ve yargılama talepleri
de bu açıklamadan sonra başladı.
Büyükşehir ve Dilovası Belediye
Başkanları, “Araştırma sonuç-
larını halk arasında panik ya-
ratmak amacıyla kullandığı,
haberin geniş halk kitlelerine
ulaşmasını sağladığı” gerek-
çesiyle Kocaeli Cumhuriyet Sav-
cılığı’na Hamzaoğlu hakkında
şikayet dilekçesi verdiler. Sav-
cılık hazırladığı dosyayı söz ko-
nusu fiilin incelenmesi amacıyla
Kocaeli Üniversitesi Rektörlü-
ğü’ne gönderdi. Üniversite izin
verdiği takdirde Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu, TCK’nin 213. mad-
desi uyarınca 2 ila 4 yıl arasında

hapis istemiyle yargılanacak.
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

hakkında Kocaeli Üniversitesi
tarafından bu gerekçe ile ceza
soruşturması yürütülüyor.

Bununla birlikte, Sağlık Ba-
kanlığı Kanserle Savaş Dairesi
Başkanlığı tarafından yukarıdaki
gerekçelerle YÖK’e yazılan ya-
zının, YÖK tarafından Kocaeli
Rektörlüğü’nün bilgisine sunul-
ması ve gereğinin rica edilmesi
üzerine Kocaeli Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından disiplin
soruşturması açıldı.

Destek kampanyası
Bu süreçte,  Hamzaoğlu’na

destek vermek üzere bir imza
kampanyası başlatıldı. Kampan-
ya metninde, “Bir tarafta siyasi
ve ekonomik çıkarları insan
sağlığının üzerinde tutanlar,
diğer tarafta toplum sağlığı,
onurlu bilim insanları ve Onur
Hamzaoğlu var. Bizim tarafı-
mız belli. 

Dilovası halkı canımızdır.
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
onurumuzdur. Onur Hamza-
oğlu’nun kılına bile dokun-
durtmayız” denildi. 

Tıp Dünyası – ANKARA - Türk Ta-
bipleri Birliği Merkez Konseyi, Kocaeli
Dilovası bölgesindeki bilimsel çalışmaları
nedeniyle, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
hakkında Kocaeli Üniversitesi’nin idari
soruşturma başlatması üzerine, Türkiye
Biyoetik Derneği’nden konunun akademik
değerler, araştırma etiği, bilim insanlarının
ahlaki ve toplumsal sorumlulukları yö-
nünden değerlendirilmesini istedi.

TTB’den Türkiye Biyoetik Derneği’ne
gönderilen yazıda şöyle denildi: 

“Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu akademik
değerlere, araştırma etiğine, bilim in-
sanlarının ahlaki ve toplumsal sorum-
luluklarına uygun biçimde davrandığı
halde ve tam da bu nedenle soruştu-
rulmaktadır. Haksız bir işlem yürütül-
düğünü düşündüğümüz bu olayda Der-
neğinizin değerlendirmeleri ve oluştu-
racağı etik yaklaşım bilim insanlarının
toplumsal sorumluluklarını yürütmeleri
konusunda katkı sağlayacaktır.”

Türkiye Biyoetik Derneği de, konuya
ilişkin değerlendirmesini tamamlayarak
Türk Tabipleri Birliği’ne gönderdi. Der-

neğin görüşünde ana hatlarıyla şu değer-
lendirmelere yer verildi: 

- Seçtikleri araştırma konusu nedeniyle
söz konusu bilim insanları kutlanmalıdır.

- Bilim insanlarının araştırma verilerini
açıklamaları, araştırma etiği değerlerinden
kaynaklanan sorumluluklarının bir gere-
ğidir. 

- Soruşturma gerekçesinde önemli so-
runlar bulunmaktadır.

- Bilim insanlarının araştırma etiği de-
ğerlerinden kaynaklanan sorumluluklarını
yerine getirmeleri, onların hukuki soruş-
turmaya uğramalarına neden olmamalıdır. 

Dernek, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hak-
kında açılan soruşturmanın haksız, bilim-
sellikle bağdaşmaz ve son derece kaygı
verici bulunduğunu, bilimsel bilgi üretimi,
üniversiter yapı ve dolayısıyla toplum
sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip ola-
cağının düşünüldüğünü açıkladı. Derneğin
değerlendirmesine, “İlgilileri, yetkilerini
kullanırken, insanlığın büyük bedellerle
önemini anladığı akademik özgürlük
ve toplum yararı değerlerini gözetmeye
çağırıyoruz” denildi. 

Bakanlıktan soruşturma tehdidi

Sağlık Bakanlığı, GöREV eyleminin hemen ardından, müfettişlerin ivedi telefon
tebliğleriyle hekimleri çağırıp eyleme katılmadıklarına dair yazı imzalatmaya
çalıştı. TTB Merkez Konseyi, işlemin hukuksal bir dayanağı olmadığını
açıkladı. 

Tıp Dünyası – ANKARA - Körler Fede-
rasyonu ile Altınokta Körler Derneği’nin
ortak açıklaması bugün (17 Mayıs 2011)
günü Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.
Basın açıklamasına, TTB ve SES’in yanı
sıra pek çok meslek ve sivil toplum örgütünün
temsilcileri de destek verdi. 

Bakanlığın önünde basın açıklaması yap-
mak isteyen görme engellilere güvenlik güç-
leri izin vermedi. Görme engelliler, bir süre
polislerle tartıştı. Türkiye Körler Federasyonu
Başkanı Suha Sağlam, basın açıklamasını
Abdi İpekçi Parkı’nda değil Sağlık Bakan-
lığı’nın girişinde yapmak istediklerini belirtti.
Yaşanan gerginlik ve tartışmanın ardından,
grubun istediği yerde basın açıklaması yap-
masına izin verildi. 

Suha Sağlam, Sağlık Bakanı Recep Ak-
dağ’ın 15 Mayıs’ta Batman’da seçim gezi-
lerine katıldığını belirterek, bu gezide Batman
Devlet Hastanesi’nde çalışan görme engelli
bir taşeron işçinin, “Sayın Bakanım, çalı-
şanların burada çok ciddi sorunları var.
Taşeron firmada çalışıyoruz, sigortamız

ödenmiyor” sözlerine karşılık, “Gözlerin
görmediği halde sana iş verdik, daha ne
istiyorsun” yanıtını verdiğini hatırlattı. 

Akdağ’ın sözlerinin kendilerini çok üz-
düğünü belirten Sağlam, “Hükümet ve hü-
kümetin bakanı ‘Bizim verdiğimiz kada-
rıyla yetinin. Daha fazlasını istemeyin’
demiş oluyor. Bu anlayışı doğru bulmuyor
ve kınıyoruz. Bu açıklamadan sonra ba-
kanın tavrını yüce Türk ulusunun vicda-
nına havale ediyor ve bakanı başta görme
engelliler olmak üzere engelli kitlesinden
özür dilemeye davet ediyoruz” diye konuştu. 

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Ömer
Koç da açıklamalardan dolayı “yüreklerinin
sızladığını’’ ifade etti. Koç, Akdağ’ın görme
engellilerden özür dilemesi gerektiğini be-
lirterek, “Bu özrü bulamazsak, 12 Hazi-
ran’da sandıkta bakanla hesaplaşırız. Bu-
radan sayıları 25 milyona varan engelli
ailelerine sesleniyorum. Onurumuz kırılıp
özür dilenmediğinde üzerinize düşeni yap-
mazsanız hakareti kabullenmiş olursunuz”
dedi. 

“Bakan Bey biz körüz, ya siz?”
Körler Federasyonu ile Altınokta Körler Derneği, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Batman’da görme engelli bir işçiye yönelik; “Gözlerin görmediği halde sana iş
verdik”  sözlerini Sağlık Bakanlığı önünde yapılan bir basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu da katıldı.
Görme engelliler, “Bakan Bey biz körüz, ya siz?” yazılı döviz taşıdılar. 

Biyoetik Derneği: 
Soruşturma kaygı verici

Fotoğraf:İsminaz Ergün



Beş yaş altı çocuklarda boya göre
ağırlık, toplumsal sağlık göstergele-
rinden birisi olup, toplumun üyelerinin
sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulların
var olup olmadığını göstermesi açı-
sından önemlidir. Bu gösterge, dolaylı
olarak, doğum öncesi bakım, gebelik
dönemindeki beslenme ve sağlık hiz-
metlerine ulaşma, barınma koşuları,
anne eğitimi, doğum koşulları, bebeğin
ve çocuğun beslenmesi, hijyen koşulları
vb. birçok öğenin niceliksel ve niteliksel
durumunu yansıtır.

UNICEF, Dünya Çocuklarının Du-
rumu 2011 raporunda daha önce kul-
lanmadığı iki yeni tablo yayımladı.
Bu tablolardan birisi adölesanlar diğeri
hakkaniyet başlığını taşıyor. Hakkaniyet
tablosunda ülkeler kendi içinde, nüfusun
en zengin %20’si ile en yoksul %20’si-
ninin ve kır ile kentte yaşayanların
sağlık durumları karşılaştırılmış. Ül-
kelerin çoğu için veri kaynağı olarak;
Türkiye’de de 1968 yılından beri beş
yıllık aralıklarla yapılan; Nüfus ve
Sağlık Araştırması(NSA) kullanılmış. 

Hakkaniyet tablosunun üçüncü sü-
tununda, ülkenin en zengin %20’lik

nüfusu ile en yoksul %20’lik nüfusunun
beş yaş altı çocuklarında yaşa göre
ağırlığı düşük olanların sıklığı ve nü-
fusun en yoksullarının en zenginlerine
oranı olarak verilmiş. Bu ölçütün, Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından 1994 yı-
lından beri sağlıkta eşitsizliklerin gös-
terilmesi için önerilen ölçütlerden “Hız
Oranı” olduğunu ve 2006 yılından beri
bu köşedeki çalışmalarımızda kullan-
makta olduğumuzu paylaşarak devam
edelim.

Hız oranının bir olması, karşılaştırılan
gruplar arasında, karşılaştırılan değişken
açısından farklılık-eşitsizlik olmadığını
gösterirken, birin üzerinde olması kar-
şılaştırılan gruplar arasındaki farklılı-
ğın-eşitsizliğin varlığını göstermektedir.
Hız oranı birden ne kadar büyük ise
gruplar arasındaki farklılık-eşitsizlik
de o kadar büyüktür.

Tablomuzu, UNICEF tarafından Şu-
bat 2011 tarihinde yayımlanan veri-
lerden, yukarıda tanımladığımız taraf-
sızlık ilkeleri ile hazırladık. NSA, ül-
kemizde en son 2008 yılında gerçek-
leştirildi. Bu nedenle ülkeleri seçerken,
kullanılan verileri 2007 ve 2008 yılla-
rında yapılmış NSA’lardan alınmış
olanları tercih ettik. Böylece bilimsel
yöntemin doğrulama aşamasında olması

gereken tarafsızlığımızı korumuş olu-
yoruz.

Hakkaniyet tablosunda, ülkelerden
17 tanesinin verilerinin, 2007 veya
2008 yıllarından birinde gerçekleştirilen
NSA’ya ait olduğunu saptadık. Türkiye,
sözünü ettiğimiz 17 ülke arasında
kGSMG yönünden en zengin ülke, Ar-
navutluk ve Mısır en zengin ikinci ve
üçüncü ülke konumunda. En yoksulları
Liberya ile Kongo. Nauru ile ilgili
bilgi yok.

Beş yaş altı çocuklarda düşük kilo-
luluk açısından ülkenin zenginleri ile
yoksulları arasında 17 ülke içinde eşit-
sizliğin en az olduğu iki ülke, Gine ve
Tacikistan. Gine aynı zamanda 17 ülke
arasında kGSMG’si en düşük dördüncü
ülke konumunda.

kGSMG açısından Türkiye’den sonra
3950 ABD$’ile Arnavutluk ikinci sı-
rada, Mısır 2070 ABD$’ı ile üçüncü
sırada yer alıyor. Mısır’da zenginlerle
yoksullar arasındaki eşitsizlik 1.4, Ar-
navutlukta 2.2’dir. Grup içerisinde Tür-
kiye’nin en yakın takipçisi Boliyya
olup, bu ülkede kGSMG 1630 ABD$
iken, eşitsizlik 3.8’dir.

Grubun lideri ise Türkiye. Onyedi
ülke arasında hem en zengin(kGSMG
8730 ABD$) hem de en eşitsiz(hız
oranı 8.4) ülke olarak iki alanda da bi-
rinci sırada. Zenginlik olarak en yakı-
nındaki ülkeden 2.2 kat daha zengin,
eşitsizlik olarak da en yakınındaki ül-

keden 2.2 kat daha eşitsiz bir ülke.
Bu çalışmamızı AKP Hükümeti’nin

Sağlık Bakanı sayın Prof.Dr. Recep
Akdağ’a ithaf ediyoruz. Yabancı der-
gilerde fotoğraflı makaleler ondaysa,
vatandaşın gerçek sağlık durumu-kar-
nesi de burada…

KAYNAK
UNICEF(2011), Dünya Çocuklarının Durumu

2011, (http://www.unicef.org/publications
/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02242011.
pdf)

Tablo. Ülkelerin nüfus ve sağlık araştırması
verilerine göre beş yaş altı çocuklarda 
düşük kilolu çocukların sıklığının 
zengin-yoksul farklılığı ve kişi başına düşen
Gayri Safi Milli Geliri(kGSMG)
(2007,2008)

Tıp Dünyası – DİYARBAKIR – Diyarbakır
Kocaköy ilçesinde görevli Dr. Bahar Tekin,
acil servis nöbeti sırasında, ilçe kaymakamı
Muhammed Gürbüz’ün sözlü ve fiziksel şid-
detine maruz kaldı. Kaymakam, TTB, bölge
tabip odaları, bölge meslek örgütleri ve kadın
hekimler tarafından protesto edildi. 

Dr. Bahar Tekin, 25 Nisan 2011 günü, ilçede
hastane bulunmaması nedeniyle görevli olduğu
Aile Sağlığı Merkezi’nde acil servis nöbeti
tuttuğu sırada Kaymakam tarafından yatalak
bir hastaya evde bakması için gönderilmek is-
tendi. Acil serviste hastalarını bırakamayacağını
ifade eden Dr. Bahar Tekin hastayı aldırmak
üzere eve ambulans gönderdi.

Bunun üzerine, Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen
Kaymakam Muhammed Gürbüz, Dr. Bahar
Tekin’e hakaretler savurup, küfür ederek, ağır
fiziksel şiddet uygulamakla kalmadı, Tekin’i
açığa aldı. Olayın Diyarbakır Tabip Odası ta-
rafından Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmesinin
ardından, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride
Aksu Tanık, Dr. Bahar Tekin’i telefonla ara-
yarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tanık,
her türlü tıbbi ve hukuksal desteği sunma ko-
nusunda, TTB’nin sonuna kadar Tekin’in ya-

nında olduğunu kaydetti. TTB Hukuk Bürosu
avukatları da, Dr. Bahar Tekin’in avukatı ile
iletişime geçerek hukuki süreçte de destek ve-
rileceğini bildirdiler. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bi-
laloğlu da, Kaymakam Muhammed Gürbüz’ü
arayarak görevi başında bir hekime ilçenin en
yüksek mülki amiri tarafından şiddet uygulan-
masının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Te-
kin’in açığa alınması için hiçbir haklı gerekçe
bulunmadığını belirten Bilaloğlu, bu haksız
uygulamanın hemen durdurulması gerektiğini
ve Türk Tabipleri Birliği’nin sonuna kadar Te-
kin’in destekçisi olacağını ifade etti. Bilaloğlu
ayrıca, İçişleri Bakanı Osman Güneş’i de tele-
fona aradı.

Diyarbakır’da basın toplantısı
Olayın ardından, bölge tabip odaları, Diyar-

bakır SES Şubesi, bölge sağlık meslek örgütleri
temsilcilerinin katılımıyla, Tekin’e uygulanan
şiddeti protesto etmek amacıyla bir basın açık-
laması düzenlendi. Diyarbakır’da 26 Nisan
günü gerçekleştirilen basın açıklamasına, TTB
adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Arzu Erbilici
ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı

Kolu adına Dr. Hicran İzci Yıldız da katıldı-
lar.

Erbilici burada yaptığı konuşmada, TTB
Merkez Konseyi’nin konuya duyarlılığını dile
getirdi. Erbilici, TTB Merkez Konseyi’nin hem
Bahar Tekin’in haklarının savunulması konu-
sunda hem de hekim ve sağlık çalışanlarına
şiddetin önlenmesi konusunda kararlılıkla mü-
cadeleye devam edeceğini dile getirdi. TTB
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun
açıklamasını da Dr. Hicran İzci Yıldız okudu. 

Kadın hekimlerin, sağlıkta yaşanan olum-
suzlukların hedef tahtası, günah keçisi olmayı
reddettiklerini belirten Yıldız, “Arkadaşımızın
maruz kaldığı erkek devlet şiddetini kınıyor,
hekim arkadaşımızdan özür dilenene ve
görevini kötüye kullanan ilçe kaymakamı
görevden alınana kadar bu olayın takipçisi
olacağımızı bir kere daha tekrarlıyoruz”
diye konuştu. 

Sağlıktaki olumsuzlukların sorumlusu
hekimler değil

Ortak açıklamada da, hekimlerin ve sağlık
çalışanlarının son yıllarda giderek artan
bir şekilde şiddete maruz kaldıkları
hatırlatılarak şöyle denildi: 

“Her gün meslektaşlarımız ül-
kenin değişik yerlerinde darp
ediliyor, yaralanıyor, sakat bı-
rakılıyor, öldürülüyor. Bir dok-
torun günde yüz, yüz yirmi has-
ta bakmasının, hastalara yeterli
süre ayıramamanın, acil servis-
lerdeki izdihamların sorumlusu
bizler değiliz. Sağlık kurumların-
daki düzensizliklerin, sağlıktaki
kötü yönetimlerin sorumlusu bizler
değiliz. Hastalarımızın ödediği “katılım
payları”nın “ilave ücretlerin” sorumlusu
bizler değiliz. Sürekli değişen uygulamaların,
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği
ilaçların sorumlusu bizler değiliz. Tam
tersine, aynı sağlık politikaları, vatandaşları
olduğu gibi bizleri de mağdur etmektedir.”
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Açıklamada, bölgede
arka arkaya mey-
dana gelen hekim-

lere yönelik şiddet olayları
şöyle sıralandı: 

“Diyarbakır Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Acil
doktoru Dr Sevgi Turan,
Ergani  Devlet Hastanesi’nde

Acil doktoru Dr. Volkan  As-
lan ve KBB  Uzmanı Op. Dr.

Talip Murat Eriman hasta ve
hasta yakınları tarafından darp edil-

di. Hakkari Yüksekova’ da Dr İbrahim
Aydın, normalde insanları koruma ve kollama
görevi yapması gereken polisler tarafından
sağlık merkezinin içine girilerek darp edildi.

İdil’ de görev yapan Dr Mehmet Şirin Nas
terlik ve pijamalı olduğu halde; “taş attığı
ve terör örgütü propagandası yaptığı” id-
diasıyla sokakta gözaltına alındı ve takiben
tutuklandı. Doktor arkadaşımızın kendi ifa-
delerine göre akşam saatlerinde evine giderken
sokakta güvenlik güçlerine taş atılmasını en-
gellemek ve yaralı memura yardım etmek
için olaya müdahil olmasının ardından, polis
tutanaklarına dayanılarak gözaltına alınması
ve ardından tutuklanması kaygı verici bir
durumdur. İnsanları tedavi etmeyi amaçlayan
bir doktorun kişilere taş attığı nerede gö-
rülmüştür? Gerçek olmayan tanık ve tuta-
naklarla bir doktorun tutuklanması kabul edi-
lemez.”

Hekimleri “Çalışmak istemeyen çeksin, gitsin” sözleriyle tehdit eden Başbakan’a yanıt: 

Hiçbir yere gitmiyoruz!
Hiçbir yere çekip gitmiyoruz

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının
“tebaa” değil, bu ülkenin yurttaşları
olduğunu belirten Bilaloğlu, Başbakan
bile olsa hiçbir yöneticinin hiçbir yurt-
taşa “çeker gidersiniz” deme hakkı
bulunmadığını kaydetti. Bilaloğlu şöyle
konuştu: 

“Biz hekimiz, sağlıkçıyız. Tıbbın
kurucuları İstanköy’lü Hipokrates’ten,
Bergama’lı Galenos’dan bu yana bu-
rada, bu topraklardaydık. Bugün de
buradayız. Acillerde, polikliniklerde,
laboratuvarlarda, ameliyathanelerde
gece gündüz çalışıyor; günde bir buçuk

milyon hasta muayene ediyoruz, yılda
altı milyon ameliyat yapıyoruz, 1,3
milyon doğum gerçekleştiriyoruz.

İnsan sağlığını pazarlık
konusu yapan biz değiliz

Bizim ne Pensylvania’da ikamet-
gâhımız, ne de İsviçre bankalarında
hesaplarımız var. Bu ülke insanlarının
sağlığını IMF, Dünya Bankası gibi
uluslararası sermaye örgütleriyle pa-
zarlık konusu yapan, sağlıkta özel-
leştirmeden nemalanan, ta yadigârı
vakıf hastanelerini, kamu binalarını
yağmalayan, ihale peşinde koşan biz

değiliz.
Biz, topluma adanmış bir mesleğin

onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bil-
gimizle, uzun yıllar süren eğitim ve
mesleki deneyimlerimize dayanan bi-
rikimimizle insanlara hizmet için ça-
lışıyoruz.

Her çeşidini gördük
Biz, yıllar içinde,“Doktorları ağaca

bağlayın da kaçmasınlar.” diyen dik-
tatör bozuntularını da, “Doktorların
gözü doymaz.” diyen kasaba siya-
setçilerini de, “Paracı doktorlar gü-
rültü yapıyor.” diyen sağlık yöneti-

cilerini de gördük/görüyoruz. Hepsi
gitti, biz kaldık; mesleğimiz ve meslek
onurumuz kaldı. 

Bugün de hiçbir yere çekip gitmi-
yoruz. Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin
çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla
mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıt-
mak için, dün, bugün olduğu gibi
yarın da burada, bu topraklarda kala-
cağız. Ne ülkemizden, ne mesleği-
mizden, ne hakkımız olanı istemekten,
ne de “İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık
Hizmeti” mücadelemizden vazgeç-
meyeceğiz. Çekip gitmemizi bekle-
yenlere duyururuz.”

Tıp Dünyası – ANKARA - İstan-
bul’da 29 Nisan günü çeşitli açılışlara
ve törenlere katılan Recep Tayyip Er-
doğan, 19-20 Nisan GöREV etkinliğine
katılan hekimleri tehdit etti.  

GöREV etkinliğine katılanları istis-
marcılıkla suçlayan Erdoğan, “Bu mes-
leğe girerken onlar yemin ederek
girdiler. Hiçbir dönemde devletin
yapmadığı ödeneği biz bu dönemde
yapıyoruz. Buna rağmen ideolojik

yaklaşımlarla vatandaşlarımızı mua-
yeneden imtina etmek suretiyle sağlık
hizmetinde grev uygulamasına gi-
denler bu milletten beddua alırlar
ve iflah etmezler. Çok açıkça söy-
lersiniz. Çalışmak istemiyoruz der-
siniz istediğiniz yere çeker gidersiniz.
Biz burada bu millete gönül vermiş
doktor, hemşire, sağlık memurları-
mızla yolumuza devam ederiz” dedi. 

Diyarbakır Kocaköy ilçesinin Kaymakamı Muhammed Gürbüz, görevi başındaki Dr. Bahar Tekin’e, sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Hekimlere yönelik şiddet ulaştığı bu ürkütücü
boyut, TTB, bölge tabip odaları, bölge meslek örgütleri ve kadın hekimler tarafından protesto edildi. 

Başbakan’dan ayrımcı 
ve tehditkar açıklama
Başbakan Erdoğan, GöREV etkinliğine katılan hekimleri
tehdit etti: “Grev uygulamasına gidenler bu milleten
beddua alırlar ve iflah etmezler. Çok açıkça söylersiniz;
çalışmak istemiyoruz dersiniz, istediğiniz yere çeker
gidersiniz”.

15 Mayıs 2011

Kadın hekime kaymakam şiddeti

TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Arzu Erbilici ve TTB Kadın Hekimlik ve
Kadın Sağlığı Kolu adına Dr. Hicran İzci Yıldız da katıldılar.

Baştarafı sayfa 1’de

Şiddet hız kesmiyor

Ülkeler                 Hız oranı         kGSMG           
(zengin/yoksul)          (ABD$)  

Gine 1.3 370
Tacikistan 1.3 700
Sierra Leone 1.4 340
Solomon Adası 1.4 910
Mısır 1.4 2070
Zambiya 1.5 970
Liberya 1.6 160
Kongo 1.8 160
Kamboçya 1.8 650
Bangladeş 1.9 590
Gana 2.2 700
Arnavutluk 2.2 3950
Nauru 2.7 -
Kenya 2.8 770
Mozambik 3.1 440
Bolivya 3.8 1630
Türkiye 8.4 8730

Sağlık Karnesi
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı 
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Tıp Dünyası – ANKARA –
Kütahya Gümüşköy yakınlarındaki
gümüş madeni tesislerinde mey-
dana gelen atık barajı setlerinden
birinin çökmesi ve sonucunda olu-
şan siyanür sızıntısı riski, bölgede
büyük bir tedirginlik ve korku ya-
rattı. Türk Tabipleri Birliği, bölgede
acilen kırmızı alarm verilmesi ge-
rektiğini açıkladı. TTB ve
TMMOB temsilcilerinden oluşan
bir heyet de, çökmenin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki olası et-
kilerini incelemek üzere, Kütah-
ya’ya gitti. 

Kütahya Gümüşköy yakınların-
daki gümüş madeni tesislerinde
meydana gelen atık barajı setle-
rinden birinin çökmesiyle büyük
bir çevre felaketi ile karşı karşıya
kalındı. TTB, konu ile ilgili olarak
10 Mayıs 2011 Salı günü yazılı
bir açıklama yaptı. Gümüş çıkarımı
sırasında kullanılan, tesisin atık
depolama barajındaki siyanürlü
suyun, yaşanan set çökmesi sonucu
çevre ve insan sağlığına yönelik
ölümcül tehlike oluşturabilecek
düzeyde olduğuna dikkat çekilen
açıklamada, “Böyle bir durumda
ilk olarak yapılması gereken ‘kır-
mızı alarm’ verilmesi iken resmi
görevlilerin tavır ve tutumları şaş-
kınlık uyandırmaktadır. Siyanürün

yol açabileceği çevre ve insan
sağlığı etkilerini düşünmek bile
bölgede ciddi düzeyde önlem al-
mayı gerektiriyor iken açıklama
ve yaklaşımlar beklentileri karşı-
lamamaktadır” denildi. 

Yetkilileri uyaran TTB Merkez
Konseyi alınması gereken önlem-
leri şöyle sıraladı: 

• Bölgede kaza alanına yakın
yerleşim birimleri tehlike geçin-
ceye kadar “koruyucu önlem” ola-
rak acilen boşaltılmalıdır.

• Bölgede ilgili uzmanlarca risk
analizi yapılmalıdır. Çevresel de-
ğerlendirmeler ve ölçümler hızla
gerçekleştirilmeli ve kamuoyu ile
paylaşılmalıdır. 

• Maden atık havuzlarında çevre
ve insan sağlığına aşırı derecede
zarar verebilme tehlikesi olan çok
çeşitli kimyasal maddeler bulun-
maktadır. Bu kimyasal maddelerin
kısa, orta ve uzun dönemli etkileri
vardır. Bu nedenle izlem ve mü-
dahaleler kısa, orta ve uzun vadeli
olarak planlanmalıdır. 

• Başta siyanür olmak üzere ma-
den atık su barajında yer alan
çeşitli maddeler solunum yolları
hastalıkları, sindirim sistemi has-
talıkları, karaciğer hastalıkları,
kanser vb. birçok sağlık sorunlarına
neden olmaktadır. Bölgede etki-

lenen nüfusun özellikleri belirle-
nerek sağlık sorunlarının izlemine
ve belirlenmesine ilişkin bir plan
oluşturulmalıdır. 

• Başta içme suyu olmak üzere
hava, su, toprak ve diğer alıcı
ortam analizleri gerçekleştirilme-
lidir. Bölgenin içme suyu kaynak-
ları belirlenmeli, içme suyunun
kirlenme riski konusunda bir risk
değerlendirmesi yapılmalıdır. 

• Bölgede oluşacak kirliliğin
meteorolojik şartlarla tarım alan-
larını etkileyeceği, çok geniş bir
bölgeye kirliliğin taşınabileceği
ve besin zincirinin de etkilenebi-
leceği unutulmamalıdır. 

• Bölge halkının korku dolu
bekleyişi psikolojik ve sosyal açı-
dan da olumsuzluklar getirmek-
tedir. Kamu yetkililerinin güven
verici tutum ve açıklama yapma-
maları bu durumu yoğunlaştır-
maktadır. Macaristan ve Romanya
gibi ülkelerde yaşanan benzer ka-
zalardan ders çıkarılmalı ve erken
dönemde önlemler alınmalıdır.
Gerekirse bu ülkelerdeki uzman-
lardan yardım talep edilmelidir. 

• Yaşanan basit bir maden kazası
değil bir çevre felaketidir. Dola-
yısıyla bu kapsamda yaklaşım,
algı ve müdahaleyi gerektirmek-
tedir.

Sağlık çalışanlarının sağlığı
için birlikte mücadele ediyoruz

Maden atık suyunda çevre ve insan sağ-
lığına zararlı çok sayıda madde yoğun
olarak bulunuyor. Bu maddelerin bir

kısmını kanserojen olduğu kesin olarak bilinen
kimyasal maddeler oluşturuyor. Ayrıca bu kimyasal
maddeler, kanser dışında solunum yolu hastalık-
larına, karaciğerde ve bağırsaklarda hasar gibi
sonuçlara da neden oluyorlar.

Bu maddeler arasında yer alan siyanür son de-
recede güçlü bir ayrıştırıcı ve kimyasal madde
pazarında çok önemli bir paya sahip. Birçok
toksik etkisi ve geçmişte gerçekleşmiş olan ciddi
kazalar da dikkate alındığında ağır yıkımlara yol
açtığı görülüyor. Siyanürün bazı formları, birkaç
saat ila birkaç gün içinde temas ettikleri neredeyse
her kimyasalla reaksiyona giriyor ve yüzlerce
çeşit yeni bileşik oluşturuyor. Bu durum başta in-
sanlar olmak üzere doğadaki hemen her canlıya
çok farklı biçim ve yollardan etki etmesi ve zarar
vermesine neden oluyor.

Bazı siyanür bileşikleri yıllarca karıştığı ortamda
kalabiliyor. Bu açıdan yaşanacak sızıntıların uzun
dönemli etkiler doğurması kaçınılmazdır. Roman-
ya’da gerçekleşmiş olan bir maden kazasının ar-

dından dört hafta sonra bile Tisza nehrinin yüzlerce
kilometrelik bölümlerinde toplam siyanür yoğun-
luğunun yükseldiği, kazanın nehirlerin bitki örtü-
sünü ve vahşi yaşamı mahvettiği saptanmıştır. 

Bazı araştırmacılar siyanür kullanılan bölgelerde
kullanımdan bir-iki yıl sonra bile çevrede anlamlı
düzeyde siyanür konsantrasyonlarına rastlamıştır.
Maden şirketlerinin sözcüleri siyanürün parça-
lanması sonucunda oluşan bileşiklerin sağlık so-
runlarına veya çevresel zararlara neden olmadığını
iddia etseler de yapılan araştırmalar işlemden ge-
çirilmiş cevherlerdeki siyanürün büyük bölümünün
zehir düzeyinde etki gösterebildiğine işaret et-
mektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (2006) standartlarına
göre içme suyunda bulunmasına izin verilen en
yüksek siyanür konsantrasyonu 0.07 ppm’dir. Si-
yanür zehirlenmesi, soluma, yutma veya temas
(cilt, göz) ile gerçekleşir. Bir çay kaşığı %2’lik
solüsyonunun veya 50-200 mg siyanür tuzunun
ağızdan alımı veya havaya karışmış siyanürün
50-100 mg’ının solunması insanların ölümüne
neden olur.

Uzun süreli siyanürle karşılaşma baş ağrısı,
halsizlik, sersemlik, koku ve tat duyusunda deği-
şiklik, boğazda irritasyon, iştah kaybı, isilik vb
belirtilere neden olur. Gana’da altın madenlerinin
yakınında yaşayan topluluklarda bu tip akut sağlık
etkilerine sık rastlandığı, yaşadıkları yer maden
atıkları ile bulaşmış olan diğer toplumlarda da
nedeni bilinmeyen ölümlerin gerçekleştiği bildi-
rilmektedir.

Siyanürün insan ve
çevre sağlığına
etkisi

Kütahya’da çevre felaketi
TTB ve TMMOB temsilcilerinden oluşan bir heyet, Gümüşköy yakınlarındaki gümüş
madeni tesislerinde meydana gelen çökmenin, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
etkilerini incelemek üzere, Kütahya’ya gitti. 

TTB-UDEK
Başkanı, ATO eski

başkanı, Hacettepe
Üniversitesi Tıp

Fakültesi’nin eski
dekanı ve duayen

cerrahlarından
Prof. Dr. İskender

Sayek emekli oldu.
Prof. Dr. İskender

Sayek’in emekli
olması nedeniyle

30 Mart 2011 günü
Hacettepe

Üniversitesi’nde
bir tören

düzenlendi. 

Tıp Dünyası – ANKARA – TTB Uz-
manlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
(UDEK) Başkanı, Ankara Tabip Odası
eski başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin (HÜTF) eski dekanı ve dua-
yen cerrah Prof. Dr. İskender Sayek, 35
yıl görev yaptığı fakültesinden emekli
oldu. Prof. Dr. İskender Sayek’in emekli
olması nedeniyle, 30 Mart 2011 günü Ha-
cettepe Üniversitesi’nde bir tören düzen-
lendi. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi M
Salonu’nda düzenlenen ilk törende H.Ü.
Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener, HÜTF
Dekanı Prof. Dr. Sarp Saraç, Genel Cer-
rahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Zafer Öner, HÜTF Tıp Eğitimi ve Bilişimi
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Melih

Elçin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yücel Tanyeri, HÜTF öğrencisi
Dr. Yılmaz Yıldız birer konuşma yaptılar.
Törende son olarak Prof. Dr. İskender Sa-
yek söz aldı. Daha sonra ATO Yönetim
Kurulu üyesi Doç. Dr. Selçuk Dağdelen,
Prof. Dr. Sayek’e ATO’nun plaketini ver-
di.

Törenin öğleden sonraki bölümünde,
“Tıp Eğitiminde Niteliğin Sürdürüle-
bilirliği” konulu bir panel düzenlendi.
Doç. Dr. Melih Elçin’in yönettiği panele,
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayça Vitrinel, TTB Merkez
Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride
Aksu Tanık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Dr. Halil İbrahim Durak ve HÜTF öğ-
rencisi Yusuf Çamırcı konuşmacı olarak
katıldılar. 

Panelin ardından düzenlenen “Tıp Eği-
timinde Sayek Etkisi” konulu forumda,
“Nitelikli Tıp Eğitimi İçin Kararlılık
Bildirgesi” imzalandı. Hacettepe Üniver-
sitesi öğretim üyeleri ve asistanlarının
yanı sıra, Sayek’in ailesi, yakınları ve
dostlarının da katıldığı forumda, konuklar
“Bendeki Sayek Etkisi” başlığında Prof.
Dr. İskender Sayek hakkındaki duygu ve
düşüncelerini paylaştılar. Sayek’in kızı
Selin Sayek Böke’nin aile adına yaptığı
konuşma, duygulu anların yaşanmasına
neden oldu. Tören, Sayek’in doğum gü-
nünün de kutlandığı kokteyl ile sona erdi. 

Tıp Dünyası – ANKARA - Dünyada
olduğu gibi ülkemizde de sağlık emekçi-
lerinin sağlığı, çeşitli nedenlerle tehdit al-
tında. Sağlık emek ve meslek örgütleri,
yaşananların görünür hale getirilmesi, ne-
denleriyle birlikte çözüm önerilerinin sap-
tanması, hem sağlık emekçileri hem de
kamuoyunda konunun bilinmesinin sağ-
lanması amacıyla, 11-13 Kasım 2011 ta-
rihinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3.
Ulusal Kongresi’nin düzenlenmesini ka-
rarlaştırdılar.

Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık
İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES), Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği (SHUD), Türk Dişhekimleri Birliği
(TDB), Türk Ebeler Derneği (TED), Türk
Eczacıları Birliği (TEB), Türk Hemşireler
Derneği (THD), Türk Medikal Radyotek-
noloji Derneği (TMRT-DER), Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB), Türkiye Diyetisyenler
Derneği (TDD) ve Türkiye Fizyoterapistler
Derneği (TFD), bu konuya dikkat çekmek
ve Kongre’nin duyurusunu yapmak ama-
cıyla, 26 Şubat günü TTB’de bir araya
gelerek bir basın toplantısı düzenlediler. 

Ortak açıklamayı SES Genel Başkanı
Bedriye Yorgun’un okuduğu basın top-
lantısına, TTB adına Merkez Konseyi
üyesi Doç. Dr. Özlem Azap, Prof. Dr.
Onur Hamzaoğlu, Dr. Hasan Ogan,
TDB adına Serdar Sütçü, TEB adına
Serkan Mercan, THD adına Özlem Öz-

kan, Dev Sağlık İş adına Funda Keleş,
TMRT-DER adına Nezaket Özgür, TFD
adına Nurşen Yılmaz Badi ve SES adına
Ümit Doğan katıldılar.

Çalışma düzenlemeleri emekçiler
aleyhine

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağ-
lık hizmetini üretenlerin, sağlık emekçi-
lerinin sağlığının çalışma yaşamından kay-
naklanan bildik tehlike ve riskler nedeniyle
tehdit altında olduğuna dikkat çekilen
açıklamada, Türkiye’de özellikle 1990’lı
yıllardan itibaren çalışma yaşamında tüm
emekçiler aleyhine olan düzenlemeler ve
hak gasplarının sağlık emekçilerini de
olumsuz etkilediği vurgulandı. 

İşsizlik ve örgütsüzlük hak aramayı
güçsüzleştiriyor

Önceden büyük çoğunluğu kamuya ait
olan sağlık kurumlarındaki istihdam biçi-
minin, yerini artarak özel sektöre bıraktığına
dikkat çekilen açıklamada, özel sektörün
kar hedefi ve hırsının vahşi rekabeti de
birlikte getirdiği, yaygınlaşan rekabetin
sağlık emekçilerinin daha düşük ücretle,
güvencesiz ve daha kötü koşullarda çalış-
tırılmasını koşulladığı aktarıldı. Açıkla-
mada, yaygın işsizlik ve örgütsüzlüğün
de hak aramayı güçsüzleştirdiği, sağlık
emekçilerini olumsuzluklara boyun eğmeye
zorladığı belirtildi. 

İş kazaları artıyor
Açıklamada, çalışma yaşamındaki bu

sorunların, iş kazaları nedeniyle sakatlanan
hatta yaşamını yitiren, meslek hastalığına
yakalanan sağlık emekçilerinin sayılarının
da yıllar içerisinde artmasına neden olduğu
vurgulandı.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı III. Ulusal
Kongresi 

Yaşananların görünür hale getirilmesi,
nedenleriyle birlikte çözüm önerilerimizin
de saptanması, hem sağlık emekçileri hem
de kamuoyunda konunun bilinmesinin
sağlanmasına yönelik olarak yıllardır ça-
lışan sağlık meslek ve emek örgütleri, ilki
1999 yılında, ikincisi 2001 yılında ger-
çekleştirilen “Sağlık Çalışanlarının Sağ-
lığı” kongrelerinin bu yıl da üçüncüsünü
gerçekleştirecekler. Basın toplantısında
ayrıca, tüm sağlık emekçileri, örgütlü ya-
pıları çatısında kongreye ve bu konuda
sürdürülecek mücadele katılmaya davet
edildiler. 

Tıp Dünyası Gazetesi’ne www.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Sağlık meslek örgütleri, sağlık
çalışanlarının sağlığı için birlikte

mücadele etme kararı aldı. Bu
amaçla 11-13 Kasım 2011

tarihlerinde Sağlık Çalışanlarının
Sağlığı III. Ulusal Kongresi

düzenlenecek. 

Duayen cerrah emekli oldu
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