G(ö)reve devam

TTB, Ýsrail’in ABD destekli olarak Lübnan’a yönelttiði operasyona karþý,
“Bu saldýrganlýðý durdurun” çaðrýsýyla imza kampanyasý baþlattý. Birleþmiþ
Milletler Genel Sekreterliði, TBMM, Dünya Tabipler Birliði, Ýsrail Tabipler
Birliði Baþkanlýklarý’na
bu çaðrýyla mektup gönderen TTB, 20 Aðustos’ta Ýstanbul’da mitinge hazýrlanýyor.  Sayfa 8’de

Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri
Birliði’nin 2 yýldýr gerçekleþtirilemeyen Büyük
Kongresi 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde yapýldý. TTB yönetimine iki grubun aday olduðu kongrede seçimi Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliði Grubu kazandý. Prof. Dr. Gençay Gürsoy
TTB Merkez Konseyi Baþkaný olurken, Etkin Demokratik TTB Grubu, “G(ö)REV’e devam” mesajý verdi.
TTB’nin 54. Büyük Kongresi 24 Haziran
Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi Abdülkadir Noyan Toplantý Salonu’nda baþladý. Açýlýþ ve saygý duruþunun ardýndan Divan Baþkanlýðý seçimine
geçildi. Kongrede seçime katýlacaðýný açýklayan Etkin Demokratik TTB Grubu
ve Ulusal Hekim Dayanýþmasý Grubu’nun adaylarý arasýnda yapýlan oylamada,
devamý sayfa 4’te

TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý

Türk Tabipleri Birliði’nin 54. Büyük
Kongresi 24-25
Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim
sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliði
Grubu yönetime gelirken, Prof.
Dr. Gençay Gürsoy TTB Merkez
Konseyi Baþkaný oldu.
Saðlýkta Dönüþüm’e tepki

Bu saldýrganlýðý
durdurun!

 Sayfa 4’te

dýþarýdan
göz ...
“...Ýþsiz kalmamak ya da bir iþe sahip
olmak için birbirleri ile kýyasýya rekabet eden insanlar, ne yazýk ki, bu arada sistemin istediði uysal, itaat eden insanlara
dönüþür. Böylece, yeni düzenlemelere
etkili bir þekilde karþý çýkmaz. Týpký, sosyal güvenlik reformu adý altýnda yapýlan
yasal düzenlemelerde olduðu gibi...”
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Doç. Dr. Yüksel Akkaya yazdý. 

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði’ni deðiþtirdi

Ozlük haklarýna
týrpan
Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði’ni deðiþtirdi.
Yeni düzenlemeyle, “geçici” görevlendirmeler,
“asli” görevlendirmeye
dönüþtürülmeye elveriþli
hale getirildi. Yeni bir
personel daðýlým cetveli
hazýrlanarak, “kadro fazlasý” olarak görülenlerin, Valilikler kanalýyla
boþ kadrolara atanmasýna olanak saðlandý.

Týp Dünyasý -ANKARA - Saðlýk
Bakanlýðý, 24 Haziran 2006 tarihinde
yaptýðý yeni bir düzenlemeyle, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði’nde
deðiþikliklere gitti. Yeni düzenleme
saðlýk personelinin özlük haklarýnda
telafisi mümkün olmayan zararlara
yol açabilecek deðiþiklikler içeriyor.
TTB Merkez Konseyi, yönetmeliðin
iptali için dava açtý.
Atama ve Nakil Yönetmeliðine eklenen Personel Daðýlým Ýlkeleri 24
Haziran 2006 tarihli ve 26208 sayýlý
Resmi Gazete’de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Personel Atama ve Nakil
Yönetmeliði’nde yapýlan ek ve deðiþiklikler için Türk Tabipleri Birliði’nin görüþü alýnmadý.

Aile hekimliði ve saðlýkta
dönüþüm protesto edildi

Eskiþehir’de “Saðlýkta Kandýrmacaya Hayýr” mitingi
Eskiþehir’de 48 sendika ve meslek örgütünün
katýlýmýyla gerçekleþtirilen mitingde, aile hekimliði ve
saðlýkta dönüþüm programý protesto edildi.  Sayfa 5’te

gündem ...
Dr. Füsun Sayek

Herkese merhaba, *

A

ranýzda olamadýðým
için üzgünüm, ancak
yüreðim ve düþüncedevamý sayfa 3’te
lerim sizinle…

Yeni
düzenlemeyle, her
ilde bir “istihdam planlama komisyonu” oluþturulmasý öngörülüyor. Bu komisyonda,
meslek örgütlerinin ve ilgili sendikalarýn temsilcilerine yer verilmiyor.
Yeni düzenlemede, ek bir personel
daðýlým cetveli hazýrlandý. Personel
daðýlým cetvelinin hangi kriterlere dayanarak hazýrlandýðý belirtilmiyor.
Cetvelin, saðlýk birimlerinin iþ yükü,
hizmetin nitelikli, etkin ve verimli biçimde sürdürülebilmesi dikkate alýnmaksýzýn, salt nüfusa bakarak hazýrlandýðý görülüyor.

Valiliklerce atama
Yeni düzenleme, personel daðýlým
cetvelinde “kadro fazlasý” olarak görülen saðlýk birimlerinde görev yapan
hekimlerin, açýk bulunan kadrolara ilgili komisyon tarafýndan Valilik kanalýyla görevlendirmesinin yapýlmasýný
devamý sayfa 5’te
öngörüyor.

Saðlýk çökertiliyor!
Maliye Bakanlýðý’nca 1 Temmuz tarihinde yürürlüðe
konan “tedavi yardýmýna iliþkin uygulama tebliði” ile
“vaka baþý” ödeme sistemi baþlatýldý. Hastaneler için kaos anlamýna gelen teblið, hastalarýn hizmet alýmýný zorlaþtýrýyor, hekimlik uygulamalarýna da müdahale ediyor.

Týp Dünyasý - ANKARA - AKP
Hükümeti saðlýk hizmetini sýnýrlayan
ve sürekli cepten ödemeleri zorunlu
kýlan Genel Saðlýk Sigortasý(GSS)’ný
uygulama tarihi olan Ocak ayýný beklenmeden bir teblið ile fiilen yürürlüðe koydu. 1 Temmuz 2006 tarihinde
yürürlüðe giren, Maliye Bakanlýðý’nýn
Tedavi Yardýmýna iliþkin uygulama

TTB Merkez Konseyi Akdað ile görüþtü

1 Temmuz’da yayýmlanan “tedavi
yardýmýna iliþkin uygulama tebliði”nin
öne çýktýðý görüþmede, saðlýk
ortamýnýn acil sorunlarýna iliþkin
talepler ve çözüm önerileri iletildi.
hekimlik uygulamalarýna bir müdahale
olduðunu söyledi. TTB olarak, tebliðin
toplum saðlýðýný olumsuz etkileyeceðini düþündüklerini belirten Gürsoy, uygulamadan en çok hastalarýn etkileneceðine dikkat çekti. Gürsoy, tebliðin
hastalara ek mali yük getireceðini, saðlýk hizmetine ulaþýmýný engelleyeceðini

ve vatandaþlýk haklarýnýn ihlaline yol açabileceðini kaydetti.
Uygulamanýn tasarruf saðlamayacaðýnýn açýk olduðunu vurgulayan Gençay Gürsoy, tebliðin yaratacaðý olumsuzluklarla ilgili olarak þunlarý söyledi:
“Bu teblið taný yetersizliðine nedevamý sayfa 3’te
den olabilecektir.

Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi’nin temaslarý

Sezer’le saðlýk ortamý

Teziç'le týp eðitimi

TTB Merkez Konseyi, 19 Temmuz’da Cumhurbaþkaný Sezer’i
Çankaya Köþkü’nde ziyaret etti.
Bir saat süren görüþmede saðlýk
ortamýnda son dönemde yaþanan
sorunlar ve çözüm önerileri ele alýndý. Konuyla ilgili bir dosya Sezer’e sunuldu.  Sayfa 4’te

TTB Merkez Konseyi, yeni týp
fakültelerinin açýlmasý, týp fakültesinde okuyan öðrenci sayýsý,
öðretim üyeleri ve yardýmcýlarýnýn
özlük haklarý, tam zamanlý çalýþma
ve iþyeri hekimliði eðitimleri konularýný YÖK Baþkaný Teziç ile
görüþtü.  Sayfa 4’te

c m y k

tebliði ile kamu ya da özel tüm saðlýk
kurumlarýnda verilecek saðlýk hizmetlerine iliþkin olarak “vaka baþý” ödeme sistemi baþlatýldý. Bu teblið, kamu-özel ayrýmý olmaksýzýn hizmet
hastanesinden, týp fakültesi hastanesine kadar tüm hastaneler için kaos anlamýna geliyor, hekimlik uygulamaladevamý sayfa 5’te
rýna da müdahale

TTB’den açýklama: Saðlýktan tasarruf edilemez!

Akdað’a teblið tepkisi
Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi, 12
Temmuz 2006 Çarþamba günü, Saðlýk
Bakaný Recep Akdað ile yeni dönemin
ilk görüþmesini yaptý. Maliye Bakanlýðý’nca 1 Temmuz’da yayýmlanan “tedavi yardýmýna iliþkin uygulama tebliði”nin öne çýktýðý görüþmede, TTB
Merkez Konseyi saðlýk ortamýnýn acil
sorunlarýna iliþkin talep ve görüþlerini
Saðlýk Bakaný’na iletti.
Görüþmeye, TTB Merkez Konseyi
Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy ile
birlikte tüm Merkez Konseyi üyeleri
katýldý. Görüþmeden kýsa süre önce yayýmlanan tedavi yardýmýna iliþkin teblið, basýn mensuplarýnýn da yoðun ilgisi
nedeniyle öne çýktý. Gürsoy, tebliðin

Sayfa 7’de

 Sayfa 5’te

T TB Merkez
Konseyi Baþkaný
Prof. Dr.
Gençay Gürsoy:
“Saðlýk Bakaný
TTB’yi
suçlayarak
popülizm
yapýyor”

2. S a y f a d a
Aile hekimliðine Ýzmir tepkisi

5. S a y f a d a
Bir paket tedavi...
Avukat Mustafa Güler Hukuk
Köþesinde yazdý

7. S a y f a d a

Mecburi hizmet ile ilgili
her þey…

7. S a y f a d a

Bakan’dan MR polemiði

7. S a y f a d a
Saðlýðýn sorunu “yönetim”

8. S a y f a d a

Kadýn hekim olmak

8. S a y f a d a
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Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy:

Saðlýk Bakaný TTB’yi suçlayarak
popülizm yapýyor
S

aradabir...

“Keriz silkeleme operasyonu”
Dr. Eriþ Bilaloðlu*

izce böyle bir operasyon/ameliyat var mý? Bütçe Uygulama Talimatý’nda (BUT) nerede yer alýyor olabilir?

Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Saðlýk Bakanlýðý’nýn iktidarýn ilk günlerinde
“vitrine koyduðu” Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn tökezlediðini ve artýk gözlerden gizlenmeye
çalýþýldýðýný söyledi. Saðlýkta
Dönüþüm Programý kapsamýnda
gündeme getirilen hazýrlýksýz,
hesapsýz ve aceleye getirilmiþ giriþimlerle saðlýk sisteminin tam
bir yap-boz tahtasýna çevrildiðini
belirten Gürsoy, bu ortamda Saðlýk Bakaný’nýn halen Türkiye’nin
birinci saðlýk sorunu olarak “hekim yetersizliðini” göstermeye
çalýþtýðýný ve TTB’yi suçladýðýný
belirtti. Gürsoy, “Saðlýk Bakaný,
TTB’yi suçlayarak popülizm
yapmaya çalýþýyor. Sanki
TTB’nin elinde yaptýrým gücü
varmýþ, Saðlýk Bakanlýðý iþleri
tam düzelteceði sýrada TTB engel çýkarýyormuþ gibi” diye konuþtu.

Zaman ne kadar ekonomik kullanýlýrsa
kullanýlsýn bir iki gün
süren, 400-500 delegenin katýldýðý genel
kurullarda kapsamlý
tartýþmalar yapýlamaz. Belki de doðru
olan format, Batýdaki
sosyal demokrat parti
genel
kurullarýna
benzer þekilde, ana
tartýþma konularýný
bütün bir çalýþma dönemine yayarak olgunlaþtýrmak, genel
kurullarý netleþtirilmiþ, iyi formüle edilmiþ, temel tercihler
konusunda baðlayýcý
kararlarýn alýndýðý
toplantýlara dönüþtürmektir.

9 4 yýl sonra ortada SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý’na

devri dýþýnda programýn ülke çapýnda uygulamaya konulan hiçbir unsuru yoktur.
9 Düzce uygulamasýndan, dönüþüm adýna cesaret verici hiçbir sonuç
elde edilmemiþken, yeni iller aile hekimliði sistemi içine sokulmaya çalýþýlýyor.
9 Saðlýk Bakanlýðý, hekim sayýsýný artýrarak hekimleri iþsizlik
tehdidi altýnda daha kolay yönetmek istiyor.
9 Hazýrlýksýz, hesapsýz, aceleye getirilmiþ giriþimlerle saðlýk sistemi tam bir yap-boz tahtasýna çevrilmiþken, Saðlýk
Bakaný “Türkiye’nin birinci sorunu hekim yetersizliðidir”
diyor ve TTB’yi suçluyor. Sanki TTB’nin elinde yaptýrým
gücü varmýþ, Saðlýk Bakanlýðý iþleri tam düzelteceði sýrada TTB engel çýkarýyormuþ gibi.
mine yayarak olgunlaþtýrmak,
genel kurullarý netleþtirilmiþ, iyi
formüle edilmiþ, temel tercihler
konusunda baðlayýcý kararlarýn
alýndýðý toplantýlara dönüþtürmektir.
Öte yandan bazý eksikliklerine karþýn 54. Genel Kurul’un,
TTB’nin AKP iktidarýnýn “Saðlýkta Dönüþüm Programý”na
karþý yürüttüðü kararlý muhalefeti onayladýðýný ve önümüzdeki
dönemde de bu temel eksene
baðlý kalýnmasý konusunda bir irade ortaya koyduðunu söyleyebiliriz.

- TTB’nin 54.Genel Kurulu’nda seçilen yeni Merkez
Konsey’in Baþkaný olarak
Genel Kurul’u nasýl deðerlendiriyorsunuz?

- Odalar tarafýndan hazýrlanmýþ “Karar Tasarýlarý” üzerinde tartýþmaya da vakit
kalmadý…
Evet vakit kalmadý. Ama kalsaydý da, siyaset yapma tarzý ve
demokrasi anlayýþý bakýmýndan
genel kurula damgasýný vuran
kutuplaþma, karar tasarýlarýnýn
saðlýklý ve yapýcý bir þekilde tartýþýlýp sonuca baðlanmasýna pek
elvermeyecekti diye düþünüyorum.
Bildiðiniz gibi, çoðunluðu
Güneydoðu illeri tabip odalarý tarafýndan hazýrlanmýþ “Kürt Sorununun Demokratik Çözümü” konulu karar tasarýlarý, genel kurul öncesinde “MilliyetçiMukeddesatçý” muhalefet koaliasyonu tarafýndan “bölücülük”
nitelemesi ile suçlandý. Kürt sorunu diye bir sorunun varlýðýndan söz edenler “vatan hainliði”
anlamýna gelen aðýr ifadelerle
hedef gösterildi. Böylesine katý
milliyetçi reflekslerle, býrakalým
kürt sorununu, trafik sorunu konusunda bile nesnel gerçeklere
dayanan soðukkanlý bir fikir tartýþmasý yapmak olanaðý yoktu.
Korkarým bu tehlikeli ayrýþma
sadece TTB genel kurullarý için
deðil bu ülkedeki bütün platformlar için geçerlidir.

54. Genel Kurul 4. yýllýk bir
aradan sonra yeni delege oranlarý
ile ve oldukça yüksek bir katýlýmla toplandý. Bu uzun ara nedeniyle ister istemez çalýþma raporu da uzun ve yoðundu. Zaman,
rahat bir tartýþma süresine olanak
tanýyacak þekilde ekonomik kullanýlamadý. Baþkanlýk Divaný’nýn
konuþma sürelerine müdahale etmemesi, zaman sýkýþýklýðýný daha
da artýrdý. Bu yüzden TTB’nin önümüzde dönemde izleyeceði temel çalýþma ekseni üzerinde ufuk
açýcý, yol gösterici tartýþmalar yapýlamadý. Ama zaten genel kurullarýn alýþýlmýþ formatý bu tür verimli tartýþma platformlarýnýn oluþmasýna elveriþli deðildir. Zaman ne kadar ekonomik kullanýlýrsa kullanýlsýn bir iki gün süren,
400-500 delegenin katýldýðý genel kurullarda kapsamlý tartýþmalar yapýlamaz. Belki de doðru olan format, Batýdaki sosyal demokrat parti genel kurullarýna
benzer þekilde, ana tartýþma konularýný bütün bir çalýþma döne-

- Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn bugün vardýðý aþamayý nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Doðrusu bu konuda söylenecek her þey söylendi. AKP iktidarýnýn programýný açýkladýðý ilk
günden itibaren de söyleniyor.
Herkesin bildiði gibi bu programýn patenti AKP hükümetine ait
deðildir. 1980’li yýllardan bu yana gelen her hükümete sunulan
hazýr, prototip Dünya Bankasý
(DB) saðlýk reformu dosyalarýdýr
söz konusu olan. Ýlki Özal hükümetine sunulmuþtur. Bu yüzden
TTB’nin son 20-25 yýllýk döneminde yönetim kadrolarýnda çalýþanlar bu programý iyi tanýrlar.
AKP, neoliberal dünya sisteminin saðlýk ve eðitim alanlarýný uluslararasý piyasaya açma giriþimlerini gözü kapalý uygulamaya koymaya çalýþan ilk hükümet
oldu. Bu cesareti nereden aldýðýný hepimiz biliyoruz: Yüzde 25 Yüzde 30 oy oraný ile TBMM’de

TTB’nin 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilen 54. Büyük Kongresi’nde seçilen yeni
Merkez Konseyi’in baþkaný olan
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, saðlýk
ortamýna ve önümüzdeki dönem
TTB’nin çalýþmalarýna iliþkin olarak Týp Dünyasý’nýn sorularýný
yanýtladý:

yüzde 60’lýk bir çoðunluk elde
etmiþ olmanýn “dayanýlmaz hafifliði” ile DB projelerinin üstüne atlanmýþ ve Saðlýkta Dönüþüm Programý adýyla hükümetin
vitrinine konmuþtur. AKP kadrolarýna bu projenin kolayca uygulanabileceði konusunda cesaret
veren, mevcut sistemin ileri derecede arýzalý ve hantal oluþuydu.
Kimse ülkedeki saðlýk sisteminden memnun olmadýðý için yapýlacak her deðiþikliðin eskisinden
daha iyi sonuçlar vereceði ve bir
iyileþtirme olarak algýlanacaðý
var sayýlýyordu. AKP’nin dikkate
almadýðý ya da deðerlendirme
hatasý yaptýðý husus, dosyada
TTB konusunda yapýlan uyarýydý. Bilindiði gibi DB projesinde
sistemdeki köklü deðiþikliðe karþý TTB ve benzeri kuruluþlarýn
direnç gösterebileceði uyarýsý yapýlýyordu. Bu uyarý AKP iktidarý
tarafýndan hafife alýnmýþtýr.

4 yýl sonra ortada
SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý’na devri dýþýnda
programýn ülke çapýnda uygulamaya
konulan hiçbir unsuru yoktur. Aile hekimliði hala pilot uygulama aþamasýndadýr ve
þimdiden geniþlemeye karþý sancýlý bir direnç vardýr. Düzce
uygulamasýndan, dönüþüm adýna cesaret
verici hiçbir sonuç
elde edilmemiþken,
yeni iller sistem içine
sokulmaya çalýþýlýyor.
Mecburi hizmet uygulamasý tam bir çýkmaz içindedir. Hekim
ve saðlýk çalýþanlarýnýn istihdamý giderek
kaotik bir hal alýyor.
Bu gün gelinen noktada, 4 yýl
sonra ortada SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý’na devri
dýþýnda programýn ülke çapýnda
uygulamaya konulan hiçbir unsuru yoktur. Aile hekimliði hala
pilot uygulama aþamasýndadýr ve
þimdiden geniþlemeye karþý sancýlý bir direnç vardýr. Düzce uygulamasýndan, dönüþüm adýna
cesaret verici hiçbir sonuç elde edilmemiþken, yeni iller sistem içine sokulmaya çalýþýlýyor. Mecburi hizmet uygulamasý tam bir
çýkmaz içindedir. Hekim ve saðlýk çalýþanlarýnýn istihdamý giderek kaotik bir hal alýyor. Ýktidarýnýn 4. yýlýnda birden bire “Ýstanbul’a mecburi hizmet koyacaðýz” diyerek AKP hükümeti bu

kaosu açýkça itiraf etmiþtir.

- Son dönemde yaþama geçirilen 1 Temmuz kararnamesi, atama nakil yönetmeliði
gibi uygulamalarla ortam iyice kaotik hale gelmiþken,
Saðlýk Bakaný’nýn hala çeþitli
konularla ilgili olarak Türk
Tabipleri Birliði’ni suçlamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?
1 Temmuz kararnamesi ve ilaç sýnýrlamalarýyla ilgili tepkilerin daha dumaný tüterken, bu kez
“Atama-Nakil Yönetmeliði”,
“Hizmet Puaný” vb. uygulamalarla hekim kitlesi iyiden iyiye
tedirgin hale getirilmiþtir. Bütün
bu hazýrlýksýz, hesapsýz, aceleye
getirilmiþ giriþimlerle saðlýk sistemi tam bir yap-boz tahtasýna
çevrilmiþken, Saðlýk Bakaný
“Türkiye’nin birinci sorunu
hekim yetersizliðidir” diyor ve
TTB’yi suçlamayý sürdürüyor.
Sanki TTB’nin elinde yaptýrým
gücü varmýþ, Bakanlýk hekim sayýsýný artýrmak üzere yeni týp fakülteleri açmak isterken TTB engel oluyormuþ gibi bir mesaj vererek popülizm yapmak istiyor.
Kendi yasalarýyla, asgari ücret
belirleme hakký TTB’nin elinden
alýnmýþken hala “TTB 450
YTL’ye MR çekilsin istiyor”
gibi gerçek dýþý suçlamalara bel
baðlýyor.
Hekim istihdamý sorununa
nasýl bir çözüm getireceðini bilemeyen Saðlýk Bakanlýðý’nýn asýl
niyetinin, sayýyý artýrarak hekimleri iþsizlik tehdidi altýnda daha
kolay yönetmek olduðunu hepimiz biliyoruz. Ne var ki niyetleri
olsa da bunu realize etmenin bugünden yarýna mümkün olmadýðý
ortadadýr. Bakanýn kendisi bile
“hekim ithali” yoluyla kamu alanýndaki sorunlarýn çözülemeyeceðini itiraf etmiþ bulunuyor.
Saðlýkta dönüþüm programýnýn en önemli ayaklarýndan biri
olan Genel Saðlýk Sigortasý konusunda ise henüz ortada uygulamaya geçmiþ bir adým yok. Finansman sorunu hala çözülmüþ
deðil. Prim toplama konusunda
Bað-Kur örneði ortada dururken,
bütün bir saðlýk sistemini bunun
üzerine bina etmenin risklerinin
kendileri de farkýnda. Birbiri ardýna “saðlýkta tasarruf” genelgeleri yayýnlamaya baþlayan hükümetin, GSS ile ilaç ve teknoloji
harcamalarýnýn daha da artacaðýný bilmemesi mümkün deðil.
Belki de bu yüzden uygulama seçim döneminin ötesine doðru itiliyor.
Kýsaca iktidara gelirken
AKP’nin, hükümet programýnýn
vitrinine yerleþtirdiði “Saðlýkta
Dönüþüm Programý” artýk
mümkün olduðu kadar gözlerden
gizlenmeye çalýþýlýyor. Saðlýk
Bakaný programýn tökezlemesini,
dönüp dolaþýp hekim sayýsýnýn
yetersizliði ile açýklamaya, onun
da sorumluluðunu TTB’ye yükc m y k

lemeye uðraþýyor. Temmuz’un ikinci yarýsýnda Ýstanbul’daki saðlýk kuruluþlarýný “teftiþ” (!) ederken, basýnla her yüzyüze geldiði
zaman, ilk yaptýðý þey TTB’yi
suçlamak oluyordu. Sanki
TTB’nin bir yaptýrým gücü varmýþ da bakanlýðý tam iþleri düzelteceði sýrasý da TTB engel çýkarýyormuþ gibi.

Hekim istihdamý sorununa nasýl bir çözüm getireceðini bilemeyen Saðlýk Bakanlýðý’nýn asýl niyetinin,
sayýyý artýrarak hekimleri iþsizlik tehdidi altýnda daha kolay
yönetmek olduðunu
hepimiz biliyoruz. Ne
var ki niyetleri olsa
da bunu realize etmenin bugünden yarýna
mümkün olmadýðý ortadadýr. Bakanýn kendisi bile “hekim ithali” yoluyla kamu alanýndaki sorunlarýn
çözülemeyeceðini itiraf etmiþ bulunuyor.

- Yeni TTB Merkez Konseyi olarak Saðlýk Bakaný ile
yaptýðýnýz görüþmede hekim
sayýsý konusu gündeme gelmiþ miydi?
Evet, Bakanla görüþmemizde
hemen her konuyu gündeme getirdik. Bu arada hekim sayýsý ile
ilgili görüþlerini de dinledik. Bakanlýk hesaplarýný, hekimlerin
günlük muayene sayýlarý üzerinden yapýp bazý rakamlara ulaþýyor. Hekim ihtiyacýnýn belirlenmesinde temel bilimsel kriterler
dikkate alýnmadan, halk saðlýðýný
bir poliklinik hizmeti gibi görmenin yanlýþ olduðunu ifade etmeye çalýþtýk. Baþka bir çok konuda olduðu gibi bu konuda da
görüþ birliðine varamadýk. Bizim
önerimiz, bu sorunu ve “hekim
istihdamý” sorununu, bilimsel
bir sempozyumda tartýþmak oldu.
“TTB’nin zaten böyle bir hazýrlýðý var, siz de görüþlerinizi
ortaya koyarsýnýz” dedik. Hatta
Bakan “bundan böyle konularý
medya aracýlýðý ile deðil doðrudan yüzyüze tartýþalým” dedi.
Biz de buna daima hazýr olduðumuzu ifade ettik. Ne var ki daha
aradan iki hafta geçmeden Bakanýn “Ýstanbul’a mecburi hizmet” koyacaðýný medya aracýlýðý
ile öðrendik.
Bu vesile ile son genel kurulunda TTB yönetimini Bakanlýkla diyalog kurma konusunda ça-

Operasyon olduðuna göre cerrahi uygulamalar adý altýnda yer
alýr da; acaba baþ ve boyun cerrahisinde mi, kafa travmalarýnda
mý, yoksa omurga cerrahisi bölümünde mi?..
Yoksa bu bir genel týbbi iþlem olmasýn?
O zaman BUT’un genel uygulamalar bölümünde olabilir; hayýr orada da yok!
Öðrenmek isterseniz 9 Temmuz 2006 Pazar günlü Hürriyet Gazetesi’nin 13. sayfasýna bakacaksýnýz:
“Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý’nda manipülasyon
yaparak haksýz kazanç elde eden kiþilere yönelik yapýlan keriz
silkeleme operasyonunda gözaltýna alýnanlarýn”..
Nasýl yapmýþlar diye merak edince ilerleyen satýrlarda piyasa
manipülasyonu altýnda þu eylemleri yapanlara yaptýrým uygulanacak deniyor:
“..fiyatlarýn normal olmayan veya yapay bir seviyeye ulaþmasýný saðlayan iþlemler gerçekleþtirenler veya emirler verenlerle, iþlem yapma kararýný veren yetkililer ve bunlarla birlikte hareket edenler.. 2 yýldan 7 yýla..”
Anlaþýlan o ki keriz silkeleme operasyonu sadece borsada deðil bütün alanlarda sürüyor.
Maliye Bakanlýðý tarafýndan 1 Temmuz’da yayýmlanan Tedavi
Yardým Tebliði ile saðlýk alanýnda “yeni” bir aþamaya geçildi. Birden çok kiþi, grup, kesim ve en nihayetinde bir bütün olarak hizmet alma durumunda olan halk silkeleniyor. Saðlýk alanýndaki küçük ölçekli sermaye sahiplerinin haklý olarak yürekleri týp týp çarpýyor, büyük ölçekli sermaye belli bir süre çekilecek “sýkýntý”nýn
kendisi için getirisini görebildiði ölçüde serin duruyor.
Hekimler, tek tek saðlýk çalýþanlarý, maaþýn yaný sýra aldýklarý
döner sermayelerin akýbetiyle ilgili artan bir kaygý hissediyorlar.
Kamu kurumlarý, üniversiteler “yok caným”la “bunu da yapar
bunlar” duygusu arasýnda gündelik uygun çözüm üretme yeteneklerinin sýnýrlarýný -etik zorlama olmaksýzýn(!)- zorluyorlar, elbette buluyorlar. Ýyi de kim kimi silkeliyor? Daha iktidarlarýnýn birinci yýlýnda performans uygulamasý adý altýnda iþlem baþý ödemeyi/performans uygulamasýný getirip iþlem sayýlarýnýn “normal olmayan veya yapay bir seviyeye ulaþmasýný saðlayan” iþlemler
gerçekleþtirenler/emir verenler bunlar deðil miydi? Ýktidara geldiklerinde borç yükü altýndaki bu ülkede 3 yýldýr gereksiz harcamalara izin vermiþ olabilirler mi? Bu hükümet saðlýkta birbirine
zýt iþler mi yapýyor acaba? Örneðin mecburi hizmeti bir kaldýrýyor,
bir koyuyor vb..
Piyasa bu, kuralý koyanlar diðerlerini silkeliyor ve buna keriz
silkeleme operasyonu deniyor. Bu operasyon bizim bildiðimiz
BUT’da yok ama saðlýðý piyasalaþtýran ve meta olarak deðerlendirenlerin uygulama talimatýnda var. BUT’da uygulayýcý hekimler,
burada ise sermaye adýna silkelemeye gönüllü taþeron hükümetler.
Ýleride yine musluklarý açarlar, belki onun adý da keriz göz boyama ve keriz toplama operasyonu’dur. Ama o zamana dek dayanamayan küçük sermayeler daha büyüklerce yutulur, yoksullar için
hizmete ulaþmak daha da olanaksýz olur vs vs.
Özde hep daha büyük sermaye kazanýr, ona hizmet edilir. Sermayeye dayalý sistemlerde yapýlan tasarrufta vatandaþa yaramaz
sonuçta; para parayý çeker. Biz iyi niyetle hesap
yapaduralým “..ama paket uygulama ile gereksiz iþlemlerde
önleniyor, þurasý da iyi, burasý biraz mahsurlu” gibi açýklamalarla onlar hesabýmýzý görüverirler. Kýsacasý piyasaya karþý olmak
her vicdan sahibi için artýk belirginleþiyor. Silkelenen keriz olmaktan çýkmak için silkelemek gerekiyor.
* Biyokimya uzmaný, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi

ba göstermemekle suçlayan meslektaþlara þunu ifade edelim ki,
diyalog kurma ile ilgili herhangi
bir sorun yok. Ama sayýn Bakanýn diyalogdan muradý, temel,
sistem tercihlerini bizler tarafýndan aynen kabul edilmesidir. Sayýn Bakan “biz iktidarýz, bu
programý siz ne derseniz deyin
uygularýz” demeye getiriyor.
Demokrasi ve yönetim anlayýþý
bu olunca þekilde görüldüðü gibi
oluyor.

- Cumhurbaþkaný ve YÖK
Baþkaný ile de görüþtünüz.
Görüþmeler nasýl geçti?
Her iki görüþme de son derece verimli geçti. Bir çok konuda
ortak tespit ve görüþler dile getirildi. Sayýn Cumhurbaþkaný’nýn
saðlýk sorunlarýna bakýþ açýlarýnýn TTB’nin bakýþ açýsýyla büyük
ölçüde örtüþtüðünü memnunlukla izledik. Kendilerine son dönemdeki kadrolaþma giriþimleri
konusundaki
endiþelerimizi,
“saðlýkta tasarruf” adý altýnda
getirilen önlemlerle ilgili endiþelerimizi dile getirdik. YÖK Baþkaný Prof. Erdoðan Teziç’le de iki saat süren görüþmemizde, özellikle týp fakültelerinin 1 Temmuz kararnamesiyle girdikleri
darboðaz konusunu paylaþtýk.
Yeni týp fakülteleri açýlmasý ile
ilgili kriterleri tartýþtýk. Ayrýca iþyeri hekimliði eðitimi konusunda
Çalýþma Bakanlýðý ile TTB arasýnda ki görüþ farklýlýklarýný ortaya koyduk. Bu eðitimin eskisi gibi sürdürülmesi ve üniversitelerle iþbirliðinin geliþtirilmesi yö-

nünde görüþ birliðine vardýk.

- Kýsaca eklemek istediðiniz baþka bir þey var mý?
Çok þey var aslýnda. Ama yer
bakýmýndan sýnýrý aþtýðýmýzýn
farkýndayým. Son Genel Kurul’
un üzerimizde býraktýðý tortuyu
hýzla atýp hep birlikte öncelikle
þu son günlerde yakýcý bir sorun
olarak karþýmýza çýkan “AtamaNakil Yönetmeliði” ile ilgili uygulamaya eðilmek zorundayýz.
Aðustos ortalarýnda odalarýmýzla
bu konuyu tartýþacaðýmýz ortak
toplantýlarýn hazýrlýklarýna baþlýyoruz. Þu anda binlerce hekim
meslektaþýmýzýn tedirgin bir bekleyiþ içinde olduðunu biliyoruz.
Uygulamadaki somut haksýzlýklarý ve yanlýþlýklarý Bakanlýk’la
tartýþmak ve kamuoyuyla paylaþmak için titiz bir çalýþma gerekiyor.
Bu arada ABD’nin desteðindeki Ýsrail saldýrýlarýn sergilediði
insanlýk suçu niteliðindeki vahþeti durdurmak, Türkiye’yi kanlý
savaþ bataklýðýna sokmaya çalýþan politikalara karþý çýkmak için
“1 Mart Tezkeresi”nin reddi yolunda yürüttüðümüz öncülük görevini yeniden örgütlememiz gerekiyor. Bu, barýþtan, demokrasiden, dayanýþmadan, baðýmsýzlýktan yana bir meslek örgütü olarak
TTB ve birey olarak biz hekimler
için kaçýnýlmaz bir görevdir.
Bütün meslektaþlarý önümüzdeki zorlu dönemde ortaklaþtýðýmýz temel konularý öne çýkararak
TTB’nin kararlý tutumunu sürdürmesine destek olmaya çaðýrýyorum.
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Dokuz Eylül’de
iþten çýkarma
Týp Dünyasý - ÝZMÝR - Dokuz Eylül Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi’nin temizlik ve hasta bakýmý iþlerinde sözleþmeli/taþeron olarak çalýþtýrýlan 213 kiþi
tazminatsýz olarak iþten çýkarýldý. Ýþten çýkarýlan sözleþmeli hastane çalýþanlarý,
kararý protesto etmek üzere, “sendika hakkýmýzý ve iþimizi geri istiyoruz” talebiyle hastane bahçesinde
oturma eylemi gerçekleþtirdiler. Ýþçiler çalýþma koþullarýnýn kötülüðünden þikayet ediyorlar. Ýhale kapsamý dýþýndaki yerlerde temizlik, hasta bakýmý, röntgen, otel gibi hizmetlerde
de çalýþtýrýlan iþçiler vizite
talebinde bulunduklarýnda
hasta deðilsin denilerek
verilmiyor. Ýþ göremez raporu olan iþçiler bile çalýþtýrýlýyor. Röntgen servisinde
çalýþtýrýlan iþçilerin radyasyon kontrolleri yapýlmýyor.

Manisa’da
teblið toplantýsý
Týp Dünyasý - MANÝSA - 1
Temmuz’da yayýmlanan
“tedavi yardýmýna iliþkin
uygulama tebliði” tabip odalarýnýn da gündemini oluþturdu. Manisa Tabip Odasý Baþkaný Devrim Akseki, Manisa Tabip Odasý
Genel Sekreteri Bedri Bilge
ve yönetim kurulu üyesi
Derya Yüksel, 14 Temmuz
günü Manisa Ýl Saðlýk Müdürü Ziya Tay, Moris Þinasi
Çocuk Hastanesi Baþhekim
Yardýmcýsý Dr. Süleyman
Soðuksu, ildeki diðer saðlýk meslek örgütlerinin temsilcileriyle Manisa Tabip Odasý’nda biraraya geldiler.
Esas olarak 1 Temmuz tebliðinin tartýþýldýðý toplantýda, saðlýk ortamýndaki diðer sorunlar da ele alýndý.
Bu toplantýlara önümüzdeki dönemde de devam edilmesi kararlaþtýrýldý.

1 Temmuz
tebliði ve
atama nakil
yönetmeliðine
dava
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði, Saðlýk
Bakanlýðý Atama Nakil Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin uygulanmasýna yönelik
olarak çýkarýlmýþ olan genelgelerinin ve 1 Temmuz
tarihinde yayýmlanan “Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði”nin yürütmesinin durdurulmasý ve
iptali istemiyle Danýþtay’da
iki ayrý dava açtý. “Atama
ve Nakil Yönetmeliði’nde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik”in 2. maddesinin (m) bendinin,4., 6.,
7., 10., 12., 14., 15., 17.,
21., 22. maddeleri ile bu
yönetmeliðin ekinde yer alan Personel Daðýlým Cetveli Daðýlým Ýlkeleri’nin 6.,
8., 11.,12. maddelerinin,
yönetmeliðin uygulanmasýna yönelik olarak davalý idare tarafýndan çýkarýlmýþ
olan 19.07.2006 tarih 125847 sayýlý ve
25.07.2006 tarih 129382 sayýlý genelgelerinin öncelikle ve ivedi olarak yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istendi. 1
Temmuz tebliðinin ise açýkça görülen hukuka aykýrýlýklarý ve getireceði sakýncalar yönünden iptali ve
yürütmesinin durdurulmasý
istendi.

Akdað’a teblið tepkisi gündem...

Dr. Füsun Sayek

baþ tarafý sayfa 1’de
Hekim
ve
hasta karþý karþýya kalacaktýr.
Baþta týp fakülteleri olmak üzere, tüm saðlýk kuruluþlarý olumsuz etkilenecektir. Teblið,
saðlýk kuruluþlarý arasýnda ayrým yapmaktadýr. Birinci basamakta saðlýk hizmetini olumsuz etkileyerek sevk oranýný artýrýp ikinci ve üçüncü basamakta yýðýlmalara neden olacaktýr. Acil giriþ ve gereksiz yatýþ artacaktýr. Her zaman olduðu gibi, bu konuda da ayrýntýlý
görüþ ve önerilerimizi paylaþmaya hazýrýz.”
Görüþmede ayrýca, özlük haklarýndan, hekim istihdamýna; genel bütçede saðlýk alanýna ayrýlan
paydan, zorunlu hizmete; Saðlýkta Dönüþüm Programý içinde yer
alan düzenlemelerden, týp eðitimine; ilaçtan, atama ve nakil yönetmeliðine kadar çeþitli konularda TTB görüþlerini içeren bir
rapor Saðlýk Bakaný’na iletildi.
Raporda yer alanlar ana hatlarýyla þöyle:

Özlük haklarý ve çalýþma
koþullarý:
Hekim ücretlerinin yetersizliði bilinen bir durumdur. Performansa dayalý ücretlendirmenin
ciddi bazý sakýncalarý ortaya çýkmýþtýr. Hekim ücretlerine bazý
meslek gruplarýna yapýlan iyileþtirme benzeri kalýcý (özlük haklarýna yansýyacak, emeklilik, hastalýk, izin vb. durumdan etkilenmeyecek) iyileþtirmelerin yapýlmasý, hekim kamuoyunun öncelikli beklentisidir. Nöbetlerin 80
saati aþan bölümünün de ücretlendirilmesi, ödemelerin aksama
yaþanmadan saðlanmasý, bazý özellikli yerlerde ve alanlarda görev yapan meslektaþlarýmýza ek
tazminat ödenmesi, etik kurallara
dayalý güvenli çalýþma ortamlarý-

nýn saðlanmasý, kamu saðlýk kuruluþlarýnda yaþanan personel sýkýntýsýnýn kadrolu istihdam yoluyla giderilmesi, haftalýk çalýþma süresinin 40 saate düþürülmesi talep edilmektedir.

Saðlýk bütçesi:
Genel bütçeden Saðlýk Bakanlýðý’na ayrýlan kaynak oldukça kýsýtlý olup bu ödeneðinde önemli bölümünün personel ve
hizmet alýmýna ayrýldýðý, yatýrýma ve birinci basamaða ayrýlan
kaynaðýn oldukça sýnýrlý olduðu
görülmektedir. TTB saðlýða daha
fazla bütçe kaynaðý ayrýlmasý konusunda yürütülecek çabalara
tüm olanaklarý ile katký sunmaya
hazýrdýr.

Hekim istihdamý:
Sözleþmeli hekim uygulamasý
hekim açýðýný kapatma amacýna
ulaþamamýþtýr. Ayrýca bu uygulamanýn hekimlik mesleðinin baðýmsýzlýðýna gölge düþüreceði
görülmüþtür. Zorunlu hizmet sorunu çözmemektedir. Rotasyon
ve geçici görevlendirmeler ile
kalýcý çözüm saðlanamamaktadýr. Hizmet satýn alýnýmý hekim
istihdamý açýsýndan sorun yaratmakta olup, hekim emeðinin saygýnlýðýný azaltmaktadýr. Ýstihdam
konusunda ilgili tüm taraflarýn
katýlýmý ile oluþturulacak çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Zorunlu
hizmet adý altýnda hekimlik ve
uzmanlýk diplomalarýna el konul-

masý insan haklarýna aykýrýdýr.
Bu uygulamanýn düzeltilmesi gerekir.

Saðlýkta Dönüþüm
Programý:
Programýn önemli bileþenleri
arasýnda yer alan “Genel Saðlýk
Sigortasý”, “Birinci Basamakta
Aile Hekimliði” ve “hastanelerin iþletmeleþtirilmesi” uygulamalarýnýn saðlýk sisteminin sorunlarýna önerdiði çözümlerin ülke gerçekleri ile baðdaþmadýðý
ve saðlýk hizmetlerinin daha fazla ticarileþmesine yol açtýðý görülmektedir. Saðlýkta Dönüþüm
Programýnýn toplum saðlýðýný ve
hekim özlük haklarýný iyileþtirme
yönünde pozitif bir etkisi görülmemiþtir. Bu durumda Aile Hekimliði Düzce Pilot Ýl uygulamasýnýn objektif, bilimsel deðerlendirilmesi ve sonuçlarý alýnmadan
yeni illerde uygulamaya geçilmesi uygun deðildir. 10 il’de daha baþlatýlmasý düþünülen pilot
uygulama durdurulmalýdýr. Saðlýk ocaklarý alt yapý ve personel
açýsýndan desteklenerek güçlendirilmelidir.

Týp Eðitimi:
Yeni týp fakültesi açýlmamasý
ve mevcutlarýn güçlendirilmesi
uygundur. Öðrenci sayýlarýnýn týp
fakültelerinin olanaklarý doðrultusunda belirlenmesi gerekir. Genel Pratisyenliðin ayrý bir týp disiplini olarak kabul edilmesi ve

buna yönelik mesleki eðitimin
meslek içinden (Genel Pratisyenlik Enstitüsü) saðlanmasý gerekir.
Týpta Uzmanlýk Tüzüðü’nün taraflarýn katýlýmý ile ortaklaþtýrýlarak çýkartýlmasý, þef, þef Yardýmcýsý atamalarýnýn bilimsel ve nesnel ölçütlerle yapýlmasý, hukuk
devleti olmanýn gereði olarak da
bu konuda geçmiþte alýnan yargý
kararlarýnýn uygulanmasý gerekmektedir. Sürekli Týp Eðitimine
kaynak ayrýlmasý ve kurumsal
desteðin saðlanmasý uygun olacaktýr. TTB-STE/SMG Kredilendirme sisteminin özlük haklarýna
dönüþtürülmesi ile ilgili çalýþmanýn yapýlmasý hekimler açýsýndan
yararlý olacaktýr.

Ýlaç:
Ýlaç reçetelendirilmesinde yapýlan düzenlemeler hekimlik uygulamalarýnda ve hastalarýmýzýn
ilaca ulaþýmýnda önemli sorunlar
yaratmaktadýr. Bazý ilaçlarýn (özellikle kemoterapötiklerin) temininde yaþanan güçlükler, ilaca
ulaþýmdaki eþitsizlikler, bazý ilaçlarýn reçete kapsamý dýþý býrakýlmasý toplum saðlýðýný olumsuz
etkilemektedir. Bilimsel, akýlcý
bir temel ilaç listesi hazýrlanmalý
ve bu ilaçlarýn ücretsiz olarak daðýtýmý saðlanmalýdýr. Saðlýða ayrýlan kaynaklarýn önemli bir bölümünün harcandýðý ilaç konusunda ayrýntýlý bir çalýþmanýn taraflarca ortaklaþtýrmasýnda büyük yarar vardýr.

Korsan baþhekime suç duyurusu
Týp Dünyasý - ANKARA Ankara Yýldýrým Beyazýt Dýþkapý
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde geçici görev süresi dolmasýna karþýn, “korsan” olarak
baþhekimliðini sürdüren Dr. Metin Aydýn, asýl görev yeri olan Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi’ne
çaðrýldý. Ancak Aydýn, Dýþkapý’daki baþhekimliðini sürdürmekte “ýsrar” ediyor. Saðlýk ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Aydýn hakkýnda suç
duyurusunda bulundu.
Metin Aydýn, Abant Ýzzet
Baysal Üniversitesi’nde profesör
olduktan 2 ay sonra, bir yýllýk geçici görevlendirmeyle Ankara
Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne baþhekim olarak atanmýþtý. Metin Aydýn’ýn görev
süresi 20 Mayýs 2006 tarihinde
sona erdi ve tekrar uzatýlmadý.
1547 Sayýlý Yasa’nýn 38. maddesine göre, geçici görevi sona eren
Aydýn’ýn asli görev yerine dönmesi gerekirken, Aydýn baþhekimlik görevini “korsan” olarak
yürütmeyi tercih etti ve yetkisi
olmamasýna karþýn ihalelere imza atmaya, ameliyatlara girmeye,
asistan jürilerine katýlmaya de-

Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ndeki görev süresi dolmasýna
karþýn “korsan” olarak baþhekimliðini
sürdüren Metin Aydýn, asýl görev yeri olan
Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi’ne
çaðrýldý. Dýþkapý’daki baþhekimliðini
sürdürmekte ýsrar eden Aydýn hakkýnda
suç duyurusunda bulunuldu.
vam etti. Hatta, görev süresinin
dolmasýyla ilgili olarak yapýlan
basýn açýklamasýna katýlan kiþiler
hakkýnda soruþturma bile açtýrdý.
TTB Merkez Konseyi, görevini korsan olarak sürdüren Aydýn’ýn durumunun açýklýða kavuþturulmasý talebiyle Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüðü’ne bir yazý gönderdi. Abant
Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Mahir Ulusoy,
Aydýn’ýn 6 Temmuz itibarýyla asli görevine çaðrýldýðýný bildirdi.
Konunun basýna yansýmasýnýn ardýndan yýllýk izne ayrýlan
Aydýn’ýn halen Dýþkapý Hastanesi’ndeki makam odasýný, makam
otomobilini kullanmakta olduðu,

hatta Temmuz ayý performans ödemesini aldýðý belirtiliyor. SES,
bütün bu geliþmeler doðrultusunda Aydýn hakkýnda suç duyurusunda bulundu.

Aydýn döneminde
Dýþkapý
Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi, Metin Aydýn’ýn baþhekimliði döneminde “gerici kadrolaþmanýn” en yoðun yaþandýðý
yerlerden biri olarak öne çýktý.
Bir yýl içinde 23 yeni klinik þefi
atamasý yapýldý. Pek çok eski çalýþan emekliye ayrýldý, hastane
çalýþanlarý ise ciddi baský ve antidemokratik uygulamalarla karþý

karþýya kaldýlar.
Aydýn döneminde, pek çok ilginç olayýn yaþandýðý iddia ediliyor. Aydýn’ýn hastaneye girmek
isteyen ilaç temsilcilerinden 5
bin dolar “tanýtým” parasý talep
ettiði, bunu ödemeyen ilaç firmalarýnýn temsilcilerinin hastaneye
alýnmadýðý ileri sürülüyor. Hastane giriþindeki taksi duraðýnýn Aydýn göreve geldikten sonra kaldýrýlmak istendiði, kaldýrýlmamasý
için ise taksicilerden para talebinde bulunulduðu, taksicilerin ise kendi aralarýnda topladýklarý
paralarla baþhekime bir Renault
Megane araba aldýklarý ve böylece duraðýn kapatýlmasýndan vazgeçildiði konuþuluyor.
Ortaya atýlan iddialar bunlarla
da bitmiyor. Performans ödemelerinin, Ýþ Bankasý’ndan alýnýp,
Ziraat Bankasý’na ve daha sonra
Akbank’a yatýrýlmaya baþlanmasýnýn kuþkulu gerekçeleri olduðu,
bozulan tomografi cihazýnýn tamir ve bakýmýnýn “özellikle” yapýlmadýðý ve bu nedenle her gün
sayýsýz tomografi tetkikinin özel
kuruluþlara sevk edilmek “zorunda kalýndýðý” da ileri sürülüyor.

TTB Merkez Konseyi Hatay’da hekimlerle buluþtu
Týp Dünyasý - HATAY - TTB
Merkez Konseyi Baþkaný Prof.
Dr. Gençay Gürsoy ve Merkez
Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoðlu, 13 Temmuz 2006 Perþembe
günü Hatay’da hekimlerle buluþtu. Samandað Temmuz Festivali’nde konuþma yapmak üzere
Hatay’a giden Gürsoy, ayný gün
Hatay Tabip Odasý’nca düzenlenen, 35 hekimin izlediði ve saðlýk ortamýndaki son geliþmelerin
deðerlendirildiði toplantýya katýldý. Baþta aile hekimliði olmak üzere, hekimlerin çalýþma koþullarýný olumsuz etkileyecek yeni uygulamalara karþý ortak tepki gösterilmesi gereðinin gür sesle belirtildiði toplantýda, Hatay Tabip
Odasý Baþkaný Dr. Abdülmesih
Hurigil ve Genel Sekreteri Dr.

Selim Matkap da, bu sürecin örülmesinde oda adýna kararlýlýk
gösterileceðini vurguladýlar.
Gürsoy ve Hurigil ayrýca yerel Hatay BRT televizyonunda,
saðlýk ve demokrasi konulu özel
bir programa da katýldýlar.

Hatay’da Ýsrail’e tepki

Hatay Tabip Odasý’nca düzenlenen, saðlýk
ortamýndaki son geliþmelerin
deðerlendirildiði toplantýda baþta aile
hekimliði olmak üzere, hekimlerin çalýþma
koþullarýný olumsuz etkileyecek yeni
uygulamalara karþý ortak tepki için kararlýlýk
gösterileceði vurgulandý.

Hatay Tabip Odasý temsilcileri, 25 Temmuz günü de, içinde
bulunduklarý Hatay Demokrasi
Platformu’nca düzenlenen Ýsrail
saldýrganlýðýna karþý akþam saatlerinde düzenlenen meþaleli yürüyüþe katýldýlar. Yürüyüþ öncesi
yapýlan basýn açýklamasýný TTB
Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali
Çerkezoðlu okudu. Açýklamada,
Ýsrail saldýrganlýðýnýn durdurulmasý istendi.

Herkese merhaba

baþ tarafý sayfa 1’de
Yine güzel bir Haziran günü hep birlikte üretmek, enerji kazanmak ve bunu topluma yansýtmak için birlikteyiz.
Genel Sekreterimiz Sevgili Orhan 2002-2006 dönemi faaliyet raporunu sunacak.
Geçtiðimiz Kongrelerde vurguladýðým konularýn -üzülerek söyleyeyim- hala güncelliðini taþýdýðýný görmekteyiz. Bu nedenle konuþmamda onlardan alýntýlarda bulunacaðým:
“Son 10 yýl içerisinde; yani sözüm ona dünya ekonomisinin büyük bir geliþme gösterdiði dönemde, yoksulluk içinde yaþayanlarýn
sayýsý 1.2 milyara ulaþmýþtýr. Baþka bir deyiþle, bugün dünyadaki
her 4 insandan 1’i yoksuldur. Yaþadýðýmýz çað çeliþkilerle dolu bir
çaðdýr. Bu dönemde insanlýk onuru, adalet, eþitlik idealleri pek çok
yerde, pek çok kurumun gayretiyle yaþama geçirilmeye çalýþýlmýþtýr. Son 50 yýlda bulaþýcý ve önlenebilir hastalýklardan ölebilecek
milyonlarca insan, baðýþýklama, temiz içme suyu, sanitasyon, kitlesel bilgilendirme kampanyalarý gibi halk saðlýðý önlemleri sayesinde ölmemiþ, yaþamaktadýrlar. Bu yetmez! Bugün yüz binlerce kadýn, gebelikleri arasý uzatýldýðýndan ve gebelik izlemeler yapýldýðýndan hayattadýrlar. Bu yetmez! Saðlýklý annelerin doðurduðu iyi
beslenen baþlýca çocuk hastalýklarýna karþý baðýþýklanan milyonlarca çocuk yaþarken, bunu baþaramayan sömürücü ve tehlikeli iþlerde çalýþan çocuk sayýsý dünyada hýzla artmýþtýr. Bu çeliþki görmezden gelinemez. Görmezden gelinemeyecek baþka konular da
vardýr. Örneðin dünyada ülkelerin sorumluluklarýný yerine getirmemeleri nedeniyle her gün beþ yaþýndan küçük 30 bin 500 çocuk
önlenebilir nedenlerden ölmektedir. Yani sanýyorum, 1300 çocuða
tekabul ediyor saatte.”
Bu bölümü, 2001 TTB Büyük Kongresi’ndeki konuþmamdan aldým. Görüldüðü gibi konuþmayý yaptýðým 2001’den bu yana geçen 5
yýl, daha yaþanýlasý bir dünya için yeterli olamadý; ancak þimdi sizlerle kýsaca TTB’de birlikte geçirdiðimiz 15 yýla yakýn süreci paylaþmak
istiyorum. Tarihsel olarak Türkiye ve dünyada yaþananlardan kopmadan, ayný anda ama birden çok alanda, gücümüzü kendimizden alarak
gerçekleþtirdiðimiz projelerimizin hepimizin belleklerinde olduðundan
eminim. Ýþte örneklerden birkaçý…
Dönem birinci Körfez Savaþý, yýl 1990-1991. Irak bombalanýrken,
bir yandan örgütümüz savaþa karþý duruþunu her platformda savunurken, bir yandan da TTB bünyesinde týp eðitimi ile ilgili o güne kadar
gelen birikimin kurumsallaþmasý ve hayata geçirilmesi için Ankara Otel Etap Altýnel’de toplantý yapýlmaktaydý. O toplantýnýn kitapçýðý, sürekli týp eðitimi ile ilgili “kýrmýzý kitapçýk”… Onu hepimiz hatýrlýyoruz tabii ki. Bu küçük kitapçýktaki hayallerimizden olan GPE, STED,
UDKK, Kredilendirme, Mezuniyet Öncesi Týp Eðitimi Raporu bugün
artýk kurumsallaþmýþ çalýþmalarýmýzdan birkaçý. TTB’nin Türkiye’nin
saðlýk ortamýnda týp eðitiminde taraf olduðunun YÖK ve Týp Eðitim
Saðlýk Konseyi de dahil herkes tarafýndan kabullenildiði bir süreçtir
bu.
Yine bu dönemde deðiþik iktidarlarýn Türkiye saðlýk ortamýnda, hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýný doðrudan ilgilendiren özlük haklarý ve
toplum saðlýðýný olumsuz etkileyeceðini düþündüðümüz saðlýk politikalarý kararlarýna ve uygulamalarýna karþý daha önce yaptýðýmýz gibi
yoðun direniþimizi sürdürdük. Haklý olduðumuzu bir çok konuda zaman bize gösterdi. “G(ö)REVÝMÝZÝ” bize yakýþan tarzda yerine getirdiðimiz için hepimizi alkýþlamaya davet ediyorum.
Uluslararasý iliþkilerde azýmsanmayacak bir noktaya geliþ. Dünya
Tabipler Birliði, UEMS, UEMO, EFMA, WFME gibi kuruluþlarda
temsiliyet, karar süreçlerinde yer alma hatta organizasyonlarda ev sahipliðini üstlenme. Bu yýl Avrupa Uzmanlýk Dernekleri Birliði Akreditasyon Kurulu ile TTB’nin kredilendirme faaliyetleri için sözleþme yapýlmasý. Bunlarý hep birlikte baþardýk.
Ýnsan en doðal hakký olan yaþamdan yana, toplumda barýþýn sürdürülebilmesi için bireysel silahsýzlanma, mayýndan arýnma, savaþa tümüyle hayýr diyebilme gücümüz hep vardý, hep olacak…
Bu süreçte en çok önemsediðim konular arasýnda sigarasýz TTB, sigara içmeyen hekimler ve sigarasýz bir toplum.
Gelecekte TTB hedeflerinin bugüne kadar yapýlanlarýn aþýlmasý ve
daha ileriye yönelik hayallerinin gerçekleþtirilmesine yönelik olacaðýna kuþkum yoktur.
Bu hedeflerimiz arasýnda,
- Týp eðitimi akreditasyonu
- Ölçme-deðerlendirme merkezinin kurulmasý
- Ýlaç ve aþý politikalarýnda üretime yönelik hamleler
- Saðlýkta insan gücüne yönelik çalýþmalar
- Kadýn hekimlerin örgütte daha çok yer almalarý
- Her türlü düþüncenin rahatlýkla ifade edilebileceði bir örgüt
- Etik ilkelerini uygulatan bir örgüt
- Ekip çalýþmasýný, birlikte üretmeyi önceleyen bir anlayýþ olmalýdýr.
Þairin dediði gibi;
“siste bir þey görülmez
yalnýzca aydýnlanýr yüreðimin derinliði”
Yoðun siste sizler yüreðinizin derinliði ile topluma her zaman ýþýk
tuttunuz. Hepinize teþekkür edilmesi gerekir.
Ben þimdi yine bu ýþýðý hiç söndürmeden, yine ortamý aydýnlatmak
için tutmamýz gerektiðine inanýyorum.
Deðerli meslektaþlarým,
Önemli bir bunalýmýn gölgesinde yapýyoruz biz bu kongreyi. Bu
anlattýklarýmýz bu söylediðimiz olumsuzluklar asla kader deðil. Ýnsani
geliþim, herkes için eþitlik ve insan haklarýný da içeren yoksullukla mücadeleyi hedefleri içine alan saðlýk tanýmýnda yalnýzca üreten deðil, deðiþtiren de olmak durumundayýz.
Yukarýda saydýðým hedeflerle önümüzdeki günlerde, tüm birikimimizle yeni bir yolculuða çýkýyoruz ve biliyoruz ki:
“korku çýkmaz karþýna düþlerin yüceyse eðer,
gövdeni ve ruhunu ince bir heyecan sarmýþsa eðer”
Düþlerimiz yüce bu ülkede. Tüm herkesin, toplumun iyi saðlýk hizmeti almasýný istiyoruz. Gözümüz kendimizden baþkasýnýn durumunu
görmeyecek kadar kararmýþ, ruhumuz baþkalarýný düþünemeyecek kadar yýpranmýþ, vicdanýmýz incinmeyecek kadar körelmiþ deðil.
Biz hekimiz, biz vicdanlýyýz ve biz heyecanlýyýz. Þimdi her þey dolu dizgin ve çoðul, þimdi her þey kesintisiz. Ve þimdi her þey yeniden.
Teþekkür ederim.

* Dr. Füsun Sayek’in,
54. TTB Büyük Kongresi’ne ilettiði mesajý
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“Saadet zinciri
koptu”
Týp Dünyasý - ANTALYA “Saðlýktan tasarruf” adý
altýnda yayýnlanan 1
Temmuz genelgesine Antalya Tabip Odasý’ndan
da tepki geldi. Antalya
Tabip Odasý’nca yapýlan
basýn açýklamasýnda,
Maliye Bakanlýðý’nca yayýmlanan 1 Temmuz tebliðinin, sadece saðlýk sisteminin hesapsýzca özelleþtirilmesi sonucunda
kopan “saadet zincirinin”
bir göstergesi olduðu,
“ayrýntý” olduðu belirtildi.
Tebliðin bir yol ayrýmý olduðuna dikkat çekilen açýklamada, “Hekimliðimiz semptomlarýn giderilmesine yönelik, tüketimi pompalayan, oluk oluk dýþarýya kaynak aktaran palyatif hekimlik mi
olacak, yoksa toplum
saðlýðýný koruyacak, gerçek bir hekimlik mi olacak? Yol ayrýmý böyle bir
yol ayrýmýdýr” denildi.

Kýþladað Altýn
Madeni
Ýþletmesi
inceleme
Týp Dünyasý – ANKARA –
TTB, Uþak’ýn Eþme ilçesindeki Kýþladað Altýn
Madeni Ýþletmesi’nin faaliyetleri ile ilgili olarak bilimsel bir heyet oluþturarak inceleme baþlattý.
Uþak’ýn Eþme ilçesinde,
27 Haziran gecesi çok
sayýda vatandaþýn baþ
aðrýsý, mide bulantýsý,
nefes alma güçlüðü, ishal vb. yakýnmalarla
saðlýk kuruluþlarýna baþvurmasý üzerine gözler
Eþme’ye çevrildi. Saðlýk
kuruluþlarýna baþvuran
kiþilerin tahlil sonuçlarýna
Eþme Kaymakamlýðý tarafýndan el konuldu. Olayýn üzerinden iki gün
sonra yapýlan tahlillerde
bile kandaki siyanür düzeyi dikkat çekici boyutlardaydý. Tahlil sonuçlarý,
zehirlenmelerin bir kýsmýnýn bölgede altýn aramada kullanýlan siyanürden
kaynaklanmýþ olabileceði
kuþkularýný daha da güçlendirdi. Uþak Valiliði’nin
çeliþkili açýklamalarý da
bu kuþkularý artýrdý. Geliþmeler üzerine TTB bir
heyet oluþturarak Kýþladað Altýn Madeni Ýþletmesi’nin faaliyetleri ile ilgili olarak bir inceleme
baþlattý. Yapýlan açýklamada, bölgede hastalardan alýnan kanlarda gereken incelemelerin yaptýrýlmasýna izin verilmemesinin bazý gerçeklerin
kamuoyundan saklandýðý
izlenimini uyandýrdýðý belirtildi. Bu noktada, Çevre ve Saðlýk Bakanlýklarý’nýn yaný sýra ilgili meslek örgütleri, üniversiteler
ve toplum kuruluþlarýndan destek isteyerek gerekli incelemelerin yapýlmasý ve yöre insanýnýn
yanlýþ bilgilendirilmemesi
gerektiði vurgulandý.
Maden ile ilgili olarak
gerekli incelemelerin bir
an önce yapýlmasý gerektiðine deðinilen açýklamada, en azýndan bölgedeki canlýlar için bir
risk oluþturup oluþturmadýðý bilimsel çalýþmalarla
ispatlanana dek Kýþladað
Altýn Madeni Ýþletmesi’nin kapatýlmasý istendi.

15 Aðustos 2006

Etkin Demokratik TTB Grubu’nun adayý Dr. Zafer Þiþli, 162’ye karþý
60 oyla Divan Baþkanlýðý’na
seçildi. Dr. Kamuran Yýldýrým, Dr. Gamze Varol Saraçoðlu ve Dr. Murat Erkan da
Divan üyeliklerine getirildiler.
Divan seçiminin ardýndan,
TTB Ýkinci Baþkaný Dr. Metin
Bakkalcý, rahatsýzlýðý nedeniyle kongreye katýlamayan TTB
Merkez Konseyi Baþkaný Dr.
Füsun Sayek’in konuþmasýný,
dev ekrana yansýtýlan görüntüsü
eþliðinde okudu. Ardýndan, Sayek’in 15 yýldýr TTB’de yer aldýðý etkinliklerin görüntülerinden oluþan bir slayt sunumu yapýldý.

baþ tarafý sayfa 1’de

Temel kýlavuz; iyi
hekimlik
Daha sonra, TTB Ýkinci
Baþkaný Metin Bakkalcý bir konuþma yaptý. Son seçimli kongrenin üzerinden 4 yýl geçtiðini
anýmsatarak söze baþlayan
Bakkalcý, bu süre içinde iyi he-

G(ö)reve devam
kimlik deðerlerinin temel kýlavuz olarak kabul ettiklerini, hekimlik mesleðinin temel ilkeleri ýþýðýnda, saðlýk hakkýnýn korunup geliþtirilmesini önceleyerek, demokratik bir ortamda,
bir ekip anlayýþýyla ve “aslolan
barýþtýr” þiarý ile çalýþmalarýný
sürdürdüklerini kaydetti.
Hekimlerin demokratik kitle
meslek örgütü olan TTB’nin,
“bilimsel ve dostça bir ortamda daha iyi bir hekimlik ve
insanca yaþanabilecek bir
Türkiye isteyen on binlerce
hekimin doðrudan katkýsýyla
gelenekten geleceðe geliþen ve
çoðalan bir nefes alma alaný”
olduðunu belirten Bakkalcý, bu
nedenle TTB’nin hekimlerin
de, Türkiye’nin de ayný zamanda bir þansý ve umudu olduðunu

söyledi.
Bakkalcý, konuþmasýnda
AKP Hükümeti’nin saðlýk alanýndaki politikalarýna ve hekimlere yönelik tutumuna da
deðindi. Türkiye’de, hekimlere
yönelik olarak iktidarlarca sýklýkla yapýlan, bu denli hürmetsiz bir dönemi yaþanmadýðýna
dikkat çeken Bakkalcý, “Artýk
‘saðlýkta çöküþ programýna’
dönüþtüðü her unsuruyla kanýtlanan bu Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn esas önemli yaný, bir sistem tartýþmasýnýn ötesinde insani, vicdani
deðerlerde yarattýðý tahribattýr” diye konuþtu.

4 yýlýn çalýþmalarý
Bakkalcý’nýn konuþmasýnýn
ardýndan TTB Genel Sekreteri

Dr. Orhan Odabaþý, Merkez
Konsey’in çalýþma raporunu
sundu. Odabaþý, 1 Mart 2003
Mitingi ile Türkiye’nin Irak savaþýna doðrudan girmesine yol
açacak tezkerenin TBMM’de
engellenmesinde, “G(ö)REV”
etkinliklerine; kol ve komisyonlarýn
çalýþmalarýndan,
kongre ve toplantýlara; “saðlýkta dönüþüm” ve Genel Saðlýk
Sigortasý ile ilgili olarak yürütülen etkinliklerden, yayýnlara
kadar, bu 4 yýl içinde yürütülen
çalýþmalarý anlattý.

ANAP’tan milletvekilleri, EMEP Genel Baþkaný Levent
Tüzel, SDP PM üyesi Hüseyin
Taka, KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul, TMMOB
MYK üyesi Alaeddin Aras,
TMMOB eski Baþkaný Kaya
Güvenç ve Ankara Üniversitesi

Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Tümer Çorapçýoðlu konuklar
arasýnda yer aldý.
Kongrede, “ev sahibi” olarak konuþan Tümer Çorapçýoðlu, saðlýk ortamýnda ve týp eðitiminde yaþananlar karþýsýnda
öðrencilerin “ne olacaðýz”
kaygýsýný taþýdýklarýný belirtirken, “Kimse bizi baþkalaþtýramayacak, kötüleyemeyecek. Karanlýða küfretmek deðil, bir mum yakabilmek için
buradayýz. Ýthal doktor da
getiremezler, üniversiteleri de
çökertemezler” diye konuþtu.

Konuklar
Türk Tabipleri Birliði’nin
davetine karþýn, Saðlýk Bakanlýðý’ndan herhangi bir temsilcinin bulunmadýðý kongreye, çok
sayýda konuk katýldý. CHP ve

Büyük Kongre’den Saðlýkta Dönüþüm’e tepki
TTB’nin 54. Büyük
Kongresi’nde, TTB
ve saðlýk ortamýna
iliþkin görüþler
paylaþýldý.
Konuþmacýlar,
aðýrlýklý olarak
saðlýk ortamýnda
yaþanan sorunlarý
eleþtirirken,
sorunlarýn kaynaðý
olarak ise Saðlýkta
Dönüþüm Programý
gösterildi.
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði 54. Büyük Kongresi’nde saðlýk alanýyla ilgili tartýþmalarýn baþýnda
“Saðlýkta Dönüþüm Programý” geldi. TTB yönetimine aday olan Etkin Demokratik
TTB ve Ulusal Hekim Dayanýþmasý gruplarýnýn temsilcileri,
TTB ve saðlýk ortamýna iliþkin
görüþlerini aktardýlar.
Kongrenin ilk gününde, öðleden sonraki oturuma delegelerin konuþmalarýyla devam edildi.
Baþlangýçta, 40 delege konuþma yapmak üzere Divan’a
adýný bildirirken, sonradan konuþma talep edenlerle birlikte

bu sayý 40’ý hayli aþtý. Delegelerin konuþmalarýnýn uzamasý
nedeniyle, kongre ilk gün saat
21.30’da sona erdi. Konuþmacýlar, aðýrlýklý olarak saðlýk ortamýnda yaþanan sorunlarý eleþtirdiler. Saðlýk alanýnda yaþanan sorunlarýn kaynaðý olarak ise Saðlýkta Dönüþüm Programý
gösterildi.
Az sayýda kadýn delegenin
söz aldýðý kongrede konuþan
Dr. Hülya Biriken, 451 delege
arasýnda yalnýzca 40 kadýn delege olduðuna, yönetimde de az
sayýda kadýn bulunduðuna iþaret ederek, kadýn hekimlerin
katýlýmýnýn artýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Dr. Þebnem
Korur Fincancý da, son derece
etkili bir sunum eþliðinde yaptýðý konuþmasýnda, yakýn gelecekte þiddetin dünyadaki en önemli üçüncü saðlýk sorunu olacaðýný belirterek, yaþamýn her
alanýnýn þiddetten arýndýrýlmasý
gerektiðini söyledi.
Prof. Dr. Onur Hamzaoðlu, Ulusal Hekim Dayanýþmasý
Grubu’nun
“antiemperyalizm” vurgusuna atfen yaptýðý
konuþmada, sermayeye ve sermaye politikalarýna karþý çýkmadan antiemperyalist olunamayacaðýný söyledi.
Dr. Osman Öztürk, Ulusal
Hekim Dayanýþmasý Grubu’nun baþkan adayý Prof. Dr.
Suat Çaðlayan’ýn ABD’nin I-

rak’a saldýrdýðý dönemde
TBMM’de yaptýðý ABD destekçisi konuþmasýný anýmsattý.
Çaðlayan’ýn uluslararasý tahkim yasasýna, IMF anlaþmalarýna onay verdiðini kaydeden
Öztürk, bütün bunlarýn antiemperyalizmle baðdaþmayacaðýný
vurguladý.

Ömeroðlu’na tepki
Kongrede en büyük tepkilerden biri, geçtiðimiz yýl Trabzon’da basýn açýklamasý daðýtan gençlere vatandaþlar tarafýndan linç giriþiminde bulunmasýný destekleyen, eski Trabzon Tabip Odasý Baþkaný ve Ulusal Hekim Dayanýþmasý Grubu’nun Merkez Konseyi adayý
Ahmet Ömeroðlu’na yöneltildi. Dr. Ali Çerkezoðlu, konuþmasýnda “Hiç bir hekim 19
yaþýndaki bir kýzýn kafasýnýn
tekmelerle ezilmesini savunamaz” dedi.
Prof. Dr. Þükrü Hatun da,
Ulusal Hekim Grubu’ndan Murat Ünal’ýn, Gençay Gürsoy’a
hitaben “Sizi ayak oyunlarýyla
baþkanlýktan edebilirler” sözlerine tepki gösterdi ve “Bizde
ayak oyunlarý olmaz. Gençay
Gürsoy baþkan olacak ve onun baþkanlýðýnda bu örgüt
müzakereci, mücadeleci ve
demokrat tavrýný sürdürecek” diye konuþtu.

“Toplumcu tavrýmýz
sürecek”
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
da konuþmasýnda, Ulusal Hekim Dayanýþmasý Grubu’nun
baþkan adayý Prof. Dr. Suat
Çaðlayan’ýn, Yeni Asýr Gazetesi’nde yayýnlanan köþe yazýsýnda kendisini “vatan hainliði”
ile suçladýðýný anýmsatarak,
haksýzlýk yapýldýðýný söyledi.
Gürsoy, bir aydýn olarak içinde
yer aldýðý giriþimlerden gurur
duyduðunu belirterek, bu çalýþmalara katýlan diðer kiþiler nedeniyle sorumlu tutulamayaca-

ðýný söyledi
Hekimlerin ve saðlýk ortamýnýn sorunlarýnýn giderek aðýrlaþtýðýný belirten Gürsoy, son
yýllarda yalnýzca diyalogla sorunlarýn çözülemeyeceðinin
görüldüðünü ifade etti. Gürsoy,
TTB’nin mevcut çizgisini sürdüreceklerini, saðlýk alanýna ve
ülke sorunlarýna müdahil olmaya devam edeceklerini vurguladý. Hekimlerin sorunlarýnýn da
diðer toplumsal sorunlar gibi
anti- kapitalist bir tavýrla çözülebileceðini belirten Gürsoy,
“Bu görevi devralýrsak tabii

ki diyalogdan yana olacaðýz
ama bu toplumcu çizgiyi, eþitlikten, kardeþlikten barýþtan
yana olan bu çizgiyi, cesaretle, provakasyonlara gelmeden sürdüreceðiz” dedi.

Sonbaharda
olaðanüstü
kongre
Konuþmalarýn çok geç vakitlere kadar sürmesi ve karar
önergelerinin görüþülmesine
zaman kalmamasý nedeniyle,
sonbaharda olaðanüstü kongre
toplanmasý kararlaþtýrýldý.

TTB merkez kurullarýnýn seçimleri
Týp Dünyasý - ANKARA
- Kongrenin ikinci gününde,
TTB merkez kurullarýnýn seçimleri yapýldý. Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliði ve Ulusal Hekim Dayanýþmasý gruplarýnýn katýldýðý
seçimleri, Etkin Demokratik
Türk Tabipleri Birliði Grubu
kazandý.
451 delegenin 420’sinin
katýldýðý seçimler sonucunda,
Etkin Demokratik TTB Grubu ortalama 231 oy, Ulusal
Hekim Dayanýþmasý Grubu ise ortalama 167 oy aldý.
Yeni seçilen Merkez Konseyi, 2 Temmuz 2006 Pazar
günü gerçekleþtirdiði ilk top-

lantýsýnda görev daðýlýmýný
belirledi.
TTB Merkez Konseyi’nin
görev daðýlýmý ve Yüksek Onur Kurulu ile Denetleme
Kurulu’na seçilen isimler
þöyle:

TTB Merkez Konseyi
Baþkan: Prof. Dr. Gençay
Gürsoy, 2. Baþkan: Dr.Sinan
Adýyaman, Genel Sekreter :
Dr.Altan Ayaz, Muhasip Üye: Dr.Muharrem Baytemur, Veznedar Üye: Dr.Hülya Biriken, Üyeler: Dr.Ali
Çerkezoðlu, Dr.Necdet Ýpekyüz, Dr.Erkan Kapaklý,

Dr.Orhan Odabaþý, Dr.Ýskender Sayek, Dr.Mustafa
Vatansever

TTB Yüksek Onur
Kurulu
Dr. Naki Bulut, Dr. Orhan Erdinç, Dr. Þebnem
Korur Fincancý, Dr. Hakan
Giritlioðlu, Dr. Bahar Gökler, Dr. Þükrü Güner, Dr.
Selim Ölçer, Dr. Faik Urbarlý, Dr. Þefik Zan

TTB Denetleme Kurulu
Dr. Ersin Çaðýrgan, Dr.
Yaþar Ulutaþ, Dr. Bülent
Nazým Yýlmaz

Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi’nin temaslarý

Sezer’le saðlýk ortamý
TTB Merkez Konseyi, 19 Temmuz’da
Cumhurbaþkaný Sezer’i Çankaya Köþkü’nde ziyaret
etti. Bir saat süren görüþmede saðlýk ortamýnda son
dönemde yaþanan sorunlar ve çözüm önerileri ele
alýndý. Konuyla ilgili bir dosya Sezer’e sunuldu.
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi, 19 Temmuz 2006 günü,
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer’i Çankaya Köþkü’nde ziyaret ederek, 1 saat süren bir görüþme yaptý.
TTB Merkez Konseyi, Cumhurbaþkaný’na son dönemin güncel saðlýk sorunlarýna ve çözüm
önerilerine iliþkin görüþlerini aktardý. Hekimlerin ve saðlýk personelinin ekonomik ve sosyal alanlarda uðradýklarý hak kayýplarýný Sezer’e bildiren TB Merkez
Konseyi, bu konularla ilgili olarak Cumhurbaþkaný’nýn da görüþlerini aldý.
Görüþmeden sonra yapýlan açýklamada þöyle denildi:
“TTB Merkez Konseyi üyeleri Sayýn Cumhurbaþkaný ile

görüþlerinin paralellik taþýdýðýný memnuniyetle görmüþlerdir. Önümüzdeki günlerde ülkemizin saðlýk düzeyinin yükselmesi ve hekimlerin çalýþma
ortamlarýndan özlük haklarýna kadar bir dizi iyileþtirmenin
yapýlmasý konusunda sayýn
Cumhurbaþkanýnýn çalýþmalarýmýzý titizlikle izleyeceðinden
ve destek vereceðinden emin olan duygularla görüþme sonuçlanmýþtýr.”
Açýklamada, TTB’nin Türkiye saðlýk ortamýnýn sorunlarýna
çözüm arayýþlarý doðrultusunda,
tüm yetkililer ve taraflarla görüþme çabalarýný sürdürme kararlýlýðýnda olduðu belirtilerek, bu görüþmelerin gereðinin kurgulanacaðý TTB programý üzerinde çalýþýldýðý belirtildi.

Teziç'le týp eðitimi
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi üyeleri, Yüksek Öðretim Kurulu Baþkaný Prof.
Dr. Erdoðan Teziç ile görüþtü. Görüþmede, yeni týp fakültelerinin açýlmasý, öðrenci sayýlarý, öðretim üye ve yardýmcýlarýnýn özlük haklarý ile tam
zamanlý çalýþmanýn özendirilmesi konularý ele alýndý.

“Diplomalara el
konmasý hukuken
doðru deðildir”
26 Temmuz 2006 günü
gerçekleþtirilen görüþmede,
zorunlu hizmet yasasý ve zorunlu hizmetini yerine getiremeyenlerin diplomalarýna el
konulmasý üzerinde duruldu.
Týp eðitimini tamamlayan
herkesin hekimlik diplomasýný almaya hak kazandýðý, bu
hakkýn zorunlu hizmetle herhangi bir ilgisi olmadýðý vurgulanarak, Saðlýk Bakanlýðý’nýn diplomalara el koymasýnýn hukuken doðru olmadýðý

TTB Merkez Konseyi, yeni týp fakültelerinin
açýlmasý, týp fakültesinde okuyan öðrenci sayýsý,
öðretim üyeleri ve yardýmcýlarýnýn
özlük haklarý, tam zamanlý çalýþma ve iþyeri
hekimliði eðitimleri konularýný
YÖK Baþkaný Teziç ile görüþtü.
belirtildi. Ayrýca, hekim diplomalarýnýn geçerli olmasý için
Saðlýk Bakaný’nýn onayýnýn
gerektiði anýmsatýlarak, bunun diðer mesleklerde örneði
olmadýðýna dikkat çekildi ve
üniversitenin verdiði eðitimin
yeterliliði anlamýnda incitici
bir yaný olduðu kaydedildi.
Teziç’le görüþmede, yabancý uyruklu hekimlerin Türkiye’de hekimlik yapmalarý
konusu da gündeme geldi. Ayrýca, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü,
Yan Dal Uzmanlýðý Yönetmeliði ve üniversitelerde verilen
yan dal uzmanlýðý konusunda
son durum, mesleki sorumluluk sigortasý ve üniversitelerin
ekonomik olanaklarý ile ö-

zerkliði baþlýklarýný içeren bir
dosya da Teziç’e iletildi.

Ýþçi saðlýðý iþyeri
hekimliði temel eðitimi
ayrýntýlý olarak
deðerlendirildi
Görüþmede, iþçi saðlýðý iþyeri hekimliði temel eðitim
kurslarýnýn TTB ve üniversiteler arasýnda iþbirliði ile düzenlenmesi ayrý bir gündem
maddesi olarak ayrýntýsý ile
deðerlendirildi.
Teziç’e, iþçi saðlýðý ve iþyeri hekimliði alanýnda Türk
Tabipleri Birliði’nin yürüttüðü eðitimlere ve bu sürece iliþkin olarak da ayrý bir dosya
sunuldu. TTB’nin bu alanda

15 yýlý aþan birikimi ve 6023
Sayýlý Yasa’da TTB’ye tanýnan hekimlerin mesleki geliþimlerini saðlama yükümlülüðü çerçevesinde eðitim programlarýný yürüttüðü, bu eðitim
programlarýnýn sürdürülmesini önemsediði vurgulandý.
Kýsa süre önce, 12 üniversite ile bir iþ birliði protokolü
imzalandýðý ve ortaklaþa belirlenen programa uygun olarak düzenlenen eðitimler sonucunda iþyeri hekimliði sertifikalarýnýn verildiði belirtildi. Türk Tabipleri Birliði’nin
iþçi saðlýðý ve güvenliði alanýndaki temel ve ileri eðitim
çalýþmalarýný, her türlü iþbirliðine açýk, alanýn tüm birikiminin olanaklarýný kullanýp geliþtirerek yerine getirme sorumluluðunun bilincinde olduðu vurgulandý. Yüksek Öðrenim Kurulu ile çalýþmalarýn
yaygýnlaþtýrýlmasý için önümüzdeki günlerde deðerlendirme toplantýlarýnýn yapýlmasý eðilimi belirginleþti.
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KESK’ten toplu
sözleþme
ziyareti
Týp Dünyasý - ANKARA KESK Baþkaný Dr. Ýsmail
Hakký Tombul ve beraberindeki KESK yöneticileri,
hükümetle memur sendikalarý arasýnda 15 Aðustos’ta baþlayacak toplu
sözleþme görüþmeleri öncesinde görüþ alýþveriþinde bulunmak amacýyla
TTB Merkez Konseyi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan TTB Merkez Konseyi
Baþkaný Prof. Dr. Gençay
Gürsoy ve KESK Baþkaný
Tombul basýna ortak bir
açýklama yaptýlar. Gürsoy, toplu görüþmenin yeterli olmadýðýný, Anayasanýn 90. maddesinin ve uluslararasý sözleþmelerin
gereði olarak Hükümetin
toplu sözleþme ve grev
hakkýný tanýmasý gerektiðini söyledi.
Görüþmede KESK heyetinden, “çalýþanlara enflasyon farkýndan doðan
ek zam istemi, saðlýkta
dönüþüm programý basta
olmak üzere tüm saðlýkta
özelleþtirme ve saðlýðýn
piyasalaþtýrýlmasý uygulamalarýna derhal son verilmesi, Ýsrail’in Lübnan’a
yönelik baþlattýðý acýmasýz saldýrýyý durdurmaya
yönelik olarak daha aktif
rol üstlenmesi ve Ýsrail’le
yapýlan tüm askeri sözleþmelerin iptal edilmesi, ülkenin baðýmsýzlýðý ve demokratikleþme konularýnda daha hassas davranýlmasý” beklentisi içinde olduðumuzun Hükümet yetkililerine iletilmesi istendi.
Görüþmede ayrýca, toplu
görüþme boyunca taleplerimizin gözlemcisi olacaðýmýz ve süreci yakýndan izleyeceðimiz de bildirildi.

MSG’nin yeni
sayýsý çýktý

anlamýný
taþýyor.
IMF’nin direktifleri doðrultusunda
hazýrlanan“tedavi
yardýmýna iliþkin uygulama
tebliði” hastalarýn saðlýk hizmetine ulaþýmýný da ciddi biçimde zorlaþtýrýyor. “Saðlýk
harcamalarýný kýsma” gerekçesiyle hazýrlanan tebliðin yaratacaðý sorunlar þöyle öngörülüyor:
- Saðlýk kuruluþlarýna baþvuran hastalar için vaka baþý ödemeye geçildi: Muayene, taný,
tahlil ücretlerinin toplamý için
vaka baþýna birinci basamak
saðlýk kuruluþlarýna 11 YTL,
hastanelere 25 YTL, üniversite
hastanelerine ise 60 YTL ödeneceði belirtiliyor. Özel saðlýk

baþ tarafý sayfa 1’de

Saðlýk çökertiliyor!
kuruluþlarýna bu fiyatlar yüzde
20 zamlý olarak uygulanacak.
- Baþta týp fakülteleri hastaneleri olmak üzere tüm saðlýk
kuruluþlarý uygulamadan olumsuz etkilenecekler: Bu rakamlarla kamu saðlýk kuruluþlarýnýn ayakta durmalarý imkansýz hale gelecek. Saðlýk Bakanlýðý’nýn uygulamaya çalýþtýðý “saðlýkta dönüþüm programý” ile hizmet satarak ayakta
durmaya çalýþan, devlet bütçesinden tek kuruþ almayan kamu saðlýk kurumlarý bu teblið

ile birlikte ayakta kalmakta
zorlanacaklar ve bir süre sonra
zarar ettikleri gerekçesi ile özelleþtirilmeleri istenecek.
- Teblið hekimlik uygulamalarýna müdahale niteliði taþýyor: Modern týbbi yaklaþýma
göre hastalýk yoktur, hasta vardýr; yani her hastaya uygulanmasý gereken týbbi yaklaþým
farklýdýr. Oysa bu teblið tüm
hastalarý ayný kabul etmektedir.
Bu anlayýþ hekimlik uygulamalarýný kýsýtlamaktadýr.
- Teblið ile hastalara taný

koymak zorlaþacak.
- Uygulamadan en çok etkilenenler hastalar olacak: Ayakta durmakta zorlanacaklarýný
gören saðlýk kuruluþlarýnýn aksi tüm uyarýlara raðmen vatandaþlardan ek katký ücreti almaya yöneldikleri görülmektedir.
Ödedikleri gelir vergisine ilave
sigorta primi ödeyen vatandaþlar için hastalandýklarýnda ayrýca ek ücret ödemek zorunda býrakýlmalarý “sosyal devlet” anlayýþý ile baðdaþmayan bir yaklaþýmdýr.

- Uygulama ile acil servislerden giriþ ve yatarak teþhis ve
tedavi artacaktýr: Teblið þimdilik ayaktan tedavide ödenecek
ücretleri kapsamakta olup acil
hizmetler ve yatarak tedaviyi içermemektedir. Bu durumda
hastalar acil servislere yönelecek veya yatarak tedavi olmak
isteyeceklerdir.
- Hasta ve hekim karþý karþýya getirilmek isteniyor.
- Teblið tasfiye edilmeye
çalýþýlan saðlýk ocaklarýna vurulan son darbedir: Çýkarýlan

yasa ve yönetmeliklerle iþlevsizleþtirilen saðlýk ocaklarý bu
tebliðle tetkik yapamayan, reçete düzenleyemeyen, sadece
sevk yapabilen kurumlara dönüþtürülmek istenmekte, pratisyen hekimlerin tamamen iþlevsiz hale getirilmesi hedeflenmektedir. Birinci basamak
saðlýk kuruluþlarýna baþvuran
hastalarý sevk ettikleri takdirde
Maliye tarafýndan 5 YTL ücret
ödenecektir. Tahlil ve tetkik için ek kaynak alamayan bu kuruluþlar baþvuran hastalara taný
koymakta zorlanacaklar ve
sevk yoluna gidecekler. Bu durum hastanelerde görülen kuyruklarýn uzamasýna neden olacak, vatandaþlar daha da maðdur olacaklar.

TTB’den açýklama: Saðlýktan tasarruf edilemez!
Gürsoy, artan saðlýk harcamalarýna çözüm için öncelikle
kamu saðlýk kuruluþlarýnýn
güçlendirilmesi gerektiðini ve
iþletme anlayýþýndan vazgeçilmesi gerektiðine dikkat çekti.
Teblið ile birlikte hükümetin, hastalarýn sürekli ek ödemelerde bulunup, her türlü tetkik ya da giriþim için cepten ödeme yapacaðý, hekimlerin reçetesinden isteyeceði tetkiklere kadar her giriþimine iþletmenin karý, sigorta þirketinin
çýkarý üzerinden müdahale edildiði bir sistem olan Genel
Saðlýk Sigortasý’ný fiilen baþlattýðýný kaydeden Gürsoy,
þunlarý söyledi:
“Çok ciddi halk saðlýðý

Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi, 1 Temmuz tebliðinin
“saðlýk hakkýnýn gaspý” niteliðinde olduðunu belirterek
derhal geri çekilmesini istedi.
TTB Merkez Konseyi, 1
Temmuz tebliði ile ilgili olarak Ýstanbul’da bir basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda konuþan TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy, son yýllarda
saðlýk harcamalarýný artýran temel nedenin uygulanan yanlýþ
saðlýk politikalarý olduðunu
belirterek, bu yanlýþýn faturasýnýn vatandaþlarýn saðlýk hakkýna ulaþýmý zorlaþtýrýlarak ödenmeye çalýþýldýðýný söyledi.
Yönetmelik ile çok istisna bir uygulama olmasý beklenen geçici görevlendirmeler de birer asli görevlendirme niteliðine dönüþmeye elveriþli hale getiriliyor.

baþ tarafý sayfa 1’de

TTB’den uyarý
TTB Merkez Konseyi, Atama ve Nakil Yönetmeliði’nde
yapýlan bu deðiþikliklerle ilgili
olarak hazýrladýðý bir bilgi notunu Saðlýk Bakanlýðý Personel
Genel Müdürlüðü’ne gönderdi.
Yazýda, deðiþiklikler yapýlýrken TTB’den görüþ alýnmamasý
hem yönetime demokratik katý-

Özlük haklarýna týrpan
lým ilkesi hem de Saðlýk Hizmeti Temel Kanunu uyarýnca
bir eksiklik olarak deðerlendirildi.
Her ilde kurulmasý gereken
komisyonda meslek örgütlerinin ve ilgili sendikalarýn temsilcilerinin bulunmayýþý eleþtirildi.
Hizmet puanlarýna itiraz için
tanýnan sürenin yetersizliðine
dikkat çekildi ve personel daðý-

lým cetvellerinin hazýrlanmasýnda baþvurulan kriterlerin açýklanmasý istendi. Cetveller
hazýrlanýrken, saðlýk hizmetlerinde ulaþýlmasý beklenen hedeflerin dikkate alýnmadýðýnýn
görüldüðü, bunun da gerek saðlýk hizmetini sunanlarýn gerekse hizmetten yararlananlarýn
memnuniyetsizliðine yol açabileceði uyarýsýnda bulunuldu.

Valilik atamasýna itiraz
Yazýda ayrýca, “kadro fazlasý” olarak görülen personelin
Valilik kanalýyla görevlendirilmesinin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceði
belirtildi ve “Saðlýk hizmetinin ülke sathýnda nitelikli, eþit, ulaþýlabilir biçimde sunulabilmesi için yapýlmasý gerekenin boþ kadrolara açýktan

atama suretiyle ve varsa gönüllü nakil iþlemiyle giderilmesinin daha uygun olacaðý
kanaatindeyiz” görüþü aktarýldý.
Geçici görevlendirmelerin
asli görevlendirmeye dönüþmeye elveriþli hale gelmesinin ise
yine özlük haklarý açýsýndan sýkýntý yaratacaðý, saðlýk personelinin kendilerinin ve ailelerinin yaþantýsýnda düzensizlik

sorunu halini alacak olan ve
halkýn saðlýk hakkýný gasp eden bu uygulama ayný zamanda hekimlik uygulamasýna tarihimizin en büyük ve
en kötü müdahalesi anlamýna geliyor. Türk Tabipleri
Birliði Merkez Konseyi olarak Hükümete hekimlik
yapmayý imkânsýz hale getiren, hastalarýn saðlýk hakkýný bütünüyle ortadan kaldýran 1 Temmuz Tebliði’ni
derhal geri çekmeye çaðýrýyoruz. Aksi takdirde doðacak bütün toplum saðlýðý sorunlarýnýn sorumlusu baþta
Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere AKP Hükümeti olacaktýr.”
yaratabileceði, çalýþma ortamýnda istikrar gibi güvencelerinin ortadan kalkmasý sonucunu
doðurabileceði bildirildi.

TTB dava hazýrlýðýnda
Yazýda ayrýca, TTB Merkez
Konseyi’nin yönetmeliðin uygulanmasýndan doðacak sýkýntýlar konusunda bilgi sunmayý
kamu kurumu niteliðinde bir
meslek örgütünün sorumluluðu
olarak kabul ettiði belirtildi.
TTB Merkez Konseyi, bilgilendirme sürecinin ardýndan, yönetmeliðin iptali için dava açmaya hazýrlanýyor.

Aile hekimliði ve saðlýkta dönüþüm protesto edildi
Týp Dünyasý - ANKARA Mesleki Saðlýk ve Güvenlik Dergisi’nin yeni sayýsý
çýktý. Yeni sayýda, Seyhan
Erdoðdu’nun “Savaþ ve
Askeri Ekonomi”, Özgür
Müftüoðlu’nun “Çürüyen
Sosyal Devlet ve ‘Mali Disiplin’in Toplumsal Maliyeti”, Temel Demirer’in
“AB Hakkýnda 11 Tez”,
Erkin Özalp’in “AB Gerçeðinin Tanýklýðý Almanya’da Bir Yýl” yazýlarý ile
“Tolga Binbay’ýn “Ýþ Stresi
ve Akýl Saðlýðý Sorunlarý”,
Ali Turan ve Arif Müezzinoðlu’nun “Risk Deðerlendirme Yöntemleri”,
Neslihan Gürbüz’ün “Endüstride Kullanýlan Kimyasal Maddelerin Toksikolojik Etkileri” baþlýklý
çalýþmalarý yer aldý. Derginin bu sayýsýnda ayrýca,
“Ankara Büyükþehir Belediyesi’nde Görev Yapan
Ýtfaiye Çalýþanlarýnýn Ýþ
Tutumlarý ile Ýþ Doyumlarýnýn Analizi” ile “Ýstanbul’daki Motosikletli Kuryelerde Ýþ Kazasý Niteliðindeki Trafik Kazalarý”
araþtýrmalarý da görülebilir.

Týp Dünyasý - ESKÝÞEHÝR - Eskiþehir’de 17 Temmuz’da baþlatýlan aile hekimliði uygulamasýna karþý tepkiler
büyüyor. 8 aydýr uygulamanýn
hayata geçirilmemesi için büyük çaba gösteren baþta TTB,
Eskiþehir-Bilecik Tabip Odasý
ve SES olmak üzere demokratik kitle örgütleri, sendikalar,
meslek odalarý ve Sivil Toplum
örgütleri 8 Temmuz günü gerçekleþtirdikleri yürüyüþ ile uygulamayý protesto etti ve uygulamanýn hayata geçirilmemesi
talebinde bulundu.
Eylemden 1 ay önce, Eskiþehir-Bilecik Tabip Odasý’nýn çaðrýsýyla biraraya gelen örgüt temsilcilerine yaþanan süreç
anlatýldýktan sonra, 6 ana örgütün katýlýmýyla
(EBTO,
TMMOB,
KESK/SES, ESMMMO, STKB, DÝSK)
“Aile
Hekimliðine
karþý Eskiþehir Platformu” kuruldu. Platforma baðlý 48 sendika,
meslek örgütü, Sivil
Toplum Örgütü’nün adýnýn yer aldýðý “Ýlimizde Aile Hekimliðini istemiyoruz” baþlýklý bir deklarasyon yayýnlandý. Eskiþehir’de
bu örgütlerin imzalarýyla bilboardlar hazýrlanarak
uygulamanýn
durdurulmasý istendi.
Her gün farklý bir sað-

lýk ocaðý önünde mahalle halkýnýn da katýlýmýyla basýn açýklamalarý düzenlendi. Sonrasýnda
8 Temmuz’daki eyleme çaðrý
yapýldý.
Eylemin gerçekleþeceði gün
olan 8 Temmuz gününe aile hekimlerinin yer seçiminin de sýkýþtýrýlmasý sürpriz olmadý. Yer
seçimlerinin gerçekleþtirileceði, Yunus Emre Devlet Hastanesi Gaffar Okan toplantý salonuna girip gözlem yapmak isteyen TTB Merkez Konsey yöneticileri ile EBTO yöneticilerinin ise salona alýnmasý Saðlýk
Müdürü Dr. Seracettin Çom

tarafýndan engellendi. Bu nedenle basýna demeç veren TTB
2.Baþkaný Sinan Adýyaman,
yaþananlarýn, hukuksuzluk olduðunu ve asla kabullenilemeyeceðini belirtti. 5258 sayýlý kanun çerçevesinde aile hekimi
olmak üzere yer seçimi için orada bulunan meslektaþlarýmýzýn, EBTO yöneticilerine hazýrlayýp verdikleri “...Aile hekimliði uygulamalarýnýn saðlýk
ortamýmýza ve özlük haklarýmýza geri dönüþümsüz çok
ciddi hasarlar vereceðine inanýyorum. Sistem dýþý kalmanýn getireceði olasý geçici perifer görevlendirmeleri
gibi tehlikeler nedeniyle
sözleþmeye imza atmak
zorunda kaldýðýmý beyan ediyorum” yazýlý
100’e yakýn dilekçe uygulamanýn neye raðmen
hayata geçirilmeye çalýþýldýðýnýn bir göstergesiydi.
8 Temmuz günü Saðlýk Müdürlüðü’nün tüm
engellemelerine raðmen
yaklaþýk 2000 kiþinin katýlýmýyla yürüyüþ gerçekleþti. Yürüyüþe Ankara,
Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli,
Bursa, Manisa, Gaziantep’den gelen tabip odasý
ve SES üyesi saðlýk çalýþanlarý da destek verdi.
Eylemde dikkat çekici bir
diðer unsur ise çok sayýda
akademisyenin de eyleme aktif olarak destek

vermesiydi. Halkýn yoðun desteði de, Eskiþehir basýnýnda
“yýllardýr halk katýlýmý en büyük gösteri” ifadesiyle yerini
buldu.
Adalar mevkii giriþinde
baþlayan yürüyüþ Saðlýk Müdürlüðü önüne kadar sürdü.
Burada toplanan kalabalýk uygulamanýn derhal durdurulmasýný istedi. Kalabalýk grup daha
sonrasýnda Saðlýk Müdürlüðü

önünde oturma eylemi yaparak
Saðlýk Müdürünün gelmesini
talep etti. Saðlýk Müdürünün
gelmesiyle birlikte, içerisinde
TTB Merkez Konseyi ve EBTO yöneticileri, SES ve Sivil
Toplum Kuruluþlarý Birliði
temsilcisinin olduðu heyet
Saðlýk Müdürü Dr.Seracettin
Çom ile görüþtü. Görüþme sýrasýnda, Eskiþehir’de hekimlerin
yüzde 83’ünün, diðer saðlýk ça-

lýþanlarýnýn yüzde 96’sýnýn uygulamayý istemediðini anketlerle belirtmiþ olmasýna raðmen, halkýn tepkisi ortada iken,
uygulamayý hayata geçirme
konusundaki ýsrarýn kabul edilemez olduðu vurgulandý. Saðlýk Müdürü Seracettin Çom ise
heyete, mesajlarýn bakanlýða iletileceðini ve kendi elinden
bir þey gelmeyeceðini bildirdi.
Miting, yaklaþýk 3 saat sürdü.

Aile hekimliðine Ýzmir tepkisi

Aile hekimliði uygulamasý için yeni pilot il olarak seçilen yerlerde tepkiler sürüyor. Ýzmir’de de, Ýzmir Tabip
Odasý, SES Ýzmir Þubesi,
Türk Saðlýk - Sen Ýzmir Þubesi, Hasta Haklarý Derneði,
Türk Hemþireler Derneði Ýzmir Þubesi, Pratisyen Hekimlik Derneði Ýzmir Þube-

si’nce aile hekimliði eðitimlerini protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yapýldý.
Ýzmir’de sürdürülen aile hekimliði eðitiminin “göz boyama amacýyla” yapýlan,
gereksiz bir israftan baþka
bir þey olmadýðýnýn vurgulandýðý açýklamada, “Ýzmir’in saðlýðýný yönetenleri

uyarýyoruz. Bu güne dek
ülkemizde birinci basamak
saðlýk hizmetleri konusunda örnek gösterilen Ýzmir’de sürdürülen bu eðitim bir an önce durdurulmalýdýr. Ülkemizin zaten
kýt olan kaynaklarýnýn kötüye kullanýlmasýna engel
olunmalýdýr” denildi.
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Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...

kköþesi

Ýlaç üreticilerine
reklam
eleþtirisi

Bir paket tedavi...

Bir tüketici grubunun hazýrladýðý rapora göre Avrupa’nýn
önde gelen ilaç firmalarýnýn pazarlama bütçesi, araþtýrma bütçelerinin iki katý. Rapor, Londra
merkezli Uluslararasý Tüketiciler adlý lobi grubunun imzasýný
taþýyor.
Raporda ilaç þirketleri yýllýk
60 milyar dolarlýk pazarlama
bütçelerini nasýl harcadýklarý
konusunda þeffaf davranmamakla suçlanýyor. Ýlaç üreticileriyse pazarlama faaliyetlerinde
hükümetlerin ve kendilerinin
koyduðu sýký kurallarýn dýþýna
çýkmadýklarýný vurguluyor.
Uluslararasý Tüketiciler örgütü, raporunu hazýrlarken Bayer, GlaxoSmithKline ve Johnson & Johnson gibi önde gelen
þirketleri incelediklerini söylüyor.
Örgüt Baþkaný Richard
Lloyd, ilaç firmalarýnýn pekçok
ülkede yasak olan doðrudan
reklam tekniði yerine baþka teknikler geliþtirdiklerini belirtti.
Lloyd’a göre firmalar örneðin
hastalarýn kurduðu lobi örgütlerine ve çeþitli hastalýklarla ilgili
bilinçlendirme kampanyalarýna
sponsorluk yapýyor. Ayrýca doktorlar için de çeþitli hediye paketleri ve programlar hazýrlýyor.
Örneðin Viagra haplarýnýn üreticisi Pfizer, Ýktidarsýzlýk Derneði’nin hazýrladýðý bir kampanyaya finansman saðlýyor. Karþýlýðýnda þirketin logosu kampanya reklamlarýnda yer alýyor.
Uluslararasý Tüketiciler’in
raporu, ilaç firmalarýnýn pazarlama kurallarýný ‘yakýn geçmiþte, ciddi bir þekilde ve tekrar
tekrar’ ihlal ettiðini belirtiyor.
Bu nedenle kurallarýn yeniden
düzenlenmesi çaðrýsý yapýlýyor.
(26 Haziran 2006 - BBC Türkçe)

Avukat Mustafa Güler

G

eçenlerde IMF tarafýndan genel olarak bütçede
ve özel olarak da saðlýk bütçesinde açýk verildiði, ayaðýmýzý denk almamýz gerektiði söylendiðinden beri yürütülen hazýrlýk meyvesini verdi sonunda. 1
Temmuz’da yayýmlanan Teblið ile saðlýk kurum ve kuruluþlarýna baþvuran hastalar için Devletin ödeyeceði ücretler bir
‘pakete’ baðlandý. Vaka baþý ödeme adýyla getirilen bu düzenlemeye göre hasta ister muayene edilip gönderilsin isterse onlarca tetkik sonucunda teþhisi konulup tedavisine baþlanmýþ olunsun ücreti ayný. Böylece hastalara yapýlan yapýlmayan hizmetler birbirini dengeleyecek, saðlýk hizmetlerinin denetimi yerine kýsýtlanmasý suretiyle ödemeler azaltýlacak...
Günümüzde geçerli olan yaklaþým kanýta dayalý týp yaklaþýmýdýr. Buna göre, hekimin klinik tecrübesinin hastanýn
tetkik sonuçlarý ile birlikte deðerlendirilmesi ile hastalýklara
teþhis konulmaktadýr. Getirilen “paket anlaþma” modelinde ise acil ve onkolojik vakalar ile diþ hastalýklarýnýn tedavisi dýþýnda kalan bütün hastalýklarda, hastanýn baþvurduðu
saðlýk kurum/kuruluþunun niteliði ile deðiþen ücretler takdir
edilmiþtir: Birinci basamak 11 YTL, ikinci basamak 19-49
YTL, üniversite hastanesi 28,5-73,5 YTL, özel saðlýk kurum/kuruluþu ise bu rakamlar yüzde 20 fazlasýyla...
Bu rakamlar ile hizmet sunacak olan saðlýk kurum/kuruluþlarýnýn hastalýklarýn teþhisi için gerekli tetkik araçlarýný
kullanmaktan azami ölçüde kaçýnacaklarýný, maliyet azaltmak amacýyla hizmet standartlarýný düþüreceklerini öngörmek kehanet olmasa gerektir. Ancak unutmamak gerekir ki
saðlýk hizmetinin sunulmasýnda maliyet esaslý bir deðerlendirme yapýlamaz. Bir baþka ifadeyle Devlet’in ödemesinin
ancak bu kadarýna yettiði belirtilerek hastalýklarýn teþhis ve
tedavisinde eksik araç kullanýlmýþ olmasý, sonuçta ortaya çýkacak malpraktiste savunma olarak kabul edilemez. “Vekil
vekalet görevine konu iþi görürken yöneldiði sonucun elde edilmemesinden sorumlu deðil ise de, bu sonuca ulaþmak için gösterdiði çabanýn, yaptýðý iþlemlerin, eylemlerin ve davranýþlarýn özenli olmayýþýndan doðan zararlardan dolayý sorumludur. Vekilinin sorumluluðu genel
olarak iþçinin sorumluluðuna iliþkin kurallara baðlýdýr.
Vekil iþçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif
kusurundan bile sorumludur. ( BK. 321/1 md. ) O nedenle doktorun meslek alaný içinde olan bütün kusurlarý,
hafif de olsa, sorumluluðun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor, hastasýnýn zarar görmemesi için, mesleki
tüm þartlarý yerine getirmek, hastanýn durumunu týbbi
açýdan zamanýnda ve gecikmeksizin saptayýp, somut durumun gerektirdiði önlemleri eksiksiz biçimde almak,
uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadýr. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt
doðuran durumlar da, bu tereddüdünü ortadan kaldýracak araþtýrmalar yapmak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeþitli tedavi yöntemleri arasýnda bir seçim yapýlýrken, hastanýn ve hastalýðýn özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altýna sokacak tutum ve davranýþlardan kaçýnýlmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil ( hasta ), mesleki bir iþ
gören doktor olan vekilden, tedavinin bütün aþamalarýnda titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek
hakkýna sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil,
BK’nun 394/1 maddesi hükmü uyarýnca, vekalet E. i gereði gibi ifa etmemiþ sayýlmalýdýr.”(Yargýtay 13. Hukuk
Dairesi 07.02.2005 tarih 2004/12088 E. 2005/1728 K.)
Saðlýk kuruluþlarý, hastanýn saðlýðý ile hizmetin karþýlanamayan maliyeti arasýnda ciddi bir ikilem ile karþý karþýya
býrakýlmaktadýr. Anayasa’da sosyal vasfý vurgulanan ve bireylerin saðlýklý yaþamalarýný saðlayacak önlemleri almakla
yükümlü tutulan Devlet’in saðlýk sistemini tahrip edecek
yap-boz düzenlemelerden kaçýnmasý gerekli iken her gün
bir yenisi ile karþýlaþmak geleceðe iyimser bakmayý oldukça zorlaþtýrýyor...

AB’de kök hücre
uzlaþmasý
AB üyesi ülkeler insan embriyonundan elde edilen kök hücrelerle yapýlan araþtýrmalara
desteði sýký koþullar altýnda sürdürmeye karar verdi.
En büyük muhalefeti gösteren Almanya, sonunda, yapýlan
araþtýrmalarýn insan embriyonlarýnýn yok edilmesi sonucunu
yaratmamasýný, ya da AB’nin bu
tür araþtýrmalara fon vermemesini güvence altýna alacak sýký
koþullar getiren uzlaþmayý kabul etti.
Kök hücre araþtýrmalarýyla

ilgili hararetli tartýþmalar gün
boyu devam etti.
Çoðunlukla katolik nüfusun
yoðun olduðu ülkelerin oluþturduðu muhalefetin baþýný Almanya çekiyordu. Bu ülkeler kök
hücre elde edilebilmesi için insan embriyonlarýnýn yok edilmesi gerektiðini söyleyerek, araþtýrmalara karþý çýkýyor.
Sonunda bu itirazý aþmanýn
bir yolu bulundu. AB’den mali
destek almak isteyen bir araþtýrma kuruluþu hem ulusal hem de
AB düzeyinde sýký bir onay sürecinden geçecek. Varýlan anlaþmaya göre, üreme amacýyla insan klonlama ya da insanýn genetik yapýsýnda deðiþiklik yapmaya yönelik projelere para verilmeyecek.

Uzlaþma formülü
Uzlaþma formülüne göre AB
bunun dýþýnda, kök hücre elde
etmek için embriyonlarýn yok edildiði projelere de destek vermiyor. Ne var ki, projeyi öneren
kuruluþun elinde zaten bir þekilde elde edilmiþ kök hücre var ise, o aþamada yardým almasýna
bir engel bulunmuyor.
Bir uzlaþma saðlanamasaydý,
AB’nin bu konudaki araþtýrmalara ayrýlmýþ yedi yýllýk bütçesi
rafa kalkacak ve AB’nin kök
hücre alanýnda ABD’de yapýlan
araþtýrmalarla rekabet etme þansý daha da azalacaktý. (24 Temmuz 2006 - BBC Türkçe)

Ýlaç deneyi
hayatýný kararttý
Britanya’da altý kiþinin yoðun bakýma kaldýrýlmasýna neden olan olaylý ilaç deneyine katýlan deneklerden David Oakley,
aralarýnda lenf kanseri ve
MS’nin de bulunduðu dört ölümcül hastalýða yakalandý.
Britanya’da para karþýlýðý
yeni bir ilacýn klinik deneylerine katýlan ve deneme sýrasýnda
birden aðýr hastalanan deneklerden birinin kanser olduðu açýklandý. 35 yaþýndaki gönüllü denek David Oakley, lenf bezi
kanserine yakalandý. Oakley’in
ayrýca merkezi sinir sistemi hastalýðý Multiple Skleroz (MS),
baðýþýklýk sistemi rahatsýzlýðý
lupus eritematozus ve romatizmal bir hastalýk olan romatoid
artirite de yakalandýðý belirtildi.

Deney felaket getirdi
Alman TeGenero firmasý tarafýndan
geliþtirilen
“TGN1412” ilacýnýn Britanya’da mart ayýnda insanlar üzerinde yapýlan ilk klinik deneylerine katýlan altý erkek deneðin
organlarý iflas etmiþ, denekler uzun süre yoðun bakýmda kal-

Satranç...Satranç...Satranç...Satranç...Satranç

mýþtý. Deneyi, bu alanda uzmanlaþmýþ Amerikan firmasý Parexel yürütüyordu. Sekiz erkek,
kan kanseri ve iltihaplanmaya
karþý geliþtirilen TGN1412 adlý
ilacýn Londra’daki Northwickpark Hastanesi’nde yürütülen araþtýrmasýnda 2 bin sterlin (yaklaþýk 4 bin 700 YTL) karþýlýðý
gönüllü oldu. Deneklerden ikisine plasebo (etkisiz ilaç), altýsýna yeni ilaç verildi.
Ýlacý alan altý kiþinin tümü,
tek dozun ardýndan iç organlarýnda harabiyet ve vücutta þiþmelerle komaya girmiþti. Testte
kendisine etkisiz ilaç verildiði için herhangi bir saðlýk sorunu
yaþamayan denek Raste Khan,
“TGN1412” adlý ilacýn enjekte
edildiði diðer deneklerin bir anda domino taþlarý gibi yere yýðýlýp, çýðlýklar içinde, “kafalarýnýn
patlayacak gibi” olduðunu haykýrdýklarýný aktarmýþtý.

En þanssýz Oakley
David Oakley denekler arasýnda durumu en aðýr olandý.
Deneyden sonra iç organlarý zarar gören ve kafasý balon gibi þiþen ve yaþamasý imkânsýz görülen Oakley’in durumunu iki ay
önce evlendiði eþi Katrina ve
birkaç arkadaþý dýþýndaki yakýnlarý bilmiyordu. Oakley kýsa süre öncesine kadar tamamen iyileþeceðini beklerken, birkaç gün
önce kanser olduðu gerçeðiyle
yüz yüze geldi. En agresif kanser türüyle karþý karþýya olduðunu söyleyen deney maðduru,
“Eþimle çocuk sahibi olmayý
planlýyorduk. Ama artýk çalýþmam ve uzun dönemli planlar
yapmam mümkün deðil” dedi.
Sakin olmaya çalýþtýðýný söyleyen Oakley yine de hastalýðýndan sorumlu olan ve tedavi masraflarýný ödemeyen þirkete çok
kýzgýn olduðunu söyledi.
(7 Aðustos 2006 - Radikal)

Bazý tahminlere göre, Almanya’da doktorlar haftada ortalama 60 ile 80 saat arasýnda
çalýþýyor. Bu, iþ sözleþmelerinde
belirlenen çalýþma saatlerinin iki katý ve doktorlar çoðu kez çalýþtýklarý fazla saatler için ek ücret alamýyor.
Almanya’da doktorlar altý
haftadýr grevde ve anlaþmazlýðýn kýsa zamanda çözülmeyeceði anlaþýlýyor.
Doktorlar sendikasý baþkaný
Frank Montgomery bir Alman
radyosuna verdiði mülakatta eylemlerinin yoðunlaþacaðýný söyledi.

Daha fazla klinik
etkilenecek
Ülke çapýnda daha fazla kliniðin grevlerin yaygýnlaþmasýndan etkileneceði belirtiliyor.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bad Oeynhausen kentinde, daha iyi çalýþma koþullarý talep eden birkaç bin doktor bir
gösteri düzenledi. Doktorlar
yüzde 20 oranýnda ücret artýþý
istiyorlar, ayrýca iþ sözleþmelerinin, özellikle saðlýk sektöründe çalýþanlarýn ihtiyaçlarýna uygun þekilde hazýrlanmasýný talep
ediyorlar.
Marburger Bund ile iþverenler arasýndaki görüþmeler týkanmýþ durumda. Ýþverenler þimdi
bir çözüm bulmak için Verdi adýndaki baþka bir sendika ile pazarlýk yapýyor. Fakat, Verdi’nin
ülkedeki doktorlarýn küçük bir
azýnlýðýný temsil ettiðini ileri süren Marburger Bund bu pazarlýklardan çýkacak herhangi bir
anlaþmayý reddedeceðini söylüyor. (03 Aðustos 2006 - BBC
Türkçe)

Moore yeni
filminde Amerikan
saðlýk sistemini
Alman doktorlarýn eleþtiriyor
Benim Cici Silahým ve Fahgrevi yayýlacak renheit
9/11 gibi filmleriyle taAlmanya’da doktorlar sendikasý Marburger Bund’un baþkaný Frank Mongomery, doktorlarýn grev eylemlerini týrmandýracaklarý uyarýsýnda bulundu.
10 ile 15 bin arasýnda doktor
her gün dönüþümlü olarak greve
çýkýyor.
Ücretler ve çalýþma koþullarý
nedeniyle patlak veren anlaþmazlýk, yaklaþýk 700 yerel yönetim kliniðinde çalýþan 70 bin
civarýnda doktoru kapsýyor.
10 ile 15 bin arasýnda doktor
her gün dönüþümlü olarak greve
çýkýyor.
Doktorlar sendikasý eylemlerin acil bakým hizmetlerini etkilemediðini vurguluyor.

nýdýðýmýz Michael Moore’un
yeni filmi “Sicko” Amerika’daki saðlýk sistemini eleþtiriyor.
Kendine has tarzýyla sinemada farklýlýklar yaratan Michael
Moore karþýmýza bu defa Amerikan saðlýk sisteminin eleþtirisiyle çýkýyor. “Sicko” adýndaki
filmin 2007’de gösterime girmesi planlanýyor.

Saðlýk sistemi“çýkar
üzerine kurulu”
Kendi internet sitesinde yaptýðý açýklamada Amerikan saðlýk
sistemi hakkýnda konuþmak isteyenlere yaptýðý çaðrýya 19 bin
yanýt aldýðýný belirten Moore,
bütün yanýtlarýn okunmasýnýn 1

Hindistan Delhi’de
Saðlýk Grevi
Hindistan Týp Birliði’nin,
polisin geçen hafta týp öðrencilerinin protesto eylemine saldýrmasý üzerine, yaþananlarý protesto etmek için yaptýðý grev
çaðrýsý hem özel hem de kamu
sektöründe etkili oluyor.
Öðrenciler haftalardýr hükümetin kasta dayalý “pozitif ayrýmcýlýk programý” planlarýný
protesto ediyorlardý.
Hükümet Hindistan üniversitelerindeki kasta dayalý kota uygulamasýnda kotalarý artýrmayý
planlýyor.
Týp fakülteleri ve diðer enstitülerinin % 50 kontenjanýný düþük-kastlardan Hindular için ayýran plan tepkilere yol açtý.
Delhi kamu hastanelerindeki
genç doktorlar Cuma günü süresiz grev baþlattýlar.
Cumartesi günü Delhi’de
baþlayan gösteriler Bangalore,
Ahmedabad ve Bombay’a yayýldý.
Özel hastanelerde çalýþan
doktorlar da Hindistan Týp Birliði’nin çaðrýsýyla gerçekleþen iþ
býrakma eylemine pazartesi günü katýlacaklarýný ama acil servisleri grev dýþýnda tutacaklarýný
bildirdiler.
Genç doktorlarýn Cuma günü
baþlattýklarý süresiz grevlerinde
yüzlerce týp öðrencisinin katýlýmýyla gerçekleþen yürüyüþe polis jop, göz yaþartýcý gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Milli Eðitim Bakanlýðýnca
bildirilen fakülte kotalarýnýn %
27 den % 50 e çýkartýlmasý protestolarý tetiklemiþti. Hükümet
bu programýn fakir öðrencilere
fýrsat eþitliði saðlayacaðýný savunuyor. Eylemci öðrencilerse
eðitimin niteliðinin kasta dayalý
kontenjan uygulamasýyla artmayacaðýný, liyakat usulünün temel
alýnmasý gerektiðini savunuyorlar. (15.05.2006 - sendika.org)

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

Hazýrlayan: Dr. Avni Dayýcan

Yeni oyunlar
Volokitin, A (2671) - Pelletier, Y (2603)
1-e4
2-Af3
3-d4
4-Axd4
5-Ac3
6-Fe3
7-Vd2
8-f3

Ýki hamlede mat

ay kadar zaman aldýðýný ve insanlarýn “çýkar üzerine kurulu”
Amerikan saðlýk sisteminde,
günden güne çektiði acýlarý okumanýn insaný bazen isyan ettirdiðini söylüyor.
Moore filmi hakkýnda “Sicko, dünyanýn en zengin ülkesinde yaþayýp da saðlýk sistemine
dahil olmayan 45 milyon kiþi
hakkýnda bir komedi filmi” yorumunu yapýyor.
Filmin konusu hakkýnda Moore’a katýlmak çok kolay deðil
aslýnda. Filmi henüz izlememiþ
olsak da, kendi yaþamlarýmýzdan edindiðimiz tecrübeye göre
filmin türü komedi dýþýnda her
þey olabilir. Dram, korku, gerilim… (11 Temmuz 2006 - sendika.org)

c5
e6
cxd4
Ac6
Vc7
Af6
Fb4
Axd4

9-Vxd4
10-bxc3
11-Fc1
12-Vd2
13-Fa3
14-Fb5
15-Fd6
16-Fc4

Fxc3
b6
e5
0-0
Ke8
a6
Va7
b5

2005

17-Fb3 Fb7
18-0-0-0 a5
19-a3 Kc8
20-g4 Kc6
21-g5 Ah5
22-Fxe5 Vc5
23-Vxd7Vxe5
24-Fxf7 Þf8

25-Fxe8 Kc7
26-Vd8 Vf4
27-Þb1 Kc8
28-Vb6
1
0

Unutulmaz oyunlar
Steinitz, W - Strauss
1- e4
2-Af3
3-Fc4
4-b4
5-c3
6-d4
7-0-0
8-Vb3

e5
Ac6
Fc5
Fxb4
Fa5
exd4
dxc3
Ve7

1860

9-Fa3 d6
10-Axc3 Fxc3
11-Vxc3 Ae5
12-Axe5 Vxe5
13-Vc2 Af6
14-Fb2 Vc5
15-e5 Ad5
16-exd6 cxd6

17-Ve4+ Fe6
18-Kad1 Ac7
19-Fxe6 Axe6
20-Fxg7 Kg8
21-Vxh7Þe7
22-Kfe1 Vg5
23-Kxe6+
Þxe6

24-Ve4+ Þd7
25-Vxb7+ Þe6
26-Ke1+Þf5
27-Vxf7+ Þg4
28-Vf3+ Þh4
29-Vh3#
1
0

Soldan Saða
1- 1914-1990 yýllarý arasýnda yaþamýþ,
Hacettepe Üniversitesi’nin kurucularýndan olup uzun yýllar burada öðretim üyeliði yapmýþ, yurdumuzda halk saðlýðýnýn
ve koruyucu hekimliðin geliþmesinde öncü rol oynamýþ ünlü hekimimiz. 2- Ýspanyollarýn sevinç ünlemi - Leþle beslenen,
kýzýlýmsý tüylü bir kuþ. 3- Yapýþtýrýcý bir
madde - Eriþmiþ, ulaþmýþ - Anadolu halklarýnýn en eski ana tanrýçasý. 4- Ýlkel bir silah - Bir dað ya da tepenin alt bölümü -

Mezopotamya’da kurulmuþ eski krallýk. 5- “…… kesilir geçse saba gülþenimizden” (Yavuz Sultan Selim) - Bir
bestede kullanýlabilecek ayný türden
sesler kümesi. 6- Klavyeli bir çalgý Kuran’da bir sure - Ruh. 7- Mal ya da
hizmet karþýlýðý yapýlan ticaret; takas
- Eski Türklerde çocuklarý koruyan
tanrýça. 8- Üstü kapalý olarak anlatma
- “O” adýlýnýn yönelme durumu - Ýlaç,
çare. 9- Ýlk Müslüman kadýn tiyatro
oyuncusu.10- Dere, çay - Saç kývrýmý
- Uyarý. 11- Balýkesir’in eski adý Genellikle ölümle sonuçlanan kanamalý ve ateþli bir hastalýða yol açan,
Afrika kökenli virüs. 12- Yanaðýn alt
kýsmý - Eskiden Karagöz oynatýlan
kahvelere verilen ad - “Þu dünyanýn iki imiþ kapýsý/Geldi geçti …… günümün
hepisi” (Karacaoðlan).
Yukarýdan Aþaðýya
1- Hasta olmaktan aþýrý derecede
korkma - Dahi. 2- Haberci - Oruç ayý. 3Zehir - Kanca, kopça - Bir nota. 4- Engel
- Ýncir aðaçlarýnda döllenmeyi saðlayan
sinek. 5- Katýlmýþ, ulanmýþ parça - Temiz
hava almak ve dinlenmek için verilen ara.
6- üzerinde ölü yýkanan kerevet - Seçkin.

7- Resmi bir erkek giysisi - Týrnak boyasý. 8- “Ölümdür yaþanan tek baþýna/Aþk
…… kiþiliktir” (Ataol Behramoðlu) - Fin
hamamý - Bir gýda maddesi. 9- Sýrtta taþýnan yük - Kahve, hindistancevizi, süt ve
alkolden oluþan bir içki. 10- Hayvanlara
vurulan damga - Osmanlýlar döneminde
ulema sýnýfýndan olanlarýn giydiði, yakasý
ve kollarý setre biçiminde uzun üstlük Yanký. 11- Erzincan’ýn bir ilçesi - “…….
gözlüm ben bu ilden gidersem/Zülfü periþaným kal melül melül” (Karacaoðlan).
12- “Su sesi ve kanat þakýrtýsýndan/Billur
bir avize Bursa’da ……” (Ahmet Hamdi
Tanpýnar) - Eti lezzetli bir balýk.

Çözüm:
1.Va2
1……
1……
1……
1……
1……

Þc4
Þc6
Þxe6
Þe4
e4

2.Ka3
2.Kb6
2.Kb7
2.Kb4
2.Kb6
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dýþarýdan
göz ...

TTB Hukuk Bürosu, mecburi hizmet konusunda en çok sorulan sorularý yanýtladý

Mecburi hizmet ile ilgili her þey…
1. Mecburi hizmet yükümlülüðü nedir?
Mecburi hizmet (yasal ifadesiyle Devlet hizmeti yükümlülüðü), 5371 sayýlý Kanun ile Saðlýk
Hizmetleri Temel Kanununa eklenen
hükümler
uyarýnca,
05.07.2005 tarihinden sonra mezun olan, uzmanlýðýný tamamlayan ya da yan dal uzmanlýðýný tamamlayan tabiplerin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan atandýklarý yere
göre deðiþen 300 ila 600 gün süreyle görev yapmasý zorunluluðudur.
2. Yeni týp fakültesini bitirenler için süreç nasýl iþleyecek?
Týp fakültesini bitiren tabiplerin diplomalarý ilgili fakülte dekanlýklarý tarafýndan 15 gün içinde Saðlýk Bakanlýðý’na gönderilir.
Saðlýk Bakanlýðý diplomalarýn
kendisine gelmesinden sonra iki
ay içinde tabibin atamasýný yapmak zorundadýr.
3. Mecburi hizmet tercihleri
nasýl yapýlacak? Tercih yapýlmaz ise ne olur?
Mecburi hizmete tâbi olanlarýn
atamalarý mevcut kadrolar arasýnda kendilerine tercih yapma hakký
tanýnarak uygulanmaktadýr. Ancak kiþilerin tercih yapmýþ olmalarý bu tercihlerine mutlak surette
uyulacaðý garantisini vermemektedir. Tabip tarafýndan tercih yapýlabilmesi için öncelikle Saðlýk
Bakanlýðý internet sayfasýnda yayýmlanan kur’aya dâhil edilecek
kiþiler arasýnda isminin yayýmlanmýþ olmasý gereklidir. Listede ismi olan tabip yine internet üzerindeki programý kullanarak tercihlerini belirtecek ve alacaðý çýktýyý
posta ya da kargo yoluyla Saðlýk
Bakanlýðý’na ulaþtýracaktýr.
Yerleþtirme noter huzurunda
kur’a çekimi suretiyle yapýlmaktadýr. Öncelikle tercih belirtenler
için kur’a çekimi yapýlmakta, ardýndan tercihlerine yerleþtirilmeyenler ile hiç tercih yapmamýþ olanlar için genel bir kura çekimi
yapýlmaktadýr.
4. “Gýyabýnda kura çekilmesi” ne demek?
Mecburi hizmet, yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak ortaya konulmuþ olmakla kiþinin görev için müracaatý olmasý
dahi atamasýnýn yapýlmasý öngörülmüþtür. Gýyapta (yokluðunda)
kur’a çekilmesi de kiþinin herhangi bir baþvurusu olmamasýna
karþýn mecburi hizmet yapacaðý
yerin belirlenmesi için kur’a çekiminin yokluðunda yapýlmasýný ifade etmektedir.
5. Çekilen ya da gýyabýnda
kura çekilen yere ne kadar sürede gitmek gerekir? Gidilmez
ise olur?
Týp Dünyasý - ANKARA Saðlýk alanýndaki sorunlara, gündeme getirdikleri Saðlýkta Dönüþüm Programý ve uygulanan politikalarla çözüm bulamayan Saðlýk
Bakaný Recep Akdað’ýn, kendisine yöneltilen eleþtirileri TTB üzerinden yanýtlamasý ve basýn yaptýðý tüm açýklamalarda TTB’yi hedef gösteren tavrý dikkat çekiyor.
Saðlýk Bakaný, “Türkiye’de
hekim azlýðý” tartýþmasýndan
sonra, “TTB’nin belirlediði fiyatlar MR vurgununa neden oluyor”
iddiasýný ortaya attý. TTB Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, iddiya yanýt verdi.
Milliyet Gazetesi yazarý Meral
Tamer polemiði köþesine taþýdý.
Gençay Gürsoy, bakanýn ithamýna, “MR’a dur diyebilecek
tek merci Saðlýk Bakanlýðý’dýr;
yetki onlarda” yanýtýný verdi.
TTB’nin artýk asgari fiyat belirleme konusunda hiçbir baðlayýcý
yetkisi bulunmadýðýný anýmsatan
Gürsoy, “Þimdi sadece referans

Mecburi hizmet yapýlmasý gereken yerin belirlenmesinden sonra bu listeler Saðlýk Bakanlýðý internet sayfasýnda ilan edilmektedir. Anýlan ilan tebligat yerine
geçmektedir. Ayrýca tabibin ikametgâhýnýn bulunduðu yer il saðlýk müdürlüðüne de ilgilisine teblið edilmek üzere atama evraký
gönderilmektedir. Mecburi hizmet yükümlüsü tabibin atama emrinin tebliðinden itibaren en geç
yirmi gün içinde atandýðý yerde
göreve baþlamasý gereklidir.
Atandýðý yere gitmeyen tabip
istifa etmiþ (müstafi) sayýlýr ve
buna baðlanan yaptýrýmlarýn yaný
sýra mecburi hizmete baþlayana
kadar geçen süre -en çok yükümlülük süresi kadar- yükümlülük
süresine eklenir.

8. Müstafi sayýlmak ne anlama gelir?
Devlet memurlarýnýn görevlerinden ayrýlmalarýnda belirli usüllere uyulmamasý sebebiyle kiþinin
istifa etmiþ sayýlmasýna müstafi
sayýlmak denir. Devlet Memurlarý
Yasasýnýn 94. maddesinin ikinci
fýkrasýna göre çekilmek isteyen
memur yerine atanan kimsenin
gelmesine veya çekilme isteðinin
kabulüne kadar görevine devam
eder. Memurun görevden ayrýlma
isteðinin kabulünü ya da yerine
gelecek kimsenin gelmesine kadar beklemesi gereken bir aylýk
süreyi beklemeksizin ayrýlmasý
durumunda müstafi sayýlýr.
9. Mecburi hizmeti yerine
getirmeden, istifa ederek ya da

Üniversitelerin týpta uzmanlýk
kadrolarýna Yükseköðretim Kanununun 50.maddesi uyarýnca
araþtýrma görevlisi olarak atama yapýlmaktadýrlar. Araþtýrma
Görevlileri YÖK Personel Kanunu uyarýnca, 657 Sayýlý Yasa kapsamýnda devlet memuru deðildirler. Bu nedenle 657 sayýlý yasa
kapsamýnda istifa edenler veya
müstafi sayýlanlar için yeniden
kamu görevine girebilmek için
belirlenen sürelerin araþtýrma görevliliði kadrolarý için uygulanmamasý gerekir. Bu çerçevede, istifa sebebiyle memuriyete girilemeyen süre içinde TUS sonucuna
göre üniversitelerin týpta uzmanlýk kadrolarýndan birinin kazanýlmasý durumunda araþtýrma görevlisi olarak atamalarýnýn yapýlmasý
gerekir.
11. Mecburi hizmet TUS’a
girmeye engel olur mu?
Mecburi hizmet yapýlýrken
TUS’a girilmesinin önünde bir
engel bulunmadýðý gibi aksine yasal düzenlemede bunun mümkün
olduðuna iliþkin hükümler mevcuttur. Ancak halen uzman olanlarýn ikinci bir uzmanlýk eðitimi
yapmak istemeleri durumunda
önce mecburi hizmeti bitirmeleri
koþul olarak getirilmiþtir.

6. Mecburi hizmetin, sözleþmeli personel ya da 657’ye tabi
memur olarak yapýlmasý olanaðý var mý?
Mecburi hizmet 657 sayýlý
Devlet Memurlarý Kanunu uyarýnca atanma yoluyla yerine getirilebileceði, 4924 sayýlý Yasa uyarýnca sözleþme iliþkisi biçimindeki bir çalýþma yoluyla da yerine
getirilebilir. Bu iki statüden birini
seçmek yetkisi tabibe aittir.
7. Mecburi hizmet süresi
dolmadan istifa etme ya da görevi terk etme durumunda ne olur?
Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevden istifa edenler ya da istifa etmiþ (müstafi)
sayýlanlar belirli süreyle yeniden
memuriyete alýnmazlar. Bu süre
istifa edenler için 6 ay müstafi sayýlanlar için ise 1 yýldýr. Mecburi
hizmet yükümlülüðü bitmeden istifa eden ya da müstafi sayýlanlar
anýlan yükümlülüðü yerine getirmedikçe zorunlu hizmete tâbi
mesleklerini icra edemezler.

müstafi sayýldýktan sonra girdiðim TUS’da Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý eðitim hastanelerine
ait bir kadronun sýnavýný kazanýrsam ne olur?
2006 TUS Kýlavuzunun 2.1.1
maddesine göre de “e) 657 sayýlý
Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayýlan asistanlardan yeniden kamu görevine
girebilmek için belirlenen yasal
süresini asistanlýk giriþ sýnavý
günüden itibaren üç ay içinde
bitirecek olanlar.” sýnava baþvurabilirler. Bu çerçevede, istifa sebebiyle memuriyete girilemeyen
altý aylýk sürenin, ya da müstafi
sayýlma halinde bir yýllýk sürenin
son üç ayý veya sonrasýna denk
gelen dönemde TUS sýnavýna girilmesi halinde kazanýlan kadroya
atama yapýlacaktýr.
10. Mecburi hizmeti yerine
getirmeden, istifa ederek ya da
müstafi sayýldýktan sonra vakýf
ya da resmi üniversitelerin uzmanlýk kadrolarýný tercih edip
kazanma durumunda ne olur?

12. Mecburi hizmette iken
TUS’u kazanma durumunda ne
olur?
Mecburi hizmet yapýlýrken
TUS ile bir uzmanlýk eðitimine
baþlanmasý durumunda eksik kalan mecburi hizmet süresi uzman
olduktan sonra yapýlacak mecburi
hizmet süresine ekleneceðine iliþkin yasa hükmü Anayasa Mahkemesi kararý ile iptal edilmiþtir. Bu
nedenle pratisyen hekimlikte veya uzmanlýkta belirlenen süre tamamlanmadan uzmanlýk ya da
yan dal uzmanlýðýna baþlanmasý
halinde sadece anýlan uzmanlýk
veya yan dal uzmanlýðý ile ilgili
mecburi hizmet yükümlülüðü söz
konusu olacaktýr.
13. Askerlik için mecburi
hizmetten ayrýlmak mümkün
mü? Askerlik yapmak isteyenlerin mecburi hizmete gitme yükümlüðü kalkacak mý?
Mecburi hizmet yükümlülüðü
sýrasýnda askere gidilmesi mümkündür. Ancak askerlik ödevinin
yerine getirildiði süre mecburi
hizmet süresinden sayýlmadýðý gibi, askerliðin bitiminde mecburi
hizmetin kalan süresinin tamamlanmasý gerekir.
14. Saðlýk raporu almak
mecburi hizmet kurasýna girmeyi engeller mi?
Saðlýk mazereti mecburi hizmet yapmayý engelleyen bir ma-

Bakan’dan MR polemiði
Saðlýk alanýndaki sorunlara,
gündeme getirdikleri
Saðlýkta Dönüþüm Programý
ve uyguladýklarý politikalarla
çözüm bulamayan Saðlýk
Bakaný’nýn,
yöneltilen eleþtirileri
TTB üzerinden yanýtlama
ýsrarý dikkat çekiyor.
fiyat belirliyoruz. Ve bu fiyatlar
da sosyal güvenlik kurumlarýna
dönük deðil, hizmeti özel alandan almak isteyen hastalar için
ve doktorun emeðini deðerlendirmeye yöneliktir” diye konuþtu.
Türkiye’de MR laboratuvarý
açmanýn “bakkal dükkaný” açmaktan daha kolay olduðunu belirten Gürsoy, yurtdýþýnda ise bu
laboratuarlarýn tabip odalarý ve
Saðlýk Bakanlýðý’nýn verdiði orc

m

y

k

zeret olmayýp hastalýðýn niteliðine
göre atama yapýlacak yerin belirlenmesinde önem taþýyabilir. Saðlýk mazereti bulunanlar kura öncesinde durumu Saðlýk Bakanlýðý’na belgesi ile birlikte ilettiklerinde bu durum atama kurasýnda
deðerlendirmeye alýnýr. Ayrýca
kurasý çekilip atamasý yapýlanlarýn hastalanmalarý halinde atandýklarý yere gitmemelerinin gerekçesi olarak saðlýk raporunu
gösterebilmeleri koþuluyla ilgili
yerde göreve baþlamak rapor süresinin sonuna kadar ertelenir. Bir
baþka ifadeyle, atamasý yapýlan
bir mecburi hizmet yükümlüsü atama kararýnýn kendisine tebliðinden önce hastalanmasý ve istirahat
rapor verilmesi halinde atama kararýnýn tebliði rapor sonrasýna ertelenebileceði gibi bu arada teblið
edilmiþ olsa da hükmünü rapor
süresinin bitiminden doðurmaya
baþlar. Ancak önemle belirtmek
gerekir ki, atama öncesi ya da atandýktan sonra raporlu olarak geçirilen süreler mecburi hizmet sürelerinin hesabýnda dikkate alýnmayacaktýr.
15. Uzman hekim olduktan
sonra mecburi hizmet yükümlüðü sürer mi?
Mecburi hizmet tabiplere, uzman tabiplere ve yan dal uzmaný
tabiplere getirilmiþ bir yükümlülüktür. Her statü için ayrý ayrý zorunlu hizmet getirilmiþtir. Uzman
hekimler de 05.07.2005 tarihinden sonra uzman olmuþlar ise
mecburi hizmet yükümlüsüdürler.
16. Daha önce mecburi hizmet yaptýðý için yeniden mecburi hizmete gitmeyi kabul etmeyenler açýsýndan durum ne olacak?
Daha önceden mecburi hizmet
yapmýþ olmasý sebebiyle yeniden
mecburi hizmete tabi tutulmasýnýn hukuka aykýrý olduðunu düþünen uzmanlar ve yan dal uzmanlarý uzmanlýk belgelerinin verilmemesi ve kendilerine yeniden
mecburi hizmet uygulanmasý iþleminin iptali için Ýdare Mahkemesinde dava açabilirler. Bu davada
5371 sayýlý Yasa’nýn ilgili hükmünün Anayasa’ya aykýrý olduðu savý da ileri sürülebilir.
17. Yan dal yapmak isteyenler, mecburi hizmeti nasýl erteleyebilirler?
Yan dal uzmanlýðý yapýlmak
istenmesi durumunda, daha önce
yan dal uzmanlýðý öðrenimi yapmamýþ olmak koþuluyla, ilgili sýnava katýlmak mümkündür. Anýlan sýnav sonucunda baþarýlý olunmasý durumunda ilgili alanda yan
dal öðreniminin sürdürülmesinde
mecburi hizmet bir engel deðildir.
tak sertifikayla açýlabildiðini anlattý. Gürsoy, saðlýðýn piyasaya
teslim edilmesiyle birlikte çok sayýda MR laboratuvarý açýlmaya
baþlandýðýný belirtti.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn MR laboratuvarlarýný denetleme hakkýna sahip olduðuna dikkat çeken
Gürsoy, Bakanlýðýn yeni laboratuvarlarýn açýlmasýna da engel olabilecek tek merci olduðunu kaydetti.
Bugün gelinen noktada, asýl
sorunun saðlýk sistemini piyasalaþmasý olduðunu belirten Gençay
Gürsoy, “saðlýðýn pazarlýkla alýnýp satýldýðý bir laboratuvar düzeninin” AKP iktidarýnýn saðlýkta
dönüþüm programýnýn kendisi olduðunu söyledi. Gürsoy, TTB’nin
belirlediði fiyatlarýn herhangi bir
baðlayýcýlýðý bulunmadýðýna dikkat çekerek, “Saðlýk Bakanlýðý’nýn özel alandaki fiyatlandýrma konusunda yetkilerini neden kullanmadýðýný anlayabilmiþ deðilim” diye konuþtu.

Hayatýmýzýn ve
geleceðimizin hýrsýzlarý

Ý

Doç. Dr. Yüksel Akkaya*

yi bir ücret, iyi bir yaþam ancak saðlýklý olan
ve hayatta kalanlar için anlamlýdýr. Eðer saðlýðýnýz elinizden alýnmýþ, hayatýnýz sona erdirilmiþse hiçbir þeyin anlamý yoktur. Böyle olduðu
için toplum yararýna iþ yaptýðýný ileri sürenlerin
saðlýk politikasýna bakmak gerekmektedir. Zira, onlarýn saðlýk konusundaki tutumu bir turnusol kaðýdý
görevi görecektir. Örneðin Küba’nýn saðlýk konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetmesi bu açýdan
deðerlendirilebilir.
Son yýllarda bütçedeki “kara delikten” söz eden her iktidarýn ilk tasarruf edeceði alan hep sosyal güvenlik ve saðlýk haklarý ile ilgili olmuþtur.
Sosyal güvenlik insanlarý çeþitli ekonomik, sosyal
risklere karþý koruyup, güvence altýna alýrken, ayný
zamanda insanca yaþama olanaðýný saðlayarak geleceðe de umut ve güven ile bakmasýný saðlar. Saðlýk alanýndaki her yatýrým, daha saðlýklý bir yaþam
saðlar.
Ýnsana düþman olan her iktidarýn yapacaðý ilk iþ
bu nedenle, temel haklardan olan sosyal güvenlik
hakkýný ortadan kaldýrmaktýr. Ýnsanýn hayatýný önemsememektir. Son çeyrek yüzyýl dünyada olduðu
gibi Türkiye’de de bu tür eðilimlerin arttýðý bir dönemdir. Bu yüzyýl nüfusun bir kýsmýnýn “artýk nüfus” olarak kabul edildiði bir yüzyýldýr. Tam istihdamý amaçlamayan iktisat politikalarý, iþsiz ve
yoksul “artýk nüfus” için yapýlan harcamalarý anlamsýz bulmaktadýr. Hatta bu harcamalarýn kýsýlýp,
sermayeye kredi ve benzeri þekilde tahsis edilmesini istemektedir. Bu dönemin neo-liberal iktisat politikalarý ile tam uyumlu bir tutumdur. Zira, sosyal
güvenlik ve saðlýk politikalarý iktisat politikasýndan
baðýmsýz deðildir. Herkese iþ olanaðý yaratmayan
bir sistem ve iktisat politikasý, sosyal güvenliði ve
saðlýklý yaþamayý da gereksiz görür. Eskiden herkes
potansiyel iþçi olarak görüldüðünden, bunlarýn nitelikli ve saðlýklý olmasý istenirdi. Düþük ücretler nedeni ile bu görev devlete verilmiþti. Þimdi, herkes
potansiyel iþçi olmadýðý için, iþ bulamayacak olanlarýn saðlýklý olmasý da gerekmemektedir. Öyle olduðu için, bugünkü hükümetin yaptýðý gibi, halka
düþman bütün hükümetler, hýzla sosyal güvenlik ve
saðlýk alanýnda “reformlar” yapmaya çalýþýrlar.
Kuþkusuz bunu yaparken de toplumu ikna etmeleri
gerekir. Týpký “genel saðlýk sigortasý” ifadesinde
olduðu gibi.
Bugün sosyal güvenlik ve saðlýk alanýnda çýkarýlan yasalar ile yapýlan düzenlemenin tek amacý
vardýr: sermaye birikiminin yeni bir aracý ve alaný
olarak sosyal güvenlik ve saðlýk alanýndan da yararlanmak. Kýsacasý, toplumun bir kesimi insanca ve
saðlýklý bir yaþam sürmek için daha fazla para harcayacak, böylece sermaye kesiminin gelirleri daha
da artacaktýr. Ancak sorun basit bir gelir aktarýmý
sorunu deðildir. Bu yasal düzenlemeler ile toplum
adeta teslim alýnmakta, kimliksiz, kiþiliksiz bir karaktere büründürülmeye çalýþýlmaktadýr. Artýk hayatta kalabilmek için bir gelire yani bir iþe sahip olmak gerekmektedir. Ýþsiz kalmamak ya da bir iþe
sahip olmak için birbirleri ile kýyasýya rekabet eden
insanlar, ne yazýk ki, bu arada sistemin istediði uysal, itaat eden insanlara dönüþür. Böylece, yeni düzenlemelere etkili bir þekilde karþý çýkmaz. Týpký,
sosyal güvenlik reformu adý altýnda yapýlan yasal
düzenlemelerde olduðu gibi. Kendilerinin, çocuklarýnýn, torunlarýnýn, en sevdiði yakýnlarýnýn geleceðini ve hayatýný elinden alan bu yasalara karþý çýkmayan insanlar ne yazýk ki hayatlarýný ve geleceklerini çaldýrmýþlardýr. Hýrsýz bellidir. Ancak, “mal sahibinin” de bu hýrsýzlýkta suçu bulunmaktadýr.
* Mersin Üniversitesi ÝÝBF

Ýstanbul da zorunlu
hizmet kapsamýnda
Saðlýk Bakaný Akdað, Ýstanbul’un da
zorunlu hizmet kapsamýna alýndýðýný
açýkladý. Bakan, bunun için ilk etapta
300 pratisyen hekimin atamasýnýn
gerçekleþtirileceðini bildirdi
Týp Dünyasý - ÝSTANBUL - Saðlýk Bakaný
Recep Akdað, Ýstanbul’un da zorunlu hizmet
kapsamýna alýndýðýný açýkladý. Akdað, bunun için ilk etapta 300 pratisyen hekimin atamasýnýn
gerçekleþtirileceðini bildirdi.
Akdað, Ýstanbul’da düzenlediði bir basýn toplantýsýnda, Ýstanbul’da pratisyen hekim açýðý bulunduðunu, bu sorunu çözmek için Ýstanbul’u a
mecburi hizmet kapsamýna almaya karar verdiklerini açýkladý. Hekimlerin ekonomik koþullar
nedeniyle Ýstanbul’da çalýþmayý çok tercih etmediklerini belirten Akdað, aile hekimliði uygulamasýna geçildikten sonra bu tercihin deðiþeceðini umduklarýný kaydetti.
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Bu saldýrganlýðý durdurun!
Týp Dünyasý - ANKARA/ÝSTANBUL - Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi, Ýsrail’in 12
Temmuz’dan bu yana Lübnan’da
yürüttüðü saldýrýlara karþý, “Bu
saldýrganlýðý durdurun” çaðrýsýyla imza kampanyasý baþlattý.
Toplanan imzalarý Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreterliði,
TBMM, Dünya Tabipler Birliði
(DTB), Ýsrail Tabipler Birliði
(ÝTB) Baþkanlýklarý’na gönderecek olan TTB, 20 Aðustos’ta Ýstanbul’da mitinge hazýrlanýyor.
TTB, Ýsrail saldýrganlýðýna
karþý imza kampanyasý yürütüyor. Tüm odalarda yürütülen imza kampanyasý için hazýrlanan
“Bu saldýrganlýðý durdurun”
metni, kampanya kapsamýnda
baþta hastaneler olmak üzere çeProf. Dr. Gençay Gürsoy 1979’da Ýstanbul Tabip Odasý genel sekreteri iken Arafat’ýn daveti üzerine bir grup gazeteci ve
sivil toplum örgütü temsilcisi ile
birlikte Lübnan’a gitmiþtik. O
yýllarda Filistin Kurtuluþ Örgütü
(FKÖ) Beyrut ve çevresinde yerleþmiþti. Týpký bugünki gibi Ýsrail hemen her gün kenti bombalýyor, FKÖ direnmeye çalýþýyor,
Beyrut ve çevresindeki göçmen
kamplarýnda kan, gözyaþý, ölüm
kol geziyor ve dünya olup biteni
donuk gözlerle uzaktan seyrediyordu.
Türkiyeli bir “okur-yazar”
olarak Ýsrail - Filistin sorunu konusunda ne kadar az þey bildiðimi bu gezi öncesinde yaptýðým
yoðun okumalar sayesinde anlamýþtým. 10 gün kadar süren gezi
sýrasýnda gördüklerimiz ve yaþadýklarýmýz ise, hemen yanýbaþýmýzdaki halklarla ilgili düþünce
ve duygu dünyamýzdaki cehaleti
ve sýðlýðý yüzümüze vurmaya
yetmiþti. Batý kaynaklý tarih bilgisi, 2. Dünya Savaþý sýrasýndaki
“Yahudi Soykýrýmý”nýn aðýr
suçluluk duygusu içinde þekillenmiþ, bize de öyle aktarýlmýþtý.
1960’lý yýllarda, genç Ýsrail
devletinin bir tür sosyalist uygulama gibi tanýtýlan “kibbutz” deneyimi dilden dile dolaþýr özellikle öðrenci gençliði heyecanlandýrýrdý. Yüzyýllar boyu dünya
yüzündeki hemen her ülkede
horlanmýþ, itilip kakýlmýþ bir halk

TTB, Ýsrail’in ABD destekli olarak Lübnan’a
yönelttiði operasyona karþý, “Bu saldýrganlýðý
durdurun” çaðrýsýyla imza kampanyasý
baþlattý. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterliði,
TBMM, Dünya Tabipler Birliði, Ýsrail Tabipler
Birliði Baþkanlýklarý’na bu çaðrýyla mektup
gönderen TTB, 20 Aðustos’ta Ýstanbul’da
mitinge hazýrlanýyor.
þitli alanlarda bilgilendirme amaçlý olarak vatandaþlara okunuyor. TTB Merkez Konseyi, toplanan imzalarý BM Genel Sekreterliði, TBMM, DTB ve ÝTB’ye
gönderecek.
Ýmza metninde, “Ýsrail’in
ABD destekli bu saldýrganlýðýný durdurun. Politikacýlarýn,
askerlerin, savaþ çýðýrtkanlarý-

nýn önüne set çekin. Hekimlerin, ölüm karþýsýnda yaþamý savunan talebine karþýlýk verin”
talebinde bulunuldu.

20 Aðustos’ta miting
TTB ayrýca Ýstanbul Tabip Odasý’nýn organizasyonunda bulunduðu, “Ýsrail saldýrganlýðýna
karþý Lübnan ve Filistin Halk-

larýyla Dayanýþma Mitingi”ne
hazýrlanýyor. 20 Aðustos’ta Ýstanbul Kadýköy’de gerçekleþtirilecek olan mitingin organizasyonu,
TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu, KESK Ýstanbul Þubeleri, Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeleri,
Hak-Ýþ Marmara Bölge Temsilciliði, Ýstanbul Diþhekimleri Odasý,
Ýstanbul Eczacý Odasý ve Ýstanbul

Tarihin özeti
nihayet bir anayurda ve devlete
sahip olmuþ, elbirliði ile çölü
cennete çevirmeye uðraþýyordu.
O devletin nasýl kurulduðu ile, o
topraklarda yaþadýðý rivayet edilen Filistin halkýna ne olduðu ile
kimse ilgilenmiyordu. Bugün de
öyle. Dünya Filistin direniþini, uçak kaçýrmalar, Olimpiyat köyü
baskýnlarý gibi kanlý ve sansasyonel eylemlerin gölgesinde tanýdý.
Özellikle Batý dünyasýnda bu ilk
izlenim hemen hiç deðiþmedi. Filistin hep terörü, Ýsrail ise Arap
dünyasý içine sýkýþmýþ bir avuç
insanýn savunma azmini temsil ediyordu.
Aradan bunca yýl geçti. Lübnan gezisi sýrasýnda yakýlýp yýkýlan Filistin kamplarýnda gördüðüm, ölümle kucak kucaða büyüyen çocuklar bugün Filistin direniþinin yöneticileri oldu. 1960’lý
yýllarda dünyaya makyajlanarak
tanýtýlan “masum” Ýsrail devleti
ise bugün Filistin halkýna kan
kusturan, ABD desteðinde dünyanýn en güçlü savaþ makinalarýndan biri haline geldi. 8-10 yaþlarýndaki çocuklarýna, Filistinli
yaþýtlarýný öldürecek olan bombalarýn üzerine güle oynaya “Ýsrail’den sevgilerle...” yazýlarýný
yazdýracak kadar insanlýktan u-

zaklaþmýþ bir devlet.
Kimse artýk, bu devletin kurucu fikir babasý Avusturyalý gazeteci Theodor Herzl’i, 1887’de
Basel’da toplanan Siyonist
Kongre’de Ýsrail devleti için Filistin topraklarýnýn münasip görüldüðünü, Herzl’in 1517’den
beri Osmanlý topraðý olan Filistin’i Abdülhamit’ten resmen istediðini, Abdülhamit’in bu talebi
geri çevirdiðini anýmsamýyor.
1917’de bölgenin Ýngiliz ege-

menliðine geçmesiyle birlikte
Herzl’in misyonunu Ýngilizlerin
devraldýðýný, Ortadoðu’dan gelen
ilk petrol kokularýnýn önce Ýngilizlerin sonra ABD’nin bölgede
güvenilir bir köprübaþý kurma arzularýný kamçýladýðýný ve dünyanýn dört bucaðýndan Filistin’e
doðru sessiz bir Yahudi göçünün
baþlatýldýðýný da... 1902’de Filistin’deki Yahudi nüfusu 25,000 iken, 1918’de 56,000’e, 1947’de
600,000’e ulaþýr. Toprak mükiye-

Büyük iddialarla ortaya attýklarý Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn çökmesinden rahatsýz
olan Saðlýk Bakaný, çareyi “hedef saptýrmakta” buldu. Yaz dönemini basýn kurumlarýna
yaptýðý ziyaretlerle geçiren Saðlýk Bakaný Akdað, çözemediði her sorunla ilgili olarak
TTB’yi suçladý. TTB Merkez Konseyi de saðlýk alanýndaki temel sorunun
“yönetim”den kaynaklandýðýný bildirdi.
Saðlýk Bakaný’nýn öncelikle 21
Temmuz 2006 tarihli 7. dönem
Devlet Hizmet Yükümlülüðü
Kurasýnda deðiþik bürokratik gerekçelerle kura dýþý býraktýðý yaklaþýk 3 bin hekimin atamasýnýn
yapýlmasý istendi. Açýklamada,
“Bu durum, Saðlýk Bakaný’nýn öne sürdüðü hassasiyetiyle çeliþen
bir görüntü yaratmaktadýr” denildi.
Açýklamada, Bakan’ýn iddiasýna þu yanýtlar verildi:
- Bir ülkede hekim sayýsýnýn
yeterliliðini saptamada kullanýlan nüfus\hekim oraný tek baþýna
bilimsel açýdan doðru bir yöntem
deðildir. Sayýn Bakan Avrupa ülkeleriyle hekim sayýsýný kýyaslarken, saðlýða ayrýlan paylarý, bu
kaynaðýn harcandýðý kalemler arasýndaki oraný ve kiþi baþýna yapýlan saðlýk harcamalarýný da kýyaslarsa sorunun özünü daha
doðru kavrayabilir.
- Nüfus\hekim oranýndan daha önemlisi toplumun saðlýk hizmetlerinden yararlanma oraný,
hizmete baþvuru oraný, hekim sa-

yýsýnýn daðýlýmý, ülkenin saðlýk
hedefleri, saðlýk hizmetlerinin
yaygýnlýðý, kapsamý ve niteliði,
toplumun temel saðlýk eðitimi,
saðlýk hizmetlerinin örgütlenme
biçimi, yardýmcý saðlýk personelinin sayýsý ve daðýlýmý, ülkenin

sosyoekonomik durumu, saðlýk
hizmetlerine ayrýlan kaynaðýn
gayri safi milli hasýla içerisindeki
durumu ve bu kaynaðýn ne þekilde kullanýldýðýdýr.
- Bir an için iddia edildiði gibi ülkemizde hekim azlýðý oldu-

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...
“Düzce Aile Hekimliði Pilot
Uygulamasý Raporu” kitaplaþtýrýldý
Týp Dünyasý - ANKARA - TTB
Halk Saðlýðý Kolu, Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði’nin iþbirliði ve Halk
Saðlýðý Anabilim Dalý temsilcilerinin
katýlýmýyla, Düzce’de yapýlan Aile
Hekimliði Pilot Uygulamasý incelemelerini içeren rapor kitaplaþtýrýldý.
TTB Yayýnlarý arasýndan çýkan kitapta, Düzce iline 10-11 Mart tarihlerinde gerçekleþtirilen ziyaret sonucunda elde edilen ve daha sonra
kamuoyuna duyurulan tespitler yer
alýyor. Kitap TTB Merkez Konseyi
ve tabip odalarýndan edinilebilir.
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Kadýn hekim
olmak

Tabip Odasý’nca yürütülüyor.
Mitinge, daha çok sayýda örgüt
ve kuruluþun destek vermesi için
çalýþmalar sürdürülüyor.

ti ise 1918’de yüzde 2.5 iken,
1947’de yüzde 77.5’e yükselir.
Yoðunluðu gittikçe artan Yahudiler, yerli Arap halkýný göçe zorlamak için Siyonist terör örgütleri
oluþturur. 1948’de Kudüs yakýnlarýndaki Deir Yassin Arap köyüne ilk baskýn düzenlenir ve 250
kiþi öldürülür. Tutsak alýnmýþ kadýnlar, genç kýzlar Kudüs sokaklarýnda kýrbaçlanarak dolaþtýrýlýrlar. Terör eylemlerinin sürüp gitmesi ve kitle kýyýmlarý, örgütsüz
Arap halký üzerinde beklenen etkiyi yapar ve bir ay içinde
700,000 Filistinli topraklarýný
terkederek komþu ülkelere sýðýnýr. Bu arada David Ben-Gurion
1948 sonlarýnda Tel Aviv Müzesi’nde Ýsrail devletinin resmen
kurulduðunu açýklar.
Ýsrail devleti daha kurulmadan, Filistin halkýnýn daha hiçbir
örgütlü direniþ hareketi ortada
yokken baþlayan Siyonist terör,
devlet terörüne ve toprak iþgallerine yönelir ve bu sürüp gider.
Bugün tanýk olduðumuz vahþet
bu devletin hamurunun mayasýdýr. Batý dünyasý, kimi zaman
timsah gözyaþlarý dökerek, kýlý
kýpýrdamadan olup bitenleri seyreder. Arap dünyasý ise çoðu zaman ikiyüzlülüðün utancýný bile
duymadan uzaktan “vah vah”
etmekle yetinir. 60 yýllýk tarihin
özeti budur
27 Temmuz 2006’da Birgün
Gazetesi’nde yayýnlanmýþtýr.

Týp Dünyasý - ANKARA Kadýn hekimler, mesleklerini
erkek meslektaþlarýna göre daha dezavantajlý koþullarda yürütüyorlar. “Prestijli bir meslek sahibi olmak kadýnlýk durumunu dönüþtürmüyor” diyor Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi üyesi Dr. Hülya
Biriken. Bu durumdan TTB de
payýný alýyor. Kadýn hekimler
TTB’nin toplam üye sayýsýnýn
ancak dörtte birini oluþturuyor.
Dr. Hülya Biriken, 54. TTB
Büyük Kongresi’ndeki konuþmasýný, kadýn hekimlerin durumuna ayýrdý. Biriken, konuþmasýnda geçmiþten bugüne
dünyada ve Türkiye’de kadýn
hekimlerin durumuna iliþkin
çarpýcý bulgulara yer verdi. Bütün kadýn hekimler, meslek yaþantýlarýnýn bir bölümünde
“Doktor bey” oluyorlar. Saðlýk hizmeti sunumunda doktor
denilince “erkek” akla geliyor.
Kadýnlarýn hemþire olmasý gerektiði düþünülüyor. Ne yazýk
ki bu düþünce, yýllarca erkek
hekimlerce de paylaþýldý.
Biriken’in aktardýklarýna
göre, Dünya Saðlýk Örgütü’nün
2000 yýlý araþtýrmalarý kadýnlarýn týp eðitimine baþlama, sürdürme ve tamamlama aþamalarýnda dezavantajlý olduðunu,
hekim iþsizliði gündeme geldiðinde kadýnlar aleyhine eþitsizlik ortaya çýktýðýný, daha düþük
ücretli ve statüsü düþük olarak
algýlanan 1. basamak alanlarýnda yoðunlaþtýklarýný gösteriyor.
Biriken, bu durumu kadýn
hekimlerin meslek örgütü olan
TTB’ye üye olmasýný sýnýrlayan etkenlerden biri olarak da
tanýmlanabileceðini belirtiyor:
“TTB içindeki kadýn hekim
oraný da bu durumun bir göstergesidir. TTB’nin toplam üye sayýsý yaklaþýk 80 bin iken
kadýn üye sayýsý 20 bini biraz
aþmaktadýr. Bu nedenle TTB,
kadýn üye sayýsýný arttýrmak
ve kadýn üye oranlarýný Türkiye’deki kadýn hekim oranlarýna eþitlemek için çalýþmalýdýr.”
Çok da eski olmayan tarih-

ðunu düþünsek bile bunun çözümü mevcut týp fakültelerinin yetersizlikleri
tamamlanmadan
kontenjanlarýnýn arttýrýlmasý, bina, teknik donaným, yetiþmiþ insan gücünü dikkate almaksýzýn
tamamen siyasi kaygýlarla neredeyse her ilçeye bir týp fakültesinin açýlmasý ya da dilimizi, geleneklerimizi bilmeyen, ülkemiz
týp eðitiminin çok gerisinde olan
ülkelerden ucuz iþ gücü olabilecek ithal hekim getirilmesi deðildir.

1

921’de üç kadýnýn
Dar-ül fünun’a baþvurusu üzerine tartýþýlan, kadýnlarýn týp okullarýna alýnmasý konusu Millet
Meclisi’nde þiddetle reddedilmiþti. Nail Nihal Atsýz’ýn
o dönemde yazdýðý bir þiiri
bakýþ açýsýný çarpýcý bir biçimde gözler önüne seriyor
ve bugünlere nerelerden gelindiðini anýmsatýyor:

lerde kadýnlarýn özellikle cerrahi dallara girme þansýnýn olmadýðý ortamlarýn yaþandýðýný anýmsatýyor Hülya Biriken:
“TUS’dan sonra ise girdiðimiz alanlarda farklý ayrýmcýlýklarla karþýlaþtýk, karþýlaþýyoruz. Týp mesleði içinde
kadýn hekimlerin maruz kaldýðý örtülü ayrýmcýlýklar hekimlik andýmýzdaki ayrýmcýlýk karþýtý söylemin, ne yazýk
ki, gündelik yaþamda yerini
bulamadýðýný göstermektedir.
Birçok ülke tabip birlikleri
bu ayrýmcýlýklarýn fark edilmesinin güçlüðünü dile getirerek bu alanda çalýþmalar
yapmaktadýr.”

Yapýlmasý gerekenler
“Kadýn hekim oranlarýnýn
týbbýn her alanýnda artmasý,
ayný þekilde meslek örgütü üyeliklerimizin bu oranlarý
yansýtmasý hedeflerimiz arasýnda olmalýdýr” diyor Hülya
Biriken. Bu deðiþimin insan
merkezli týp uygulamalarý için
avantaj yaratacaðýný ekliyor:
“Çünkü araþtýrmalar, kadýnlarýn daha fazla empati kurabildiklerini, iletiþim becerilerinin daha geliþkin olduðunu,
aydýnlatma yükümlülüðünü
daha fazla yerine getirdiklerini, dolayýsýyla daha az þikayet edildiklerini göstermektedir.”
Peki, demokrasi, bir toplumsal cinsiyet olarak kadýnlarý
da içerecek bir biçimde nasýl
dönüþtürülebilir? Kadýnlarýn
erkeklerle temsili eþitliði nasýl
saðlanabilir? Farklý demokrasi
anlayýþlarý kadýnlarý nasýl konumluyor? Yasalarda yapýlacak
deðiþiklikler toplumsal eþitlik
saðlamaya yeter mi? Biriken,
bütün bu sorulara karþýlýk olarak, “Görünen o ki, mesleki
politikalarýmýz
toplumsal
cinsiyetin kör nokta olarak
kalmadýðý bir biçimde yeniden kavramlaþtýrýlmalý ve demokrasi her iki cinsiyet de
dahil edilerek yeniden düþünülmelidir” yanýtýný veriyor.

Herþey olsun bir doktor
olmasýn yeter
Týbbiyeye girmeye heves
ederse bir kýz
Bizi taklid edeyim derken
gülünç oluyor
Ýnanmazsan ey Vatan
Týbbiyelilere sor.
Nail Nihal Atsýz , 1924

Kadýn örgütlerinden TTB'ye ziyaret
Týp Dünyasý - ANKARA
- Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP), Cumhuriyetçi Kadýnlar Derneði
ve Kýrkörük Kadýn Kooperatifi’ne üye kadýnlar
TTB Merkez Konseyi’ni
ziyaret ettiler. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.
Hülya Biriken ile görüþen kadýn örgütleri temsilcileri, kadýna yönelik
þiddet ve kadýn sorunlarý
konusunda çalýþmalarýn
ortaklaþtýrýlmasý talebinde bulundular.

Týp Dünyasý Gazetesine www.ttb.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz
c m y k

Baský Öncesi Hazýrlýk ve Baský: GEO Tanýtým ve Reklam Hizmetleri
Tel: (0312) 229 09 85 Faks:(0312) 229 09 86 geotanitim@hotmail.com

Dünya Saðlýk Örgütü’nün araþtýrmalarý,
kadýnlarýn týp eðitimine baþlama, sürdürme ve
tamamlama aþamalarýnda dezavantajlý olduðunu,
hekim iþsizliði gündeme geldiðinde kadýnlar
aleyhine eþitsizlik ortaya çýktýðýný gösteriyor.

Saðlýðýn sorunu “yönetim”
Týp Dünyasý - ANKARA Büyük iddialarla ortaya attýklarý
Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn
çökmesinden rahatsýz olan Saðlýk Bakaný Recep Akdað, çareyi
“hedef saptýrmakta” buldu. Yaz
dönemini basýn kurumlarýna yaptýðý ziyaretlerle geçiren Saðlýk
Bakaný Akdað, bu ziyaretlerde
kendisine yöneltilen sorularda,
çözemediði her sorunla ilgili olarak TTB’yi suçladý. Akdað’ýn hekim sayýsýnýn azlýðý konusunda
TTB’yi suçlamasý üzerine yapýlan açýklamada, saðlýk ortamýnýn
temel sorununun “yönetim”den
kaynaklandýðý vurgulandý. TTB
ayrýca, hekim istihdamý konusunda yapýlacak geniþ bir kurultayýn hazýrlýklarýnýn tamamlanmak üzere olduðunu da açýkladý.
Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn bazý basýn yayýn organlarýný ziyaretlerinde dile getirdiði
ve Türkiye’de hekim sayýsý ile ilgili olarak TTB’ye yönelttiði
suçlamalarla ilgili olarak TTB
Merkez Konseyi yazýlý bir açýklama yaptý. Bakan, TTB’nin
“Türkiye’nin saðlýk ortamýnýn
temel sorunu hekim azlýðý deðildir” görüþünü “ülke týbbýna
kötülük” olarak deðerlendirmiþti.
TTB’den yapýlan açýklamada,
hekim azlýðýndan dem vuran
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