aradabir...
“... Linç eylemlerini ve linç atmosferini, karþýt düþüncede olanlara çevrilmiþ bir silah, kontrolsüz kiþileri bu silaha sürülen birer mermi
gibi kullanýyorlar. ...”
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Prof. Dr. Levent Mete yazdý. 

Sayfa 2’de

Baþlayan ve bitmeyen...
*

bitmeden susarsa
bitmiþ gibi türküsü
biliyorsanýz eðer
siz sürdürünüz
solarsa çiçeði
vaktinden önce
anýlarda yaþatýn
kalsýn ölümsüz...
* Þiir Eray Canberk

TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
Füsun Sayek Türkiye’de özellikle
1980’den beri saðlýk alanýný piyasaya teslim eden anlayýþa karþý açýlan
mücadele bayraðýný taþýyan yoldaþlarýmýzdan biriydi. Onun býraktýðý
noktadan bu mücadele sürecektir.
Dr. Tülay Kansu
Füsun’la birlikte beynimizden ve
yüreðimizden bir parça da birlikte
gidiyor. Dünya daha renksiz, hayat
daha zor görünüyor. Onu yakýndan
tanýmak bir ayrýcalýktý. Gülen yüzünü, zekice esprilerini unutmak
mümkün deðil. Onu çok özleyeceðiz.
Prof. Dr. Þükrü Hatun
Biz senden anlayarak ve iyi sevmeyi
öðrendik. Öyle ki sen TTB’ye geldiðin zaman yüreðimiz hafiflerdi. Bizi
sen birleþtirirdin. Aslýnda bu ülkenin
her yerindeki tabip odalarýný TTB
haline getiren sendin. Seninle erinmeden, kolayca yola çýkmayý öðrendik.
Prof. Dr. Cem Terzi

DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi

KESK Baþkaný Ý. Hakký Tombul

Füsun Abla günümüzün prototipi insanlardan biri deðildi. Hem kendi
hayatýna hem öteki hayatlara saygý,
sevgi, özen, duyarlýlýk, özveri ile
yaklaþýrken bir yaþama sanatý geliþtiren biriydi. Yaþamý, Murathan
Mungan þiiriyle sýmsýký tutardý.

Füsun Sayek yalnýz doktor deðil, bir
mücadele insanýydý. Hem saðlýk sorunlarýna hem Türkiye sorunlarýna
duyarlýlýðý ile kendisini tanýdýk. Saðlýk sorunlarýndan Türkiye’nin temel
sorunlarýna, daha iyi yaþam mücadelesinde önderlik yaptý.

Füsun Abla saðlýk ortamýnda yaþanan
tüm sorunlara karþý iyi insan, iyi hekim ve bu ülkenin yurttaþý olarak her
zaman duyarlýydý. Sendikalaþma çalýþmalarýnýn baþýnda hemen bizimle
mücadeleye baþladý. Tüm Saðlýk Sendikasý’nýn kurucu üyelerindendi.

Lübnan ziyareti sonuçlarý basýn toplantýsý ile duyuruldu

“Saðlýk barýþa giden köprüdür”
TTB heyetinin Lübnan ve Suriye ziyaretinin sonuçlarý,
1 Kasým 2006 günü Ýstanbul’da düzenlenen bir basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyuruldu. Heyet, bölgede sürekli
iþgal edilme ya da bombalama tehdidiyle yaþayan insanlar için, saðlýk hizmetlerine ulaþmadaki sýkýntýlarýn ne yazýk ki daha önemsiz hale geldiðini tespit etti  Sayfa 2’de

gündem ...

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Füsun’dan bize kalan…

B

u, Füsun Sayek’in köþesinde benim imzamla
çýkacak ikinci yazý. Birincisini
yazarken “O” sadece görevini
devretmiþ, zorunlu dinlenmeye
çekilmiþti.
devamý sayfa 3’te

Saðlýk Muhabirleri adýna Yýldýz
Yazýcýoðlu
Basýn mensuplarýnýn da Füsun Ablasý
olmuþtur. TTB’nin bir eylemi ya da
basýn toplantýsýna gelmek hiçbir zaman basýn mensuplarý için eziyet olmamýþtýr. Her zaman onun tarafýndan
içten bir güleryüzle karþýlandýk.

SES Baþkaný Köksal Aydýn
Biz bugüne kadar herkese eþit, nitelikli ve ücretsiz saðlýk mücadelesinde
görevdeydik. Bugün de burada görevdeyiz. Yarýn da görevde olmaya devam edeceðiz.

Maliye Bakanlýðý Ýlaç Genelgesi…

“Kararlar özürlü”
TTB Ýlaç Danýþma Kurulu, Maliye Bakanlýðý’nýn Eylül ayýnda yayýmladýðý ikinci ilaç genelgesine iliþkin bir rapor hazýrladý. Ýlaç Danýþma Kurulu, Maliye Bakanlýðý’nýn hiçbir gerekçe göstermeden
aldýðý kýsýtlama kararlarýnýn “özürlü” olduðunu kaydetti Sayfa 3’te

PDC toplantýlarý…

ODSH Güneydoðu’daydý

Pek çok hekim
yerinden edilecek

Güneydoðu sele
teslim oldu

TTB, hizmet puaný üzerinden cetveller oluþturarak, valilere saðlýk personelinin görev yerlerini deðiþtirme yetkisi veren Saðlýk Bakanlýðý’na tepki göstererek, yürütülen toplantýlarýn,
bakanlýðýn yanlýþýna ortak olmak anlamýna geleceðini açýkladý  Sayfa 7’de

Güneydoðu Anadolu’da günler süren yoðun ve etkili yaðýþ nedeniyle, Diyarbakýr, Batman ve Siirt’te pek çok ev ve iþyerini su bastý,
çok sayýda kiþi yaþamýný yitirdi. TTB Olaðan
Dýþý Durumlarda Saðlýk Hizmetleri Kolu bölgede incelemelerde bulundu Sayfa 3’te

c m y k

 Devamý sayfa 4 ve 5’te

TTB Merkez
Konseyi üyesi
Dr. Ali
Çerkezoðlu :
“Savaþ insanlýðýn en
büyük utancý”
2.

Sayfada

Füsun Sayek UEMO’da
anýldý
3.

Sayfada

Suç ve ceza
Prof. Dr. Cem Terzi yazdý
7.

Sayfada

TTB eski Baþkaný
Prof. Dr. Nusret Fiþek
anýldý
8.

Sayfada

STED Fotoðraf Yarýþmasý
sonuçlandý
8.

Sayfada
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TTB Heyeti Ýsrail saldýrýsý altýndaki Lübnan’da incelemelerde bulundu

“Savaþ insanlýðýn en büyük utancý”
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði’nden bir heyet, 1-4 Ekim tarihleri arasýnda Ýsrail saldýrýsý altýndaki Lübnan’da
ve komþusu Suriye’de incelemelerde bulundu. Saðlýðýn ve hekimlerin barýþa giden bir köprü olduðu
gerçeðinden hareket eden heyet,
bu ziyaretlerde savaþýn doðrudan
ve dolaylý etkilerinin yaný sýra, Suriye ve Lübnan’daki saðlýk sistemini, hekim örgütlenmesini, hekim özlük haklarýný ve halkýn saðlýk hizmetine ulaþma sürecini inceledi.
Lübnan ve Suriye ziyareti sýrasýnda yürütülen temaslarý ve bölgeye iliþkin tespitleri TTB Merkez
Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoðlu
anlattý. Çerkezoðlu’nun Týp Dünyasý’nýn sorularýna verdiði yanýtlar
þöyle:
- TTB heyeti Lübnan’a ne
amaçla gitti?
Zaman zaman ülkemizde yakýn
komþularýmýz gündem olur. Bunlar genellikle ya orada yaþanmakta
olan trajediler ya da ülkemizle yaþanan siyasi krizlerle ilgilidir.
Türk Tabipleri Birliði uzun zamandýr kapý komþumuz ülkelerde
yaþanan savaþ, iþgal ve insan kýyýmýna karþý insan yaþamýný esas alan bir programla maðdurlarýn yanýnda dayanýþma çabalarýný sürdürüyor. Baþta saðlýklý yaþama hakký
olmak üzere en temel insani haklarý ayaklar altýna alan Amerika’nýn
saldýrgan politikalarýna karþý, Irak,
Filistin, Lübnan ve Suriye halkýyla dayanýþma duygularýmýzý bu ülkelerin tabip birlikleri aracýlýðý ile
yaþatmaya çalýþýyoruz. Son aylarda ise Amerikan emperyalizminin
Ortadoðu politikasýnýn kolaylaþtýrýcý etkisiyle, Ýsrail yýllardýr Filistin üzerindeki pervasýzlýðýný Lübnan’a da uygulamaya baþladý. Bizler de savaþ karþýtý tepkiler vermek
ve iþgalcileri kýnamaktan öte bir
þey yapamaz hale geldik. Oysa bu
yaz Lübnan ve Filistin’de yaþanan
ve hala yaþanmakta olan trajedi bi-

ðunu Suriye ve Lübnan’da yaþayan Filistinliler oluþturuyor) bu
süreçlerden en büyük zararý görüyor.

1-4 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen
ziyarette, savaþýn doðrudan ve dolaylý
etkilerinin yaný sýra, Suriye ve Lübnan’ýn
saðlýk sistemi, hekim örgütlenmesi,
hekimlerin özlük haklarý ve halkýn
saðlýk hizmetine ulaþma süreci de incelendi.
ze çok yakýn. Suriye kendini sürekli tehdit altýnda hisseden bir ülke konumunda. Sonrasýnda sýranýn
kime geleceði ise hiç belli deðil!
Tüm bu nedenlerle komþularýmýzla iliþkilerimizi geliþtirebilmek için saðlýðýn ve hekimlerin barýþa
giden bir köprü olduðu gerçeðinden hareket ettik. Hekimlerin hiç
bir önyargý taþýmadan komþularla
iliþkilerimizin geliþmesinde katalizör rol oynayabileceðini düþündük. Kurumsal, bilimsel ve sosyal
yönü olmasýna önem verdiðimiz
bu ziyaretlerimizde savaþýn doðrudan ve dolaylý etkilerinin yaný sýra
Suriye ve Lübnan’ýn saðlýk sistemini, hekim örgütlenmesini, hekimlerin özlük haklarýný ve halkýn
saðlýk hizmetine ulaþma sürecini
inceledik.
- Ziyaret ne kadar sürdü,
kimler katýldý?
Geziye TTB Merkez konsey üyelerinden benim dýþýmda, Dr. Erkan Kapaklý, Dr.Hülya Biriken,
TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi
Dr. Þefik Zan, Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Özdemir
Aktan, Mersin Tabip Odasý Baþkaný Dr. Özkan Özdemir, Adana
Tabip Odasý Baþkaný Doç. Dr. Osman Küçükosmanoðlu, Gaziantep Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr.
Kemal Bakýr, Hatay Tabip Odasý
Genel Sekreteri Dr. Selim Matkap, Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Ýbrahim Tartýcý ve Dr. Yunus Sovukluk katýldý. 1-4 Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleþtirdiðimiz bu
ziyaretimizin 2 günü Suriye’de, 2
günü Lübnan’da geçti

- Lübnan’da yaþanan ortama dair genel izlenimlerinizi
aktarabilir misiniz?

- Ziyaret sýrasýnda nerelere
gittiniz, hangi temaslarda bulundunuz?
Suriye sýnýrýný geçtiðimiz anda
(ki gece saat 01.30 olmasýna raðmen) Suriye Tabipler Birliði (Sendikasý)’nýn Ýglib þehrindeki yöneticileri bizleri karþýladý. Gümrükteki hekim odasýnda ilk görüþmemiz gece 02.00’de gerçekleþti. Suriye’nin baþkenti Þam’da ise Suriye Tabipler Sendikasý baþkan ve
yöneticilerinin yaný sýra, saðlýk
merkezi ve hastanelerde doðrudan
hizmet sunan hekimlerle ve Suriye
Saðlýk Bakaný ile görüþmelerimiz
oldu. Ayrýca Þam’daki Türkiye
Konsolosluðunu da ziyaret ettik.
Lübnan’da da Lübnan Tabipler
Birliði (Sendikasý) bizi karþýladý
ve gerek bombardýmanla yerle bir
edilmiþ bölgeleri gerekse saðlýk
kurumlarýný ziyaret etmemizi saðladý.

Dr. Ali Çerkezoðlu

hekim ücretlerinin düþük tutularak
gelirlerini arttýrabilmek için ek olarak özelde çalýþmak dýþýnda bir
seçenek býrakýlmamýþ olmasý bizlere çok tanýdýk geldi. Yine de gerek Suriye de gerekse Lübnan’da

Lübnan savaþ ve saldýrganlýðý
akut bir olgu olmaktan çýkarmýþ.
Olayý kronik bir durum olarak içselleþtirmiþler. Her kronik hasta
gibi bu ortamda yaþamaya alýþmýþlar ve savaþ “olaðan” bir durum
haline getirilmiþ. Þehrin her tarafýndaki köprülerin bombalarla yerle bir edilmiþ olmasý bizim dýþýmýzda herkesin olaðan karþýladýðý
bir görüntü. Açýklýkla söyleyebiliriz ki Lübnanlýlar tüm bunlara raðmen “neþesinden” hiçbir þey yitirmeyen insanlar. Yaralarýný sarmaktaki olaðanüstü baþarýlarýný da
takdir etmek gerekiyor. Gölcük’te
1999 depreminden hatýrladýðýmýz
yerle bir hale gelen yüzlerce apart-

- Lübnan ve Suriye ziyaretinin çýktýlarýný gidiþ amacýyla iliþkilendirerek deðerlendirir
misiniz?
Suriye ve Lübnan ziyaretinin
TTB’nin bu günü kadar karalýlýkla
sürdürdüðü savaþ karþýtý ve barýþý
savunan tutumunu pekiþtirdiðini
düþünüyoruz. Bu ziyaretle dayanýþa duygularýmýzý uzaktan ulaþtýrmaya çalýþtýðýmýz Suriye ve Lübnan halký ve hekimlerine duygu ve
düþüncelerimizi doðrudan ifade edebilme þansýmýz oldu. Bu duygularýn karþýlýklý olduðunu görmek
bu ziyareti yapmakla ne kadar
doðru bir iþ yaptýðýmýzý bizlere bir
kez daha gösterdi. Bu ülkelerde

ortalama olarak hekimlerin gelirlerinin iyi olduðu ve saygýnlýklarýnýn yüksek olduðu bariz olarak anlaþýlýyordu.
- Savaþ ortamýnýn Lübnan’da günlük yaþama ve saðlýk ortamýna etkisine dair gözlemlerinizi aktarýr mýsýnýz?

TTB Heyeti Suriye Saðlýk Bakaný ile görüþtü

Savaþ insanlýðýn en büyük utançlarýndan biri. Ýnsan yaþamýný
ortadan kaldýrmayý amaç edinen
bu saldýrýlar beraberinde alt yapýyý
ve insanlarýn duygu dünyasýný tahrip ederek onarýlmasý güç hasarlar
oluþturuyor. Doðal olarak her zaman ve yerde olduðu gibi en dezavantajlý olanlar, yani yoksullar ve
göçmenler ( ki bunlarýn çoðunlu-

manlý bir mahalle ile Avrupa’nýn
lüks bir caddesini andýran bölgesi
arasýnda 1-2 kilometrelik mesafe
olmasý Lübnan’a özgü bir þey olsa
gerek. Gezimize çýkarken yaptýðýmýz basýn toplantýsýnda söylediklerimizi gezimizin sonunda daha
da pekiþtirerek yineleyebiliriz.
Lübnan dahil dünyanýn her yanýnda savaþý olaðan bir durum olmaktan çýkarmamýz gerekiyor. Masum
insanlarýn tepesine bomba yaðdýrmanýn affedilmez bir insanlýk suçu
olduðunu da söylememiz. Bu konuda hekimlerin ve hekim örgütlerinin söyleyeceði ve yapabileceði
çok þey olduðunu düþüyoruz.
Çünkü “saðlýk ve hekimler barýþa giden köprüdür”.

“Saðlýk barýþa giden köprüdür”
TTB heyetinin Lübnan ve Suriye ziyaretinin sonuçlarý, 1 Kasým 2006
günü Ýstanbul’da düzenlenen bir basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyuruldu. Heyet, bölgede sürekli iþgal edilme ya da bombalama tehdidiyle yaþayan insanlar için, saðlýk hizmetlerine ulaþmadaki sýkýntýlarýn ne
yazýk ki daha önemsiz hale geldiðini tespit etti
Týp Dünyasý - ÝSTANBUL - TTB heyetinin Lübnan ve Suriye ziyaretinin sonuçlarý, 1
Kasým 2006 günü Ýstanbul’da düzenlenen bir
basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyuruldu.
Ýstanbul Tabip Odasý’nda düzenlenen basýn toplantýsýnda, TTB’nin uzun zamandýr
komþu ülkelerde yaþanan savaþ, iþgal ve insan kýyýmýna karþý, insan yaþamýný esas alan
bir programla, maðdurlarýn yanýnda yer alarak dayanýþma çabalarýný sürdürdüðü, bu amaçla da yakýn zamanda büyük bir yýkým yaþayan Lübnan ve sürekli tehdit altýnda tutulan
Suriye halkýyla dayanýþma duygularýný paylaþmak üzere bir ziyaret gerçekleþtirildiði belirtildi.
Heyetin, kýsa süre önce raporlaþtýrýlan ziyaretinin sonucundaki tespit ve gözlemleri
þöyle:

- Lübnan’ýn güneyinde sürekli iþgal edilme ya da bombalanma tehdidi ile yaþayan insanlarýn nitelikli bir saðlýk sistemine sahip olup olmadýklarý, doðal yaþamlarýnda saðlýk
hizmetine ulaþma konusundaki sýkýntýlarý ne
yazýk ki ikincil öneme sahip durumda.
- Yaþama haklarý sürekli tehdit altýnda olduðundan, saðlýk hizmetine ulaþma hakký,
yaþamýný sürdürebilme hakkýna indirgenmiþ
durumda. Ölmeden yaþamýný sürdürebiliyor
olmak baþlý baþýna bir “kazanç” kabul edilebilir.
- Zorunlu yaþanan sürekli ya da kýsmi göçler sonrasýnda doðal yaþam alanlarýndan fiziken ve sosyal olarak koparýlan insanlarýn birçok zorluk yaþamasý kaçýnýlmaz.
- Lübnanlýlar’ýn çok iyi organize ettiði dayanýþma iliþkileri sayesinde saðlýk hizmeti

aksatýlmamýþ olsa da, özellikle sýnýr bölgelerinde yaþayan Lübnanlýlar ciddi sorunlarla
karþý karþýyalar.
- Ülkesi bombalanýrken yaþamýný sýðýnaklarda geçirmiþ olmak tüm Lübnanlýlar için sýradan ve kanýksanmýþ olaylar biçiminde aktarýlsa bile bu gibi durumlarýn insan ruh saðlýðý
açýsýndan “doðal” kabul edilemez olgulardýr.
- Saðlýk sistemi neredeyse bütünüyle paralý ve özel saðlýk sektörü üzerine kurulu olan

c m y k

aradabir...
Linç eyleminin sorumlularý

H

Prof. Dr. Levent Mete*

epimiz insanýz, hepimiz hayvanýz
dolayýsýyla. Uzak yakýn etobur akrabalarýmýzýn genetik kodlarýyla doluyuz. Saldýrmaya, paralayýp kan dökmeye hazýr
bir yanýmýz olduðu ortada. Ýçimizde volkan gibi kaynayan dürtüleri uygarlýk adý verilen kabukla denetleyip yumuþatýyor, insan içine çýkacak hale getiriyoruz. Koyunu bacaðýndan tutup
altýmýza almýyor, sokak ortasýnda boðup paralamýyoruz örneðin. Mezbaha, kasap, lokanta marifetiyle iþlemden geçirilip hazýrlanmýþ eti, masaya oturup, çatal býçakla küçük lokmalar haline getirerek yiyoruz. Gözümüze kestirdiðimiz
kiþiyle hemen çiftleþmeye kalkmýyor, diðer
hayvanlardaki benzerlerinden çok daha karmaþýk ve incelikli bir flört sürecine yöneliyoruz.
Adalet duygumuzun tatmini de ayný þekilde ayrýntýlý ve sabýr gerektiren yollarda yürümemizi
gerektiriyor. Mahkeme, hukuk, yargýç, avukat,
yasa, polis vb. kurumlar, kurallar, meslekler karýþýyor iþe. Zanlýyý, intikam almaya niyetlenen
kiþilerin ya da gruplarýn eline býrakmýyoruz.
Ancak ne yazýk ki bazýlarýmýzýn üzerindeki
uygarlýk kabuðu daha ince ya da içlerindeki
þiddet eðilimi daha yüksek. Kendilerini daha
güç kontrol ediyor, kolay galeyana geliyor, saldýrýyor, vurup kýrýyor böyleleri. Dolayýsýyla,
kendilerinin ve baþkalarýnýn baþýný derde sokmamalarý için kollanmalarý gerekiyor, çevredeki sakin ve dengeli kiþilerin, aile büyüklerinin
desteðiyle, onlarýn gözetimi altýnda bir hayat
sürüyorlar. Olayýn, biyolojik yapýyla ve erken
çocukluk yaþantýlarýyla iliþkili bir yatkýnlýk zemini var, ama yoksulluk, eðitimsizlik, haksýzlýða uðrama, aþaðýlanma, küçük düþme gibi etkenlerin söz konusu durumu aðýrlaþtýrdýðý biliniyor. Linç adý verilen ‘hayvanlýðýn’ azdýrýp
meydana sürdüðü kalabalýklarda ateþi en fazla
körüklenen, eli kurbana en önce uzanan adamlar bunlar dolayýsýyla. Yine yukarýda sayýlan
nedenlerle, toplumun kriz ve bunalým dönemlerinde çizgiyi geçenlerin, çizgiyi geçmeye yaklaþanlarýn sayýsý artýyor. Gazetelerdeki nefret
karelerinde, azgýn mimikler, inip kalkan eller,
kollar, sopalar, satýrlar arasýndan kendilerini
gösterenlerin ve özellikle öldürücü darbeyi vuran, eðer iþin üzerine gidilirse yakalanýp cezaevini boylayanlarýn büyük bölümü bu tür insanlardan oluþuyor.
Linç eyleminde son darbeyi vuran bu kiþilerin sorumluluðu var elbette. Ancak asýl sorumlularýn fotoðrafçýnýn karesine hiçbir zaman girmeyen, derli toplu, kontrollü, toplumda saygýn
ve korunaklý yerler edinmiþ kiþiler arasýnda olduðunu düþünüyorum. Evlerinin, çoluk çocuklarýnýn, akrabalarýnýn yanýndan geçmesini bile
istemeyecekleri saldýrgan ve kontrolsüz kalabalýðýn dizginleri bir biçimde ellerinde çünkü. Kimi zaman doðrudan mafyatik ya da siyasi baðlar söz konusu olsa da, genellikle verilen demeçler, açýk ya da dolaylý tahrikler, görmezden
gelmeler, savsaklamalar yoluyla etkiliyorlar
onlarý. Linç eylemlerini ve linç atmosferini,
karþýt düþüncede olanlara çevrilmiþ bir silah,
kontrolsüz kiþileri bu silaha sürülen birer mermi gibi kullanýyorlar.
Dolayýsýyla, toplumun fikir önderleri, parti
yöneticileri, üst düzey memurlarý arasýnda bulunan bu kiþiler, politik mücadeleyi yasalarla
ve genel ahlak kurallarýyla belirlenmiþ alanda
tutmanýn yararýna ikna olmadýkça linçleri önlemek mümkün deðil. Silaha sürülecek mermi
çok çünkü. Yaþadýðýmýz dünyanýn umut kýrýklýklarý ve belirsizliklerle dolu ortamýnda sayýlarý hýzla artýyor üstelik. Ýntihar bombacýsý bulmakta güçlük çekmeyen bir dünyada, hoþuna
gitmeyenleri linç ettirmekten kolay ne var?

Lübnan’da parasý olanlarýn bu sistemden
* Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastasaðlýk hizmetine ulaþýrken, yoksul ve
nesi, psikiyatri bölümü
güvencesiz olanlarýn Lübnan’ýn doðal
yapýsýný oluþturan dinsel ya da etnik “ceolarak yaþýyor.
maat”lerin dayanýþma iliþkileri sayesinde as- Bu tür iþgal ve saldýrganlýklara karþý baþgari saðlýk hizmetini alabiliyorlar.
ta komþularý olan bizler olmak üzere dünya
- Aktif bir saldýrý yaþamayan bir ülke olakamuoyunun desteðini çok önemsedikleri,
rak Suriye ise her an iþgal edilme ve Irak’ta
gerek Suriye Tabip Birliði yöneticileri gerekyaþanmakta olan katliamlara maruz kalabilse Suriye Saðlýk Bakaný tarafýndan açýklýkla
me duygusunun toplumun bütününe yayýlmýþ
ifade edildi.
- Kamu-devlet aðýrlýklý, kýsmi zorluklarý
olsa da herkesin ulaþabildiði bir saðlýk sistemi bulunan Suriye’nin, olasý bir saldýrýya
maruz kalmasý durumunda baþta dezavantajlý
kesim olan yoksullar ve Filistinli göçmenler
olmak üzere toplumun bütününde ciddi bir
saðlýk krizi yaþamasý kaçýnýlmaz görünüyor.
- Türk Tabipleri Birliði barýþa giden yolun
saðlýktan geçtiðini, saðlýk çalýþanlarý ve hekimlerin doðal barýþ elçileri olduðunu esas alarak, komþularýmýzda, bölgemizde ve tüm
dünyada bir an önce barýþýn egemen olmasý
yönünde çabalarýný arttýrarak sürdürmeye kararlýdýr.
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“Ýþsizlik ve Saðlýk”
Toplum ve Hekim’in
gündeminde
Týp Dünyasý - ANKARA Toplum ve Hekim Dergisi
yeni sayýsýnda “Ýþsizlik ve
Saðlýk” konusunu gündemine aldý. Ýþsizlik ve saðlýk
iliþkisinin çeþitli yönleriyle
deðerlendirildiði dosyada,
Metin Çulhaoðlu “Kapitalizm’de Ýþsizlik”, Gaye Yýlmaz “Marx’ýn ‘Yedek Ýþgücü Ordusu’ Kavramýna
Günümüz Kapitalizmi Tarafýndan Getirilen ‘Bilimsel’ Gerekçe: NAIRU”,
Cem Somel “Çevre Ülkelerinde Ýstihdam ve Ýþsizlik
Sorunu”, Mustafa Yalçýner
“Ýstihdam Sorunu ve Sosyalizm”, Yüksel Akkaya “Ýþsizlik Üzerine”, Mustafa
Sönmez “Türkiye’nin Ýþsizleri Kimlerdir? Cinsel,
Coðrafi, Eðitimsel Profil”,
Özlem Özkan “Ýþsizlik ve
Saðlýk Ýliþkisinde Yöntem
Sorunu”, Ata Soyer “Saðlýk
Personeli Ýþsizliði”, Burhanettin Kaya ve Tolga Binbay “Akýl Saðlýðý Penceresinden Ýþsizlik”, Hakan Tüzün “Ýþsizliðin Saðlýk Sonuçlarýný Gözden Geçirme” konularýný ele aldýlar.
Toplum ve Hekim’in yeni
sayýsýnda ayrýca Hans Ulrich Deppe ile Küreselleþme, Avrupa Saðlýk Reformlarý ve Hekimlere Etkileri
konusunda yapýlmýþ söyleþi
ve “Temel Saðlýk Bakýmý”
baþlýklý bir çeviri yer alýyor.

MSG’nin yeni
sayýsý çýktý
Týp Dünyasý - ANKARA Mesleki Saðlýk ve Eðitim
Dergisi’nin yeni sayýsý çýktý.
Derginin bu sayýsýnda Fikret Baþkaya’nýn “Türkiye’nin Emperyalizmle Uyumlandýrýlmasýna Dair”,
Mustafa Kahya’nýn “Savaþ
ve Barýþ”, Yüksel Akkaya’nýn “12 Eylül 1980: 26
Yýl Önce, 26 Yýl Sonra,
Deðiþen Ne?”, Onur Bakýr’ýn “Küresel Rekabet,
Haksýz Rekabet ve Emek
Piyasalarý/Emek Rekabete
Feda mý Olsun?” baþlýklý
yazýlarý ile “Pazarda Çalýþan Çocuklarýn Çalýþma
Koþullarý ve Saðlýk Durumlarý”, “Bir Kamu Bankasýnda Örgütsel Stres Düzeyi
ve Etkileyen Faktörler” ile
“Ankara’da Çalýþan Trafik
Polislerinin Bazý Özellikleri
Ýle Çalýþma Koþullarý ve Bu
Koþullara Ýliþkin Görüþleri”
baþlýklý araþtýrmalar yer aldý.

STED’in yeni sayýsý
çýktý
Týp Dünyasý - ANKARA Sürekli Týp Eðitimi Dergisi’nin yeni sayýsý çýktý.
STED’in bu sayýsýnda Dr.
Sevim Buzlu ve Nihal Bostancý’nýn “Ýstanbul’da Bir
Saðlýk Ocaðýna Baþvuran
Kadýnlarýn Genel Saðlýk
Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi” baþlýklý çalýþmasý,
Serap Bulduk, Dr. Nihal Esin ve Nihal Umut’un “Adölesanlarýn HIV/AIDS Bilgi Düzeyleri ve Hastalýða
Karþý Sosyal Önyargýlarý”ný
konu alan incelemesi, Dr.
Zeliha Öcek, Dr. Meltem
Çiçeklioðlu ile Dr. Meral
Türk’ün “Birinci Basamak
Saðlýk Hizmetlerinde Kapý
Tutuculuk Nedir? Türkiye’de Uygulanabilir mi?”
baþlýklý yazýlarý ile Dr. Olcay Semiz, Dr. Caferiye
Sözeri, Dr. Reyhan Cevahir, Dr. Sevil Þahin ve Dr.
Sibel Serin Kýlýçoðlu’nun
“Sakarya’da Bir Saðlýk Kuruluþuna Baþvuran Gebelerin Sigara Ýçme Durumuyla Ýlgili Bazý Özellikler”in tespit edildiði araþtýrmasý yer alýyor.

“Kararlar özürlü”
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði Ýlaç Danýþma Kurulu (ÝDK), Maliye Bakanlýðý’nýn 12 Eylül 2006 tarihinde yayýmladýðý ilaç kýsýtlama genelgesine iliþkin bir rapor hazýrladý. Geri
dönüþüm kapsamýndan çýkarýlan
ya da yeniden kapsama alýnan ilaçlar için hiçbir gerekçe gösterilmediðine dikkat çeken TTB ÝDK, bu
açýdan kararlarý “özürlü” olarak
niteledi.
Maliye Bakanlýðý’nýn Temmuz
ayýnda yayýnladýðý ilaç genelgesinin ardýndan bir rapor hazýrlayarak
genelgenin bilimsel temele dayanmadýðýný açýklayan TTB ÝDK, Maliye Bakanlýðý’nýn 12 Eylül tarihinde yayýmladýðý ikinci ilaç kýsýtlama
genelgesini de incelemeye aldý. Ýncelemesini tamamlayan ÝDK, bu ikinci genelgenin de ilki gibi bilimsel bir temele dayanmadýðýný, hangi ilacýn neden listeden çýkarýldýðýnýn, hangi ilacýn neden listeye geri
alýndýðýnýn hiçbir þekilde gerekçelendirilmediðini vurguladý. Bunun,
alýnan kararlarý iyice tartýþmaya açýk hale getirdiði kaydedildi.
ÝDK’nýn Eylül tarihli ilaç kýsýtlama genelgesine iliþkin tespitleri
þöyle:
- Maliye Bakanlýðý’nýn 12 Eylül
tarihli genelgesinde, daha önceki
deðiþikliklerde belirtilen geri ödeme komisyonundan hiç söz edilmemektedir. Bu durum, sözü edilen komisyonun varlýðýna ve etkinliðine yönelik bir belirsizliðin sürdüðü anlamýna gelmektedir.
- Liste etkin madde ya da endikasyon temelinde hazýrlanmýþ deðildir. Bu nedenle tutarlý ve doðru
bir yaklaþým olduðunu söylemek
olanaksýzdýr.
- “Maliyet-etkililik” analizi
yapýlmamýþtýr. Geri ödeme kapsamý dýþýna çýkartýlma gerekçeleri
bulunmamaktadýr. Bu durum kararlarý “özürlü” hale getirmektedir.
- Yalnýz “tasarruf” diye yola
çýkýldýðý anlaþýlmaktadýr. Ancak ta-

TTB Ýlaç Danýþma Kurulu, Maliye
Bakanlýðý’nýn Eylül ayýnda yayýmladýðý
ikinci ilaç genelgesine iliþkin bir rapor
hazýrladý. Ýlaç Danýþma Kurulu,
Maliye Bakanlýðý’nýn hiçbir gerekçe
göstermeden aldýðý kýsýtlama kararlarýnýn
“özürlü” olduðunu kaydetti

- En gerçekçi ve kalýcý çözüm akýlcýlýktadýr. Akýlcý ilaç kullanýmý
konusunda hekimlerin, eczacýlarýn
ve hastalarýn eðitilmesi gerekir. Bu
eðitimler için bütçeden ya da sosyal güvenlik kurumlarýnýn kullanacaðý fonlardan kaynak ayrýlmasý önemlidir.
TTB ÝDK’nýn raporu, “Ödenmeyecek:
ÝlaçYazan:
IMF/AKP/Unakýtan” adýyla bir
kitapçýk haline getirildi.

Yeni ilaç “sürprizleri” olabilir

sarrufun aranmasý gereken yer baþkadýr. Sadece kutu üzerindeki fiyata bakarak tercih yapmak doðru
deðildir. “Ucuz ilaç deðil, ucuz tedavi” daha doðru bir yaklaþým olacaktýr.
- Yapýlmasý gereken bütünlüklü
bir deðerlendirmedir. Önceliklerin
belirlendiði, ilkeler üzerinde uzlaþýldýðý, gerekçelerin açýk seçik ifade edildiði, eþitsizlik ve haksýzlýða
yol açmayacak, halký ve hastalarý
tedirgin etmeyecek açýklýk ve yumuþaklýkta bir çalýþma yapýlmalýdýr.
- Bu listeler üzerinden fiyat pazarlýklarý yapýlmak isteniyorsa bu
ahlaki deðildir. Fiyat belirleme konusunda ilgili kurumlarýn yetkilerini doðrudan kullanmalarý daha
doðru bir yaklaþýmdýr.

Maliye Bakanlýðý’nýn 12 Eylül tarihinde yayýnladýðý ilaç genelgesinin ekinde 3 ayrý liste yer
aldý. Bu listelerden ilki “Geri Ödemesi Durdurulan Ýlaçlar”,
diðeri “Yeniden Geri Ödenecek
Ýlaçlar”, bir diðeri de “Geri Ödenmesi Ýçin Bazý Düzenlemeler Yapýlan Ýlaçlar”dan oluþtu.
Raporda bu listeler ayrý ayrý deðerlendirildi:
Geri Ödemesi Durdurulan
Ýlaçlar: Toplam 35 ilacýn geri ödemesi durduruldu. Listede yer
alan bu 35 ilacýn 17 tanesini çoðu B vitamini olmak üzere karma preparatlarý oluþturdu. Bu ilaçlarýn neden Temmuz ayý listesinde çýkarýlmadýðý, neden þimdi
çýkarýldýðý belirsiz. Ýçeriðinde rabeprazol bulunan Pariet ticari
adlý ilaç da liste dýþý býrakýlanlar
arasýnda yer aldý. Raporda, rabeprazol içeren baþka bir ilaca
rastlanmadýðý ve bu ilacýn neden
liste dýþý býrakýldýðýnýn mutlaka
açýklanmasý gerektiðine dikkat
çekildi. Listede geri kalan ilaçlardan 4 kalemi gargaralar, Mefoksin adlý antibiyotik, Seralin,
Sermion, Reminyl ve basýnda da
geniþ þekilde yanký bulan Neupogen adlý ilaç oluþturdu. Neupogen’in neden liste dýþý býrakýldýðý ve sonra neden yeniden listeye alýndýðýnýn da gerekçelendi-

rilmesi istendi.
Yeniden Geri Ödenecek Ýlaçlar: Temmuz ayýnda listeden
çýkarýlan 100’e yakýn ilacýn yeniden geri ödenmesine karar verildi. Daha önce neden listeden çýkarýldýðý bilinmeyen bu ilaçlarýn
neden yeniden kapsama alýndýðý
da bilinmiyor. Bu gruptaki ilaçlar, antibiyotikler, antihipertansifler, diyaliz solüsyonlarý, anestezi sýrasýnda kullanýlan ilaçlar,
radyoopaklar, antidepresanlar,
antiepileptikler, antidiyabetikler,
lipid düþürücüler vb.’den oluþuyor.
Geri Ödenmesi Ýçin Bazý
Düzenlemeler Yapýlan Ýlaçlar:
Bu listede yaklaþýk 80 ilaç yer alýyor. Anti-D immünglobini, antibiyotikler, analjezikler, kalsiyum tuzlarý, antidepresanlar, antikoagülanlar, antihipertansifler,
sempatomimetikler, radyoopaklar, antiemetikler, üriner antiseptikler, SSS uyarýcýlarý, hormonlar, antisikotikler, antihistaminikler, parasetamol ve antifungaller bu listede yer alýyor. Raporda, bu listenin bu kadar geniþ
bir yelpazede tutulmasýnýn, tutarlýlýk konusunda soru iþaretleri
yarattýðýna dikkat çekildi ve önümüzdeki dönemde bu ilaçlar için
de yeni sürprizler olabileceði uyarýsýnda bulunuldu.

Güneydoðu sele teslim oldu
Týp Dünyasý - DÝYARBAKIR/BATMAN - Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde günler süren
yoðun ve etkili yaðýþ nedeniyle Diyarbakýr, Batman ve Siirt’te pek
çok ev ve iþyerini su bastý, çok sayýda kiþi yaþamýný yitirdi. TTB Olaðandýþý Durumlarda Saðlýk Hizmetleri Kolu (ODSH) sel felaketinin en çok etkisini hissettirdiði Diyarbakýr ve yöresinde incelemelerini yaptý. Buna göre, sel felaketinden etkilenen toplam nüfus 100 bin
civarýnda. Bölgede insani yardýma
gereksinim bulunuyor.
Dr. Adem Avcýkýran, Dr. Melikþah Ertem ve Dr. Günay Saka’da oluþan heyet Diyarbakýr civarýnda Kasým günü yaptýðý incelemelerde, Diyarbakýr’a baðlý Çýnar
ilçesinin 6 köyünün (Aðaçsever, Ekimveren, Meydan, Yaprak baþý,
Aþaðý Konak, Ballý Baba) selden
etkilendiði, Çýnar merkezde 329
haneden oluþan Cumhuriyet Mahallesi’nde 60-70 hanenin hasar
gördüðü tespit edildi. Mahallenin
tümüyle boþaltýldýðý, mahalle sakinlerinin yakýnlarýnýn yanlarýna
yerleþtirildiði öðrenildi.
Bismil karayolunun 3 noktada
selden etkilendiði, sele kapýlan bir
minibüsün içindeki 13 kiþinin yaþamýný kaybettiði tespit edildi.
Çevrede yaþanan diðer can kayýplarýyla bu sayýnýn 21 olduðu belirlendi (gazetemiz yayýna girdiði sýralarda bu sayý 39’a yükselmiþti).
293 nüfuslu, 30-40 haneli Bismil’in Meydanlý köyünde 10 hanenin selden etkilendiði, köy dere yataðýnda kurulduðu için felaketin et-

Güneydoðu Anadolu’da günler süren yoðun
ve etkili yaðýþ nedeniyle, Diyarbakýr, Batman
ve Siirt’te pek çok ev ve iþyerini su bastý,
çok sayýda kiþi yaþamýný yitirdi. TTB Olaðan
Dýþý Durumlarda Saðlýk Hizmetleri Kolu
bölgede incelemelerde bulundu

kisinin büyük olduðu kaydedildi.
Batman’da da, 43 mahalleden
35’inin selden etkilendiði bildirildi. Çok yüksek mal ve can kaybýnýn yaþandýðý Batman’da, tahribatýn en önemli nedenlerinden biri olarak Batý Raman Daðý’ndan gelen
sularýn kente doðru akmasý gösterildi. Etkilenen mahallelerin çoðunlukla kenar mahalleler olduðu
ve yoksul insanlarýn yaþadýðý belirtildi.
Batman’da yapýlan incelemeler
sonucunda, bölgede selden 100 binin üzerinde nüfusun etkilendiði,

alýnan önlemlerin yetersiz olduðu
tespit edildi. Bölgenin acil insani
yardýma gereksinimi bulunuyor.

TTB’den açýklama
Ýncelemeler sonucunda hazýrlanan Acil Durum Deðerlendirme
Raporu, ilgili kiþi ve kuruluþlarla
da paylaþan TTB Merkez Konseyi,
konuya iliþkin bir de basýn açýklamasý yaptý.
Dünyada en sýk görülen doðal
afetin seller olduðuna dikkat çekilen açýklamada, tüm “doðal nedenli olaðandýþý durumlar”a

baðlý mal kayýplarýnýn yüzde
40’ýnýn sel nedeniyle olduðu bildirildi. Sellerin sayýsý ve olumsuz etkisi artsa da, ölüm sayýsý yýldan yýla azaldýðý bilgisine de yer verilen
açýklamada, “Ancak yine de tüm
dünyada ‘doðal nedenli olaðandýþý durumlara’ baðlý ölümlerin
yarýsýndan fazlasý sellere baðlýdýr” denildi.
Açýklamada yer verilen bilgilere göre, Türkiye’de ölüme yol açan
doðal nedenli olaðandýþý durumlar
arasýnda seller ikinci sýrada yer alýyor. Seller, yol açtýðý toplam maddi zarar açýsýndan da doðal nedenli
olaðandýþý durumlar arasýnda yine
ikinci sýrada yer alýyor.

Bölgede yapýlmasý
gerekenler
Selden yoðun biçimde etkilenen Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde selden etkilenen evlerde yaþayanlarýn her gün ziyaret edilerek
saðlýk sorunlarýnýn izlenmesi, bölgedekilere günlük ihtiyaçlarý kadar
temiz suyun mutlaka saðlanmasý
ve þehir sularýnýn sürekli dezenfeksiyonunun saðlanmasý gerekiyor.
Kaynaðý bilinmeyen sularýn kullanýlmasýndan özellikle kaçýnmak
gerekiyor. Yapýlmasý gereken en önemli þeylerden biri de aþýlama
hizmetlerinin aksatýlmadan sürdürülmesi. Özellikle gebe ve çocuklarýn rutin aþýlarýnýn aksatýlmamasý, sel sýrasýnda toprak, çamur vb.
ile kirlenmiþ, derin yarasý olanlara
da tetanos baðýþýklamasý yapýlmasý
gerekiyor.

gündem...

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Sýk sýk görüþemesek bile
aramýzdaydý. Bu yüzden yaptýðým, onun yerine
“nöbet raporu”nu yazmak gibi bir þeydi.
17 Ekim günü, arkasýnda daha þimdiden sevgili Füsun Abla’larýnýn gülen yüzünün özlemini
duyan binlerce hekim býrakarak sonsuzluða
doðru uzun yolculuðuna çýktý.
Ýtiraf edeyim ki, bu kez bu köþe için yazarken, onun býraktýðý sýcaklýðý ayný kývamda sürdüremeyeceðimi bilmenin tedirginliðini yaþýyorum.
Dr. Füsun Sayek’in kiþiliðini, duygu ve düþünce dünyasýný, uzun yýllar birlikte çalýþtýðý arkadaþlarý kadar yakýndan tanýma fýrsatým olmadý. TTB Merkez Konseyi’nin Ýstanbul’da bulunduðu yýllarda, farklý bir dönemin farklý faaliyet
alanlarý ve doðal olarak üslup bakýmýndan farklý kiþilikleri ön plandaydý. Mesleki ve özlük haklarýmýzý savunma stratejisi ve ülkenin saðlýk sorunlarýna bakýþ açýsý bakýmýndan izlenen ana
doðrultu kuþkusuz bugünkünden pek farklý deðildi ama dediðim gibi üslupta farklýlýklar vardý.
Ýstanbul Tabip Odasý baþkaný olarak görev
yaptýðým yýllarda, Füsun’la ve TTB yönetiminde
çalýþan arkadaþlarla ancak toplantýlar ve ortak
eylemler sýrasýnda birlikte olabildik. Bu kýsa süreli gözlemler biriktikçe, TTB’ye eski yýllardakinden oldukça farklý bir “ýlýman” iklimin egemen olduðu izlenimini edinmeye baþladým. Bu
iklim, izlenen siyasetin ya da çalýþma yönteminin özüne deðil, üslubuna, dýþa yansýyan rengine iliþkindi. Bu özellik TTB çevresinde kullanýlan konuþma diline bile, belli bir sýcaklýk kazandýrmýþtý: “Ne güzel!..”, “Burada biz bir heyetiz!..”, “Birlikteliðimiz çok kýymetlidir!..”,
“Duygu katsayýsý yükseliyor!..”… vb. vb.
Yine itiraf edeyim ki, baþlangýçta hayli yadýrgadýðým bu dolgu ifadeleri, bana hem vakit kaybý hem de, söylenenlerin gerçek anlamlarýný rötuþlayan yapaylýklar gibi gelirdi. Ama o çevreyi
daha yakýndan tanýdýkça fark ettim ki, bu konuþma üslubu belki bir oranda vakit kaybýna ve anlam kaymalarýna yol açýyor ama ayný zamanda
söylenenlerin sertlik etkisine karþý da bir tür süspansiyon iþlevi görüyor.
Mucitleri kimlerdi bilemem ama bu üslup en
çok o sevecen ve iyimser gülümsemesiyle Füsun’a yakýþýyordu. Baþbakan’ýn ünlü “Ben doktorlara iðne bile yaptýrmam!..” mealindeki ifadesini yanýtlarken kurduðu cümle tam Füsun’a
göreydi: “Caným Baþbakan’a iðne yapmak istiyor!..”
Daha sonra “ýlýman iklim” diye ifade ettiðim bu sýcaklýðýn, Füsun’un özel kiþiliði ile bezenmiþ bir “kadýnlýk” kimliðinden beslendiðini
fark ettim.
Türkiye’de hemen her tür siyasi çevrede, birkaç istisna dýþýndaki hemen tüm sivil toplum örgütlerinde, devlet bürokrasisinde, iþ dünyasýnda,
sokakta, camide, okulda ve çoðu evde eksik olan bu “kadýnlýk iklimi”dir. Savaþýn, þiddetin,
acýmasýzlýðýn, kavgacýlýðýn, töre ve namus cinayetlerinin, trafik canavarlýðýnýn, sivil silahlanmanýn nedeni, tümüyle deðilse bile büyük oranda bu iklimden yoksun kalmamýzdýr.
TTB’ye Füsun’dan miras kalan bu iklimin
hiç bozulmadan sürdürülebilmesi umuduyla…
baþ tarafý sayfa 1’de

Füsun Sayek UEMO’da anýldý
Vefatýyla yakýnlarýný, sevenlerini ve Türk
Tabipleri Birliði camiasýný yasa boðan
TTB’nin önceki baþkaný Dr. Füsun
Sayek, Avrupa Genel Pratisyenler
Birliði’nin 20-21 Ekim tarihlerinde
Ýsveç’te düzenlenen toplantýsýnda anýldý
Týp Dünyasý - ANKARA - Vefatýyla yakýnlarýný, sevenlerini ve Türk Tabipleri Birliði camiasýný yasa boðan TTB’nin önceki baþkaný Dr.
Füsun Sayek, Avrupa Genel Pratisyenler Birliði’nin (UEMO) 20-21 Ekim tarihlerinde Ýsveç’in Upsala kentinde düzenlenen toplantýsýnda anýldý.
Füsun Sayek’in, daha önce çeþitli toplantý ve
etkinliklerde bir araya geldiði UEMO Baþkaný
Dr. Christina Fabian, Sayek’in vefatýndan büyük üzüntü duyduðunu söyledi. Fabian konuþmasýnda þunlarý kaydetti:
“Hayatta bazý özel anlar ve bazý özel insanlar vardýr. Bugün benim için, çok özel bir
insaný kaybettiðimizi öðrendiðim, özel bir
gün. Dr. Sayek gerek sýcaklýðý ve içtenliði, gerekse Ýstanbul’da yaptýðýmýz UEMO toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasý ve toplantý sonrasýnda ortak yaptýðýmýz basýn açýklamasýnda izleme þansý bulduðum güçlü kiþiliði ile beni
çok etkilemiþti. Vefatý tüm hekimler için bir
kayýptýr.”
Dr. Füsun Sayek’in mesleki ve örgütsel kimliði ile ilgili bir fotoðraf sunumunun da paylaþýldýðý toplantýda, Sayek’in anýsýna saygý duruþu yapýldý.
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Dr. Füsun Sayek
Bir güzel annenin Müberra
Haným’ýn, bir güzel babanýn
Dr. Ali Tekeþin’in ilk çocuklarý
Dr. Füsun Sayek… Kendi ifadesiyle; doktor olmak dýþýnda
seçeneði yoktu… Herkesin
sandýðýnýn aksine; babasý
doktor olduðu için deðil…
Topluma yararlý olma isteði,
toplumsal sorumluluk duygusuydu onu doktor olmaya yönlendiren. Hatta iki sevgili kardeþi Serap ve Oktay’ý da…
1963’te Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi’ne girdi. Týp
fakültesindeki eðitimin aðýrlýðý
yaþamýn güzelliklerini görmekten ve göstermekten uzaklaþtýrmadý onu… Saçýndan ya da
beyaz önlüðünün yakasýndan
kýr çiçeklerini eksik etmedi hiç.
Ayný yýl kendi deyimiyle
“kral”ýný buldu. 1971’de evlendi.
1970’de týp fakültesinden
mezun
olduktan
sonra,
ABD’de anestezi ihtisasý yaptý,
1977-1981 yýllarý arasýnda
göz hastalýklarý alanýnda uzmanlýk eðitimi aldý. Her ortamda “gözcü” iken “toplu mun gözcüsü” olmaya karar
verdi. Bu nedenle Londra’da
Çocuk Saðlýðý Enstitüsü’nde
“Toplum Göz Saðlýðý” konusunda eðitim aldý.
Edindiði birikimi, kamucu
görüþleriyle birleþtirerek topluma aktarabileceði en iyi yollardan birinin Saðlýk Bakanlýðý’nda görev yapmak olduðunu düþündü ve bu nedenle
1987 ve 1996 yýllarý arasýnda
Saðlýk Bakanlýðý’nda danýþmanlýk ve Tedavi Hizmetleri
Genel Müdür Yardýmcýlýðý yaptý.
Hayalindeki saðlýk ortamýna kavuþmada ve toplum saðlýðýnda özlenen düzeye gelebilmede yalnýzca üniversitelerde ve Saðlýk Bakanlýðý’nda yapýlan çalýþmalarýn yeterli olamayacaðýný gördü. Mesleki
sorumluluk ve toplumcu bakýþ
açýsýyla meslek örgütlerinde
çalýþmanýn zorunluluk olduðuna inandý. Bu düþünceyle
1984’te Ankara Tabip Odasý
Yönetim Kurulu’na aday oldu
ve seçildi.
1984-1988’de Ankara Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyeliði, 1990-1994 arasýnda TTB
Ýkinci Baþkanlýðý ve ardýndan
1996-2006 yýllarý arasýnda
TTB Merkez Konseyi Baþkanlýðýný üstlendi. TTB için hissettik-

lerini 2001’de dostlarýna gönderdiði yeni yýl mesajýnda:
“Türk Tabipleri Birliði’ni, bir avuç gönüllü, güzel insanla üre tiyoruz, pek fazla duyurmasak
da iyi iþler yapýyoruz. Bazen de
beðenilmiyor, zaman zaman
mahkeme mahkeme dolaþýyoruz. Tüm bunlara karþýn iþimi ze saygý ve heyecan duyuyoruz” biçiminde ifade etmiþti.
Mücadeleci yönünü, 2004
yýlýnda yaptýðý bir konuþmada
en iyi kendisi anlatýyor:
“en aðýr sýnavdan en saf olan geçer,
öder geçer
diyor þair. Bizler de tüm
saflýk ve iyi niyetimizle, her
gün hastalarýmýz karþýsýnda,
her gün aksak bir saðlýk siste mi içinde sýnavdan geçiyor ve
bedel ödüyoruz. Anlatmama
gerek yok; bu bedel erken ölümler, tükenmiþlik ve meslek
hastalýklarýyla sonuçlanýyor. Ýkinci iþler, üçüncü iþler peþinde
k oþ tur ul uyor , h e r gün r e pe te’yle, ilaç reçeteleme engelle riyle, vergi konularýyla onurumuz kýrýlýyor, yaralanýyoruz.
Safýz, iyi niyetliyiz. Kamu Yönetimi Temel yasalarý, sözleþ meli personel, performansa
dayalý döner sermaye uygulamasý ….. daha neler neler, üzerimize yýðýlýyor.
hayatýn aðýrlýðýyla ütülendik
temiz ve uslu
ne zaman kýmýldasak
onlar yolumuzu kesti, aydýn landýk
Bu olumsuz ortamý deðiþti rebilmenin temel belirleyicileri
olduðumuzu daha çok fark ettik. Kolay deðildi, baþardýk ve

Prof. Dr. Þükrü Hatun

Sevgili Füsun Abla,
Biliyorsun ben abla, abi demeyi severim; ama þimdi düþünüyorum her gün yüreðimde hissettiðim üç beþ tane abim var (Mahmut abi, Selim abi, Ömer abi, Ýskender abi, þimdilerde Akýn abi
gibi) ama biraz da þaþýrarak görüyorum ki senden baþka ablam yok.
Bugün Selin’den öðrendim þimdi
sen bir hastane yataðýnda hep uyuyarak yatýyormuþsun; anladým ki
senle artýk hiç konuþamayacaðým.
Bu sabah bunu düþünüp odamda
kimse duymadan aðladým. Yani
sensiz kalacaðýmý anladým Füsun
Abla. Biliyorsun Nazife sana
“kendim için deðil de arkamdan
sevdiklerim çok acý çekecekler
diye üzülüyorum” demiþti. Þimdi
biz Füsun Abla, her sabah senin
yokluðunla da içimiz kavrularak
uyanacaðýz. Güneþin ayný güneþ,
gökyüzünün ayný gökyüzü olduðunu bileceðiz ama içimizdeki
boþluk duygusu hiç geçmeyecek.
Mesela ben yazdýðým yazýlarý artýk
sen okuyamayacaðýn için ayný istekle yazamayacaðým; ya da aklýma bir duygu, bir düþünce geldiðinde seni arayamayacaðýmýn sýzýsý ile dolacak içim. Hatýrlýyor musun senle sondan bir önceki buluþmamýzda uzun uzun yaþamdan ve
adýný anmadan ölümden konuþmuþtuk; ben de sana “Füsun Abla
biz Nazife’nin hastalýðý sýrasýnda insanýn güzel yaþamasý kadar
baþýna gelenleri güzel karþýlamasýnýn ne kadar deðerli bir þey
olduðunu öðrendik. Sen de güzel, çok güzel yaþadýn. Þimdi de
iþte hep beraber bu zorluðu da
güzel yaþayacaðýz” demiþtim.

Sen de o güzelim iyimserliðinle
gülmüþ “Doðru söylüyorsun
Þükrü. Þimdiye kadar ne istediysem yaptým; çok güzel yaþadým. Þimdi de sakinim aslýnda ama daha bir yaþýný yeni dolduran torunum Can’ý düþününce
kendimi tutamýyorum” demiþtin.
Senle konuþtuk mu yeterince bilmiyorum ama ikimizi birleþtiren
þeylerden birisinin çocuklar olduðunu düþünüyorum þimdi ben. Beni biraz da çocuk doktoru olduðum için sevdiðini bilirdim. O güzel Ankara yýllarýnda beni ne kadar desteklemiþtin; diyabetli çocuklar için dertlerimi gelip sana
anlatýr sonra da þaþýrýrdým nasýl bu
kadar yürekten anlýyorsun her þeyi
diye. Bazen heyecanla Saðlýk Bakanlýðý’ndaki odana gelirdim kendimle dolu, aklýmda bir sürü fikir.
Sen benden daha çok heyecanlanýrdýn. Hatýrlýyor musun biraz da
bu duygularla Atina’ya Dünya
Saðlýk Örgütü’nün düzenlediði bir
toplantýya gitmiþtik birlikte; diyabetli çocuklar için bir þeyler yapabilir miyiz diye. Ne kadar iyi vakit
geçirmiþtik; orada biriken duygu
ve bilgilerle bir çok iþ yaptýk biliyorsun dönüþte.
Füsun Abla, anlatacak o kadar
çok þey var ki; hem anlatacak hem
de coþku duyulacak çok þey. Ýnsan
Füsun Abla sonradan çok seveceði
insanlarý önce uzaktan sever, içinde büyütür; sonra bir gün onlarla
karþýlaþtýðýnda her þeyin tam umduðu gibi olduðu sevinci ile dolar
içi. Benim ki de böyle oldu. Sanýrým senle ilk kez -1984 yýlý olmalý- her sabah yürüyerek, düþüne-

Doç. Dr. Özen Aþut
bugün her þeye raðmen, tüm
engellemelere raðmen çözüme yakýnýz.
Bir halkýn oðlu olmak, ona
iliþkin ne varsa bilmek deðil
midir?
Anlatabilmek deðil midir,
ne varsa yaþadýðý, düþlediði?”
Üretkenliði yalnýzca ulusal
düzeyde deðil, ayný zamanda
üstlendiði uluslararasý görevlerde de kabul gördü, ispatlandý. Dünya Bankasý 1. Saðlýk
Projesi Eðitim Sorumlusu, Avrupa Birliði Türkiye Saðlýk Uzmaný Komitesi Raportörü, Avrupa Birliði Biomed Projesi Danýþmaný, Ulusal Körlükleri Önleme Komitesi Baþkaný, Avrupa Konseyi Saðlýk Komitesi
Baþkaný, Avrupa Konseyi Saðlýk Komitesi Ülke Temsilcisi, Uluslararasý Körlükleri Önleme
Komitesi Ülke Temsilcisi, Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi Saðlýk Araþtýrmalarý Danýþmaný olarak da görev yaptý.
Ama en büyük tutkusu TTB
oldu. Bu tutkunun en önemli
nedenlerinden biri kendi deyimiyle “TTB’nin en özgürce çalýþtýðý ortam” olmasýydý. O hekimlerin Füsun Ablasý’ydý.
TTB’de pratisyen hekimlikten,
Sürekli Týp Eðitimi Dergisi’ne;
mezuniyet öncesi týp eðitiminden, týp eðitimi buluþmasý toplantýlarýnýn düzenlenmesine,
mezuniyet sonrasý eðitime, sürekli mesleki geliþime; hasta
haklarýndan, insan haklarýna,
kadýn haklarýna kadar ulaþan
geniþ bir yelpazede öne çýkartmaya çalýþtýðý baþlýklarýn hepsinde uðraþtý, ürünler verdi.
Ayrýmcýlýðý hiç sevmedi. Ama kadýnlar için pozitif ayrýmcýlýktan yana oldu. Savaþa hep
karþý oldu, bireysel silahlanmaya, mayýnlara karþý, insan
haklarý konusunda yürüttüðü
çalýþmalarda, bir aydýnýn sorumluluðunu hep taþýdý. Doðrularý ve inandýklarýný her düzeyde, her platformda dile getirdi. Meslektaþlarýna Saðlýk
Bakaný tarafýndan “eliniz has talarýn cebinde” suçlamasý yöneltildiðinde, kürsüye fýrlayýp,
bunu asla kabul etmediðini ve
bu sözlerin geri alýnmasý gerektiðini haykýracak kadar yürekliydi.
Bir hekimin sözleriyle “e þimle olduðumda iþimden, i þimde olduðumda eþimle ol mam gereken zamandan çalý yormuþum” diye düþünürdü.
rek, hayaller kurarak gittiðim Adýyaman 2 Nolu Saðlýk Ocaðýn’a gelen Türk Tabipleri Birliði Haber
Bülteni’nde yayýmlanan bir röportajýnda karþýlaþtým. Soyadýný hocamýz Ýskender Sayek’ten biliyordum; senin de çok baþarýlý bir göz
doktoru olduðunu duymuþtum. Bu
akrabalýk duygularýyla ama en çok
röportaj metninin içine serpiþtirilmiþ fotoðraflardaki akýllý ve duyarlý yüzünü aklýmda tutarak ve
etkilenerek okuduðumu hatýrlýyorum o röportajý. Sonra Ankara yýllarýnda sanýrým 1990’larýn baþýna
kadar pek karþýlaþmadýk seninle;
ya da karþýlaþtýysak da yakýnlaþmadýk. Sonra biliyorsun bizi
hangi rüzgar yan yana getirdi
diye hep þaþýrdýðýmýz onlarca
insanla (Selim Ölçer, Ata Soyer, Ali Süha Çalýkoðlu, Okhan Akhan, Eriþ Bilaloðlu,
Mehmet Kitapçý, Kürþat Yýldýz, Alirýza Tiryaki, Zuhal Amato, Cem Terzi, Mahmut
Ortakaya, Ümit Kartoðlu,
Necdet Ýpekyüz, daha bir çok
insan iþte) gönlümüzü Türk Tabipleri Birliði’ne yatýrdýk; ama
bir o kadar da birbirimize yatýrdýk Füsun Abla. Senin Tunalý
Hilmi Caddesi’ndeki muayenehanene Kürþatla geldiðimiz günü hatýrlýyor musun; Türk Tabipleri Birliði’nde yeni þeyler
yapmak isteyen insanlar olarak senin bize ne kadar lazým olduðunu
anlatmaya çalýþmýþtýk sana. Sen de
bizi yüreklendirerek uðurlamýþtýn
odandan. Sana söyledim mi bilmiyorum ben bu ilk görüþmeyi hiç unutmadým Füsun Abla; yani sana
bir insan olarak baðlandýðým o zamana hep sadýk kaldým. Sanki seni
Türk Tabipleri Birliði’nde çalýþmaya biz zorladýk diye senin üzerine hiç toz kondurmamak için elimizden geleni yaptýk sonraki yýllarda. Gerçi sen, seni biraz yabancý gibi gören birçok arkadaþý son-

Her zaman sevgili kýzlarý Selin
ve Aylin ile gurur duydu. Her
zaman ailesini en ön planda
tuttu, zaman ayýrdý. Ama yine
de bunun yeterli olmadýðýndan yakýnýrdý. Neyse ki Lale’si
ona hep destekti. Bir hekim
yakýný olmanýn güçlüklerini
1996’da Týp Dünyasý’nda yazdýðý “Bir Cerrahla Yaþamak”
adlý yazýsýnda þöyle ifade edecekti:
“Týp mesleði hekimin ken disi için zorluklarla doludur.
Bu zorluklarýn yakýndakilere
yansýmasý ise belki de daha
yoðundur. Bu yakýndakiler bir
ana-b
baba, yaþam arkadaþý ya
da bir çocuk olabilir. Kýzlarým
“hekim çocuðu olmanýn zor luklarýný ya da güzelliklerini
(az olduðuna inanýyorlar) zaman zaman dile getiriyorlar ve
arkadaþlarýyla paylaþýyorlar…
Ancak temeli sevgi olan bir
meslek sahibi ile yaþamanýn
güvencesinin keyifli yanlarý da
pek çok. Hekimlik adýna kamuoyu yaratacak, mesleði tanýtacak, sorunlarýn çözümüne
katkýda bulunacak en önemli
grubun yaþam arkadaþlarý ol duðunu düþünerek tüm hekim
yakýnlarýný destek olmaya ve
bizimle paylaþmaya çaðýrýyorum.”
Ve Füsun Sayek hasta oldu.
“Kiþisel gündem”ini “Hayat biz
baþka programlar yaparken
baþýmýza gelenlerdir” diyerek
paylaþtý.
O döneme ait hislerini D.
Chopra’nýn ifadeleriyle, “Çoðumuz hayatý biraz korkarak,
biraz gergin ve biraz heyecan lý yaþarýz. Saklambaç oynayan
çocuklar gibiyiz aslýnda, bulunmamayý umarak ve bu bek leyiþ içinde týrnaklarýmýzý yiye rek bulunmak istiyoruz çünkü.
Bu fýrsat çok yakýnlaþtýðýnda
endiþeleniyor ve korku bizi
yendiðinde de gölgelerin de rinliklerine iyice saklanýyoruz”
diye aktardý.
O dönemde en büyük desteðini “canýma can katan
Can” dediði torunundan aldý.
Füsun Abla sen bize Can
Yücel’in dizeleriyle
“çaresiz dertlere düþtüm
yok mu bunun çaresi?
var:
yaþamayý ölecek kadar sevmek”
diye seslenmiþtin. Öðüdünü tutacaðýz. Seni çok seviyoruz.
raki hayatýn ve yaptýklarýnla utandýrdýn ama biz sana yapýlan her
türlü haksýzlýkta senden de daha
çok etkilendik. Ben yine de sana
en büyük haksýzlýðýn Saðlýk Bakanlýðý’nda çalýþýrken yapýldýðýný
düþünürüm. Ne kadar duyarlý olduðunu ve ne kadar üzüldüðünü
Hashimato tiroiditis’i olarak göstermiþtin.
Sonra iþte biliyorsun 1990 Haziran ayýndan itibaren -16 yýldýr
neredeyse- sembiyotik olarak yaþamaya baþladýk; Türk Tabipleri
Birliði’nde yeni bir dönem baþlatýrken yaþamlarýmýz da kaynaþtý.

Evlerimiz, çocuklarýmýz, eþlerimiz, arkadaþlarýmýzla yeni bir hayat kurmuþtuk sanki. Ama en çok
sizin Çankaya Basýn Sitesindeki evinizin gecekondulara bakan balkonunda yüreklerimiz birleþirdi.
Sen ne güzel ev sahipliði yapardýn
Füsun Abla; bilmem sana söyledik
mi, belki biz (Mahmut abi, Selim
abi, Nazife, Eriþ, Pýnar, Ali, Ýskender abi ve daha bir çok insan)
sonraki yýllarda hep o balkonda
geçen zamanlarý özledik. Bizi birleþtiren ve yücelten dostluk duygusunu hiç unutmadýk. Ýskender a-

Sevgili Arkadaþým Füsun
Son görüþmemizde, hastane odasýnda gene gülümseyerek bakýyordun çevreye. Doðrusu biraz çekinerek girmiþtim, çünkü kapýda,
“Hastanýn saðlýðý açýsýndan girmeyin” türünden bir þeyler yazýyordu. Kapýda imza için bir defter
vardý. Ama Selin girebileceðimi
söyleyince yanýna gelmiþtim. Çok
sevinmiþtin. Ancak adýmý söylemedin. Acaba unuttu mu diye düþündüm, çünkü sen tanýdýðýn kiþilerle kesinlikle adlarýyla konuþurdun. Ýletiþim konusunda bir ustaydýn. Bir süre sonra ben kalkmak isteyince, “Ne olur gitme, biraz daha otur” dedin. Nedense içim burkuldu… “Tabii otururum” diyerek bir süre daha oturdum. Geride
býraktýðýmýz TTB Kongresi’ni anlattým biraz. Son görüþmemiz
böyle oldu…
Seni tanýdýðýmý sanýrdým. Yýllar boyunca o kadar çok þeyi birlikte yaþadýk ve paylaþtýk ki… Oysa seni Arsuz’a uðurladýðýmýz o törende, yaþamýnda ne çok tanýmadýðým özelliðin olduðunu gördüm.
Örneðin, uluslararasý etkinliklerinin ve görevlerinin bazýlarý; örneðin, önce anestezi uzmanlýðý almýþ
olman; örneðin Ýskender’e “Benim Kralým” demen, ve daha baþkalarý… Törende dostlarýn anlattýðý kimi anýlar ve yaþanmýþlýklar,
doðrusu o kadar çok yönlü yaþamaya nasýl zaman bulduðun konusunda beni þaþýrttý. Zaten sen beni
hep þaþýrtýrdýn…
Bunlarý fark etmek benim acý
ve öfkemi daha da artýrdý. Herkesi
aðlattýn. Törende gözyaþlarý birbirine karýþtý. Herkes birbirinin omzunda aðladý. Sen arkandan aðlanmasýný istemezdin belki ama biz
aðladýk. Çünkü öylesine çaresizdik. Ölüm karþýsýndaki çaresizliði
tüm acýmasýzlýðýyla duyduk ve isyan ettik…
Senin böylesine gerekli olduðun bir dönemde aramýzdan ayrýlman ne büyük haksýzlýk… Ayrýlmadýn, aramýzdasýn, seni
hep yaþatacaðýz gibi klasik
sözler söylemek beni avutmuyor. Bizi býrakýp gitmen
büyük bir boþluk yaratacak.
Yaratýcý düþünce ve eylemlerini; duygulu, sevecen insan iliþkilerini; iyimserliðini, herkese deðer veren duygusal ve yürekli konuþmalarýný içimiz yanarak özleyeceðiz…

Sevgili arkadaþým Füsun
Sayek özgün nitelikleri olan bir insandý. Ýnsaný insan yapan özelliklerden uzaklaþtýran herkesle ve her
þeyle savaþmayý görev bilirdi. Ýnsanlar arasýnda eþitlik olsun, herkes insanca, saðlýklý koþullarda yaþasýn isterdi.
Herkese eþit, ulaþýlabilir, ücretsiz saðlýk hizmeti istemimizin yürekli savunucusuydu. Bu istemi ülke sýnýrlarýný da aþtýðý için, mesajlarýnda hep dünyadaki duruma da
vurgu yapardý. Ama önceliði her
zaman ve hiç kuþkusuz Türkiye idi. Bu nedenle, yaþam onu toplumcu ve kamucu öðretiyle buluþturdu. Bu süreç Füsun’da öylesine
yumuþak ve doðal iþledi ki belki
kendisi de bunu zaman içinde fark
etti.
“Eðer özlediðimiz düzenin adý buysa, ben de bunu severek
kabul ediyorum” demiþti.
Füsun, kendisini Türk Tabipleri
Birliði ortamýnda en mutlu ve huzurlu hissettiðini belirtmiþti. Haksýzlýklar ve eþitsizlikler karþýsýndaki kararlý ve mücadeleci tutumu,
arkadaþ ve dost ortamlarýnda onu
tanýyanlarýn çok iyi bildiði yumuþak, sevecen, barýþçýl ve birleþtirici yaklaþýmlara dönüþürdü. Bu nedenle, sorunlarýn dostlukla çözülemediði, tartýþmaya dönüþtüðü, baþka bir deyiþle kendi yöntemlerinin
geçersiz kaldýðý TTB ortamlarýndan hoþlanmazdý. Böylesi durumlarda çok üzüldüðünü biliyorum.
Sonunda kendisine göre bir çözüm
bulmuþtu: Dost insanlarýn birbirleriyle tartýþýp birbirlerini kýracaðýný
tahmin ettiði toplantýlardan olanaklar ölçüsünde uzak kalmayý
yeðledi. Böylece kendisi için acý
ve üzüntü kaynaðý bir süreçten korunmaya çalýþtý belki.
Uluslararasý toplantýlarda, sýklýkla onu sorarlardý. Katýldýðým bir
toplantýda, uluslararasý tütün kongresinde konuþmasýyla herkese ders
verdiðini söylemiþti katýlýmcýlar-
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binin üst kattan yavaþça iniþini, senin neþenle hafifleyen ruhlarýmýzý
da. Yalnýz Füsun Abla bizi ne birleþtirdi sorusuna bir çok ortak cevabýmýz olabilir ama sanýrým ikimiz de bizi en çok Sürekli Týp Eðitimi Dergisi’nin birleþtirdiðini,
yüreklerimizin, beyinlerimizin ortak yönlerinin o dergide hayat bulduðunu düþündük daha sonraki
yýllarda. En çok pratisyen hekim
kongrelerinde mutlu olduk; binlerce hekimle birlikte umutlarýmýzý
diri tutmayý baþardýk o kongreler
sayesinde.
Konuþmayý severim bilirsin; ama salonda sen olduðunda aslýnda biraz da senin için konuþurdum. Senin beni yüreðinle
anladýðýný, sevdiðini, desteklediðini hissederdim kürsüde,
mutlu olurdum. En son seni düþünerek konuþtuðum da ise sen
salonda yoktun; kürsünün arkasýndaki perdeye senin o biraz
hýnzýr gülüþlü fotoðrafýn yansýyordu. Ben ise yüreðimde binbir acý o eski güzel günleri savundum bütün ruhumla; dost
olduðumuz kürt arkadaþlarýmýzý, içimiz yanarak izlediðimiz
ölüm oruçlarýndaki tutumuzu,
son 15 yýlda savunduðumuz hekimlik deðerlerini ama en çok
da aramýzdaki su katýlmamýþ
dostluðu savundum senin beni
duyduðunu düþünerek.
Bana sorsalar Füsun Abla en
çok ne zaman mutlu oldun, ne zaman yaþama en çok katýldýn diye,
Türk Tabipleri Birliði’nde Selim
abinin Baþkan, senin ikinci baþkan, benim genel sekreter olduðum 1992-1994 yýllarý arasý zamandý derim. Yaþamýmdaki en güzel üçlüyü oluþturmuþtuk o zaman; gerçi siz Selim abi ile daha
yakýndýnýz ve bazen size uzaktan
imrenirdim ama aranýzda, ortanýzda olmak beni sonsuz mutlu ederdi. Çok çalýþýrdýk biliyorsun; gece

yarýsý eve döndüðümde Nazife bana kýzmazsa sevinir, güzelce uyur;
sabah Hacettepe’ye giderdim bilimsel düþler kurmaya. Ali’yle sana uðrardýk, aklýmýzdaki projeleri
sana anlatýrdýk; bizi hep yüreklendirirdin, severek, anlayarak yapardýn bunu. Çok heyecanlýydýk ama
sen hiçbir defasýnda geçiþtirmedin
bizi. Bunu sana söylemiþtim ama
yeniden söylemek isterim; Türk
Tabipleri Birliði’nin bütün mekanlarýný, belki de Ankara’yý bize evimiz gibi yaþatan sendin Füsun
Abla. Ankara’dan göç ettikten
sonra biraz da seni görmek için gelirdim Ankara’ya; göremeyince üzülürdüm.
Ýzmit’e geldikten sonra da hemen her hafta konuþurduk senle;
senin sevgini o kadar yüreðimde
hissederdim ki senin gerçek ablam
olduðunu düþünürdüm. Sen de bana bir süre sonra “Þükrüm” demeye baþladýn anam gibi. Senle
konuþunca yüreðim ýsýnýr, zihnimdeki düþünceler güçlenirdi. Sanki
senle konuþtuðumuz her þeyi yapabiliriz gibi gelirdi bana. Sonra
biliyorsun bir perþembe akþamý aradým sizi ve Ýskender abiyi. Nazife hasta olmuþtu. Herkesin sana
benzettiði Nazife. Senin sesin, Ýskender abinin “hemen gelin Þükrü” sözü biraz rahatlatmýþtý beni.
Hacettepe Hastanesinin ameliyathanesinin bekleme salonunda sen
vardýn yanýmda, o zor cumartesi
günü senin omuzlarýnda aðlamýþtým. Sonrasýný biliyorsun iþte ama
ben bir öðlen radyoterapi için kaldýðýmýz evin karþýsýndaki “Akdeniz Akdeniz” lokantasýnda oturuþumuzu, Nazife’yi senle geçirdiði
saatlerin ne kadar güçlendirdiðini
hiç unutmadým Füsun Abla. O zor
zamanlarýn sen ve Ýskender abi sayesinde dayanýlýr hale geldiðini
de. Nazife’nin son yolculuðunda
bir kardeþ gibi konuþtun onun arkasýndan; ama senle bizim köye

dan birisi. Tütün Çerçeve Anlaþmasý için, Cenevre’de Dünya Saðlýk Örgütü toplantýlarýnda sigara
tekelleriyle yapýlan kýran kýran savaþtaki çaba ve katkýlarý, sigara
karþýtý mücadele içinde olanlarýn
hala belleklerindedir.
Onunla ne çok þey paylaþmýþýz.
Sigara sorunu, kadýn haklarý ve
TTB’de kadýn meslektaþlarýmýzýn
temsiliyeti, bireysel silahlanma,
barýþ savaþýmý, gericilikle savaþ,
pratisyen hekimlik, temel ilaç çalýþmalarý ve, ve… Her biri ayrý bir
yazý konusu olabilir. “Hekim ve
Sigara” kitabýnýn yazýmý ve basýmý konusundaki beni yüreklendiren desteðini anýmsýyorum. Sonra
genel pratisyenlik meslek eðitimi
ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü sürecine katýlmam… Beni bu alanla
buluþturan da Füsun oldu. Pratisyen hekimlere bu alana ilgi duyduðumu ve konu üzerinde çalýþtýðýmý
duyurmuþ, onlar da beni çalýþma
grubuna çaðýrmýþlardý…
Aramýzdan ayrýlýþýnýn üçüncü
gününde onunla ilgili nesnel bir
deðerlendirme yapmaya çalýþýyorum. Kolay olmuyor. Anýlar gözler
önünde. Ama nesnel olmalý ve yazmalýyým. Bu ona karþý görevim.
Yapmamýz gereken önemli iþler, ona boçlu olduðumuz görevler var.
Onun istediði ve bizim elimizde olan bazý iþleri hemen baþarabiliriz.
Örneðin,
*Kadýn meslektaþlarýmýzý daha
yoðun olarak TTB saflarýna çaðýrabiliriz.
*En büyük hayallerinden biri
olan, TTB ortamlarýný sigarasýz yapabiliriz. Sigara içen hekimler olmaktan vazgeçebiliriz.
*Hepimiz onunla ilgili anýlarýmýzý yazarak onun kiþiliðinin ve
yaþamýnýn daha iyi anlaþýlmasýný
saðlayabilir, sonunda tüm söylenenlerden oluþan bir “Füsun
Sayek kitabý” çýkarabiliriz.
*Özgün yazý ve konuþmalarýný
bir araya getirip kitaplaþtýrabiliriz.
Ve en önemlisi,
*Onun boþ býraktýðý yerin doldurulabilmesi için, hepimiz daha
çok çalýþabiliriz.
*Onun hoþgörülü, barýþçýl, iknaya yönelik, birlikten yana yaklaþýmlarýný benimseyerek bu doðrultuda uðraþ verebiliriz.
*Barýþ için, eþitlik için,
herkese insanca yaþam ve
ücretsiz saðlýk hizmeti için
savaþmaya hýz verip ülkemizi karanlýklara boðmak
isteyenler karþýsýnda saflarý
sýkýlaþtýrabiliriz…
Sevgili Füsun… Seni
þimdiden çok özlüyorum.
Onurlu yaþamýný saygýyla
selamlýyorum.
18 Ekim 2006

Nazife’nin mezarýný ziyarete gidemedik.
Biliyorsun sen aramazsan ben
seni arardým; benim henüz hiçbir
þey bilmediðim, senin içine kapandýðýn haftalarda da seni arka arkaya aradým ama her defasýnda evdekiler farklý cevaplar verdiler bana.
Ýçime bir kurt düþtü ama pek kötü
bir þey düþünmedim. Sonunda evinizin emektarý Lale’ye sordum,
“Füsun Ablanýn bir þeyi mi var”
diye. O da bana “Ben bir þey söyleyemem Þükrü bey” deyince hemen Metin’i aradým. “Metin...
Füsun Abla…” sözcükleri çýktý
aðzýmdan. Cümlemi tamamlamadan anlamýþtým sana bir þey olduðunu.. Sonrasýný sen tahmin edersin. Önce niçin biz yanýnda olamadýk diye düþündüm; yani ben Ankara’da olsaydým belki böyle olmazdý dedim safça ve çocukça.
Sonra kendimi alýþtýrdým iþte her
þeye... Günler sonra senle konuþabildim... “Ýlk kez aile dýþýnda
senle görüþüyorum Þükrü” dedin... Sana sarýlabildim mi hatýrlamýyorum. Çok uyarmýþlardý çünkü
sakýn aðlama diye. Sarýlýrsam aðlarým diye düþünüp sarýlamadým
belki. Ama bir defa sen otururken
ellerini sevmeme izin vermiþtin...
O duygu kaldý hep içimde.
Sana en son Sevser’le gelmiþtik; onu taný istemiþtim. Vücudun
yorgundu ama ruhunla bizi yüreklendirdin, sevgini hissettirdin. Bizi
kapýya kadar geçirmiþtin dik durmaya çalýþarak.
Belki artýk sana itiraf edebilirim o gün içimden vedalaþmýþtým
senle.
Sevgili Füsun Abla, biz Nazife’den sonra þimdi senin de sevgini açacaðýz her sabah senin sevdiðin çiçekler gibi; senden kalan bütün duygularý koruyacaðýz yaþamýmýzýn sonuna kadar. Zaten sen de
baþka bir þey istemezdin bizden.
12.10.2006
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Baþlayan ve bitmeyen...
Týp Dünyasý - ANKARA - Ýyi hekimlik
deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden
anlayýþa karþý uzun yýllardýr Türk Tabipleri
Birliði ortamlarýnda mücadele veren ve son 10
yýldýr Türk Tabipleri Birliði’nin Merkez Konseyi Baþkanlýðýný yürüten Dr. Füsun Sayek,
16 Ekim 2006 Pazartesi sabahý, bir süredir tedavi görmekte olduðu kanser hastalýðý nedeniyle yaþamýný yitirdi. Hekimlerin “Füsun
Abla”sý Sayek için, 17 Ekim Salý günü Türk
Tabipleri Birliði önünde tören düzenlendi. Ayný gün Maltepe Camii’nde kýlýnan namazýn ardýndan, eþi Prof. Dr. Ýskender Sayek’in
memleketi Ýskenderun-Arsuz’a götürülen Sayek, 18 Ekim Çarþamba günü de burada düzenlenen törenin ardýndan topraða verildi.
Hekimlik ortamýna katkýlarý ve ülke demokratik ortamýna iliþkin olarak gösterdiði
çabalarla olduðu kadar, daima güleryüzlü, yapýcý, birleþtirici ve duyarlý kiþiliðiyle tanýnan
Sayek’in vefatý, hekimler, yakýnlarý ve dostlarý arasýnda büyük üzüntü yarattý.
Sayek’in vefatýnýn ardýndan Türk Tabipleri
Birliði önünde düzenlenen törene Sayek’in ailesi ve dostlarý, milletvekilleri, sendika, meslek ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri,

Ýyi hekimlik
deðerleri için ve
saðlýðý piyasaya
teslim eden anlayýþa
karþý uzun yýllardýr
mücadele veren ve
son 10 yýldýr
Türk Tabipleri
Birliði’nin Merkez
Konseyi Baþkanlýðýný
yürüten Dr. Füsun
Sayek, bir süredir
tedavi görmekte
olduðu kanser
hastalýðý nedeniyle
yaþamýný yitirdi.

tabip odalarý ve TTB yöneticileri ile çok sayýda hekim ve týp fakültesi öðrencisi katýldý. Sayek’in anýsýna saygý duruþuyla baþlayan tören,
yaþam öyküsünün okunmasýyla devam etti.
Ardýndan, yakýnlarý Füsun Sayek’i anlattýlar.
Konuþmalarýn ardýndan, Sayek kýr çiçekleri ve gözyaþlarý eþliðinde Maltepe Camii’ne
götürüldü. Maltepe Camii’nden de alkýþlar arasýnda Arsuz’a uðurlandý.
Dr. Füsun Sayek için, 18 Ekim Çarþamba
günü de Arsuz’da bir tören düzenlendi. Arsuz
kent meydanýnda yapýlan törene, yine katýlým
büyük oldu. Sayek’in ailesi, yakýnlarý, meslektaþlarý ve Arsuzlular’ýn yaný sýra, þehir dýþýndan gelen çok sayýda dostu da buradaki törende hazýr bulundu. Saygý duruþunun ardýndan, Akrabasý Tevfik Sayek, Arsuz Belediye
Baþkaný Fuat Süme, Prof. Cem Terzi, Gaziantep Tabip Odasý Baþkaný Dr. Kemal Bakýr,
Hatay Tabip Odasý Baþkaný Dr. Abdülmesih
Hurigil’in Sayek’e iliþkin konuþmalarýna geçildi. Kýzý Selin Sayek de acýsýnýn büyüklüðünü dile getirdi. Kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Sayek, sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda Arsuz Mezarlýðý’nda topraða verildi.

Törenden...

TTB Merkez Konseyi
Baþkaný Prof.
Dr. Gençay Gürsoy:
Bugün bir sevgili dostumuzu,
mücadele arkadaþýmýzý, yaþýmýz
kaç olursa olsun sevgili “Füsun
Abla”mýzý sonsuzluða gönderiyoruz. Füsun Sayek, yarým yüzyýlý aþkýn devrimci hekim hareketinin en önemli, en önde gelen,
en yiðit taþýyýcýlarýndan biriydi.
Onun en önemli özelliklerinden
biri öfkeyi bile sevgiyle ifade etmesiydi. Füsun’un yüzüne bakmak bu eþsiz özelliði görmek için yeterlidir. Füsun Sayek Türkiye’de özellikle 1980’den beri
saðlýk alanýný piyasaya teslim eden anlayýþa karþý açýlan mücadele bayraðýný taþýyan yoldaþlarýmýzdan biriydi. Onun býraktýðý
noktadan bu mücadele sürecektir.
Ta ki bu anlayýþ deðiþinceye kadar. Bundan kimsenin kuþkusu
olmasýn. Hepimize baþsaðlýðý diliyorum.

rünü uzatmak için ancak mutlu bir azýnlýðýn uygulayabildiði
bu eski tedavi metodunu kullanýr...” Maalesef bu tedavi iþe yaramadý ve biz sevgili Füsun’umuzu çok erken kaybettik.
Bugün ebediyete uðurladýðýmýz bu güzel insanýn, dolu ve baþarýlý bir yaþamý oldu. Yaþama en
büyük katkýlarýndan birinin Selin
ve Aylin gibi çok deðerli çocuklar yetiþtirmesi olduðunu düþünüyorum. Sevgili eþi Ýskender,
kardeþi Serap ve Oktay, annesi
Müberra haným yaþamý ve hastalýðý süresince en büyük desteði
oldular.
Bu ebedi yolculukta, Füsun’la
birlikte beynimizden ve yüreðimizden bir parça da birlikte gidiyor. Dünya daha renksiz, hayat
daha zor görünüyor. Onu yakýndan tanýmak bir ayrýcalýktý. Gülen yüzünü, zekice esprilerini unutmak mümkün deðil. Onu çok
özleyeceðiz.
Sevgili arkadaþýmýza, gittiði
yerde huzur, ailesine ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum.

Sevgili Füsun’umuzu kaybettik, acýmýz çok büyük, kelimeler
anlamsýz ve yetersiz kalýyor. Füsun, biz dostlarý için vazgeçilemez bir bað, bir neþe kaynaðý idi.
Hayat doluydu, adeta ölümsüz
gibiydi.
Mezuniyet yýllýðýmýzda onun
için þöyle yazýyor: “Etiyolojisi
aydýnlanmamýþ diyabet vakalarýndan biridir. Tatlýlýðýnýn
doðuþtan mý, yoksa sonradan
mý olduðu týp çevrelerince sýk
tartýþýlan bir konudur. Annesinden gülerek ve konuþarak
doðduðu, içine girdiði topluluklarýn bu vakanýn etkisiyle
gülmeye baþladýklarý bilinir.
Neþeli olmanýn ömrü uzattýðýna olan inancý yüzünden, öm-

Sevgili Füsun Abla, burada
seni, Ýskender Abi’yi, Selin’i,
Aylin’i seven yüzlerce insanla
beraberiz. Ýçimizdeki her þeyi
söylemek imkansýz. Ben birkaç
tanesini söylemeyi deneyeceðim.
Aslýnda Füsun Abla, hepimizin
yürekleri ayný. Ama biz senden
anlayarak ve iyi sevmeyi öðrendik. Öyle ki sen TTB’ye geldiðin
zaman yüreðimiz hafiflerdi. Bizi
sen birleþtirirdin. Aslýnda bu ülkenin her yerindeki tabip odalarýný TTB haline getiren sendin. Seninle erinmeden, kolayca yola
çýkmayý öðrendik. Bize büyük
yolculuklar küçük adýmlarla baþlar, bunu öðrettin. Örneðin
STED, örneðin uzmanlýk eðitimine iliþkin çalýþmalar ve birçok
þey. Ve biz seninle konuþtuðumuz zaman -ben bunu çok hissederdim, yaþardým- sanki duygularýmýz akar, düþüncelerimiz
güçlenirdi. Her þeyi yapabiliriz
gibi gelirdi.
Ülkemizin zor dönemlerinde
hep beraber mücadele ettik. Þimdi o vandal erkekler topluluðu,
Saðlýk Bakanlarý, müsteþarlar,
genel müdürler… Nerede onlar?
Kabalýkla TTB’ye ve Türkiye’de

Füsun Abla, günümüzün prototipi insanlardan biri deðildi.
Kendisini toplumdan ayrý olarak
tanýmlayýp, kendi çýkarlarýný toplumunkinden farklýlaþtýrdýðý ölçüde; ortak mekanizmalarýn dýþýnda duran ve kendi dar çýkarýnýn gereðini bir ahlaki kaygýya
yer vermeden kollayan insanlardan biri deðildi. Güce tapan biri
deðildi.
Çýkarcý bireycilikten hep uzak
durdu. Hem kendi hayatýna hem
öteki hayatlara saygý, sevgi, özen, duyarlýlýk, özveri ile yaklaþýrken bir yasama sanatý geliþtiren biriydi. Vandal maddi getiriler uðruna kiþiliðini, kimliðini, onurunu gözden çýkarmayý aklýndan geçirmeyen bir insandý. Yaþamý, Murathan Mungan þiiriyle sýmsýký tutardý. Neslini tüketmekte olan insanlardan biriydi.
Yiðit bir toplumcuydu. Umut ve
kývýlcým doluydu. Türkiye’nin
“meçhul aydýn anýtýnýn altýna”
bir yiðit toplumcuyu veriyoruz.
Ruhu þad olsun... Baþýmýz sað olsun. Baþýmýz dik olsun.

DÝSK Baþkaný
Süleyman Çelebi:
Yalnýz doktor deðil, bir mücadele insanýydý. Hem saðlýk sorunlarýna hem Türkiye sorunlarýna duyarlýlýðý ile kendisini tanýdýk. En moralsiz dönemimizde
bize moral veren ve mücadele azmimizi çoðaltan önemli bir önderdi. Saðlýk sorunlarýndan Türkiye’nin temel sorunlarýna, daha
iyi yaþam mücadelesinde önder-

meslek örgütü baþkaný olmuþtur.
Saygýyla uðurluyoruz.”
Kendisi basýn mensuplarýnýn
da Füsun Ablasý olmuþtur. Türk
Tabipleri Birliði’nin bir eylemi
ya da basýn toplantýsýna gelmek
hiçbir zaman biz basýn mensuplarý için eziyet olmamýþtýr. Çünkü
biz her zaman onun tarafýndan
içten bir güleryüzle karþýlandýk.
Ankara’daki saðlýk muhabirleri
olarak saygýyla uðurluyor ve teþekkür ediyoruz.

lik yaptý. Mücadeleyi beraber
sürdürdük. Bu anlamda yerinin
çok zor doldurulacaðýný biliyoruz. Ama önemli olan; hepimize
düþen görev, onun onurlu duruþunu, onurlu mücadelesini sürdürmek, onun taþýdýðý bayraðý
birlikte dalgalandýrmaktýr. Önünde saygýyla eðiliyorum ve mücadelemize katkýsýndan dolayý teþekkür ediyorum.

TMMOB Eski Baþkaný
Kaya Güvenç:

KESK Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul:

Prof. Dr. Cem Terzi:

Prof. Dr. Þükrü Hatun:

Dr. Tülay Kansu:

eþitlikçi, insancýl bir saðlýk hizmeti deðerine -aslýnda Füsun
Sayek’e- saldýrýrken onlarýn bu
ülkede hiçbir izinin kalmayacaðýna ben eminim. Füsun Abla için rahat olsun. Çünkü senin anýlarýn ve kiþiliðin binlerce hekimin ve týp öðrencisinin kalbinde
yaþayacaktýr. Seni sonsuza uðurladýðýmýz bugün biliyoruz ki biz,
bundan sonra her sabah senin
sevgine açacaðýz; senin sevdiðin
kýr çiçekleri gibi. Ve söz veriyoruz senden kalan bütün duygularý, düþünceleri ve fikirleri yaþamýmýz boyunca koruyacaðýz. Sen
de bizden baþka bir þey istemezdin.

Sevgili Füsun Abla; ablamýzdý. Ben de bir meslektaþý olarak
iyi hekimlik deðerlerini Füsun
Abla’dan öðrendim. Saðlýk ortamýnda yaþanan tüm sorunlara
karþý Füsun Abla iyi insan, iyi
hekim ve bu toplumun insaný, bu
ülkenin yurttaþý olarak her zaman
duyarlýydý. Sendikalaþma çalýþmalarýnýn baþýnda hemen bizimle
mücadeleye baþladý. Tüm Saðlýk
Sendikasý’nýn kurucu üyelerindendi. Biliyorduk ve söylüyorduk ki; iyi hekimlik mücadelesi
sadece hekimlerin özlük sorunlarý mücadelesi ile bir tutulamaz.
Ancak saðlýk ortamýnda nitelikli,
ücretsiz ve tüm yurttaþlarýn eriþebileceði bir saðlýk hizmeti saðlanabilirse iyi hekimlik yapýlabilir.
Füsun Abla’nýn bu deðerleri hepimize ýþýk tutuyor. En zor anýmýzda, çeþitli eylemlerde hemen
yaný baþýmýzda Füsun Abla’nýn
sýmsýcak gülüþü ve bizi rahatlatan ifadeleri hepimize mücadele
azmi taþýyordu. Sevgili Füsun
Ablamýz rahat uyuyacak. Onun
deðerleri, TTB’nin KESK’in deðerleri dalga dalga bu topluma
yansýyacak, yayýlacak. O zaman
Füsun Abla yerinde daha rahat uyuyacak. Anýsý önünde saygýyla
eðiliyorum.

Ben de hepiniz gibi, Füsun arkadaþýmýzla bir dönem hayatý
paylaþma mutluluðuna eriþmiþ
insanlardan biriyim. Yoðun bir
mücadele döneminde, birlikte
yaþadýðýmýz o çalkantýlý dönemlerde, çok çalýþtýk, çabaladýk. Zaman zaman kahrýmýzdan öldük,
zaman zaman öfkelendik, zaman
zaman çocukça açan bir çiçeði
görür gibi sevindik. Ama mücadeleyi, kararlýlýðý, öfkeyi, sevgiyle birlikte götüren bir insan vardý
aramýzdý. O da Füsun’du. Sevgili
Füsun iyi ki vardýn. Ýyi ki bazý
þeyleri paylaþabildik.

Türkiye Ýnsan Haklarý
Baþkaný Yavuz Önen:
Ben de hem Emek Platformu
sürecinde hem de Türkiye Ýnsan
Haklarý Vakfý çalýþmalarý sýrasýnda Füsun Sayek’in yakýnýnda bulunma þansýna ermiþ bir arkadaþýnýzým. Þu anda eksikliðini hissediyorum. Eminim ki hekimlik
ortamý da, Türkiye de eksilmiþtir.
Böylesi deðerlerin aramýzdan yitip gitmesi büyük bir kayýp olmuþtur. Anýsý mücadelemize ýþýk
tutacaktýr. Rahat uyusun.

devularý Sultan’ýn defterinde yazýlýydý. Bana þakayla karýþýk;
“Beni izle, yanlýþ yapmayayým”
derdi… Ben bu randevuyu bilmiyorum! Sultan, senin defterinde
yazýyor mu bu toplantý? Senin
defterinde böyle bir randevu var
mýydý? Ben izleyemedim Füsun
Abla’yý. Yanlýþ yaptým. Kýzgýným. Tarzým deðil ama isyan duygusu taþýyorum.
Füsun Abla bir akarsu gibiydi, kaynaktý, bir özdü. Pýnar gibiydi, pýnarýmýzdý bizim. Sevinç
kaynaðýmýzdý. Enerji kaynaðýydý.
Küçük küçük þirinliklerdi, bir
çýðlýktý. Kimi zaman pratisyen
hekimlik alanýnda, kimi zaman
insan haklarý, hekim haklarý, hasta haklarý alanýnda farklý bir çýðlýktý. Bazen neþe taþýyan, sevinç
taþýyan bir çýðlýk. Bazen ayný
çýðlýk öfke taþýyan bir tarzdaydý
Füsun Abla’da. O çýðlýklarýn önemli bir kýsmý, fark ettiðimizde
bir uyarýydý aslýnda.
Füsun Abla; bizim için pýnar
olma özelliðini yýllar içinde tükettiysem özür diliyorum. Eðer
sevinç kaynaðý olma özelliðini azalttýysam özür diliyorum. Eðer
bir çýðlýk olduðunda sesini kýstýysam hem senden, hem buradaki herkesten özür diliyorum. Ama artýk sen benim için, bizim için hiç azalmayacak, hep artacak
bir þey oldun: Özlem oldun.

Prof. Dr. Berna Arda:
Bu hayatta ne yaþarsanýz yaþayýn, ne yaparsanýz yapýn; geriye bir tek þey kalýyor aslýnda… Ýyi bir adla anýlýp anýlmadýðýnýz.
Füsun Sayek, iyi bir adla anýlmayý sonuna kadar hak eden bir insandý. Nur içinde yatsýn.

Dr. Mahmut Ortakaya:

Milliyet Gazetesi
Saðlýk Muhabiri Yýldýz
Yazýcýoðlu:

Dr. Eriþ Bilaloðlu:

Sayýn Füsun Sayek’le biz de
çok þey paylaþtýk. Sadece ben deðil, benden önceki kuþaklar ve
yaþasaydý sonraki saðlýk muhabirleri kuþaðý da ondan çok þey
öðrenecek ve paylaþacaktý. Öncelikle yazýlý mesajýmýzý okumak
istiyorum: “Herkese eþit ve ücretsiz saðlýk hizmeti ilkesini benimseyen ve Türk Tabipleri Birliði çatýsý altýndaki tüm politika
üretimi ile eylem çizgisini basýna
her anlatýþýnda bu ilkeyi vurgulayan Dr. Füsun Sayek’in kaybýndan dolayý derin üzüntü duymaktayýz. Sayýn Sayek basýn mensuplarý olan bizler ile kurduðu iliþkisinde hep içtenlikli ve sorunlarý her zaman yanýtlamaya hazýr
tutumu ile saygý duyduðumuz bir

Füsun Abla ile kýsa denemeyecek bir zaman diliminde beraber çalýþtýk. Çalýþmak denebilirse. Çünkü aslýnda buradaki birçok arkadaþým, dostum gibi çalýþmadýk; biz zamaný beraber yaþadýk Füsun Abla’yla. Onun deðerine, önemine, TTB’ye ve ortamýmýza katkýsý üzerine sanýrým
artýk çok vaktimiz olacak konuþmak için. Ben bir iki duygumu ifade etmek istiyorum.
Füsun Abla ile biz tarz olarak
farklý insanlardýk. Kýzdýðým bir
tarzý vardý. Randevularýna tam
zamanýnda ya da biraz gecikerek
gelirdi. Ýsterdim ki bir 3-5 dakika
önce gelsin, 10 dakika önce gelsin. Bütün randevularýný bilirdim
ben Füsun Abla’nýn. Bütün ran-

Sizler eþinizi, kardeþinizi, annenizi kaybettiniz. Diyarbakýr’lý
hekimler ise en yakýn dostlarýný
kaybettiler. Dost kolay kazanýlmaz. Biz, en çok ihtiyaç duyduðumuz zamanda en yakýn dostumuzu kaybettik.

SES Baþkaný Köksal
Aydýn:
Sendikal mücadelemizin kurucu unsuru, herkese eþit, ulaþýlabilir saðlýk mücadelesinin bir neferini kaybettik. Herkesin baþý
saðolsun. Halk arasýnda bu tür
törenlere son görev derler. Görevin baþka anlamýný Füsun Ablamýzýn sayesinde onunla birlikte
öðrendik. Ben son görev tanýmýný kabul etmiyorum. Biz bugüne
kadar herkese eþit, nitelikli ve
ücretsiz saðlýk mücadelesinde
görevdeydik. Bugün de burada
görevdeyiz. Yarýn da görevde olmaya devam edeceðiz.
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Ekolojik çöküþe 44 kala

Almanya’da sosyal haklar budanýyor

Ne yapmalý?
Avukat Mustafa Güler
Çocuklarýn ölümünü düþündükçe, evrene
geliþ biletini iade etmek istiyorum.
(Dostoyevski-Karamazov Kardeþler)

Ç

ocuklarýmýz ölüyor sýrasýz þekilde.
Kayseri’de, Konya’da, Zonguldak’ta... Daha iyi yaþasýnlar diye
götürdüðümüz saðlýk kurumlarýnda olmayacak
hatalar yüzünden küçücük yaþamlar son buluyor.
Zonguldak’ta göz ameliyatý olmak için hastaneye yatan 3,5 yaþýndaki çocuk anestezide yaþanan bir hata sebebiyle yaþamýný yitirdi. Ailesi
ve kamuoyu haklý olarak bu derece “pisi pisine” ölümü kabullenmedi. Basýnda birkaç gün
yer bulabildi bu olay isyan yanýyla. Olayý bir de
birlikte deðerlendirelim.
Basýnda çýkan haberlere göre, baþhekim olarak görev yapan tek anestezi uzmanýnýn bulunduðu Zonguldak Devlet Hastanesi’nde 10 ameliyathane bulunmaktadýr. Anestezi teknisyeninin yetkisinin anestezi uzmaný kontrolünde, anestezi uzmaný tarafýndan saptanmýþ anestetiði,
yine anestezi uzmaný tarafýndan saptanan yöntemle hastaya uygulamaktýr. Bu durumda, tek
bir anestezi uzmanýnýn bulunduðu bir saðlýk kurumunda 10 ameliyathane bulunmasý anlamýný
yitirmektedir.
Saðlýk Bakaný’nýn bu olayla ilgili yaptýðý açýklamada Saðlýk Bakanlýðý’nýn çok büyük sayýda saðlýk çalýþaný ile hizmet veren büyük bir
sektör olduklarýný belirterek “Böyle bir hizmet
alaný içinde zaman zaman yanlýþ uygulamalar olabilir. Önemli olan bu meseleye hassasiyetle yaklaþmaktýr. Biz bu hassasiyeti her
zaman gösterdik, bundan sonra da göstereceðiz” dedi.
Bu açýklamanýn ikinci kýsmý önemli. Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan bu tür olaylara gösterilen
hassasiyet derhal müfettiþ görevlendirip sorumluyu tespit etmenin ötesine geçmekte midir acaba? Ya da soruyu baþka açýdan soralým: Bu hassasiyet sorunlarýn yeniden yeniden yaþanmasýný
neden engellemiyor?
Son yaþanan olayda da Saðlýk Bakanlýðý müfettiþleri derhal Zonguldak Devlet Hastanesi’ne
giderek hastanedeki incelemelerine baþlamýþlardýr. Bunun gerekli olduðuna kuþku olmamakla birlikte yeterli olmadýðýný saptamalýyýz.
Bir yandan Müfettiþ soruþturmasý, öte yandan
Savcýlýk soruþturmasý ile sorumlular mutlaka
saptanacak ve cezalandýrýlacaktýr. Bunlarla ne
ölenin geri getirilmesi mümkün olacak ne de bu
tür olaylarýn tekrarlanmasý önlenebilecektir.
Yapýlmasý gereken, sorumluyu deðil çözümü
arayan, hatanýn sebebini sorgulayan bir inceleme yaparak bireylerin hata yapmalarýna sebep
olan etmenleri ortadan kaldýrabilecek önlemleri
almaktýr. Bunu yapmadýktan sonra, kusurlularý
bulup cezalandýrmak, zarar görenlere tazminatlar ödemek ne iþe yarar ki...
Sorulmasý ve çözümü bulunmasý gereken
husus ‘10 ameliyathanesi olan bir yerde neden tek bir anestezi uzmanýnýn bulunduðu’
olmalýdýr? Bu sorunun yanýtý verilmediði sürece anestezi uzmanýnýn katýlýmý olmaksýzýn ameliyat yapmayý reddeden cerrahlara; anestezi uzmanýnýn görmediði, anestezisini planlamadýðý
hastalara anestezi vermeyi reddeden anestezi
teknisyenlerine kim ne diyebilir ki...

Uluslararasý çevre örgütlerinden Dünya Doðayý Koruma Fonu
(WWF), insanlýðýn Dünya’nýn
kaynaklarýný hýzla tükettiði uyarýsýnda bulunarak, 2050 yýlýndaki
talebi karþýlayabilmek için bir deðil iki gezegen gerekeceðini savundu.
Örgütün iki yýlda bir yayýmladýðý Yaþayan Gezegen (Living
Planet) raporunda dünya kaynaklarýnýn yerine yenisinin konmasýnýn mümkün olmadýðý bir hýzda
tüketildiðine dikkat çekildi.
Örgüt, doðal ekolojik sistemlerin görülmemiþ bir hýzla yok olduðunu; bu hýzla gidilirse sistemin yüzyýlýn ortalarýnda çökebileceðini bildirdi.
Raporda ekolojik sistem üzerindeki etki nüfusa oranlandýðýnda, kiþi baþýna en büyük etkiyi
Birleþik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleþik Devletleri’nin yaptðý
kaydediliyor.
Raporun yazarlarýna göre, ö-

nümüzdeki 50 yýlda tüm dünya
varolan koþullarda yaþýyor olursa,
bile, iki gezegenlik kaynaða ihtiyaç duyulacaðý kaydediliyor.
Rapor, beþ senaryo geliþtirdi.
En kötümser senaryo hiç bir þeyin
deðiþmediði öngörüsü ile en iyimser senaryo sürdürülebilir toplum
yapýsýna geçiþin saðlandýðý varsayýmýyla hazýrlandý.
En kötümser senaryoda yazarlar 2050’de insanlýðýn ihtiyaçlarýnýn Dünya’nýn saðlayabileceklerinden iki kat fazla olacaðýný öngörüyorlar.
Sürdürülebilir toplum yapýsýna yönelmek için ise enerji üretimi, ulaþým ve konut gibi alanlarda
þimdiden kaydadeðer ve etkili adýmlar atýlmasý gerektiði vurgulanýyor.
Bu yýlki Yaþayan Gezegen raporu, 1998 yýlýndan bu yana yayýmlananlarýn altýncýsý.
(BBC Türkçe - 24 Ekim 2006)

Yoksulluða karþý eylem rekoru denemesi
Uluslararasý Özgür Sendikalar
Konfederasyonu, “yoksulluða
karþý ayaða kalk; dünya rekoru
denemesine sendikal katýlým” sloganýyla yeni bir eylem hazýrlýðýnda.
15-16 Kasým 2006 tarihlerinde
tüm dünyada yoksulluða karþý en
geniþ emekçi kitlesinin katýlýmýyla yapýlmasý planlanan eylemle
Guinnes Dünya Rekoru kýrýlmasý
hedefleniyor.
24 saat sürmesi öngörülen eylemle;
- Sendikal deðerlere saygý gös-

terilmesi, Sosyal ve ekonomik adaletin saðlanmasý, Bütçe kesintilerinin durdurulmasý gibi bazý taleplere dikkat çekilmesi düþünülüyor.
Yoksulluða karþý küresel eylem, 15 Kasým, saat 11.00’de baþlayacak ve 16 Kasým, saat
11.00’de sona erecek.
ICFTU’dan yapýlan açýklamaya göre eylemlerin iþyerlerinden
baþlayarak deðiþik biçimlerde yerel düzeyde belirleneceði belirtiliyor.
(BBC Türkçe - 26 Ekim 2006)

Týp Dünyasý - ANKARA - Aralarýnda Türk Tabipleri Birliði’nin de olduðu 18 meslek örgütü
ve uzmanlýk derneði “Ruh Saðlýðý
Platformu Türkiye/2006” adýyla
bir araya geldi. Ýnsanlarýn en az
beþte birinin ruh saðlýðý sorunu olduðunu açýklayan platform; Bireylerin ve tüm toplumun ruh saðlýðý
düzeyinin yükseltilmesi, ruh saðlýðýný koruyucu önlemlere aðýrlýk
verilmesi, ruh saðlýðý tedavi hiz-

Avrupa Birliði’nin en etkili üyelerinden biri olan Almanya’da
sosyal devlet anlayýþý bir kez daha
sorgulanýyor. Hükümetin “kemer
sýkma” politikasý çerçevesinde
hazýrlanan yeni bir yasa tasarýsý,
iþsizlik ödeneklerini düþürürken,
yardýma muhtaç olanlarýn kira ve
sigorta ödeneklerine de kýsýtlama
getiriyor. Tasarýda, iþsizlik ödeneði alanlar içerisinde araba sahibi
olanlarýn arabalarýna göz dikildi.
Alman hükümetinin kemer
sýkma politikasý bundan böyle en
çok sosyal yardýma muhtaç insanlarý vuracak. Almanya’da sosyal
yardýmlar, getirilecek yeni düzenlemelerle sertleþtiriliyor. Hazýrlanan önlemler paketinin bugün açýklanmasý bekleniyor. Önlemler
arasýnda kira yardýmýnýn düþürülmesi de bulunuyor.
Hükümetteki Hýristiyan Birlik
Partileri (CDU/CSU) ‘Ýþsizlik Parasý-II’ ile geçinen sosyal yardýma
muhtaç insanlara kýsýtlamalar getiriyor. Hükümetin diðer ortaðý
Sosyal Demokratlarýn da önlemler paketine destek verdiði belirtiliyor.
Hazýrlanan yeni önlem paketinde, sosyal yardýma muhtaç insanlar için ödenen kira yardýmla-

rýnýn düþürülmesi hedefleniyor.
Mevcut yasada olduðu gibi metre
kare yerine, yardýmý alan kiþilerine ikamet ettikleri evin genel kirasý göz önünde bulundurulacak.
Önlem taslaðýnda, iþsizlik parasýyla geçinenlerin kullandýklarý
arabalarý içine sindiremeyen Birlik Partileri, araba kullanan iþsizlerin arabalarýný satmasý istenecek. Hazýrlanan taslakta yardým alan bir iþsizin en fazla 10 bin Euro’luk araba kullanmasýna izin veriliyor. ‘Part time’ çalýþan sosyal
yardýma muhtaç insanlarýn yardýmlarýnýn kesilmesi ve ödenen
sigortalara kadar birçok kýsýtlama
getirilmesi bekleniyor.
Öte yandan hükümetin diðer
partisi SPD içerisinde de farklý
sesler geliyor. Birlik partilerinin
getirdikleri önlemler paketini
doðru bulduðunu ima eden kimi
politikacýlara karþýn, SPD’nin oluþturduðu çalýþma grubu, uzun
vadeli iþsizlik parasý ile geçinenlerin çalýþmaya motive edilmesi
gerektiðini söylüyor. Federal Çalýþma Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Franz Müntefering önderliðinde çalýþmalarýna baþlayan
SPD’nin çalýþma grubu, yardým alan insanlara daha fazla iþ imkaný-

Mcdonald’s ve Burger King’e kanserojen davasý
Amerikalý bir grup doktor,
McDonald’s ve Burger King restoran zincirlerinin California’daki
restoranlarýnda sattýðý kýzarmýþ
tavukta kanserojen madde tespit
etmelerini takiben bu iki zincir
hakkýnda dava açtý.
Doktorlar grubu, Los Angeles’ta mahkemeye yaptýklarý baþvuruda, hýzlý yemek zincirlerine
sahip þirketlerden, kýzarmýþ tavuk
yiyen müþterilerini kanser riskine
karþý uyarmalarýný istiyor.
Gruptan yapýlan açýklamada,
California’daki 7 restorandan alýnan kýzarmýþ tavuk örneklerinde,
PhIP adý verilen kanserojen maddeden tehlikeli oranda bulundu-

ðunun saptandýðý, PhIP’nin, etin
kýzartýlmasýyla ortaya çýkan bir
heterosilik amin olduðu belirtildi.
Açýklamada, ‘’Kýzarmýþ tavuk
kansere neden olabilir, tüketicilerin de saðlýklý denilen bu yiyeceðin aslýnda kendileri için kötü olduðunu bilmeye haklarý var. Kýzarmýþ tavuklu salata bile baþta
meme ya da prostat kanseri olmak
üzere kanser türlerine yakalanma
riskini artýrýyor’’ denildi.
California eyaleti yasalarýndaki ‘’lokantalarýn, müþterilerini uyarmak zorunda olmasýný’’ öngören yasa uyarýnca dava açan doktorlar grubunun baþka lokanta
zincirleri hakkýnda da dava açtýðý

Ruh Saðlýðý Platformu oluþturuldu
metlerinin nitelik ve yaygýnlýðýnýn
artýrýlmasý, ruh saðlýðý tedavi hizmetlerine herkesin kolay eriþebilmesinin saðlanmasý, ruh saðlýðý rehabilitasyonu önündeki engellerin
kaldýrýlmasý, ruhsal sorunu olanlarýn damgalanmasý ve dýþlanmasý-

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

nýn önlenmesi, toplumun ve yönetimin ruh saðlýðý duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý, bütün dünyada var olan,
ancak Türkiye’de bulunmayan
“Ruh Saðlýðý Yasasý”nýn çýkarýlmasý taleplerini dile getiriyor.
Platform, Türkiye Psikiyatri

Derneði, Türkiye Sinir ve Ruh
Saðlýðý Derneði, Çocuk ve Gençlik
Ruh Saðlýðý Derneði, Türk Psikologlar Derneði, Türk Tabipleri Birliði, Ýstanbul Tabip Odasý, Pratisyen Hekimlik Derneði, Psikiyatri
Hemþireleri Derneði, Halk Saðlýðý

belirtiliyor.
Lokanta sahipleri ise doktorlarýn dava açmasýný siyasi nedenlere baðlayarak bir tavuk budunda
az miktarda bululan PhIP maddesinin insan saðlýðýný tehdit ettiðine dair bir kanýt olmadýðýný savunuyor.
McDonald’s’a patates kýzartmalarý ve sütlü mamulleri yüzünden bu yýl bir dizi dava açýlmýþtý.
McDonald’s’ýn New York borsasýndaki hisselerinde yüzde 0,58
bir gerileme olurken Burger
King’in hisselerinde deðiþiklik
olmadýðý da belirtiliyor.
(29 Eylül 2006 - sendika.org)

Uzmanlarý Derneði, Türk Nöropsikiyatri Derneði, Türkiye Þizofreni
Dernekleri Federasyonu, Ýstanbul
Þizofreni Dostlarý Derneði, Ýstanbul Dünya Þizofreni Derneði, Ýstanbul Þizofreni Gönüllüleri Dayanýþma Derneði, Ýzmir Þizofreni
Dayanýþma Derneði, Ankara Þizofreni Hastalarý ve Yakýnlarý Derneði, Cinsel Eðitim, Tedavi, Araþtýrma Derneði, Manisa Þizofreniyle Yaþam Derneði’nden oluþuyor.

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

Hazýrlayan: Dr. Avni Dayýcan

Unutulmaz oyunlar
1-e4
2-Af3
3/d4
4/Axd4
5/Ac3
6/Fe3
7/Fd3

Ýki hamlede mat

nýn tanýnmasýný savunuyor. Grubun baþkanlýðýný yapan Franz
Müntefering, “Ýnsanlarýn daha
fazla çalýþarak daha fazla kazanacaklarý bir nabýz yoklamasý yapalým” diyor.
Bu arada Birlik partilerin iþsizlik parasý ile geçinenlere getirmek
istediði ‘araba yasaðý’nýn yanlýþ
olduðunu söyleyen SPD’li Federal Ulaþtýrma Bakaný Wolfgang
Tiefensee, yardým alan insanlarýn
araba hayallerinin yok edilmemesini savunuyor ve araba alabilecek bir iþe yönlendirilmesi gerektiðine dikkat çekiyor.
Diðer yandan kemer sýkma politikalarý sonucu Birlik partilerinin gündeme getirdiði önlemler
paketine Sol Parti/PDS’ten tepki
geldi. Partinin Brandenburg Eyalet Meclisi Milletvekili Christian
Görke, önlemler paketinde uzun
vadeli iþsizler için öngörülen sigorta ve yaþlýlýk sigortasý kýsýtlamalarýný eleþtiriyor. Getirilmek isten önlemlerle yardýma muhtaç
insanlarýnýn hiç birisinin yeni iþ
imkaný bulamayacaðýný belirten
Görke, Birlik partilerinin iþsizlik
yerine iþsizlerle mücadele ettiðinin altýný çiziyor.
(05 Ekim 2006 - ANF News Agency)

c5
Ac6
cxd4
a6
e6
Fb4
Age7

8/0-0
9/bxc3
10/f4
11/exf5
12/Fxd4
13/Fc5
14/g4

Yeni oyunlar
1-d4
2-c4
3-Af3
4-Ac3
5-a4
6-Fg5
7-e3
8-Fe2
9-0-0
10-Vb3

d5
c6
Af6
a6
e6
a5
Fe7
Aa6
0-0
Ab4

Fxc3
0-0
f5
Axd4
Axf5
Af6
b6

Chigorin - Ascharin
15/Ff2
16/Fh4
17/Vf3
18/Vh3
19/f5
20/gxf5
21/Vg3

Ae7
Kf7
Kb8
g6
exf5
d5
Kb7

1877
22/fxg6 Kg7
23/gxh7+ Þh8
24/Vxg7+ Þxg7
25/Ff6+

1

0

Nielsen, P (2668) - Bacrot, -E (2729) 2005

11-Kc1
12-cxd5
13-Ff4
14-exf4
15-g3
16-Fc4
17-d5
18-Kd1
19-axb5
20-Kd2

b6
Axd5
Axf4
Fd6
Fb7
c5
Fxf4
b5
Fd6
a4

21-Vd1 e5
22-Ke1 a3
23-bxa3 Kxa3
24-Vc1 Va8
25-Ag5 Kd8
26-Ae4 Ka5
27-Vb1 h6
28-Axd6hxg5
29-Axf7 Þxf7
30-Vf5 Þg8

31-d6 Fd5
32-Fxd5 Axd5
33-Ve6 Þh7
34-Kxd5Kxb5
35-Kxe5 Kf8
36-Kxg5
1
0

Soldan Saða
1- Eski Türklerde kutsal sayýlan hekimler için kullanýlan sözcük - “Hadi ver
ellerini/Ufkumdan esen ...... yellerine”
(Behçet Necatigil). 2- Bodrum ilçesine
baðlý turistik bir belde - Bir gösterme sýfatý. 3- Telli bir çalgý - Gemide yelkenlerin
açýlmasý için verilen komut - Kaðýtlarý bir
arada tutmaya yarar çengel. 4- Ayakkabý,
çanta yapýmýnda kullanýlan parlak deri Osmanlý donanmasýnda ve kýyýlarýnda
grev yapan asker sýnýfý. 5- Bir düþünce ya

da karara karþý çýkma - Romanya’nýn plaka iþareti. 6- Eski dilde
bulut - Bir cetvel türü - “Elif kaþlarýný çatar/........’si sineme batar”
(Karacaoðlan). 7- Sürkeli - Leylak rengi, açýk mor. 8- Üzeyr Hacýbekov’un üç perdelik müzikli
güldürüsü. 9- Tevfik Fikret’in,
Ýstanbul’a lanetler yaðdýrdýðý ünlü þiiri - ÝÇimde renkler uçuþur/....... yanar, yeþil tutuþur”
(B.R.Eyüboðlu) - Tavlada “üç”
sayýsý. 10- “Hürriyet Þairi” olarak da bilinen, Tanzimat döneminin ünlü þair ve yazarý. 11- Kemiklerin yuvarlak ucu - Motorlu
taþýtlarda direksiyon ile tekerlek
arasýndaki baðlantýyý saðlayan mil - Fazla
bön, avanak. 12- Birine dokunsun diye
söylenen söz - Katolikler’in büyük perhizden önceki eðlence ve þenlikleri.
Yukarýdan Aþaðýya
1- Hindu týp bilimi - Kýsa yazý. 2- Eskiden Karagöz oynatýlan kahvelere verilen ad - Güzel kokulu, yapraklarý yemeklere konulan nane ve kekiðin ortak adý. 3Aldatma iþi, hile - Teþebbüs. 4- Dilbilgisindeki sözcük türlerinden biri - Afrika’da
bir ülke. 5- Boðanotundan çýkarýlarak he-

kimlikte kullanýlan zehirli bir madde - Bir
kömür cinsi. 6- Büyük demiryolu duraðý Bir nota - Divan edebiyatýnda gazel ve kasidenin son beytine verilen ad. 7-Düdenden daha geniþ olan çukurluklara verilen
ad - “Ya þevk içinde harab ol ya aþk içinde gönül/Ya ....... açmalýdýr göðsümüzde
yahut gül” (Yahya Kemal). 8- Sodyumun
simgesi - Bir cins küçük taneli muþmula Bir þeyin yapýlmasýný yasaklama. 9- Þarap
mahzeni - Balýk avlamakta ya da yük taþýmakta kullanýlan büyük kayýk. 10- Sularýnýn tedavi edici özellikleri bulunan kaplýca - Püskürtü. 11- Siyah, sert ve aðýr bir
tahta - Ýskambilde bir kaðýt - Þaþma belirten bir ünlem. 12- Yumruk, tokat - Giresun’un bir ilçesi.

Çözüm:
1.Fc7 tehdit Ka5
1……
Fc3/c5
1……
Fd2
1……
Fa3
1……
Fa5
1……
Axb5

2.Kb3
2.Vxc2
2.b3
2.Kb6
2.bxa8V

7

15 Kasým 2006

Saðlýk Bakanlýðý ile PDC toplantýlarý…

Pek çok hekim yerinden edilecek
Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk
Bakanlýðý’nýn, Valiliklere saðlýk personelinin il içi görev yeri deðiþikliði yapabilmesi için hizmet puanlarý üzerinden
hazýrladýðý “Personel Daðýlým Cetveli”
(PDC) ile ilgili olarak tabip odalarý ve
diðer meslek odalarýnýn katýlýmýyla yaklaþýk 1 aydýr yürüttüðü toplantýlar sürüyor. Saðlýk Bakanlýðý’nýn amacýnýn Türkiye’de hekim daðýlýmýnda yaþanan
dengesizliði düzeltecek çok yönlü çözüm önerileri geliþtirmek deðil, PDC’de
belirlenen hekim sayýsý üzerine bir tür
rakam pazarlýðý yapmak olduðunu bildiren TTB, bu toplantýlarýn Saðlýk Bakanlýðý’nýn yanlýþýna ortak olmak anlamýna
geleceðini açýkladý.
Saðlýk Bakanlýðý, Atama ve Nakil
yönetmeliði’nin 28. maddesinde yaptýðý
deðiþiklikle Valiliklere saðlýk personelinin il içi görev deðiþikliðini resen yapabilme yetkisini tanýmýþtý. Bu deðiþikliklerin yapýlabilmesi için de, hizmet puanlarý esas alýnarak PDC oluþturulmuþ ve
kamu saðlýk kurumlarýnda “ihtiyaca”
denk düþen hekim ve saðlýk personeli
sayýsý belirlenmeye baþlamýþtý. Ancak
bu süreçte, hizmet puanlarýnýn hesaplanmasýnda kullanýlan kriterlerin hizmetin
niteliðine denk düþmediði, yanlýþ ve eksik hesaplamalarýn olduðu ortaya çýktý.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu yanlýþlýklarýn
düzeltilebilmesi için tanýdýðý süre ise ayrýca maðduriyetlere yol açabilecek düzeyde oldu.

TTB, hizmet puaný
üzerinden cetveller
oluþturarak, valilere
saðlýk personelinin
görev yerlerini
deðiþtirme yetkisi
veren Saðlýk
Bakanlýðý’na tepki
gösterdi. TTB, Saðlýk
Bakanlýðý ile bu
konuya iliþkin olarak
yürütülen toplantýlarýn,
bakanlýðýn yanlýþýna
ortak olmak anlamýna
geleceðini açýkladý

Ardýndan Saðlýk Bakanlýðý, PDC
hakkýnda bir dizi toplantý yapmak üzere
tabip odalarýný ve diðer saðlýk meslek
birlikleri ile sendika temsilcilerini davet
etti. 4 Ekim 2006 tarihinde baþlatýlan
toplantýlar 21 Kasým 2006 tarihine kadar
sürecek. Bugüne kadar gerçekleþtirilen
toplantýlara tabip odalarýnýn temsilcileri
katýldýlar ve görüþlerini aktardýlar.
TTB Merkez Konseyi, bugüne kadar
gerçekleþtirilen toplantýlara katýlan tabip
odasý temsilcilerinin aktardýklarý bilgiler
doðrultusunda, Saðlýk Bakanlýðý’nýn amacýnýn Türkiye’de hekim daðýlýmýnda
yaþanan dengesizliði düzeltecek çok
yönlü çözüm önerileri geliþtirmek deðil,
PDC’de belirlenen hekim sayýsý üzerine
rakam pazarlýðý yapmak ve PDC’yi yaþama geçirmek olduðunun görüldüðünü
açýkladý.
TTB Merkez Konseyi’nin, toplantý
süreci ve PDC’ye iliþkin olarak tabip o-

Suç ve ceza
Prof. Dr. Cem Terzi
DEÜTF Genel Cerrahi AD

Bir baþka atma denemesi
ve örnek evrensel tavýr
Prof. Edward Said, 2000 yýlýnda
Lübnan sýnýrýndaki bir Ýsrail karakoluna taþ atýnca, Columbia Üniversitesi’ndeki öðretim üyeliðine son verilmesini isteyenler olmuþtu. Bunun üzerine Rektör Jonathan R. Cole, akademik özgürlük çerçevesinde Said’i savunan bir yazý kaleme almýþtý.

Sadece nüfus ve poliklinik
sayýlarý deðerlendirildi
PDC salt baðlý bulunan nüfus ve poliklinik sayýlarý göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. Önerilen rakamlara bakýldýðýnda 1994 yýlýnda yayýmlanan “Saðlýk
Bakanlýðý Taþra Teþkilatý Yatak ve
Kadro standartlarý Yönetmeliði” yok
sayýlarak ihtiyaç duyulan hekim sayýlarýnda ciddi azaltmalara gidildiði görülmektedir. Bu þekilde bazý bölgelerde
fazla hekim olduðu görüþü yaygýnlaþtýrýlarak bu yerlerde görev yapan hekimlerin baþka yerlere kaydýrýlmasý gündeme getirilmek istenmektedir. Bu yaklaþýmýn bilimsel bir temeli yoktur. Hizmetin ihtiyacý sadece nüfusa bakýlarak saptanamaz. Öyle görünmektedir ki Saðlýk
Bakanlýðý’nýn bu uygulama ile üzerini
örtmeye çalýþtýðý baþka bir amacý daha
vardýr.

Behçet Aysan 2005 Yýlý Þiir Ödülü, “Þehirde
Bir Yýlký Atý” adlý kitabýyla Ahmet Erhan’a
verildi. Ödül töreni 17 Kasým 2006 Cuma
günü, Ankara’da
Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri Birliði Behçet
Aysan 2005 Yýlý Þiir Ödülü, “Þehirde Bir Yýlký Atý” adlý kitabýyla Ahmet Erhan’a verildi. Ödül töreni 17 Kasým 2006
Cuma günü, Ankara’da Ekin Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.
Türk Tabipleri Birliði’nin 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta
Madýmak Oteli’nde yakýlarak öldürülen þair Dr. Behçet Aysan ve 36 kiþinin anýsýna her yýl þiir ödülü veriyor. Bu yýl on
ikincisi verilen ödüle baþvuran eserleri deðerlendirmek üzere, Seçici Kurul 14 Ekim 2006 günü toplandý. Arif Damar,
Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Doðan Hýzlan,
Cevat Çapan ve Ataol Behramoðlu’ndan oluþan Seçici Kurul, yaptýðý deðerlendirme sonucunda, Ahmet Erhan’ýn “Þehirde Bir Yýlký Atý” adlý eserini ödüle deðer buldu.
Ödül töreni, 17 Kasým 2006 günü saat 19.00’da Ankara’da Ekin Sanat Merkezi’nde gerçekleþtirilecek.

Pek çok hekim yerinden
edilecek taþeronlaþtýrmaya
gidilecek
PDC’nin hayata geçirilmesi durumunda pek çok hekim ve saðlýk personeli yerlerinden edilecektir. Çalýþan sayýsý azaltýlan kamu saðlýk kurumlarýnda
ise bir süre sonra hizmetin sürdürülmesi
sýkýntýya girince bu kez sözleþmeli ya da
taþeron þirketlerden hizmet alýmý yoluna
gidilecek bu arada ise kadrolaþmaya yarayan atamalar yapýlabilecektir. Sonuçta
amaç Saðlýk Bakanlýðý’nýn yürütmeye
çalýþtýðý “Saðlýkta Dönüþüm Programýna” uygun olarak birinci basamakta
aile hekimliðine geçiþ, ikinci ve üçüncü
basamak kamu saðlýk kurumlarýnýn ise
“iþletmeleþtirilmesine” uygun kadro ve
çalýþma biçimini gerçekleþtirmek olmaktadýr.

TTB’den tepki
Bu maðduriyetleri dikkate alan TTB
Merkez Konseyi, tabip odalarýnýn baþkan ve temsilcilerinden oluþan bir heyetle birlikte Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile bir görüþme yaptý. Bu görüþmenin sonucunda PDC’nin uygulanmasýnýn 18 Aralýk tarihine ertelendiði açýklandý.

Bildiðiniz gibi üniversiteler aklýn
ve bilimsel deðerlerin geçerli olduðu
öðretim kurumlarýdýr. Ama ne yazýk
ki bugün üniversitemizde, üniversitelerimizde üniversiter deðerlerle baðdaþmayan bir süreç iþlemektedir ve
bu süreç Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “amirini küçük düþürmek”
suçundan Prof. Dr. Ýzge Günal’ýn üniversitedeki görevine son verilerek
cezalandýrýlmasýna kadar dayanmýþtýr.
Bilim insanlarýný düþüncelerini ifade ettikleri ya da eylemleri için cezalandýrma çabalarý hep süregelmiþtir.
Bertrand Russell, Cambridge’de
öðretim görevlisiyken, savaþa karþý
çýkmasý ve barýþçý görüþleri savunmasý yüzünden 1961’de görevinden
ayrýlmak zorunda kalmýþtý. Üstelik,
resmi makamlar kütüphanesine de el
koymuþtu. Ama Russell hayatý boyunca, inanç ve ifade özgürlüðünü
savundu ve savaþa karþý çýktý.
ABD’nin Vietnam’da iþlediði suçlarý
mahkum etmek için uluslararasý bir
mahkemenin kurulmasýna öncülük
etti. Bu mahkeme onun adýný taþýdý.
Doksan küsur yaþýnda, sokaklarda
yapýlan savaþ karþýtý gösterilere ve oturma eylemlerine katýldý.

dalarýna gönderdiði genelgede þu tespitlere yer verildi:

Behçet Aysan
Ödülü Ahmet
Erhan’ýn

Bu yazýdan bazý kesitlerle rektörün
bu zor duruma nasýl yaklaþtýðýný anýmsayalým:
“(...) Akademik özgürlükten kasýt, bütün öðretim görevlilerinin,
sýnýflarýnda konularýný tartýþýrken
özgür olmalarýdýr; bu özgürlük, araþtýrma ve bu araþtýrmalarýn sonuçlarýný yayýmlama özgürlüðünü
de içerir. (...) Öðretim görevlileri fikirlerini ifade etmelerinden veya özel ya da kamusal alanda kurduklarý iliþkilerden dolayý üniversite
tarafýndan cezalandýrýlmaz. (...)
Kýsacasý, üniversite, bir görevlisinin fikirlerini açýklamasýna veya
davranýþlarýna karþý, bunlar yargýnýn alanýna girse bile müdahale etmeyebilir. Karþýlýðý, hal ve þartlar
belirler. (...) Bir üniversite için, bireyin siyaseten baskýn bir ideolojinin titreten-felç edici etkisinden
korkmaksýzýn, görüþünü ifade etmekte kendisini özgür hissetmesinin güvence altýnda olmasýndan
daha temel bir ikinci þey yoktur.
(...)Fikirler, sýnýf içinde veya dýþýnda kamusal ifade buldukça anlam
taþýr; bazý fikirler bize çirkin gelebilir, ‘doðruluk’ mefhumumuza
aykýrý düþebilir, yargýlarýmýza veya
kabullerimize meydan okuyabilir,
ama ne olursa olsun akademik düzenimizin temel yapýsýný tehdit etmedikçe güvence altýnda olmalarý
gerekir. (...) Bu nedenle, Said’in etrafýnda süregiden son tartýþma da
bizi rahatsýz etmemelidir; yeter ki
tartýþma özgür fikir alýþveriþine
zincir vurma veya Profesör Said’e
yaptýrým uygulama çanlarýný içerir
hale gelmesin. Hepimizi ve akademik özgürlüðü tehdit eden iþte tam
da Said’in ifade özgürlüðünü ya da

eleþtirilerini sýnýrlama düþüncesinin kendisidir. Öðretim üyelerimizin görüþlerine yönelik bu tür kýsýtlamalarn, bu üniversitenin saygýn
bir özelliði açýsýndan uzun süreli olumsuz etkileri olabilir: Bu özellik,
çoðunluðun kabul edilemez görebileceði fikirlere karþý hoþgörü göstermektir.”
Bu örnek, akademik özgürlüðün
korunmasý için harekete geçen ve Edward Said’in üniversitede kalmasýný
saðlayan bir rektörün ibretlik sözleri...

Üniversitede otoritariyen
zihniyet
Biz de ise üniversiter yaþamdaki
otoriter, merkeziyetci, keyfi ve bazen
baskýcý yönetim, 12 Eylül rejiminin
YÖK yasasýnýn armaðanýdýr. 1402 sayýlý yasa ile binlerce öðretim görevlisini görevden uzaklaþtýrma faciasý
belleklerimizde yerini almýþtýr. Yükseköðretim Yasasý yayýnlandýðý 1981
yýlýndan bu yana defalarca deðiþtirilmesine karþýn antidemokratik ve baskýcý özellikleri korunmuþtur. Üniversitelerde tüm yetki tek bir kiþiye; rektöre býrakýlmýþtýr. Disiplin yönetmeliði, yapýlan deðiþikliklerle öðretim üyelerine yasal þiddet uygulanmanýn
bir aracý haline getirilmiþtir. Yükseköðretim dünyasý, bilimsel örtülü otoriter zihniyetin egemenliði altýndadýr. Üniversiteler mutlak yönetim gücüyle donanmýþ tek bir kiþinin adeta
þahsi iktidarý ile yönetilmektedirler.
Mutlak iktidar peþinde koþanlar bunu
asla elde edemezler. Mutlak iktidar,
doðasý gereði imkansýzdýr. Üniversitede aþýrý merkeziyetçi ve hiyerarþik
yapýlanma yaratýcýlýk ve özgürlükle
baðdaþmaz. Üniversite ötekine tahammüllün garanti altýna alýndýðý
yerdir aslýnda.
Önce iþçiler atýldý sonra
Prof. Dr. Ýzge Günal
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüðü’nün paravan þirketi -taþeron þir-

keti-, Güzel Ýzmir, DÝSK üyesi Genel-Ýþ sendikasýnda örgütlenen iþçilerden 213’ünü geçtiðimiz Aðustos
iþten çýkardý. Temizlik ve taþýma gibi
aslýnda süreklilik arz eden, geçici olmayan ve saðlýk hizmetinin bir parçasý olan bir iþte çalýþan bu iþçiler, iþ
güvencesi saðlamak adýna sendikalaþmýþlardý.
Asgari ücretle geçinmeye çalýþan
bu insanlarýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve iþ güvencesi saðlanmasý için sendikalaþmasý kadar doðal
ve haklý bir çaba olamaz.
Topluma öncülük etmekle görevli
olan, toplumsal barýþýn saðlanmasýna
ve toplumun geliþmesine katký sunmak için kurulmuþ olan üniversite,
iþçisinden örgütlenme hakkýný esirgememeliydi ve onunla mahkemelik olmamalýydý ama oldu...
Prof. Dr. Ýzge Günal’ýn atýlan iþçilerin geri alýnmasýný talep eden
4000’e yakýn destek imzasýný rektöre
iletmek isterken seçtiði yol, “amirini
küçük düþürmek” suçlamasý ile üniversiteden atýlmasýna yol açmýþtýr.
Ceza, isnat edilen suç ile orantýsýzlaþtýkça, bir güç gösterisine dönüþür ve adalet duygusunu rencide eder.

Prof. Dr. Ýzge Günal
kimdir?
Prof. Dr. Ýzge Günal alanýnda çok
sayýda bilimsel yayýna sahip olan bir
öðretim üyesidir. Günal’ýn ortopedi
alanýnda yurtdýþýnda üniversitelerde
eðitim kitabý olarak kullanýlan bir kitabý vardýr. Birçok yerli ve yabancý
bilimsel derginin hakem kurullarýnda
görev almýþtýr. Çalýþmalarý yurt içinde ve yurtdýþýnda birçok ödüle lâyýk
görülmüþtür. Mesleðini maddi kazanca tahvil etmek yerine üniversitenin
kamusal nitelikte bir bilim ve eðitim
kurumu olarak kalmasý için yüreðinden geleni inatla savunmuþtur. Ayrýca
ülkemiz akademik dünyasýnda maalesef var olan bilimsel etik kaygýsýzlýðýna direnmiþ, bilim etiðini savunmayý kendisine iþ edinmiþtir.
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Üniversitelerde ne oluyor?
Prof. Dr.Ýzge Günal bu özellikleri
ile emekten ve emekçiden yana bir
tavýr alýrken son yýllarda üniversitelerimizde neler olmaktadýr? Devlet
tarafýndan finanse edilen yüksek öðretim kurumlarý, Özal döneminden itibaren adým adým piyasa güçleri ile
yüz yüze gelmeye ve serbest giriþimin rekabetçi ruhunu benimsemeye
zorlanmýþlardýr. Kamu kurumlarýna
“iþletme kültürü”nün yerleþmesini
saðlamak amacýyla bu kurumlarýn
bütçelerinden kesintiler yapýlmýþtýr.
Üniversiteler kendi yaratacaklarý döner sermaye gelirlerine baðýmlý hale
getirilmiþtir. Bu kurumlara yapýlan
merkezi desteðin korkak bir baðýmlýlýk kültürü yarattýðý insanlarýn bilinçlerine yerleþtirilmiþtir. Bir kýsým akademik camia bu deðiþime direnmek
yerine iþletme kültürünü kucaklamýþ
ve gönüllü bekçisi olmuþtur. Özal’ýn
tohumlarýný ektiði serbest piyasa politikalarýna zayýf da olsa direnen toplumsal muhalefet 2001 ekonomik
krizinin etkisiyle iyice kýrýlmýþ ve
toplumun zihin dünyasýna “piyasa
metaforu” yerleþtirilmiþtir. YÖK’ün
de üniversiteler için hazýrladýðý ve
uyguladýðý proje, bu metafora uyum
projesidir. Bu proje üniversiteleri ‘teori’ye ev sahipliði yapmaktan piyasaya teslim etme sürecidir: Adý, giriþimci üniversitedir, para kazanan üniversitedir, kendi baþýnýn çaresine
bakan üniversitedir, piyasa yönlendirmeli üniversitedir, talep merkezli
üniversitedir, piyasa dostu üniversite’dir... Kamu yararý kaygýsý olmayan
bir serbest giriþimciliðin ve parasý olanýn yüceltilmesi projesidir.
Ýkinci öðretim programlarý, yaz okullarý, sertifika programlarý, tezsiz
yüksek lisans uygulamalarý, projecilik - döner sermaye uygulamalarý,
kampüslerin ticarileþtirilmesi, öðrenci harçlarýnýn öðrenci baþýna cari hizmet ödeneðinin yarýsý seviyesine çekilmesi gibi uygulamalar, YÖK’ün üniversiteleri ticarileþtirme çabalarý-

dýr.
Öte yandan, kurulduðundan bu
yana süregelen siyasi ve örgütsel olarak merkeziyetçi otoriteryenliðin sürdürülmesinden asla vazgeçilmemektedir.

Akademik özgürlük
Oysa, akademik özgürlük, herhangi bir kimse tarafýndan cezalandýrýlma korkusu olmaksýzýn inandýðýný
öðretme, akademik veya akademik
olmayan konularda çoðunluðun paylaþmadýðý görüþleri savunma ve kendi anladýðý þekliyle bilgi ve fikirlere
göre hareket etme hakkýdýr.
Düþünceleri yolunda eyleme geçenler genellikle yalnýz kalýrlar, ama
bazen yalnýzlýk, mevcut duruma hoþgörü göstermekten ya da haksýzlýða
uyumculuktan çok daha iyidir.
Prof. Dr. Ýzge Günal ise yalnýz
kalmayacaktýr. Çünkü kendisine verilen ceza, isnat edilen suç ile orantýsýzdýr, bir güç gösterisidir ve adalet
duygumuzu rencide etmektedir.
Prof. Dr. Ýzge Günal’ýn hiçbir fikrine katýlmayabilirsiniz. Hiçbir davranýþýný onaylamayabilirsiniz ama onun üniversiteden koparýlmasýna seyirci kalmak sizin de içinde olduðunuz üniversiter yaþamýn daha da otaritaryen olmasýna izin vermek demek
olacaktýr.
“Küçük düþürücü” olan Prof.
Dr. Ýzge Günal’ýn toplanan imzalarý
sunma biçimi deðil, üniversitelerin
iþletme kültürüne ve piyasa deðerlerine teslim olmasýdýr. Üniversitenin
otoritaryen zihniyetle yönetilmesidir.
‘Küçük düþürücü’ olan, bir üniversitenin çalýþanlarýnýn ve bu çalýþanlarýna sahip çýkan öðretim üyelerinin
sözlerine kulak asmamasýdýr.
Prof. Dr. Ýzge Günal görevine geri dönmelidir.
Bu Günal’dan çok eþitlikçi, demokratik ve özgür üniversite ideali için gereklidir.
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TTB eski Baþkaný
Prof. Dr. Nusret Fiþek anýldý
Yaþamýný saðlýk hizmetlerinin tüm topluma yaygýnlaþtýrýlmasýna adayan
TTB eski Baþkaný Prof. Dr. Nusref Fiþek,
ölümünün 16. yýldönümünde anýldý.
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi’nde Nusret Fiþek büstü açýldý.
TTB Merkez konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, “Nusret Fiþek,
saðlýk alanýnýn en büyük devrimcilerinden biriydi” dedi.
Týp Dünyasý - ANKARA
- 224 sayýlý Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesine
Dair Yasa’nýn mimarlarýndan,
TTB eski Baþkaný Prof. Dr.
Nusret Fiþek ölümünün
16’ncý yýldönümünde Türk
Tabipleri Birliði ve Hacettepe
Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý’nca düzenlenen çeþitli etkinliklerle anýldý.
Nusret Fiþek için, ölüm
yýldönümü olan 3 Kasým sabahý mezarý baþýnda ailesi ve
hekimlerin katýlýmýyla bir tören düzenlendi. Törenin ardýndan Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý
Ana Bilim Dalý giriþinde Fiþek anýsýna yapýlan büst törenle açýldý. Büst açýlýþýný
Rektörlük Binasý’nda yapýlan
anma töreni izledi.
Törende konuþan Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý

Baþkaný Prof. Dr. Zafer Öztek, “Nusret Fiþek’ten ilk
dersimi aldýktan sonra halk
saðlýðý uzmaný olmaya kanaat getirdim. Nusret Hoca
halk saðlýðýný Türkiye’ye
sevdiren, aþýlayan bir hekimdi” dedi. Fiþek’in ayný
zamanda iyi bir organizatör
olduðunu, aile planlamasý
kavramýný Türkiye’ye yerleþtirdiðini ve demografi alanýnda önemli çalýþmalar yaptýðýný kaydeden Öztek, “Onun
deðerlerini sürdüreceðiz, onun ilkelerini genç kuþaklara aktaracaðýz” diye konuþtu.
Türk Tabipleri Birliði
(TTB) Baþkaný Gençay Gürsoy ise “Nusret Hoca saðlýk
alanýnýn en büyük devrimcilerinden biriydi. Son derece zor bir görevi üstlendi.
Herhalde saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirilmesini ondan baþkasý baþaramazdý”

diye konuþtu. Fiþek’in mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Gürsoy, saðlýk hizmetlerinin temel yapý taþý olan saðlýk ocaklarýný kapattýrmayacaklarýný ifade etti.
Konuþmalarýn ardýndan
Nusret Fiþek anýsýna düzenlenen ödül törenine geçildi.
Nusret Fiþek Halk Saðlýðý
Hizmet Ödülü’ne Dr. Ýsmail
Hakký Kurt ile Dr. Ýsmail
Sancak, Nusret Fiþek Saðlýk
Ocaðý Ödülü’ne ise Lüleburgaz Evrensekiz Saðlýk Ocaðý
layýk görüldü. TTB Sürekli
Týp Eðitimi Dergisi’nin düzenlediði fotoðraf yarýþmasýnda dereceye girenlere de
ödülleri verildi.
Ardýndan, Prof. Dr. Ýzzettin Önder’in konuþmacý olduðu “Saðlýkta Dönüþümün
Ekonomik Politik Deðerlendirmesi” baþlýklý konferansa geçildi.

“Vaka baþýna ödeme”ye Danýþtay engeli
Týp Dünyasý - ANKARA Danýþtay, Maliye Bakanlýðý’nýn, 1 Temmuz’da yayýmladýðý “Tedavi Yardýmlarý Uygulama Tebliði” içinde yer alan “ayaktan tedaviye vaka baþý ücret ödeme” uygulamasýný
durdurdu.
Tebliðe göre, birinci basamak resmi ve özel saðlýk kuruluþlarýna baþvuran hastalar için (diþ ve 112 acil saðlýk hizmetleri hariç) farklý tutarda,
vaka baþýna ödemede bulunulmasý öngörülüyordu. Vaka baþýna ödeme, resmi saðlýk kuruluþlarýnda 11 YTL, özel saðlýk
kuruluþlarýnda ise 13.2 YTL

Danýþtay, Maliye
Bakanlýðý’nýn
1 Temmuz’da
yayýmladýðý
“Tedavi Yardýmlarý
Uygulama Tebliði”
içinde yer alan
“ayaktan tedaviye vaka
baþý ücret ödeme”
uygulamasýný
durdurdu
olarak hesaplanmýþtý. Hastanýn diðer bir saðlýk kurumuna
sevk edilmesi durumunda ise
vaka baþýna ödeme 5 YTL olarak öngörülüyordu.
Türk Tabipleri Birliði’nin,

Maliye Bakanlýðý’nca 1 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Tedavi Yardýmlarý Uygulama Tebliðinin
iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle açtýðý davanýn ilk aþamasý sonuçlandý.
Dava, iki dairenin de görev
alanýna girdiði için Danýþtay
11 ve 5. Dairelerinin ortak heyeti, yürütmenin durdurulmasý
istemini karara baðladý. Ortak
heyet, tebliðin yürütmesini
durdurdu. Davalý Maliye Bakanlýðý karara itiraz ederse, itirazý Danýþtay Ýdari Dava Daireleri görüþecek.

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...

“Ödenmeyecek: Ýlaç - Çok Perdeli Komedi” çýktý
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði Ýlaç Danýþma Kurulu’nun, Maliye
Bakanlýðý’nýn 12 Eylül 2006
tarihinde yayýmladýðý ikinci ilaç kýsýtlama genelgesine iliþkin olarak hazýrladýðý rapor
kitapçýk haline getirildi. Türk
Tabipleri Birliði Yayýnlarý arasýndan çýkan kitapçýk “Ödenmeyecek: Ýlaç - Çok Perdeli Komedi - Yazan:
IMF/AKP/Unakýtan” adýyla
çýktý. Kitapçýk, Maliye Bakanlýðý’nýn Temmuz ayýnda ya-

yýmladýðý ilk ilaç kýsýtlama
genelgesinin ardýndan hazýrlanan raporun bir devamý niteliðini taþýyor. Kitapçýkta,
genelgeye iliþkin genel deðerlendirmenin yaný sýra geri
ödemesi durdurulan ilaçlar,
yeniden geri ödeme kapsamýna alýnan ilaçlar ve geri ödemesi için bazý düzenlemeler yapýlan ilaçlar ayrý ayrý inceleniyor. Kitapçýk, konuyla
ilgili olarak TTB Ýlaç Danýþma
Kurulu’nun tespit ve önerilerini de içeriyor.

Büyük Ödül,

Tülüce’nin
“Iþýk Oyunlarý”na
Türk Tabipleri Birliði
Sürekli Týp Eðitimi
Dergisi’nin her yýl
düzenlediði
Fotoðraf Yarýþmasý
sonuçlandý.
Dr. Ahmet Remzi
Tülüce’nin
“Iþýk Oyunlarý”
adlý fotoðrafý
Büyük
Ödül’e deðer
bulundu.
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði Sürekli
Týp
Eðitimi
Dergisi’nin
(STED) her yýl düzenlediði Fotoðraf Yarýþmasý sonuçlandý.
Yarýþmaya Kocaeli’nden katýan
Dr. Ahmet Remzi Tülüce’nin
“Iþýk Oyunlarý” adlý fotoðrafý
2006 STED Fotoðraf Yarýþmasý
Büyük Ödülü’ne deðer bulundu.
TTB STED Fotoðraf Yarýþmasý’nýn fotoðraf sanatçýsý Ýbrahim Demirel, fotoðraf sanatçýsý Hafize Kaynarca, Dr.
Mehmet Beyazova, Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gökaðaç ve Özlem Akdað’dan oluþan Seçici Kurul 13 Ekim 2006
günü TTB Merkez Konseyi binasýnda toplanarak deðerlendirmesini yaptý.
Yarýþmaya bu yýl 47 kiþi
toplam 210 adet fotoðrafla katýldý. Deðerlendirme sonucunda
40 fotoðraf sergilenmeye deðer
bulundu. Sergiye deðer bulunan bu 40 fotoðraf içinden,
STED’in 2006 yýlý kapak resmi
olacak 12 fotoðraf seçildi. Bunlar arasýnda da 6 fotoðraf Büyük Ödül, Baþarý Ödülleri ve
Jüri Özel Ödülleri’ne deðer bulundu.
Ödül daðýlýmý þöyle:
- Büyük Ödül: Ahmet
Remzi Tülüce’nin “Iþýk Oyunlarý” adlý fotoðrafý
- Baþarý Ödülü: Nursima
Yenice Gündür’ün “Vertigo”

“Vertigo”
adlý fotoðrafý
- Baþarý Ödülü: Ýmran
Þan’ýn “Eve Dönüþ” adlý fotoðrafý
- Baþarý Ödülü: Ali Cansu
Bozacý’nýn “Ufaklýk” adlý fotoðrafý
- Jüri Özel Ödülü: Salih
Yýlmazgül’ün “Zýp Zýp” adlý
fotoðrafý
- Galeri Sanat Yapým Ödülü: Ali Cansu Bozacý’nýn “Doku” adlý fotoðrafý

Fotoðraf Albümü
hazýrlýðý
2001 yýlýndan bu yana gerçekleþtirilmekte olan TTBSTED Fotoðraf Yarýþmalarýnýn
bu yýl altýncýsý gerçekleþtirilmiþ
oldu. Fotoðraf sanatý hakkýnda
toplumsal bilinçlenme açýsýndan taþýdýðý olumluluk kadar,
hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn bu alandaki baþarýlarýnýn
da gün yüzüne çýkartýlmasýný amaçlayan yarýþma, giderek daha geniþ kitlelere ulaþýyor. Bu
yýl, bugüne kadar STED Fotoðraf Yarýþmasýnda dereceye giren, sergi ve kapak ödülü alan
tüm fotoðraflarýn bir albümde
toplanmasý da amaçlanýyor.

“Zýp Zýp”

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

“Eve Dönüþ”

“Doku”

