
Saðlýk alanýnda uygulanan politikalar, týp fakültele-
rinin hastanelerini mali sýkýntý içine soktu. Týp fakültesi
hastanelerinin bazýlarý büyük mali kriz içinde olduklarýný
açýkladýlar. Dekanlar, geri kalan hastanelerin de bu uy-
gulamalar devam ederse kýsa süre içinde ayný sýkýntý ile
karþý karþýya kalacaklarýný söylüyorlar. Sayfa 4’te
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Prof. Dr. Gençay Gürsoy

“Týp, teknolojinin ve ilaç tekellerinin
boyunduruðunda giderek özü olan insan
sýcaðýný yitirmektedir. Piyasa koþullarýnýn
en çok insanýn adalet ve güven duygula-
rýný kemirdiði gerçeði göz ardý edilme-
den, saðlýk alaný ve hekimlik sanatý acý-
masýz piyasa saldýrýsýný mutlaka engelle-
mek zorundadýr.”

Dr. Akýn Yazýcý yazdý. Sayfa 2’de
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"Sisifos"
sabrýyla...

Geçen ayýn
" G ü n d e m "

yazýsýnda 2007'nin her
bakýmdan karanlýk
geliþmelere gebe bir
yýl olacaðýna dair

gündem ...

Türk Tabipleri Birliði süreli yayýný Týp Dünyasý Gazetesi'nin her sayýsý yaklaþýk 30 000 adet basýlmaktadýr. Þubat 2007'de 150. sayýya ulaþan Týp Dünyasý için hazýr-
ladýðýmýz anketi yanýtlamanýz daha iyi bir gazete çýkarabilmemiz için bize yol gösterecektir. Ankete Türk Tabipleri Birliði'nin www.ttb.org.tr sayfasýndan ulaþabilirsiniz. 

Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Ta-
bipleri Birliði Merkez Konseyi üyeleri,
tabip odalarýnýn temsilcileri, SES üyeleri
ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derne-
ði temsilcileri, hekimlerin özlük haklarýný
ve halkýn saðlýk hakkýný gözetmeden sað-
lýk ortamýný piyasa ve siyasi kadrolaþma-
ya açan “Torba Yasa”ya karþý TBMM ö-
nünde basýn açýklamasý yaptýlar. 

Ýthal ucuz hekim, zorunlu mali sorum-
luluk sigortasý ve eðitim hastanelerinde
kadrolaþmanýn önünü açan 1219 Sayýlý
“Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu,
Saðlýk Personelinin Tazminat ve Çalýþ-
ma Esaslarýna Dair Kanun ile Tababet
ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý Ýcrasýna
Dair Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Tasarýsý” hekimler ve sað-
lýk çalýþanlarýnca TBMM önünde protes-
to edildi. 

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak
bilinen ve saðlýk çalýþanlarýnýn özlük
haklarýnda ciddi kayýplara yol açacak o-
lan tasarý için, TTB Merkez Konseyi üye-
leri, tabip odalarýnýn temsilcileri önce
CHP Grup Baþkanvekili Haluk Koç ile
bir görüþme yaptýlar. 

Hükümetin saðlýk politikalarýnýn sað-
lýk çalýþanlarýnýn ve halkýn yararýna ol-
madýðýný belirten Haluk Koç, CHP grubu
olarak bu düzenlemeyi engellemek için
iztüzükten doðan tüm yetkilerini kullana-
caklarýný söyledi.

Týp Dünyasý - SAMSUN - AKP iktidarý-
nýn halka ve çalýþanlara raðmen ýsrarla uygu-
lamak istediði Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý’nýn önemli adýmlarýndan biri olan aile he-
kimliði Samsun’da da uygulanmaya  baþladý.
Samsun’da hekimler, 27 Ocak günü düzenle-
nen bir mitingle aile hekimliðine karþý çýktý-
lar.

Samsun’da hekimler ve vatandaþlar 3-4
ay önce düzenledikleri mi-

Dr. Osman Öztürk

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar
ve Genel Saðlýk Sigortasý (SSGSS) Kanu-
nu’na karþý Cumhurbaþkaný Ahmet Nec-
det Sezer ve 118 CHP Milletvekili tarafýn-
dan açýlan davayý 15 Aralýk 2006 günü ka-
rara baðladý. 

Mahkeme, 17 maddede kamu görevlile-
riyle, 7 maddede Bað-Kur’lularla, 4 mad-
dede SSK’lýlarla ilgili olarak iptal ve ayný

zamanda yürütmeyi durdurma kararý verdi.
Gerekçeli karar Resmi Gazete’nin 30 Ara-
lýk 2006 tarihli 5. Mükerrer Sayýsý’nda ya-
yýnlandý.

Mahkeme, iptal kararýnýn esasýný me-
murlar ve diðer kamu görevlileri ile diðer
çalýþanlarýn ayný sisteme tabi tutulmasýnýn
Anayasa’ya aykýrý olmasýna dayandýrdý.

Anayasa Mahkemesi, SSGSS Kanunu
ile emeklilik yaþýnýn yükseltilmesi, prim
gün sayýsýnýn arttýrýlmasý, emekli maaþlarý-

nýn düþürülmesi gibi düzenlemelere yapý-
lan itirazlarý ise diðer çalýþanlar açýsýndan
reddetti.

Mahkeme, Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS) ile ilgili itirazlarý da benzer þekilde
deðerlendirdi.

Kararda; “ Çalýþmakta olanlarý ve e-
meklileri kapsayan genel saðlýk sigorta-
sýndan yararlanma hakký da, Anaya-
sa’nýn 128. maddesinde memurlar ve di-
ðer kamu görevlileri  

Samsun’da aile
hekimliðine karþý

miting
Saðlýk Bakanlýðý, tüm karþý

çýkýþlara karþýn, aile hekimliði
uygulamasýný Samsun’da da
baþlattý. Samsun’da hekimler
27 Ocak günü düzenlenen bir
mitingle aile hekimliðine karþý
çýktýlar.

Yabancý hekim, zorunlu mali sorumluluk sigortasý ve eðitim hastanelerinde AKP kadrolaþmasýna
zemin hazýrlayan “Torba Yasa”, TBMM önünde yapýlan bir basýn açýklamasýyla protesto edildi.

Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk Bakan-
lýðý’nýn ana hizmet birimlerinden biri olan Ý-
laç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü görevle-
riyle birlikte ortadan kaldýrýlýyor. Saðlýk Ba-
kanlýðý’nca hazýrlanan taslak ile kaldýrýlan Ý-
laç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü’nün yeri-
ne idari ve mali açýdan özerk, özel bütçeli “Ý-
laç Üst Kurulu” kurulmasý öngörülüyor.
Taslak ayný zamanda ilaçlarýn eczanelerde
satýlma zorunluluðunu ve ilaçta reklam yasa-
ðýný kaldýrýyor.

Bu saldýrý 
demokrasiye, 
barýþa ve 
kardeþliðe!

Gazeteci yyazar HHrant DDink, AA-
gos GGazetesi’nin öönünde uuð-
radýðý ssilahlý ssaldýrýcý ssonucu
yaþamýný yyitirdi. ÜÜlkemizde oo-
luþturulmaya ççalýþýlan bbarýþ oor-
tamýnýn ddaðýtýlmasý, ttopluma
þiddet vve kkorkunun eegemen kký-
lýnmasý aamacýyla ggerçekleþtiril-
diðini ddüþündüðümüz bbu hhain
saldýrýyý kkýnýyoruz. Sayfa 7’de

Bu saldýrý 
demokrasiye, 
barýþa ve 
kardeþliðe!

“Ýlaç Üst 
Kurulu” hazýrlýðý  

Saðlýk Bakanlýðý ana hizmet
birimlerinden Ýlaç Eczacýlýk Ge-
nel Müdürlüðü görevleriyle bir-
likte ortadan kaldýrýlýyor. Saðlýk
Bakanlýðý’nca hazýrlanan ve Ýlaç
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü yeri-
ne “Ýlaç Üst Kurulu” kurulmasýný
öngören taslak ilaçlarýn eczane-
lerde satýlma zorunluluðunu ve
ilaçta reklam yasaðýný kaldýrýyor.

Saðlýk Bakanlýðý “yabancý saðlýk 
çalýþaný” için nabýz yokluyor

Saðlýk Bakanlýðý, saðlýk mesleklerinin icrasýnda “Türk vatandaþlýðý” koþulunun
kaldýrýlmasýna yönelik olarak saðlýk çalýþanlarý arasýnda anket düzenliyor. Diþ he-
kimleri, eczacýlar, hemþireler ve ebeleri kapsayan ankette hekimlere yer verilme-
mesi dikkat çekiyor.  Sayfa 4’te

3. S a y f a d a

Anayasa Mahkemesi’nin GSS yorumu:

Týp Dünyasý Okur Anketi 

devamý sayfa 5’te

devamý sayfa 6’da

devamý sayfa 6’da

devamý sayfa 3’te

Saðlýk kiþisel bir sorumluluktur

Üniversite hastaneleri
mali sýkýntýda

Kocaeli saðlýk 
platformundan panel: 
“Saðlýkta özelleþtirme: 

aile hekimliði”

Diyarbakýr’da Sokak Çocuklarý
Konferansý

Yataðan gerçeði 
TTB Yüksek Onur 

Kurulu Üyesi 
Dr Naki Bulut 

yazdý 

devamý sayfa 7’de

Týp Dünyasý 150.
sayýda

Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi’nin bundan
tam 15 yýl önce, hekimlerin tabip odalarý ve TTB ile
iletiþiminde bir araç olmasý amacýyla yayýnýna baþla-
dýðý gazetemiz bugün 150. sayýsýna ulaþtý. Sayfa 8’de

aradabir...

2. S a y f a d a

Adalet Bakanlýðý, “DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA
Veri Bankasý” kurulmasý için hazýrlýk baþlattý. Hazýrlanan
kanun taslaðýna göre; “baðýmsýz olmalý” denilen kuru-
mun yöneticileri bütünüyle yürütme erki tarafýndan ata-
nýyor ve kiþinin özel bilgisi olan DNA verilerinin ne þekil-
de korunacaðýnýn güvencesi verilmiyor.  Sayfa 5’te

“Hükümete baðlý” 
DNA bankasý 

“Birinin 
ölüyor olmasý 

kimseyi 
sarsmýyor!”

Ece Temelkuran ile
söyleþi

100 bin hekimin baþýna “torba” geçirilmek isteniyor...

Ýtiraz ediyoruz!
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Týp Dünyasý - ANKARA - Ece Te-
melkuran ile açlýk grevleri ve ölüm oru-
cu eylemlerini konu alan kitabý “Ne Anla-
tayým Ben Sana”yý konuþmak üzere bu
söyleþiyi yaptýðýmýzda Avukat Behiç Aþçý
ölüm orucu eyleminin 282. günündeydi.
Meslek örgütlerinin, aydýnlarýn bütün gi-
riþimlerine karþýn hükümet halen bir adým
atmamýþtý ve Aþçý’nýn saðlýk durumu gi-
derek kötüleþiyordu. Tedirgindi Ece Te-
melkuran… Bugüne kadar 122 caný almýþ
bu kayýtsýzlýðýn 123. caný almaya hazýr-
landýðýný düþünüyordu: “Behiç Aþçý öle-
cek, herkes ‘Aaa, keþke ölmeseydi’ di-
yecek ve ben bundan tiksineceðim.” 

“Birinin ölüyor olmasý, kimseye çar-
pýcý, sarsýcý gelmiyor” diye ekliyordu Te-
melkuran. Kuþkusuz bunu söylerken, 8
gün sonra “kendinden olmayana” ta-
hammülsüzlüðün karanlýk iliþkiler ile bir-
leþtiði bir suikast sonucu öldürülecek olan
Hrant Dink’i deðil, Behiç Aþçý’yý düþü-
nüyordu. Ama insanýn deðersizleþtiði ül-
kede Hrant Dink ya da Behiç Aþçý fark et-
miyordu.  

Bu görüþmeden tam 11 gün sonra, A-
dalet Bakanlýðý, F tipi cezaevlerindeki tu-
tuklu ve hükümlülerin haftalýk görüþme
sürelerini tretmana baðlý olmaksýzýn 5 sa-
atten 10 saate çýkardý. Sendikalar ve mes-
lek örgütleri bunu olumlu bir geliþme ola-
rak kabul ettiler ve Behiç Aþçý 293. gü-
nünde, verilen taahhütlerin yerine getiril-
mesi koþuluyla ölüm orucu eylemine ara
verdiðini duyurdu.   

Yazdýðý kitapla ölüm orucu eylemleri-
ne iliþkin olarak kör hafýzamýza acýlý bir a-
nýmsatma yapan gazeteci-yazar Ece Te-
melkuran’a teþekkür; saðlýk durumunun i-
yiye gittiði haberlerini aldýðýmýz Avukat
Behiç Aþçý’ya selam; gazeteci-yazar
Hrant Dink’in anýsýna saygýyla…

- Sevgili Ece Temelkuran, “Ne an-
latayým ben sana” ne kitabý? 

Ölüm oruçlarýyla baþlayan ama sadece
ölüm oruçlarýyla ilgili olmadýðýný düþün-
düðüm bir kitap. Türkiye’de üzerinde su-
sulmasý konusunda geniþ mutabakatlar o-
lan konular var. Onlardan bir tanesi de ö-
lüm oruçlarý. Bu mutabakatýn en güçlü ol-
duðu konu buydu ben kitabý yazdýðým dö-
nemde. Kitaptan sonra, Behiç Aþçý’nýn
eylemi ile de birlikte ölüm oruçlarý tekrar
basýnýn gündemine geldi, ülkenin günde-
mine geldi mi ondan çok emin deðilim, a-
ma hiç olmazsa basýnýn gündemine geldi.
Ve “Hayata Dönüþ” operasyonundan
sonra yaþanan sessizlik süreci nispeten
son bulmuþ oldu. Bu kitap aslýnda bunun
için yazýlmýþ bir kitaptý. Bu sessizliði yar-
mak, kýrmak, bölmek için yazýlmýþ bir ki-
taptý. Dolayýsýyla bu kitap aslýnda bir ses
kitabý. 

- Peki bu kitabý yazmaya nasýl ka-
rar verdiniz?

1996’da bir kitap yazmýþtým zaten:
“Oðlum Kýzým Devletim - Evlerden So-
kaklara Tutuklu Anneleri” diye. O kita-
býn yeniden basýmý söz konusu oldu. O ki-
taba bakýp, hem politik olarak hem de ga-
zetecilik anlamýnda bazý hoþuma gitme-
yen þeyler olduðunu gördüm. Yeterli de-
ðildi; zaten yirmili yaþlarýmýn baþýnda
yazmýþtým -23 yaþýmdaydým- o kitabý. Bir
insanýn 23 yaþýnda bir ülkeyi anlamasý
çok mümkün deðil bence. 33 yaþýnda an-
lamasý mümkün mü ondan da emin deði-
lim ya… 23 yaþýnda hiç mümkün deðil, o-
nu biliyorum. Yanlýþ anlamasý çok müm-
kün. Ve þimdi o güne göre daha iyi anladý-
ðýmý düþünerek, o kitaptaki yanlýþlarý da
düzeltmek istedim birincisi. Ýkincisi,
2000’deki açlýk grevleri-ölüm oruçlarý sý-
rasýnda, “Hayata Dönüþ” operasyonu sý-
rasýnda yeterince ses vermediðimi düþün-
düm. Bu iki neden birleþince yeni bir ki-
tap yazmak gerekti. 

- Kitapta, 1996’daki açlýk grevle-
riyle 2006’da yaþanan açlýk grevleri
geri sýçramalý bir kurguyla iliþkilen-
diriliyor. Bu dönemleri yakýndan iz-
lemiþ bir gazeteci olarak, bu iki döne-
mi koþullar, ortam açýsýndan karþý-
laþtýrýr mýsýnýz?

Öncelikle, her þey þu anda çok daha
sert. Akýl almaz bir sertleþme bu; 10 yýlda
olmayacak bir yere geldi. Sadece ölüm o-
ruçlarýna bakarak bunu söyleyebilirim; ö-
lümün dehþet verici düzeyde kýymetsiz-
leþmesi. 1996’da ölümler baþladýðýnda
memleket birbirine girmiþti. Bütün gaze-
teler manþetten veriyordu bu olayý. Ama
12 ölümle herkes ayaða kalkmýþken,
2006’da 122 insan öldü (123. si yolda). A-
ma bu haber birinci sayfaya giriyor diye
bazý köþe yazarlarý Behiç Aþçý’ya “Ta-
mam, yeter býrak artýk, amacýna ulaþ-
týn” diyebiliyorlar. Yani ölüm bu kadar
kýymetsiz, manþete çýkýnca “tamam, bý-
rak” olabiliyor. 

Ýkincisi; bu karþýlýklý bir sertleþme.
Saldýrý sertleþince direniþ de sertleþiyor.
Ve ondan sonra direniþ ile saldýrý arasýnda
sýrf kendilerinin anladýðý ve giderek sade-
ce kendiyle müsemma bir diyalog olu-
þuyor. Üçüncü taraf
diyebileceðimiz in-
sanlar izleyenler
konumuna düþüyor-
lar sadece. O ona, o
ona saldýrýrken, siz
izleyenler olarak insa-
ni deðerlerinizle ken-
dinizi dýþarýda hissedi-
yorsunuz, o insani de-
ðerler sizi naif ve dýþarý-
da kýlýyor. 1996’da bu
yoktu. Ýzleyenler daha
aktif olabiliyordu, çünkü
süreç bu kadar sert deðildi. 

- Behiç Aþçý, bugüne
kadar süren ölüm orucu
eylemleri içinde farklý bir
yanýyla gündeme geldi. “Dýþarý”da
biri olarak tecritin kaldýrýlmasý, F ti-
pi koþullarýna karþý bir eylem baþlat-
tý. Behiç Aþçý’nýn eyleminin etkisini
nasýl deðerlendiriyorsunuz? 

Behiç Aþçý’nýn diðer ölen insanlara gö-
re daha fazla ses getiriyor olmasýnýn -ye-
terince ses getirmiyor olabilir ama daha
fazla ses getiriyor tabii ki- nedeni, tabi-

i ki haberleþme yollarýna, kaynaklarýna
daha çok ulaþabilecek bir insan olmasýn-
dan kaynaklanýyor. Nereden baksanýz, a-
vukatlar hala memleketimizde toplumsal
statüleri yüksek olan insanlar. Bu yüzden
de sanýyorum onunla daha fazla ilgilenil-
di. Ama elbette yeterince ses getirmedi.
Sanýrým muktedir þöyle düþünüyor: Öl-
sün, ölünce bitecek. O yüzden fazla ses
çýkmýyor. Fakat þunu unutmamak lazým,
hikayesi dinlenmeyen ölümler, bu ülkede
yeni ölümleri çaðrýlýyor. Bu ölüm orucu i-
çin de geçerli, Kürt meselesi için de ge-
çerli, Ermeni meselesi için de geçerli. Hi-
kayesi anlatýlmayan ölümler, mutlaka dö-
nüp yaþayanlardan intikamlarýný alýyorlar.
Dolayýsýyla iktidarda olanlarýn yanýldýðý
nokta burasý. Ölünce bitmiyor hikaye. Za-
ten muktedir, kendisine karþý olan insanla-
rýn ölmesinden yana Türkiye’de ve bu ko-
nuda herhangi bir sakýncasý, çekincesi
yok. Ama bilsinler ki, mesele Behiç Aþ-
çý’nýn ölmesi deðil sadece, onun öldükten
sonra çok yaþacak olmasý -eðer iktidar a-
çýsýndan düþünürsek- onlarýn sorunu bu
olmalý. 

- Toplumun bu meseleyi algýlayýþý
nasýl sizce?

Önemli bir teknik mesele var bence, bu
olaydaki argümanlarý insanlar bilmiyorlar.
Mesela ilan veriliyor, orada þöyle bir þey
geçiyor; üç kapý üç kilit… Ben bunu siya-
setle ilgisi olmayan, olaylarla ilgisi olma-
yan insanlarýn anlayabileceðini düþüne-
miyorum. Üç kapý üç kilit ne demek? Ya-
ni bu adamýn; Behiç Aþçý’nýn ve diðer 122
insanýn, ama özellikle Behiç Aþçý’nýn bir

koridorda üç kapýnýn kili-
di açýlsýn, o koridor kilit-
li kalsýn argümanýyla ö-
lüme yattýðýný hissetmi-
yorlar, bir takým siyasi
taleplerle, beklentiler,
daha büyük, daha ula-
þýlmaz talepler için
öldüðünü zannediyor
insanlar diye düþü-
nüyorum hala. Bu
baþarýlý bir yanlýþ
ve eksik bilgilen-
dirme sayesinde
yapýldý. Ýkincisi
aslýnda insanlarýn
eylemle çok faz-
la ilgilendiðini

sanmýyorum bu an-
lamda. Birisinin ölüyor olmasý kimse-

ye çarpýcý, sarsýcý gelmiyor. 

- Bu noktada; siyasi iktidar bu de-
zenformasyonu, bu çarpýtmayý yarat-
mak için hangi araçlarý kullandý?

Öncelikle bilgilerin kaynaðýnýn nere-
den geldiðinin belli olmadýðý bir dönem
yaþadýk. “Hayata Dönüþ” operasyonu sý-
rasýnda “arkadaþlardan biri kendini
yaktý”, o tören kasetleri; bunlarýn nereden
geldiðinin hakikaten bilinmediði, gazete-
cilik ile ilgili teknik hatalarýn, manipülas-
yonlarýn yapýldýðý bir dönem oldu. Ýkinci-
si gazetecilik þu demek deðildir: Bir çar-
pýcý görüntüyü koyup, “iþte onlar” de-
mek deðildir. O çarpýcý görüntünün arka-
sýnda ne var, önünde ne var, bunlarý da an-
latmaktýr. Hiç kimse anormal insan deðil-
dir. Herkes anormal koþullardan geçen
normal insandýr aslýnda bu hikayede. Ýn-
sanlarý medya delirdiði anda gösteriyor.
Bu her konuda yapýlan bir þey. Kadýnlarý
kocalarýný öldürdükleri anda gösteriyorlar.
Yoksul insanlarý gecekondu yýkýmlarý sý-
rasýnda kendini yerden yere atarken gös-
teriyorlar. Bu hikayelerin öncesini daha
da beteri sonrasýný hiç bilmiyoruz. Bu bir
bilgilendirme deðildir. Daha da kötüsü,
“Hayata Dönüþ” operasyonundan sonra
ciddi bir sansür dönemi yaþandý. Açýkça
“yazmayýn bunlarý” denildi. Bu durum-
da hakikaten herkes yalnýzlaþtýrýldý. Ýzle-
yenlerin, eylemi yapanlarýn ve en sonunda
iktidarýn yalnýzlaþtýðý bir dönem yaþandý.
Ve bu kendi içinde çok þahane bir meka-
nizma doðuruyor, parçalanma, yanlýþ bil-
gilendirme, insanlarýn daha çok ölmesi. 

- Bütün bu süreçte medyanýn tutu-
munu nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Emile Zola’nýn bir sözü var. Tam ola-
rak söyleyemeyeceðim ama mealen þöyle:
Ekmeði çalmayý yasaklayanlar ekmeðe
sahip olanlardýr. O yüzden de hangi habe-
rin kimi tarafýndan, nerede duranlar tara-
fýndan yazýldýðýna bakmak lazým. Kimin
medyasý ve kim için medya. 

- Bir gelecek okuma duygusuyla
deðil ama bu sürecin sonu neye varýr
sizce, ne öngörüyorsunuz?

Ben en tiksineceðim sonucu söyleye-
yim önce… Behiç Aþçý ölecek ve herkes
“Aaaa keþke ölmeseydi” diyecek. Sanki
bunu söylemek için hiç zamanlarý olma-
mýþ gibi. Ve bunun üzerine herkes uzun u-
zun konuþacak. Öbür tarafta insanlar, bu
eylemi yapanlar, yürütenler daha fazla öf-

kelenecekler. Muktedir ise yeni ölümleri
bekleyecek. Sonuç diye bir þey çýkacaðýný
sanmýyorum buradan. Eðer hükümet bu
meseleye eðilmeye ikna edilmezse. Ama
þöyle bir þey olacaðýný düþünüyorum. Bu
eylemin sonucuna baðlý olarak Türki-
ye’deki sol yapýlarýn ölüm orucu-açlýk
grevi eylem biçimin terk edip etmemeye
karar vereceklerini düþünüyorum. Her-
hangi bir örgüt için çok zor bir þey. Bunun
üzerine çýkabilir misin? Bu çok yüksek bir
çýta. Bunun üzerine çýkýlamaz, çýkýlma-
malý da zaten. Ölüm orucu yapýlmamalý
zaten; ayrý konu. 

- Hekimlerin ve TTB’nin bütün bu
süreçteki tutumunu nasýl deðerlendi-
riyorsunuz?

Bir tek hekimler gerçekten bu süreçle
ilgilendi; en yakýndan onlar ilgilendi. He-
kimler Türkiye’de politik olmak zorunda
olan insanlar. Her iþ politiktir, ama insan
saðlýðýyla, hayatla ilgili olan bir iþ bence
en politik iþtir. Çünkü ölüm de hayat da
politiktir. Açlýðýn politik olduðu yerde
hastalýk da politiktir, tedavi de politiktir.
Ýþsizliðin olduðu yerde, saðlýk dediðiniz o
büyük alan son derece politik bir alandýr.
Kimi tedavi ettiðiniz nasýl tedavi ettiðiniz
siyasi bir tavýrdýr. Nasýl bir etik tavýr aldý-
ðýnýz da siyasidir. Buradan bakýnca, ölüm
oruçlarýnda alýnan tavýr, politik bir tavýrdýr
ama bunda hiçbir sakýnca yoktur. Ýnsanla-
rý yaþatmaya çalýþan insanlar, insanlarýn
gözlerinin önünde ölüyor olmasýna tabi-
i ki tavýr almalýdýr ve aldýlar da. Sürecin
baþýndan beri en iyi takipçisi avukatlar ve
doktorlar oldu. Hekim dediðiniz insan a-
yarý buna göre verilmiþ bir insan. Bu aya-
rý niye bozsun ki. Bu eþyanýn doðasý gibi;
hekimliðin doðasý da hayat kurtarmak.
Bence normal olan budur.  

- Biraz da ülke siyasetine iliþkin
konuþalým istiyorum. Seçim sürecine
girilmiþ gibi görünüyor. Sol kesim a-
çýsýndan önümüzdeki seçim nasýl bir
tablo ortaya koyabilir?

Yoksullar arasýndaki cemaat örgütlen-
melerini gördüðüm zamandan beri Türki-
ye’deki parti siyasetine karþý ciddi anlam-
da inancýmý yitirmiþ durumdayým. Çünkü
asýl dinamik sokaklarda gibi geliyor bana.
Yani parlamenter sisteme inancýmý kay-
bettiðimi söylemek istemem ama -iyi bir
þey deðil yani bunu Türkiye’de söylemek,
baþka anlamlar yükleniyor- ama Türki-
ye’de seçim için yapýlacak herhangi bir o-
perasyonun sol adýna ve memleket adýna
herhangi bir yararý olacaðýný düþünmüyo-
rum. Bence sol, seçimlere takýlmadan ne
yapacaksa onu düþünmeli ve tekrar so-
kaklara inmeli. Delege siyasetinden insan
siyasetine doðru yönelmeli.
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Gazeteci-yazar Ece Temelkuran, 
1996’dan 2006 yýlýna gelen süreçte 
açlýk grevleri ve ölüm oruçlarýný konu 
alan kitabý “Ne Anlatayým Ben Sana”yý Týp
Dünyasý’na anlattý. Temelkuran’la kitap ve
biraz da Türkiye üzerine…

90’lý yýllardan bu yana uygulamaya ko-
nulan “yeni dünya düzeni” yeni bir ya-
þam tarzý ve bu tarza uygun yeni bir in-

san tipi þekillendirmektedir. Her alanda olduðu
gibi saðlýk alanýnda da, devletin aradan çekilme-
si, saðlýðý piyasa egemenliði ve koþullarýna bý-
rakma ve özelleþtirme dayatmalarý giderek daha
fazla hissedilmektedir. Bu durum, piyasa koþul-
larý ile geleneksel týp deðerlerine sahip ve onu sa-
vunan hekimler arasýndaki iliþkilerde yeni sorun-
larý ve çatýþmalarý peþinde sürüklemektedir. Gi-
derek yitirilen ya da yeniden þekillendirilmeye
çalýþýlan deðer ölçülerinin belirsizliðine odakla-
nan bir denge ya da dengesizlik, kimileri için di-
bi delik hýrs küplerinin doldurulmasý yolunda bu-
lunmaz, ama yanýltýcý bir fýrsatý körüklemektedir.

Kuþkusuz týp biliminin temeli özgür aklýn ýþý-
ðýnda gerçeði aramaktýr. Acý çekmeyi önlemeye
yönelik eðitimleri ve insan yaþamýnýn korunma-
sýný öngören bir ahlak öðretisine baðlýlýk nede-
niyle, hekimlerin týp mesleðinin yerine getirilme-
sindeki yükümlülükleri eksiksiz sahiplenme so-
rumluluklarý vardýr. Çünkü týp mesleðinin yerine
getirilmesi hem bir ayrýcalýk hem de yükümlülük
gerektirmektedir. Hiç bir amaç uðruna ve hiçbir
koþulda hekimler mesleklerinin üstün nitelikleri-
ni uygulamaktan; insan hayatýný öncelemek ve
insan onuruna yönelik yýpratýcý giriþimleri engel-
leme zorunluluklarýndan vazgeçemezler. Geçerli
olan, hem siyasi otorite hem de kamuoyu için ö-
nemli týp ve saðlýk konularýndaki duyarlýlýðý sür-
dürmekle birlikte, týp mesleði ile siyasi kurumlar
arasýnda saðlýklý ve saygýn arayý korumaktýr.

Giderek piyasalaþan bir týp uygulamasýnda,
mesleðin onuru ve etik deðerlerinin yýpratýlma-
masý için, ayný aranýn ticari yaklaþýmlar açýsýn-
dan özellikle korunmasý bir zorunluluktur. Doðal
olarak, bu ülkenin çok ciddi saðlýk sorunlarýný u-
mursamaz bir sýrt dönüþle, bazý televizyonlarýn
yapýþkan sabah programlarýnda jöleli saçlarý ve
Milano modasý giyimleriyle yer alýp, kimi ha-
nýmlarýn göbek etrafý ve kalçalarýndaki haramza-
de yað birikintileri için öneriler getiren,göz etra-
fý kýrýþýklýklarý için E vitaminli krem öneren, so-
mon füme tarifli diyet veren görece yaldýzlý bir
týbbýn görece sahte yaldýzlý diyetisyeninden, este-
tisyenine, uzmanýna bir dizi týp mensubu konu-
muz dýþýdýr.

Son on yýlda yalnýzca savaþlar nedeniyle 10
milyon çocuðun ölmesine ses çýkarmayanlar, te-
miz suya ulaþamama, açlýk ve önlenebilir hasta-
lýklar nedeniyle yitirilenler karþýsýnda kýlý kýpýr-
damayanlar, bakýyorsunuz aþýrý ve dengesiz bes-
lenmeye baðlý obezite sorunlarý için ciltler dolu-
su diyet reçeteleri yazarak bir hazin çeliþkiyi ser-
gileyebiliyorlar. Bir yanda bakýyorsunuz cerrahi-
nin her alanýnda, organ nakillerinde, kalp hasta-
lýklarýnda insaný þaþýrtan ve hayranlýk uyandýran
baþarýlar sergileniyor; insan vücudunun milimet-
rik kesitlerde görüntülenme olanaklarý saðlaný-
yor, bir tüp kanda tüm vücut biyokimyasý gözler
önüne seriliyorken, diðer yanda hekime ve hasta-
nelere ulaþamamaktan insanlar ölüyor. En geliþ-
miþ ülkelerde bile organ mafyalarý geliþen týp il-
mini paraya çevirmenin acýmasýz trajedisine ze-
min hazýrlýyorlar. Ne yazýk; týbbýn beyazýna kirli
paranýn yapýþkan karasý bulaþýyor!

Oysa bir hekimin mesleðinin doðasý gereði o-
lan insancýl özünün hiç yitirilmemesi, mesleði i-
le yaþadýðý hayatýn birbiriyle örtüþmesi, birbirini
tamamlayýp açýklamasý gerekmez mi? Ülke ger-
çekleri ve bunlarýn dünya ile etkileþiminden do-
ðan çýkmazlar, dalgalanmalar ve yanýlsamalar
hekimlik hayatýndaki gelgitler için hafifletici ba-
haneler olabilir mi? Veya ekonomik koþullar, di-
ni ve siyasi yaklaþýmlarý öne çýkarýlarak insanla-
ra farklý uygulamalar saðlayan bir týp ortamý ve
hekimlik düþünülebilir mi? Bir hekim kendi dini
ya da siyasi düþüncesine uygun olmadýðý gerek-
çesiyle hastasýna yardýmdan geri durabilir mi?Ya
da belli dini görüþteki hastalara hizmet vermek a-
macýyla kurulan ve yalnýz hitap ettiði kesimin
yaklaþýmýný paylaþan hekim kadrosu ve saðlýk
çalýþanýyla kadrolaþan özel hastane oluþumlarýna
ne demeli?Oysa hekimin duruþu toplumsal ger-
çeklerden, deðiþik inanýþlardan,farklý siyasal dü-
þüncelerden soyutlanarak bir takým küçültücü çý-
karlar uðruna farklýlýklar sergilemek olamaz.

Ama ne yazýk ki baþ döndürücü bir hýzla geli-
þen teknoloji ve giderek kirlenen deðer ölçüleri
ayný oranda týp alanýna yansýmakta, buna karþýn
hekimlik gerilemektedir. Týp,  teknolojinin ve i-
laç tekellerinin boyunduruðunda giderek özü o-
lan insan sýcaðýný yitirmektedir. Piyasa koþullarý-
nýn en çok insanýn adalet ve güven duygularýný
kemirdiði gerçeði göz ardý edilmeden,saðlýk ala-
ný ve hekimlik sanatý acýmasýz piyasa saldýrýsýný
mutlaka engellemek zorundadýr.

Hekimliðin binlerce yýllýk evrensel deðerleri-
ni sahiplenerek güncele bakýþ, geleceðe bakýþýn
ortak çýkýþ noktasýdýr.

* Kocaeli Tabip Odasý Onur Kurulu üyesi

Ýhanete uðrayan týp 
Dr. Akýn Yazýcý*

“...Behiç Aþçý’ya “Tamam, yeter bý-
rak artýk, amacýna ulaþtýn” diyebili-
yorlar. Yani ölüm bu kadar kýymet-
siz, manþete çýkýnca “tamam, býrak”
olabiliyor...” 

“...Bu her konuda yapýlan bir þey.
Kadýnlarý kocalarýný öldürdükleri
anda gösteriyorlar. Yoksul insanlarý
gecekondu yýkýmlarý sýrasýnda kendi-
ni yerden yere atarken gösteriyorlar.
Bu hikayelerin öncesini daha da be-
teri sonrasýný hiç bilmiyoruz. Bu bir
bilgilendirme deðildir...”

1996’dan 2006’ya ölüm orucu ve açlýk grevleri…

Temelkuran: Birinin ölüyor 
olmasý kimseyi sarsmýyor!
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Düþük tabletli ilaç
satýþý baþladý
Týp DDünyasý - AANKARA - Ý-
laçlarýn 7 günlük dozlarý içe-
recek þekilde düþük tabletli
satýþýna baþlandý. 

Maliye Bakanlýðý, “ilaçta
tasarruf”u gerekçe göstere-
rek, SSK, Bað-Kur, Yeþil kart
ve Emekli Sandýðý kurumlarý-
na ait saðlýk karnelerini kul-
lananlar için 62 kalem aðrý
kesici ve antiromatizmal ila-
cýn, 7 günlük dozu aþmaya-
cak þekilde paketlenerek sa-
týþýný istemiþti.

Uygulamaya göre hekim-
ler, hastalara aðrý kesici veya
antiromatizmal ilaçlarýn her-
hangi birinden günde en
fazla 2 tablet yazabiliyor. Uy-
gulamanýn þimdilik aðrý kesi-
ciler ve antiromatizmal ilaç-
larý kapsadýðý, önümüzdeki
günlerde antibiyotik ve diðer
bazý ilaçlarý da kapsayacak
þekilde geniþletileceði belirti-
liyor. Ancak uygulamanýn sü-
rekli ilaç kullanmasý gerekli
hastalar ve raporlular için sý-
kýntý oluþturmasýndan endiþe
ediliyor. Üretimine baþlanan
tasarruf ambalajlý ilaçlarýn
adlarýnýn, Emekli Sandýðý,
SSK, Bað-Kur, Yeþil kart ve
diðer ilgili kurumlarýn bilgi-
sayar sistemlerine dahil edil-
diði belirtiliyor.  Eczanelerin
reçetede yazýlý olsa bile aðrý
kesici ve romatizmal ilaçlarýn
içerisinde az sayýda olanýný
verebilecekleri, bununla bir-
likte resmi reçetesi olmayan-
larýn da isteðine göre ecza-
nelerden ayný ilacýn küçük
veya büyük ambalajlýsýný a-
labilecekleri aktarýlýyor. 

“Türkiye Barýþýný
Arýyor”
konferansý
Týp DDünyasý - AANKARA - De-
mokratik Barýþ Ýnisiyatifi ta-
rafýndan düzenlenen “Türki-
ye Barýþýný Arýyor” konferan-
sý 13-14 Ocak 2007 tarihle-
rinde Ankara’da gerçekleþti-
rildi. 
Akademisyenler, yazarlar,
gazeteciler, siyasetçiler ve
aydýnlar iki gün boyunca
Türkiye’de kalýcý barýþýn yo-
lunun saðlanmasý için tartýþ-
týlar. Açýlýþ konuþmasýný Ya-
zar Yaþar Kemal’in yaptýðý
konferansa iki gün boyunca
ilgi büyük oldu. “Barýþýn hu-
kuksal altyapýsý”, “Barýþýn e-
konomik altyapýsý”, “Barýþ ve
kadýn”, “Barýþ ve emek”,
“Medya ve barýþ kültürü”,
“Siyaset ve barýþ” gibi alt
baþlýklar halinde yapýlan su-
numlarda, aralarýnda TTB
Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un
da olduðu 50’den fazla ko-
nuþmacý söz aldý. Konferans-
ta, Kürt sorununun ‘þiddet ve
terörizm sorunu’ olarak ad-
landýrýlmaktan vazgeçilmesi,
yüksek seçim barajý, adil
temsilin önünde bir engel ol-
maktan çýkarýlmasý, siyasi
partilerin faaliyetlerini kýsýtla-
yýcý ve yasaklayýcý tüm yasal
engellerin kaldýrýlmasý, de-
mokrasinin ve siyasal alanýn
tesisinde baðýmsýz ve etkin
bir rol oynamalarýnýn yolunu
açacak yeni bir siyasi partiler
yasasý çýkarýlmasý, kadýnlarýn
her düzeyde sivil, resmi ve si-
yasi kurum ve kurullarda yer
almalarýnýn önündeki tüm
yasal ve fiili engeller kaldýrýl-
maya çalýþýlmasý, faili meç-
hul cinayetler aydýnlatýlmasý,
koruculuk sistemi kaldýrýlma-
lý, korucular sosyal güvence-
leri ile birlikte baþka istih-
dam alanlarýna kaydýrýlmasý
ve zorunlu göçün neden ol-
duðu ekonomik, sosyal ve
psikolojik tüm yýkýmlarýn et-
kilerini giderecek önlem a-
lýnmasý önerileri öne çýktý.
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gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

kötümser bazý öngörülerde bulunmuþtuk.
Daha Ocak ayýnýn ikinci haftasý dolmadan dünya basýnýnda
global ýsýnmaya dair tüyler ürpertici yeni bulgulardan söz edilm-
eye baþlandý. Filistin'de Hamas ve El Fetih arasýndaki gerilim
oluk oluk kardeþ kaný akýtan bir iç savaþa dönüþüyor. 

ABD Senato'daki Demokrat çoðunluða ve yüzbinlerce
insanýn katýldýðý "Bush'u durdurun" gösterilerine karþýn
Irak'tan çýkmaya niyetli olmadýðýný açýklýyor, Ýran'a saldýrý hazýr-
lýklarýna hýz veriyor, Kuzey Irak petrollerine resmen el koyuyor-
du.

Bölgemizdeki bu olumsuz geliþmeler yaþanýrken Türkiye
Ocak ayýnýn ortalarýna kadar nisbeten vukuatsýz bir dönem
geçirdi. Siyasi arenada iktidar-muhalefet çekiþmesinin
ekonomik/sosyal politikalarý es geçip  bir tür "milliyetçilik"
yarýþý haline gelmesine, Baþbakan'ýn iþi tüm büyük kentlerin
sokaklarýný (her nedense Diyarbakýr'ý ihmal ederek)  kendi resmi
ve bayrakla süslemiþ, dev boyutlu "kurban olam ayýna yýldýzý-
na" posterleriyle donatmak gibi çocuksu gösterilere  kadar
götürmesine karþýn, gerilim aðýz dalaþlarýnýn ötesine geçmedi.

Bu arada 13-14 Ocak tarihinde Ankara'da toplanan "Kürt
Konferansý" bütün provokasyonlara ve kimi konuþmalardaki
"sakar" ifadelere karþýn sükunet içinde tamamlandý. Konferans
kamuoyuna, çözümü kesin olarak Türkiye'nin sýnýrlarý içinde
arayan, eþit haklar temelinde barýþ, demokrasi ve kardeþlik
çaðrýlarý yaparak kapandý. 

Ýþte tam "Türkiye sorunlarýna uygar ölçüler içinde
tartýþarak çözme yönünde adýmlar atýyor!" biçiminde
özetlenebilecek "iyimser" rüzgarlar esmeye baþlarken, 19 Ocak
günü, barýþ ve kardeþliðin simgesi haline gelmiþ, yüreði sevgi ve
iyilik dolu bir Ermeni yurttaþýmýz, gazeteci Hrant Dink
güpegündüz sokak ortasýnda vurularak öldürüldü. 

Hrant Dink Malatyalý yoksul bir ailenin, yetimhanelerde
büyümüþ, bin bir güçlükle okuyup kendini yetiþtirmiþ, bütün
yaþamýný Ermeni sorununun açtýðý yaralarý her iki halký
incitmeden sarmak yolunda harcamaya adamýþ, bu uðurda mili-
tan Ermeni diasporasýna karþý açýkça tavýr almýþ, cesur ve barýþçý
sol kimliði ile uluslararasý üne ulaþmýþ, özbeöz Anadolulu bir
aydýndý.

Dilediði ülkede en iyi koþullarda yaþayabilecekken, söyle-
neni, yazýlaný anlamaktan aciz, gözünü kan bürümüþ þiddet tut-
saklarýnýn tehditleri altýnda, bu ülkede kalmanýn ve barýþ için
didinmenin bedelini yaþamýyla ödeyen Hrant Dink'in,
kaldýrýmýn kenarýnda yatarken çekilmiþ resimleri toplumsal vic-
danýmýza kalýcý bir yara izi býrakacak mý bilmiyorum. 23 Ocak
günü cenazesinin arkasýndan yürüyen bitmez tükenmez insan
seli, benim tanýklýk ettiðim yarým yüzyýllýk yakýn tarihimizde bir
örneðini görmediðim sessiz bir isyan çýðlýðý gibiydi.

Hrant Dink'in öldürülmesini izleyen geliþmeler, zanlýlarýn
hayat tarzlarý ve iliþkileri, stadyumlara sýçrayan lümpen siyasi
gösteriler, "beyaz bere" patlamalarý, katil zanlýsýnýn jandarma-
da, poliste, cezaevinde gördüðü “kahraman” muamelesi ve
daha birçok olgu, "milliyetçi" kýþkýrtýcýlýðýn bu ülkede nasýl bir
siyaset iklimi yarattýðýný bir kez daha gözümüze soktu. Bu ikli-
mi hazýrlayanlar, Hasan Fehmi'den Ahmet Samim'e, Mustafa
Suphi'ye, Sabahattin Ali'ye, Muammer Aksoy'a, Uður
Mumcu'ya, Musa Anter’e, Ahmet Taner Kýþlalý'ya ve nihayet
Hrant Dink'e uzanan siyasi cinayet zincirine yeni halkalar ekle-
meye hazýr sayýsýz çýlgýn militana "aðabey"lik yaptýklarýný
bilmelidirler. 

Hrant Dink cinayetinin yarattýðý umutsuzluk ruh hali, F Tipi
Cezaevlerindeki tecrit koþullarýna karþý baþlatýlan "ölüm
orucu" eylemlerinin sona ermesiyle bir nebze teselli buldu.
Bilindiði gibi TTB hangi gerekçe ile olursa olsun, bir eylem
tarzý olarak "ölüm oruçlarý"ný hiçbir zaman benimsemediðini
her vesile ile ortaya koymuþtur. Buna karþýlýk cezaevlerindeki
tecrit koþullarýnýn iyileþtirilmesi konusunda elinden gelen
çabayý göstermekten de geri durmamýþtýr. TTB'nin, DÝSK,
TMMOB ve KESK ile birlikte bu yolda gösterdiði ýsrarlý
çabalarý sonunda Adalet Bakanlýðý tecrit koþullarýnda bir
iyileþtirme adýmý olarak kabul edilebilecek son genelgesini
yayýnladý ve ölüm orucu eylemcilerinden, saðlýk durumu en kri-
tik noktaya doðru yaklaþan Avukat Behiç Aþçý ve arkadaþlarý
tedavi altýna alýndý. 

Genel siyasi anlamda bu dramatik geliþmeler yaþanýrken,
toplumsal muhalefetin ana gündemini yine "saðlýkta
dönüþüm" programý iþgal ediyordu. Gazetemizde ayrýntýlarýný
izleyebileceðiniz Denizli, Eskiþehir, Edirne, Ýzmir eylemleri,
toplantýlar, basýn açýklamalarý, Bakan ziyaretleri, yoðun siyasi
geliþmelerin kapladýðý medya gündemini zaman zaman delmeyi
baþararak kamuoyuna yansýdý. Ancak itiraf etmeliyiz ki, AKP
iktidarýnýn sübvansiyonlarla ayakta tuttuðu ve seçime kadar
buna devam edeceði anlaþýlan saðlýk hizmetlerinde, henüz halka
yansýyan ciddi sarsýntýlar yaþanmadýðý için yaptýklarýmýza kayda
deðer bir kamuoyu desteði gelmedi. Görünen o ki, seçime kadar
söylediklerimiz, yaptýklarýmýz daha çok saðlýk çalýþanlarýna
hitap edecek ve onlarda yankýlanacak.

Bu satýrlarý kaleme aldýðýmýz günlerde TBMM'de görüþülen
ünlü "Torba Yasa" konusunda yaptýðýmýz eylemler ve Meclis
görüþmeleri de ancak siyasi gündemdeki bir iki günlük boþluk-
tan yararlanarak medyada yer alabildi. Ne yaparsak yapalým,
bugünkü koþullarda "ithal hekim" sorunu da, "kadrolaþma",
"zorunlu mali sorumluluk sigortasý" ve torba yasanýn öteki
baþlýklarý da geniþ boyutlu bir toplumsal tepkiyi doðurmaya yet-
meyecektir. Ancak bizim görevimiz, hekimlerin ve saðlýk
çalýþanlarýnýn "itiraz"larýný, yanýmýza alabildiðimiz öteki emek
örgütleri ve meslek odalarýyla birlikte seslendirmeye devam
etmektir. Atacaðýmýz her adým neoliberal dünya sistemini bir
milim de olsa geriletecektir.

Her zaman söylediðimiz gibi demokrasi, barýþ, insan haklarý
ve özgürlüklerinden yana; eþitlikçi, katýlýmcý, dayanýþmacý, þef-
faf, saðlýklý ve temiz bir dünya için uðraþmak, bizler için bugün-
den yarýna ulaþabileceðimiz bir stratejik mücadele hedefinden
çok, bir yaþam tarzý ve küresel ahlak anlayýþýdýr. Biz saðlýkçýlar
"sisifos" sabrýyla bu büyük insanlýk idealinin taþýyýcýlýðýný yap-
mak zorundayýz.

baþ tarafý sayfa 1’de

"Sisifos" sabrýyla...

Týp Dünyasý - DÝYARBAKIR -
Diyarbakýr Tabip Odasý tarafýndan 20
Ocak 2007 Cumartesi günü “Sokak
Çocuklarý” konulu bir konferans dü-
zenlendi. Dedeman Otel’de yapýlan
konferansta konuþmacý, Dicle Üniver-
sitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD öðre-
tim üyesi Prof. Dr. Remzi Oto’ydu.
Çeþitli sivil toplum örgütünden kalaba-
lýk bir izleyici topluluðunun izlediði
konferans, 19 Ocak 2007’de katledilen
gazeteci Hrant Dink anýsýna saygý du-
ruþuyla baþladý. Prof. Dr. Remzi Oto
konuþmasýnda, bu sorunun bütün ülke-
lerin, özellikle büyük kentlerinin soru-
nu olduðunu, dünyada 100 milyona ya-
kýn çocuðun sokakta yaþadýðýnýn tah-
min edildiðini, Latin ülkelerinin yüzde
40 lýk oranla baþý çektiðini söyledi. So-

kakta çalýþan çocukla, sokaðýn çocuk-
larýnýn ayrýmýný yaparak, sokaðýn ço-
cuklarýn cehennemi olduðuna, bu ço-
cuklarý tehdit unsuru olarak deðil, teh-
dit altýnda çocuklar olarak görmek ge-
rektiðine deðindi. Bu çocuklarýn þid-
det, madde baðýmlýlýðý, cinsel istismar,
suç iþleme ve saðlýk sorunlarý riski al-
týnda olduklarýný söyledi. Diyarba-
kýr’da yaptýklarý çalýþmalarýn sonuçla-
rýna iliþkin de bilgi veren Oto, ailelerin
çocuk sayýsýnýn yüksek olduðunu, eði-
tim düzeylerinin düþüklüðünü, oda ba-
þýna düþen kiþi sayýsýnýn 3,27 olduðu-
nu, bu çocuklardan okula gidenlerin sa-
yýsýnýn çok olduðu halde okullaþama-
dýklarýný (okulu benimseyemedikleri-
ni), olanak olsa yüzde 90,44’ünün sa-

dece okumak istediðini, gelecekte en
çok doktor olmayý istediklerini, bunu
öðretmen, futbolcu, avukat ve mühen-
disin izlediðini, evde genellikle bakýma
muhtaç birilerinin (özellikle baba) bu-
lunduðunu tespit ettiklerini belirtti.
Çöp toplayan çocuklarýn çevreci ço-
cuklar olduðunu,  bunlarýn aþýlanmasý
gerektiðini vurguladý. Önyargýlarýn
kaldýrýlmasý, çocuklarýn sokaðý býrak-
malarý ya da çalýþmalarýný engellemek
yerine onlara sunulan seçeneklerin art-
týrýlmasý, çocuklarýn yanýsýra ailelerinin
eðitilmeleri, çocuklara bu eðitimin bu-
lunduklarý yerde (sokakta) yapýlmasý,
bu çocuklarýn okullaþmasý, aile planla-
masý yapýlmasý, çocuk politikalarýnýn
oluþturulmasý gerektiðini belirtti.

Týp Dünyasý - Kocaeli - Kocaeli
Saðlýk Platformu tarafýndan düzenle-
nen “Saðlýkta Özelleþtirme:Aile He-
kimliði” paneli 16 Ocak Salý günü Ýz-
mit’te gerçekleþtirildi. Kocaeli Tabip
Odasý, Kocaeli Eczacý Odasý, Dev-
Saðlýk Ýþ, Körfez Radyoloji Teknisyen-
leri Derneði, Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikasý, Kocaeli Veteri-
ner Hekimler Odasý’nýn katýlýmýyla o-
luþturulan platform bir süredir saðlýkta
dönüþüm programýna iliþkin çeþitli et-
kinlikler yürütüyor. Bu çalýþmalar kap-
samýnda düzenlenen panelde aile he-
kimliði sistemi güncel uygulamalarý ve
saðlýkta özelleþtirme süreci tartýþýldý.
Halk Eðitim Merkezi toplantý salonun-
da düzenlenen panel saat 17.30’da baþ-
ladý ve toplantýyý Kocaeli Saðlýk Plat-
formu adýna Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Atilla Yüksel açtý. Platform çalýþmala-
rý hakkýnda bilgi veren oda baþkaný ö-
zellikle aile hekimliði sistemine yöne-
lik olarak yürütülen çalýþmalar hakkýn-
da bilgi verdi. 

Kocaeli Tabip Odasý Onur Kurulu
üyesi Dr. Akýn Yazýcý tarafýndan yöne-
tilen panele, Bolu-Düzce Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Sedef Akdoðan, Saðlýk ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
Eskiþehir Þube Baþkaný Yalçýn Mutlu
ve Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý öðretim ü-
yesi Doç. Dr. Ýlker Belek konuþmacý
olarak katýldýlar. Paneli açýþ konuþma-
sýnda Dr. Akýn Yazýcý, saðlýk hizmetle-
rinde özelleþtirme ve piyasalaþma sü-
recinin en çok adalet ve güven duygu-
sunu zedelemekte olduðunu belirterek
bu durumun kabul edilemez olduðunu,
saðlýk hizmetinin alýnýp satýlan bir me-
ta olamayacaðýný vurguladý. 

Daha sonra söz alan Bolu-Düzce
Tabip Odasý Baþkaný Dr. Sedef Akdo-
ðan, Düzce’de 2005 Eylül ayýndan bu
yana Bolu’da ise son üç aydýr uygulan-
maya baþlanan pilot uygulama hakkýn-
da bilgiler vererek uygulamada yaþa-
nan sorunlara deðindi ve örneklerle ya-
þananlarý aktardý. Özel hekim olarak
çalýþan üç hekimin aile hekimi olarak
belirlendiðini, ancak odanýn hukuksal
giriþimiyle-pilot uygulama mevzuatýna
aykýrý olduðu için- bu uygulamanýn
durdurulduðu ve imzalanan sözleþme-
lerinin fesh edildiðini, uygulamanýn

baþlamasý ile birlikte, hizmetlerin bü-
tünüyle tedavi edici hizmetlere yönel-
diðini, hekimlerin eskisinden daha u-
zun saatler boyunca çalýþmak duru-
munda kaldýklarýný, mesai saatlerinin
akþam 8’e kadar uzayabildiðini, saðlýk
çalýþanlarýnýn daha az sayýda daha çok
iþ yapar hale geldiklerini ve güvence-
siz çalýþtýklarýný aktardý. Ayrýca etik de-
ðerlerin zedelenmeye baþladýðýný, aile
hekimlerinin birbirleriyle gizli ya da a-
çýk bir rekabete girdiklerini, ilaç harca-
malarýnýn ve rapor oranlarýnýn arttýðý
yönünde gözlemler olduðunu, aile he-
kimliði merkezlerindeki bürolarýn ilaç
firmalarýnca “döþendiðini” ekledi.
Birkaç hekimin sorumlu olduklarý nü-
fusun 7-8 bin olduðunu ve bu hekim-
lerden birinin maaþýný ve sigorta primi-
ni kendi cebinden vererek bir saðlýk
memuru çalýþtýrmaya baþladýðýný aktar-
dý.Dr. Akdoðan, sunumunun sonunda
bölgede çalýþan bir aile hekiminin yaz-
dýðý mektubu da katýlýmcýlarla paylaþtý.  

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçile-
ri Sendikasý Eskiþehir Þube Baþkaný
Yalçýn Mutlu da Eskiþehir’de yürürlü-
ðe konulan pilot uygulamada yaþanan-
larý aktardý. Aile hekimliðinin aslýnda
birey hekimliði olduðunu ailede her bi-
reyin farklý hekimlere gittiðini bu du-
rumunda karmaþa yarattýðýný, Saðlýk
Bakanlýðý yetkililerinin 2007 yýlýnda
pilot uygulama için düþünülen 20 ilin
açýklanacaðýný ifade ettiklerini ve pilot
uygulamanýn geniþleyeceðini, Eskiþe-
hir’de uygulama baþlangýcýnda büyük
bir reklam kampanyasý yapýldýðýný ve
büyük panolarýn aile hekimliði ile ilgi-
li afiþlerle donatýldýðýný, kamu yetkili-
lerinin hem halka hem de saðlýk çalý-
þanlarýna güvence verdiklerini belirtti.
Uygulamaya geçiþte saðlýk ocaklarýn-
daki tüm malzemelerin boþaltýldýðýný,
Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan aile he-
kimlerine “dilerseniz size bilgisayar
vb eþyalarý kiralayabiliriz” dendiði-
ni, aile hekimlerinin yakýn çevrelerin-
deki vatandaþlara uygulamanýn ilk altý
aylýk bölümünden sonra hekim seçer-
ken kendilerine kaydolmalarý konusun-
da telkinde bulunduklarýný, ekip çalýþ-
masýnýn aksadýðýný ve bunun zaman
zaman hatalý uygulamalarý yol açtýðýný,
idarenin yeni bir uygulama olarak me-
sai sonu ve haftasonu nöbetleri getirme

hazýrlýklarý olduðunu, özellikle kendi
listesindeki kiþilere uzak yerlerde bu-
lunan hekimlerin bu kiþilere yakýn yer-
lerde daire/büro aradýklarýný ve kirala-
mak istediklerini ekledi. 

Panelin son konuþmacýsý Akdeniz
Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý
Anabilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr.
Ýlker Belek ise konuþmasýnda aile he-
kimliði uygulamasý ve saðlýkta özelleþ-
tirmenin arka planýna yer verdi. Dr.
Belek, yetmiþli yýllardan itibaren sos-
yal devlet toplumsal mutabakatýnýn so-
na erdiðini, sermaye sýnýfýnýn bu anýlan
dönemde bu mutabakatý iptal ettiðini
belirterek, kapitalizmin artýk geniþle-
yemeyeceðini, ücretlerin düþürülüp,
çalýþmanýn esnekleþtirilmesi uygula-
malarýnýn yaygýnlaþtýðýný ve yaygýnla-
þacaðýný, eðitim-saðlýk vb alanlara ar-
týk kaynak ayrýlmayýp bu alanlarýn ö-
zelleþtirilmekte olduðunu ifade etti.
Saðlýkta özelleþtirme uygulamalarýna
iliþkin olarak ülke örnekleri de veren
Dr. Belek, Almanya, Fransa ve Ýngilte-
re’de yürütülmekte olan özelleþtirme
uygulamalarýndan örnekler verdi. Bu
ülkelerde katký paylarýnýn giderek yük-
seldiðini ve hatta yüksek katký paylarý-
na karþý bireylerin özel sigorta yaptýr-
ma eðiliminde olduklarýný, Ýngiltere’de
hastanelerin iþletme haline getirildiði-
ni, günübirlik cerrahi iþlemlerin özel
sektöre devredilmeye baþlandýðýný ek-
ledi. Ayrýca nasýl bir birinci basamak
olmalý baþlýðýna da deðindi: Hizmetin
parasýz(paralý hizmet eþitsizlik ve ve-
rimsizlik yaratýr), bölge temelli, bireye
ve çevreye yönelik koruyucu ve tedavi
edici hizmetlerin entegre sunulduðu, e-
kip hizmetinin varolduðu, sevk siste-
minin  iþletildiði, toplum katýlýmýnýn
saðlandýðý bir birinci basamak. Konuþ-
masýnýn son bölümünde saðlýk hiz-
metinin kamusal özelliðinin nasýl bir
toplumsal formasyonda hayata geçe-
bileceði sorusuna yanýt verilmesi ge-
rektiðinin altýný çizen Doç. Dr. Ýlker
Belek, bu yanýtýn kapitalizmde deðil
sosyalizmde verilebileceðini vurgu-
ladý.

Soru ve katkýlar ile devam eden pa-
nel 2 saat sürdü ve panele yaklaþýk 250
kiþi katýldý.

Diyarbakýr’da Sokak Çocuklarý Konferansý

“Saðlýkta özelleþtirme: 
aile hekimliði”

Kocaeli saðlýk platformundan panel: 

Diyarbakýr Tabip Odasý, 
20 Ocak 2007 Cumartesi 
günü “Sokak Çocuklarý”
konulu bir konferans 
düzenledi. Bu sorunun 
özellikle büyük kentlerin
sorunu olduðuna dikkat 
çekilen konferansta, bugün
dünyada 100 milyona 
yakýn çocuðun sokakta
yaþadýðýnýn tahmin edildiði
aktarýldý.
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Týp Dünyasý - ANKARA -  Saðlýk alanýnda
uygulanan politikalar, týp fakülteleri hastaneleri-
ni mali sýkýntý içine soktu. Türkiye’deki pek çok
týp fakültesi hastanesinin büyük mali kriz içinde
olduðu açýklandý. Uludað Üniversitesi Týp Fakül-
tesi Dekaný Prof. Dr. Müfit Parlak, “Bu uygula-
malar devam ederse geri kalan üniversiteler
de ayný sýkýntý ile yüzleþeceklerdir” derken,
Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Mustafa Melikoðlu da, mali sýkýntýnýn týp fa-
kültelerinin eðitim ve araþtýrma faaliyetlerini et-
kileyeceði uyarýsýnda bulundu.

Týp fakültesi olan tüm üniversitelerin yatýrým
bütçelerindeki hastane onarým kaleminin kesil-
mesi, üniversite hastanelerinin sosyal güvenlik
kurumlarýndan alacaklarýnýn ödenememesi gibi
nedenlerle yaþanana mali krize yönelik olarak U-
ludað Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Müfit Parlak ve Akdeniz Üniversitesi Týp
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Melikoðlu
Týp Dünyasý’na deðerlendirmelerde bulundular. 

Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Müfit Parlak: 

Üniversite hastanelerinin büyük çoðunluðu
mali kaynak sýkýntýsý çekmektedir. Geri kalanlarý
da bu uygulamalar devam ederse 2007’nin ilk
aylarýnda ayný sýkýntý ile yüzleþeceklerdir. Üni-
versite hastanemiz de ciddi bir kriz içinde olma-
masýna karþýn gelecek aylarda mali kaynak sýkýn-
týsý çekebilir.

Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi

olarak Yeþil Kart, SSK ve Emekli Sandýðý gibi
Saðlýk Güvenlik Kurumlarýndan bugün itibarýyla
31 Milyon TL (eskiye göre 31 Trilyon) alacaðý-
mýz vardýr. Sayýn Maliye Bakanýmýzýn yakýnda
yazýlý ve görsel basýnda tüm Üniversite Hastane-
lerine borçlarýnýn 81 Milyon TL olduðu  açýkla-
masýný sizlerin takdirlerine býrakýyorum. Tüm Ü-
niversite Hastaneleri olarak yüzlerce milyon TL
alacaðýmýzýn olduðunu açýk yüreklilikle söyleye-
bilirim.

Döner sermayeye göre 
Üniversite Hastaneleri katma bütçeden son 5

yýldan beri destek alamadýðýndan; döner sermaye
bütçelerinin durumuna göre ayakta kalabilen ve
hizmet verebilen kurumlar haline gelmiþtir. Ýnce-
leme  ve tedavi maliyetleri BUT’da belirtilen ra-
kamlarýn çok çok üzerine çýkmaktadýr. 

Sosyal güvenlik kurumlarý ödenek yokluðunu
gerekçe göstererek uzun süreler ödeme yapama-
maktadýr. Üniversite hastanelerinde emeklilik ve
diðer nedenlerle boþalan hemþire, saðlýk teknis-
yeni, hastabakýcý ve sekreter kadrolarý tasarruf

genelgeleri gerekçe gösterilerek yeni personel a-
lýnmamakta, personel açýðý hizmet alýmý veya
sözleþmeli personel çalýþtýrýlarak karþýlanmaya
çalýþýlmaktadýr. Bu da döner sermayelerimizin ü-
zerinde ciddi yük oluþturmaktadýr. 

Hizmet sunulamayacak
Yakýn bir gelecekte mali güçlükler nedeniyle

Üniversite Hastanelerimizin  toplumumuza sun-
duklarý nitelikli saðlýk hizmetlerinde aksamalar
olacaktýr. Üniversite hastanelerinde ileri boyutla-
ra ulaþmýþ olan saðlýk çalýþanlarý açýðý ivedi ola-
rak verilecek kadrolu elemanlarla kapatýlmalý ve
döner sermayelerimizin üzerindeki aðýr mali yük
hafifletilmelidir. Saðlýk kuruluþlarýnda sevk zin-
ciri uygulamasý devam etmelidir. Uygulanmaya-
caksa, hastalarýn özel saðlýk kurumlarýna doðru-
dan baþvuru yapabilme olanaklarý üniversite has-
tanelerine de tanýnmalýdýr. 

Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Mustafa Melikoðlu:

Biz týp fakülteleri olarak, diðer kurum hasta-

nelerinden farklý olarak öðrenci ve asistan yetiþ-
tiriyoruz, eðitim faaliyetlerinin kaynak olarak
aktarýlmasýný istiyoruz. Bizi döner sermaye yasa-
sý ile baðlayan bir takým kurallara baðlýyýz. Üret-
miþ olduðumuz saðlýk hizmetinden aldýðýmýz pa-
ranýn yüzde 5’i araþtýrma fonuna gidiyor, yüzde
15’i direkt Maliye Bakanlýðý tarafýndan kesiliyor.
Devletten aldýðýmýz para konusunda, Saðlýk Ba-
kanlýðý hastaneleri ile aramýzda fark yok. Oysa ü-
çüncü basamak kurum olduðumuz için daha faz-
la tetkik yapýlýyor. Bize gelen hastalar basit has-
talar deðil, komplike hastalar. Hem maddi, ma-
nevi olarak verdiðimiz emek daha fazla, bunun
karþýlýðýný buna denk düþecek þekilde alamýyo-
ruz. 

Devlet kendi kontrolünde olan hastanelerde
alacaklarýný almaktan vazgeçebiliyor gerekirse,
bizim böyle bir þansýmýz yok, borçlarý ödemek
zorundayýz. Sosyal güvenlik kurumlarýndan ala-
caklarý zamanýnda alamayýz. Bütçe uygulama ta-
limatýnda devlet hastanesine de bize de ayný. Týp
fakültesinde geçen yýl hiç yatýrým bütçesi veril-
medi, nasýl geliþeceðiz. Bu bütçe bize ekstradan
verilmediði için döner sermayeden bunu takviye
etmeye çalýþýyoruz.

Part time sýkýntýsý 
Öðretim üyeleri part time’a ayrýlmak zorunda

kalýyorlar. Bu da hem araþtýrma görevlisi eðiti-
mine, hem öðrenci eðitimine yansýyor. Ýdareci o-
larak da biz sýkýntýya düþüyoruz. 
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Ýþyeri hekimliði
temel sertifika
kurslarý baþlýyor
TTýýpp DDüünnyyaassýý - AANNKKAARRAA - Ýþ-
yeri Hekimliði Temel Sertifi-
ka Kurslarý’nýn yeniden
baþlatýlacak. 
Ýþyeri Hekimi Temel Eðitim
Sertifika Kursu Düzenleme
Kurulu, 15-17 Aralýk 2006
tarihlerinde Kýzýlcahamam-
Ankara’da bir toplantý ger-
çekleþtirerek, Ýþyeri Hekimi
Temel Eðitim Sertifika Prog-
ramlarý’na iliþkin süreci de-
ðerlendirdi. Çalýþtay, daha
önce Türk Tabipleri Birliði i-
le sertifika programlarýnda
beraber çalýþmak  amacýy-
la protokol yapan 12 üni-
versiteden 11’inin ve 48
konu baþlýðýndan 46’sýnýn
en az bir temsilcisinin katý-
lýmýyla gerçekleþtirildi. 
Çalýþtay programýnýn birin-
ci aþamasýnda; web orta-
mýnda Temel Eðitim Sertifi-
ka Programý “Ön Eðitim
Kurgusu” ile ilgili teknik o-
lanaklar katýlýmcýlara su-
nuldu. Bu kurgu eðiticilerin
tamamý tarafýndan uygun
bulundu.
Programýn ikinci aþamasýn-
da; kurguya uygun hazýrlýk-
larýn þekillendirilmesi için
çalýþma gruplarý oluþturul-
du. Grup çalýþmalarý son-
rasýnda grup temsilcileri
sunumlarýný tüm eðiticilerle
paylaþtýlar. Yapýlan her bir
sunumda temel kurgu olan
ön ve katýlýmcý (yüzyüze) e-
ðitim, içerik ve sunum tek-
nikleri açýsýndan ayrý ayrý
deðerlendirildi. 
Temel Eðitim Sertifika Prog-
ramý’na katýlacak kursiyer-
leri hazýr bulunmuþluk dü-
zeylerinin saptanmasý için
web’de yapýlacak olan ön
test, kursun deðerlendirile-
ceði son test, kursiyerlerin
ön eðitim sonrasý deðerlen-
dirileceði ölçme-deðerlen-
dirme kurgusu paylaþýldý ve
genel kabul gördü. “Ön E-
ðitim” hazýrlýklarý kýsa süre
içinde tamamlanarak, TTB
web sayfasýndan duyurula-
cak. 

Aile hekimliðinde
sevk zinciri
zorunluluðu
kaldýrýldý

Týp DDünyasý - AANKARA -
Aile hekimliðinde sevk zinci-
ri zorunluluðu kaldýrýldý. Uy-
gulamadaki bu deðiþiklik,
17 Ocak tarihli Resmi Gaze-
te’de yayýmlanarak yürürlü-
ðe girdi.

Saðlýk Bakanlýðý, “pilot
uygulamanýn saðlýklý bir þe-
kilde yerleþmesini temin et-
mek ve saðlýk hizmetlerine
eriþimi engellememek ama-
cýyla” bu deðiþikliðe gerek
görüldüðünü açýkladý. Saðlýk
Bakanlýðý’ndan yapýlan açýk-
lamada, “geçiþ sürecinde bu
illerdeki vatandaþlarýn mað-
dur olmamasý için böyle bir
düzenlemenin gerekli görül-
düðü” ileri sürüldü. 

5258 sayýlý Aile Hekimliði
Pilot Uygulamasý Hakkýnda
Kanun gereði aile hekimliði
uygulamasýna geçilen iller-
de, öncelikle aile hekimine
baþvurulmasýný, aile heki-
mince lüzum görülmesi ha-
linde ikinci veya üçüncü ba-
samak saðlýk kurumlarýna a-
ile hekimince sevkin yapýl-
masýný esas alýyordu.

Týp Dünyasý - ANKARA/ÝSTANBUL - A-
dalet Bakanlýðý’nýn, F tipi cezaevlerindeki tutuk-
lu ve hükümlülerin haftalýk görüþme sürelerini
tretmana tabi olmadan (disiplin suçu gözetmek-
sizin) 5 saatten 10 saate çýkarmasýnýn ardýndan,
Avukat Behiç Aþçý 293 gün sürdürdüðü ölüm o-
rucuna “ara” verdi. Geliþmeler, Türk Tabipleri
Birliði’nin F tipi cezaevlerine iliþkin raporunu
Adalet Bakanlýðý’na iletmesinin ardýndan yaþan-
dý.  

Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðü, 22 Ocak 2007 yayýmladýðý genel-
geyle hükümlü ve tutuklularýn nakil iþlemleri,
ortak etkinlikler, güvenlik, diðer iþlemler ve dý-
þarýdan saðlanan hizmetlerle ilgili usul ve esas-
larý yeniden düzenledi. 

TTB’nin raporuna yanýt
TTB Merkez Konseyi’nin 28 Aralýk 2006 gü-

nü Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde yaptýðý incele-
meler doðrultusunda hazýrlanan ve Adalet Ba-
kanlýðý’na da gönderilen rapora yanýt olarak,

TTB Merkez Konseyi’ne bir yazý gönderen Ada-
let Bakanlýðý ayný gün genelgeyi de yayýmladý. 

TTB Merkez Konseyi’ne iletilen yazýda hü-
kümlü ve tutuklularýn sohbet amaçlý olarak haf-
tada 5 saati aþmayacak þekilde bir araya gelme
sürelerinin 10 saate çýkarýldýðý, hücreye koyma
disiplin cezasý alan hükümlü ve tutuklularýn da
bu cezalarý infaz edildikten sonra, diðer disiplin
cezalarýný alanlar ise bu cezalarý infaz koþulu a-
ranmaksýzýn söz konusu faaliyetlerden yararla-
nabileceði belirtildi. Ardýndan Adalet Bakanlýðý
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Kenan Ý-

pek ile yapýlan telefon görüþmesinde, bu uygula-
manýn baþka iyileþtirici açýlýmlarla sürdürülece-
ði bildirildi.

Ortak basýn açýklamasý  
Geliþmeler üzerine TTB, TMMOB, DÝSK,

KESK ve Ýstanbul Barosu’nca ortak bir basýn a-
çýklamasý düzenlendi. Açýklamada, “Söz konu-
su vaatlerin takipçisi olacaðýmýzý ve bu geliþ-
meyle birlikte ölüm oruçlarýnýn son bulacaðý-
ný umduðumuzu kamuoyunun dikkatine su-
nuyoruz” denildi.  

Ardýndan, TTB Merkez Konseyi Baþkaný

Prof. Dr. Gençay Gürsoy baþkanlýðýndaki bir
heyet, 293 gündür ölüm orucu eylemini sürdüren
Behiç Aþçý’yý ziyaret ederek, Adalet Bakanlý-
ðý’nca yayýmlanan genelgenin F tipi cezaevle-
rinde izolasyon ve tecrit açýsýndan kýsmi de olsa
bir iyileþtirme saðlayacaðýna inandýklarýný dile
getirerek, ölüm orucuna son vermesini istediler.

Aþçý’dan eyleme “ara”
Aþçý ile görüþmenin ardýndan, saat 19.00’da

Aþçý’nýn Þiþli’deki evinin önümde açýklama ya-
pan TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy, Aþçý’nýn verilen tahhütlerin ye-
rine getirilmesi koþuluyla ölüm orucuna “ara”
verdiðini duyurdu. Aþçý’nýn durumunun ciddi
olduðunu ifade eden Gürsoy, somut adým atýlma-
sýnýn olumlu olduðunu, Aþçý’nýn bu durumu gö-
zeterek, ölüm orucuna son vereceðini umut et-
tiklerini kaydetti.

Aþçý ile birlikte ölüm orucunda bulunan Sev-
gi Saymaz ve Gürcan Görüoðlu da tedavi altý-
na alýndý.

Prof. Dr. Necati Dedeoðlu-Akdeniz Üni-
versitesi Týp Fakültesi -Halk Saðlýðý Anabilim
Dalý 

Yabancý doktor getirelim mi?
Gerek ANAP, gerek koalisyon hükümetleri

sýrasýnda sýk sýk “Yabancý doktor getireceðiz”
cümlesi telaffuz edilmiþtir. Ülkemizde yabancý
doktora gerçekten gereksinim var mý?

Önce, “Yabancý doktor” kim? Amerikalý
doktor mu? Olamaz, çünkü Amerika’daki dok-
torlarýn yarýsýndan fazlasý zaten Amerikalý deðil,
yabancý, yani Türk, Filipinli, Koreli vb. Peki,
Avrupalý doktor yok mu? Olamaz, çünkü kendi
doktoruna ayda 4 milyon lirayý çok gören Sað-
lýk Bakanlýðý Avrupalý doktor için gereken en az
40 milyon lirayý veremez. Üstelik, Avrupalý
doktor alýþýk olduðu ortamý ve oldukça iyi çalý-
þan bir saðlýk sistemini býrakýp yabancý bir ülke-

ye kaotik bir saðlýk sistemi içinde çalýþmaya ni-
ye gelsin? O zaman geriye bizim gibi hekim
fazlasý olan Mýsýr, Meksika, Pakistan gibi ülke-
ler kalýyor. Bizim vatandaþlarýmýz da bu ülkele-
rin doktorlarýna gitmez.

Ýstenilen tür ve sayýda “Yabancý doktor”
bulabilsek bile bu doktorlar gerçekten yararlý o-
labilirler mi? Kesinlikle hayýr. Bir doktorun has-
tasýna yardýmcý olabilmesi için hastanýn dilini
çok iyi konuþabilmesi, hastanýn yaþam ve çalýþ-
ma koþullarýný deðerlendirebilmesi, ülkenin ge-

leneklerini ve kültürünü tanýmasý, o ülkedeki
hastalýk örüntüsünü iyi bilmesi gerekmektedir.
Bunun böyle olduðunu Avrupa’da çalýþan va-
tandaþlarýmýzýn Avrupalý hekimlerle yaþadýklarý
sorunlardan da biliyoruz. Göçmen iþçimiz heki-
mi ile anlaþamýyor, hastalýðýna taný konamýyor,
bir sürü tetkik sonucu “Sende hastalýk yok, iþ-
ten kaçýyorsun” deniliyor. Daha da ötesi Avru-
palý doktorlar bizim doktorlarýmýzdan daha bil-
gili ve becerikli hekim deðiller. Týp Fakültesini
bitirdiklerinde aþaðý yukarý bizim öðrencileri-

miz düzeyindeler. Tek farklarý daha ciddi bir ge-
nel pratisyenlik ve uzmanlýk eðitiminden geç-
miþ olmalarý. Ayrýca çok daha düzenli ve ola-
naklarý fazla bir saðlýk sistemi içinde çalýþýyor-
lar. 

Aslýnda bizim bu tartýþmalarý yapmamýz bile
saçma. Türkiye’de hekim gereksinimi bulunma-
dýðýný, tam tersine fazlalýk olduðunu Saðýr Sul-
tan duydu. Saðlýk Bakaný duymadý mý? Saðlýk
Bakaný yabancý doktor önerisi ile bir taþla iki
kuþ vuruyor. Hem çalýþmayan saðlýk sistemini
düzeltecek, “her þeyin yabancýsý daha iyidir”
önyargýsýný gýdýklayarak vatandaþýn aðzýna bir
parmak bal çalýyor, hem de daha önce pek çok
kez yapýldýðý gibi ortaya zýrva fikirler atarak he-
kim gündemini meþgul ediyor.

Benim bir önerim var. “Yabancý Saðlýk Ba-
kaný” getirtelim. Nasýlsa bizimkilerden kötü o-
lamaz.

Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk Bakan-
lýðý, Türkiye’nin çeþitli kentlerindeki hastane-
lerde, “saðlýk mesleklerinin icrasýnda ‘Türk
vatandaþlýðý’ koþulunun kaldýrýlmasýnýn et-
kilerini ölçmeye yönelik” olarak anket dü-
zenliyor. 30 sorudan oluþan ankette, yabancý
saðlýk mensuplarýnýn Türkiye’de çalýþmasýnýn
ülke ekonomisi ve saðlýk mesleklerinin icrasý
açýsýndan ne yaratacaðý soruluyor. Hekimler
dýþýnda, diþ hekimleri, eczacýlar, hemþireler ve
ebeleri kapsayan anketin hekimlere de uygu-
lanmasý dikkat çekiyor.

TBMM’de bulunan 1219 sayýlý yasa ile
Türkiye’de yabancý hekim çalýþmasýna olanak
tanýyan Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlük-
leri aracýlýðýyla saðlýk mesleklerinin icrasýnda
“Türk vatandaþlýðý” þartýnýn kaldýrýlmasýnýn

etkilerini ölçüyor.
“Saðlýk Mesleklerinin Ýcrasýnda Türk

Vatandaþlýðý Þartýnýn Kaldýrýlmasýnýn Etki-
lerini Ölçmeye Yönelik Soru Formu” baþlý-
ðýný taþýyan anketin giriþ bölümünde, AB mev-
zuatý gereði saðlýk meslek mensuplarýnýn ser-
best dolaþýmýnýn önündeki bütün engellerin
kaldýrýlmasýnýn istendiði, bu nedenle eczacýlýk,
diþ hekimliði, hemþirelik ve ebelik meslekleri-
nin, “tam üyeliðin gerçekleþmesi durumun-
da”, sadece Türk vatandaþlarýnca yapýlabilme-
sine izin veren yasa hükümlerinin deðiþtiril-
mesi gerekeceði belirtiliyor. 

Anketin istatistik amaçlý olduðu ve baþka
kiþi, kurum ve kuruluþlarca kullanýlmayacaðý
savunuluyor.

Isýtýlýp önümüze getirilen “yabancý doktor”
AKP Hükümeti’nin her fýrsatta “kendi projemiz” diyerek sunduðu Saðlýkta Dönüþüm
Programý’nýn ayaklarý geçmiþ hükümetler döneminde de çeþitli kereler gündeme
getirilmiþti. Genel Saðlýk Sigortasý ve aile hekimliði gibi yabancý doktor konusu da 

geçmiþ hükümetlerin programlarýndaydý. Týp Dünyasý’nýn geçmiþ sayýlarýna da gündem
olmuþtu bu konular. Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý 
Prof. Dr. Necati Dedeoðlu’nun Týp Dünyasý’nýn 1992 yýlý Yaz Dönemi baskýsýnda yer alan
“Yabancý doktor getirelim mi?” baþlýklý yazýsý hafýzalarýmýzý tazeliyor…

Ýstanbul’da çeþitli
hastanelerde ve
Manisa’da uygulandýðý
bilinen ankette dikkat
çeken bazý sorular þöyle: 

- SSiizzccee aaþþaaððýýddaa bbeelliirrttiilleenn
ssaaððllýýkk mmeesslleekklleerriinnddeenn hhaannggiissii
üüllkkeemmiizzddee yyaabbaannccýýllaarr ttaarraaffýýnn-
ddaann iiccrraa eeddiilleebbiilliirr?? ((BBiirrddeenn
ffaazzllaa sseeççeenneekk iiþþaarreettlleenneebbiilliirr..))

a)Diþ hekimliði b)Eczacýlýk
c)Hemþirelik d)Ebelik e)Hepsi
f)Hiçbiri

- SSiizzccee yyaabbaannccýý ssaaððllýýkk
mmeennssuuppllaarrýýnnýýnn üüllkkeemmiizzddee

kkeennddii mmeesslleekklleerriinnii iiccrraa eettmmee-
lleerrii::

a)Ýyi olur b)fark etmez
c)Kötü olur d)Fikrim yok

- SSiizzccee yyaabbaannccýý ssaaððllýýkk
mmeennssuuppllaarrýýnnýýnn üüllkkeemmiizzddee ççaa-
llýýþþmmaassýý,, üüllkkee eekkoonnoommiissii iiççiinn::

a)Ýyi olur b)fark etmez
c)Kötü olur d)Fikrim yok

- SSiizzccee yyuukkaarrýýddaa bbeelliirrttiilleenn
ssaaððllýýkk mmeesslleekklleerriinniinn iiccrraassýýnnddaa
TTüürrkk vvaattaannddaaþþllýýððýý þþaarrttýýnnýýnn kkaall-
ddýýrrýýllmmaassýý ggeerreekkiirr mmii??

a)Evet b)Hayýr c)Fikrim yok

- SSiizzccee ssaaððllýýkk mmeesslleekklleerriinniinn
iiccrraassýýnnddaa ““TTüürrkk vvaattaannddaaþþýý ooll-
mmaa þþaarrttýýnnýýnn kkaallddýýrrýýllmmaassýý”” hhaass-
ttaa hhaakkllaarrýýnnýýnn iiyyiilleeþþttiirriillmmeessiinnii::

a)Olumlu etkiler b)Etkile-
mez c)Olumsuz etkiler d)Fik-
rim yok

- SSiizzccee yyuukkaarrýýddaa bbeelliirrttiilleenn
ssaaððllýýkk mmeesslleekklleerriinniinn iiccrraassýýnnddaa
““TTüürrkk oollmmaa þþaarrttýýnnýýnn kkaallddýýrrýýll-
mmaassýý”” ggeennççlleerr aarraassýýnnddaa bbuu
mmeesslleekklleerriinn tteerrcciihh eeddiillmmeessiinnii::

a)Olumlu etkiler b)Etkile-
mez c)Olumsuz etkiler d)Fik-
rim yok

Bakanlýk “yabancý çalýþan” için nabýz yokluyor

Saðlýk alanýnda uygulanan 
politikalar, týp fakültelerinin 

hastanelerini mali sýkýntý içine sok-
tu. Dekanlar, geri kalan 

hastanelerin de bu uygulamalar
devam ederse kýsa süre içinde

ayný sýkýntý ile karþý karþýya 
kalacaklarýný söylüyorlar.

Adalet Bakanlýðý, F tipi cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin
haftalýk görüþme sürelerini tretmana tabi olmadan 5 saatten 10

saate çýkardý. Geliþme üzerine, Behiç Aþçý ile bir görüþme yapan
TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Aþçý’nýn

ölüm orucuna “ara” verdiðini duyurdu. 

Behiç Aþçý ölüm orucuna ara verdi

Üniversite hastaneleri  mali sýkýntýda
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ATO: Yüzsüzler
istifaya 
Týp DDünyasý - AANKARA - An-
kara Tabip Odasý Baþkaný
(ATO) Dr. Önder Okay, ithal
hekim ve zorunlu sigortayý
getiren torba yasanýn geri
çekilmesini istedi. Yasayý
gündeme getiren Saðlýk Ba-
kanlýðý’nýn “Cumhuriyet tari-
hinin en yüzsüz kadrosu” ol-
duðunu, “Saðlýk Piyasasýný
Düzenleme ve Denetleme
Kurulu” gibi çalýþtýðýný belir-
ten Okay, “Koltuklarýný bo-
þaltmalarýný talep ediyoruz”
dedi.
ATO ve SES Ankara Þube-
si’nce torba yasaya karþý dü-
zenlenen basýn toplantýsýnda
konuþan Önder Okay yasa-
nýn geri çekilmesini ve yasayý
gündeme getirenlerin de isti-
fa etmesini istedi. 
Yasa ile hekimlere “mali si-
gorta” zorunluluðu getirildi-
ðini belirten Okay, “Becerik-
sizliklerini 
hekimlere yýkýyorlar. ‘Hizmet
veremiyoruz, sorumluluk he-
kimlerindir. Siz sakat kalýrsa-
nýz, ölürseniz tazmin ederiz
ama hizmet vermeye niyetli
deðiliz’ diyorlar. Bu kadar
ciddiyetsiz bir tavýr olamaz.
Bugüne kadar ki en yüzsüz
uygulama” diye konuþtu. 
Okay, profesör ve doçentle-
rin þef ve þef yardýmcýlýklarý-
na sýnavsýz atanmasýnýn yar-
gý tarafýndan iptal edildiðini
anýmsatarak, Bakanlýðýn yar-
gýdan dönen bu uygulamayý
yasalaþtýrmaya çalýþtýðýný
kaydetti. Okay, “Yargý karar-
larý ortada. Ya okurken anla-
malarýnda problem var ya
da hukuku ciddiye almýyor-
lar. Saðlýk alanýnda bu hükü-
metin okur yazarlýðý yok” de-
di. Hekim açýðýndan bahse-
den Bakanlýðýn hekim yetiþti-
ren profesör ve doçentleri þef
ve þef yardýmcýlýðý görevleri-
ne getirmeyi hedeflediðini
kaydeden Okay, “Bu ne per-
hiz, bu ne lahana turþusu”
diye konuþtu. Okay, ithal he-
kim ile hekim emeðinin u-
cuzlatýlmasýnýn hedeflendiði-
ni de sözlerine ekledi.

Batman’da bölge
tabip odalarý
toplandý
Týp DDünyasý - BBATMAN - Gü-
ney illeri tabip odalarý top-
lantýsý 24-25 Ocak 2007 ta-
rihlerinde Batman’da gerçek-
leþtirildi. Batman, Þýrnak, Di-
yarbakýr, Adýyaman ve Mar-
din Tabip Odalarýnýn temsil-
cilerinin katýldýðý toplantýda
ülke ve saðlýk gündemindeki
çeþitli konular ele alýndý.
Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi üyeleri Dr. Ali Çerke-
zoðlu, Dr. Hülya Biriken ve
Dr. Necdet Ýpekyüz’ün de bu-
lunduðu toplantýda, Adýya-
man’da pilot uygulamasýna
baþlanacak olan aile hekim-
liði, TBMM gündeminde bu-
lunan “Torba Yasa”, kadýn
hekimlik konularý deðerlen-
dirildi. Gazeteci yazar Hrant
Dink cinayetinden hareketle,
ülkede giderek yükselmekte
olan milliyetçi dalganýn ya-
rattýðý sorunlarýn nasýl çözü-
lebileceði tartýþýldý. 

Temsilciler, daha sonra
hekim ve saðlýk çalýþanlarýnýn da katýlýmýyla
TBMM Dikmen Kapýsý önünde bir basýn a-
çýklamasý yaptýlar. Basýn açýklamasýna
CHP’li milletvekilleri Ali Arslan, Mehmet
Neþþar, Ýdris Sami Tandoðdu da destek ver-
diler. 

Açýklamayý yapan TTB Ýkinci Baþkaný
Prof. Dr. Sinan Adýyaman, kamuoyunda
“torba yasa” olarak adlandýrýlan tasarý ile it-
hal ucuz hekim çalýþtýrmanýn yasal altyapýsý-
nýn hazýrlandýðýný, ister kamuda, ister özel
sektörde çalýþsýn tüm hekimlere mali sorum-
luluk sigortasý yaptýrma zorunluluðu getirildi-
ðini belirtti. Tasarýyla radyoloji görevlilerinin
de çalýþma sürelerinin uzatýldýðýný belirten A-
dýyaman, tüm bunlarýn ne halkýn, ne de saðlýk
çalýþanlarýnýn yararýna olduðunu söyledi. 

SES Baþkaný Köksal Aydýn, tasarýnýn ya-
salaþmasý durumunda saðlýk çalýþanlarýnýn
kazanýlmýþ haklarýnýn ellerinden alýnacaðýný,
saðlýk ortamýnýn kaosa sürükleneceðini belir-
terek, tasarýnýn geri çekilmesini istedi. 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneði
Yönetim Kurulu Baþkaný Nezaket Özgür de,
tasarýný bilimsellikle baðdaþmadýðýný kaydet-
ti. 

TTB Merkez Konseyi, tabip odalarýnýn
temsilcileri ve SES yöneticilerinden oluþan
bir heyet, açýklamanýn ardýndan Anavatan
Partisi Grup Baþkanvekili Muzaffer Kurtul-
muþoðlu ile görüþtüler. 

Týp Dünyasý - ANKARA - “Torba Yasa”
tasarýsý, yabancý hekimden, zorunlu mali so-
rumluluk sigortasýna; eðitim hastanelerinde þef
ve þef yardýmcýlarýnýn atanmasýndan, týpta uz-
manlýk tüzüðüne kadar saðlýk ortamýný ilgilen-
diren pekçok konuda sýkýntý yaratacak düzenle-
meler öngörüyor.  

Ýthal ucuz hekim çalýþtýrmanýn yasal altyapý-
sýnýn hazýrlanmasý: 1219 sayýlý Kanun’daki
“Türkiye’de hekimlik yapmak için Türk bu-
lunmak gereklidir” hükmündeki “Türk bu-
lunmak” ibaresi kaldýrýlýyor. Bununla sadece
eðitim ve çalýþma imkanlarý bizden daha kötü
olan çevre ülkelerden gelecek ve düþük ücretle
çalýþmaya razý hekimlerin istihdamý hedefleni-
yor. Hükümet, böylece Saðlýkta “Dönüþüm”
Programý’nýn gereði olarak saðlýk piyasasýna u-
cuz iþ gücü oluþturmayý, yedek iþsiz hekim or-
dusu yaratmayý istiyor. Diðer hedef ise saðlýk
“pazarý”ný uluslararasý sermayeye açmak. 

Tüm hekimlere zorunlu mali
sorumluluk sigortasý: 

Tasarýyla ister kamuda, ister özelde çalýþsýn
tüm hekimlere mali sorumluluk sigortasý yap-
týrma zorunluluðu getiriliyor. Tasarýnýn gerek-
çesinde “saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma koþul-
larýnýn elveriþsizliðinden kaynaklý týbbi hata
yapma olasýlýðýnýn yüksekliði” nedeniyle bu
düzenlemenin yapýlmak istendiði belirtiliyor. 

“Zorunlu mali sorumluluk sigortasý” ile
hekimlere ek bir gider yaratýlýrken, kontrolü

doðrudan Bakanlýk tarafýndan yapýlacak deva-
sa sigorta anlaþmalarýyla saðlýk ortamý yine pi-
yasa ile baþ baþa býrakýlýyor. 

Eðitici kadrolar beþ yýlda bir sil
baþtan: 

Yasa Tasarýsý klinik þefi, þef yardýmcýsý ve
baþasistan kadrolarýna atananlarýn beþ yýllýk
sürelerle Bakanlýkça deðerlendirilmeleri ve ye-
terli görülmeyenlerin uzman kadrolarýna nak-
ledilmeleri yönünde bir hüküm içeriyor. Bu de-
ðerlendirme için kriterlerin ne olacaðý ise ta-
nýmlanmýyor. Bu durumda halen bu unvanlarý
kazanmýþ olanlar da dahil bütün eðitici kadro-
larýn kaderi partizanlýkta sýnýr tanýmayan Sað-
lýk Bakanlarýnýn iki dudaðý arasýnda olacaklar.  

Týpta Uzmanlýk Tüzüðü: 
1219 sayýlý Yasa’da yapýlacak bir deðiþik-

likle týpta uzmanlýk eðitiminin tüzük yerine
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülüyor ve tü-
züðün çýkmasý için taraflarýn uzlaþmasýný þart
koþan Danýþtay sürecin dýþýnda býrakýlýyor.
Saðlýk Bakanlýðý’ný týpta uzmanlýk eðitimiyle
ilgili düzenlemelerde tek yetkili konumuna ge-
tireceði için düzenleme ciddi sakýncalar içeri-
yor. 

Radyoloji çalýþanlarýnýn çalýþma
sürelerinin uzatýlmasý:  

Radyoloji çalýþanlarýnýn günlük beþ saat o-
lan mesai sýnýrlarý ortadan kaldýrýlýyor. Çalýþma

ortamlarýnýn fiziki koþullarý düzeltilmeden,
radyoloji cihazlarýnýn kontrolleri yeterli olarak
yapýlmadan, çalýþanlarýn düzenli saðlýk kont-
rollerinden geçmeleri saðlanmadan sadece iþ-
letmenin ihtiyaçlarýna göre çalýþma sürelerinin
uzatýlmasý çalýþanlar için yeni hak kayýplarý
anlamýna geliyor. 

Anestezi teknisyenlerine hasta
uyutma yetkisi:  

Anestezi teknisyenlerinin anestezi uzmaný
veya bunun bulunmadýðý hallerde ameliyatý ya-
pan ilgili uzmanýn gözetiminde ve direktifleri-
ne uygun olarak anestezi iþ ve iþlemlerini yap-
malarý öngörülüyor. Oysa anestezi biliminin
gelmiþ olduðu düzey göz önünde bulundurul-
duðunda cerrahýn gözetiminde de olsa, anestezi
uzmanýnýn denetimi olmaksýzýn anestezi teknis-
yenlerine bu sorumluluðun verilmesi çeþitli so-
runlara yol açabilir.

Eðitim hastanelerindeki þef/þef
yardýmcýlýðý kadrolarýna sýnavsýz
olarak atama yapýlmasý: 

Düzenlemeye göre atamalar, Bakanlýk tara-
fýndan belirlenmiþ jürinin yapacaðý deðerlen-
dirme sonucu hazýrlanan rapor ýþýðýnda yine
Bakanlýk tarafýndan yapýlacak. Oysa benzer
yönde daha önceden yapýlan düzenlemelerin
hukuka aykýrý olduðu Anayasa Mahkemesi ve
diðer yargý organlarýnýn kararlarýyla açýkça or-
taya konmuþtu. 

Týp Dünyasý - ANKARA - Adalet Bakanlýðý,
“DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri
Bankasý” kurulmasý amacýyla kanun tasarý tasla-
ðý hazýrladý. Taslak, kurumun baðýmsýz çalýþabil-
mesine olanak saðlayacak nitelikte deðil ve
DNA bilgilerinin ne þekilde güvence altýna alý-
nacaðý yönünde net bir tarif içermiyor. Kurumun
bütün yöneticilerinin bütünüyle yürütme erki ta-
rafýndan atanmasý öngörülüyor.  

Adalet Bakanlýðý’nýn “kimlik tespiti veya
adli amaçla DNA örneklerinin alýnmasý, ana-
liz yapýlmasý, verilerin saklanmasý, verilerden
yararlanýlmasý ile Türkiye Milli DNA Veri
Bankasý’nýn kuruluþ ve görevlerine iliþkin e-
sas ve usulleri düzenlemek” gerekçesiyle
hazýrladýðý kanun tasarý taslaðý TTB’nin
görüþüne sunuldu. TTB Etik Kurulu ve
Adli Týp Uzmanlarý Derneði’nin de gö-
rüþleri alýnarak TTB Hukuk Bürosu’nca
oluþturulan TTB Merkez Konseyi görüþünde,
kurumun baðýmsýzlýðýnýn büyük önem taþýdýðý
ancak taslaktaki düzenlemelerin bu baðýmsýzlýðý
saðlayabilecek nitelikte olmadýðý belirtildi. TTB
görüþünde ayrýca, DNA bilgilerinin kiþilerin ö-
zel bilgileri olduðu vurgulanarak, taslaðýn bunla-
rýn ne þekilde korunacaðý yönünden herhangi bir
güvence içermediði uyarýsýnda bulunuldu.  

TTB’nin taslakla ilgili görüþleri özetle þöyle:
- DNA kiþi ile ilgili pek çok bilgiyi içeren ki-

þisel bir veri olup, bu verilerin kullanmasýnda
ve korunmasýnda ülkemizin tarafý olduðu
uluslararasý sözleþmelere uyulmasý, A-
nayasamýzda tanýmlanan ki-
þilikle ilgili haklarýn ih-
lal edilmemesine ö-
zen gösterilmesi
büyük önem ta-
þýmaktadýr. 

-
Tasarýnýn

gerekçesinde;
DNA veri bankasý-

nýn iþlemlerinde bütü-
nüyle baðýmsýz, hesap verebilir

ve þeffaf bir organ tarafýndan yönetil-
mesi ve denetlenebilmesi gerekliliði belirtil-

mesine karþýn yapýlan düzenlemeler baðýmsýzlý-
ðý saðlayacak nitelikte deðildir. 

- Taslakta baðýmsýzlýðýna vurgu yapýlan Ku-
rumun Baþkaný, Baþbakan tarafýndan atanmakta-
dýr. Yürütme Kurulu; Adli Týp Kurumu, Jandar-
ma Genel Komutanlýðý, Emniyet Genel Müdür-
lüðü, Adalet Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý tem-
silcilerinden oluþturulmakta, Baþkan Yardýmcýsý

Yürütme Kurulu-
nun önereceði üç a-
day arasýndan Baþ-
kan tarafýndan seçil-
mektedir(m.18,21).
DNA veri bankasý-

nýn yönetim birimleri-
nin bütünüyle yürütme erki

tarafýndan oluþturulmasý halinde
baðýmsýz bir kurum ve organdan söz

etmek olanaklý deðildir. 
- Tasarýnýn 15. maddesinde DNA veri banka-

sýnýn özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel
kiþisi olduðu belirtilmiþtir. Bu madde veri ban-
kasýnýn kamu hukuku hükümlerine tabi olduðu
þeklinde deðiþtirilmelidir. Bankaya verilen gö-
rev, Anayasa ile güvence altýna alýnan kiþiliðe sý-
ký sýkýya baðlý haklardan olan kiþisel verilerin
toplanmasý, analiz edilmesi ve iþlenmesi, suçlu-
larýn tespit edilmesi gibi son derece kamusal gö-
revlerdir. DNA Veri Bankasýnýn, özel hukuk hü-
kümlerine tabi olan iktisadi iþletmeler gibi ka-
nunla verilen görevlerini ekonomik amaçlara dö-
nük olarak þekillendirmesi düþünülemez. 

- Taslakta yer alan veri giriþine iliþkin düzen-
leme (m.12), kiþilik haklarýný koruyan düzenle-
melere uygun bir biçimde veri giriþi yapýlmasýný

saðlayacak titizlikte ve açýklýkta yapýlmamýþ o-
lup, olasý hak ihlallerine neden olabilecek belir-
sizlikleri taþýmaktadýr. 

- DNA veri bankasýnda çalýþacak uzman ve
uzman yardýmcýlarýnýn sadece Fen ve Fen Edebi-
yat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi mezunla-
rýndan olma koþulu getirilmiþ, týp fakültesi me-
zunlarýna ise yer verilmemiþtir. Aldýklarý eðitim
ve bu alanla ilgili uzmanlýk alanlarý dikkate alýn-
dýðýnda Týp Fakültesi mezunlarýna yer verilmesi-
nin gerekli ve zorunlu olduðu kanýsýndayýz. 

- Taslakta DNA analizi için veri alýnmasýnda
“gönüllülük” esasýna yer verilmemiþtir. Bu dü-
zenleme ile toplumun çok büyük bir bölümünün
DNA verilerinin gönüllülük esasý aranmadan alý-
narak analizinin yapýlmasý söz konusu olacak o-
lup, her koþulda gönüllülük esasýna yer verilme-
si gerektiði kanýsýndayýz. 

- Uygulamayý þekillendirecek pek çok konu
çýkarýlacak yönetmeliðe býrakýlmýþtýr. DNA Veri
Bankasýnýn yürütme kurulunun oluþumunun yu-
karýda belirttiðimiz biçimde oluþturularak ba-
ðýmsýzlýðýnýn saðlanmasý ve yönetmeliðinde yü-
rütme kurulunu oluþturan kurumlarýn ve diðer il-
gili kuruluþlarýn görüþleri alýnarak yürütme ku-
rulu tarafýndan hazýrlanýp çýkarýlmasýnýn uygun
olacaðý kanýsýndayýz. 

baþ tarafý sayfa 1’de

Ýtiraz 
ediyoruz!

“Hükümete baðlý” DNA bankasý 

Tasarý neler öngörüyor? 

Týp Dünyasý - ANKARA - TTB Halk Saðlý-
ðý Kolu tarafýndan düzenlenen “Kentsel Bölge-
de Saðlýk Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok
Sektörlü Yaklaþým” konulu atölye çalýþmasý
13-14 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleþ-
tirildi. Sunum, grup çalýþmalarý ve forum-tartýþ-
ma þeklinde sürdürülen etkinliðe akademisyen
ve sahada çalýþan halk saðlýðý uzmanlarý ile çe-
þitli sektörlerin temsilcilerinden oluþan yaklaþýk
90 davetli kiþi katýldý. 

Toplantý TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof.
Dr. Gençay Gürsoy ve TTB Halk Saðlýðý Kolu
Baþkaný Doç. Dr. Mehmet Zencir’in açýþ ko-
nuþmalarý ile baþladý. Dr. Mehmet Zencir konuþ-
masýnda, bu etkinliðin kentsel bölgede saðlýk
hizmetlerinin örgütlenmesi konusunda halk sað-
lýðý ve TTB birikimlerinden güç alarak baþlatýl-
dýðýný ve devam eden sürecin bir parçasý olduðu-
nu belirtti. Zencir, saðlýðý hak olarak görme, ka-
mucu ve eþitlikçi bir saðlýk sistemi savunusu,
saðlýðýn bütüncül bir bakýþ açýsý ile ele alma
(sosyoekonomik, kültürel, toplumsal yapýlarý
birlikte deðerlendirme), emekten yana duruþun
(halkýn saðlýk hakkýna sahip çýkma) bizleri bir a-
rada tutan TTB deðerleri olduðunu belirtti.

Açýþ konuþmasýnýn ardýndan, þehir plancýsý
ve TMMOB eski Baþkaný Bülent Tanýk’ýn
“Türkiye’de Kentler” baþlýklý sunumuna geçil-
di. Türkiye’de kent dinamiklerinin aktarýldýðý bu
sunumun ardýndan Dr. Hatice Giray “Kentlerde
Saðlýk Örgütlenmesi Konusunda Birikimi-
miz, Yapýlmýþ Çalýþmalar” baþlýklý sunumu ile
1990’lardan beri konuya iliþkin üretilen dokü-
manlarýn bulgularýný özetledi. 

13 Ocak öðleden sonrasý ve 14 Ocak’ta üç
ayrý grupta Prof. Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ,
Prof. Dr. Feride Aksu ve Doç. Dr. Muzaffer
Eskiocak moderatörlüðünde sorular üzerinden

yapýlandýrýlmýþ tartýþma yürütüldü. Etkinlik grup
sunumlarý ile eleþtirileri ve katkýlarýn alýndýðý bir
forum þeklinde yürütülen genel tartýþma ile sona
erdi. Atölye çalýþmasýna iliþkin rapor TTB-HSK
tarafýndan hazýrlanacak. 

Toplantýnýn grup çalýþmalarý sonucunda öne

çýkan unsurlar þöyle: 
- Genelde kamu sektörüne, özelde saðlýk hiz-

metlerine ciddi bir saldýrý vardýr. GSS ile para
toplanamayacaðý anlaþýlmýþ, pilot illerdeki uy-
gulamalar Dünya Bankasý finansýyla geçici bir
süre için gerçekleþtirilebilmektedir. Bu nedenle
aile hekimliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý hemen dur-
durulmalýdýr. 

- Genel olarak planlama, özel olarak saðlýk
planlamasý yapýlýrken sadece nüfus parametresi-
ni temel alan bir planlama eksik kalacaktýr, kay-
naklar ve girdiler olabildiðince kapsamlý bir bi-
çimde ele alýnmalýdýr. Normatif bakýþ açýsýyla
toplum için neyin “iyi” olduðuna karar verme,
planlama pratiðinin topluma yabancýlaþmasýna
neden olmaktadýr. Saðlýk hizmetlerinin planlan-
masýna iliþkin süreçlerde bu yabancýlaþmayý or-

tadan kaldýrmak önemlidir. 
- Kentlerde saðlýk hizmetlerinin planlanma-

sýnda büyük kentlerdeki nüfusu 800 bini aþan
dev ilçeler ayrý biçimde ele alýnmalýdýr. Örgüt-
lenme büyük kentlerde nüfus tabanlý olabilecek-
ken, orta büyüklükteki yerleþmelerde ilçelere
göre olabilir. 

- Saðlýk hizmetlerinin planlanmasý sürecinde
nüfus ve saðlýk konusundaki veri eksikleri ta-
mamlanmalýdýr. Anne ölümleri, kadýn saðlýðý,
kadýna yönelik ayrýmcýlýk gibi alanlarý da içeren,
daha ayrýntýlý ve daha kapsayýcý verilere gereksi-
nim vardýr. Ýleriye dönük nüfus projeksiyonla-
rýyla yeni sorun alanlarýna yönelik öngörüler ge-
liþtirilmelidir. Önümüzdeki yýllarda 2-20 bin nü-
fuslu yerleþimler, kente gelen dýþlanmýþ nüfuslar
olasý sorun alanlarýdýr. Hizmetten yararlananla-
rýn görüþleri de deðerlendirilmelidir.

- Saðlýk hizmetlerinin planlanmasý ve sunu-
munda sosyal bilimlerden yararlanýlmalý, disip-
linler arasý çalýþmalarla bu alandaki bilgi biriki-
mi zenginleþtirilmelidir. Bu çerçevede akade-
misyenlerin, meslek örgütlerinin ve sendikalarýn
iþbirliði önem kazanmaktadýr.

- Saðlýk çalýþanlarý birinci basamaða uygun
biçimde yetiþtirilmelidir. Eðitim programlarý
toplumun gereksinimlerini iþaret etmeli ve eði-
tim toplum tabanlý olmalýdýr. Týp Saðlýk Konse-
yi bu alanda etkin bir iþlev görmelidir. Meslek
örgütleri saðlýk sisteminin içinde eðitici, denetçi
ve uygulayýcý olarak yer almalýdýr. 

- Kýrk yýllýk birikimin ve baþardýklarýmýz öne
çýkartýlmalýdýr. Saðlýk hakkýnýn savunulmasý ya-
þamsaldýr. Neoliberal politikalara, saðlýkta özel-
leþtirmeye ve piyasa dinamiklerine karþý, makro
düzeyde ve bütünlükçü bir mücadele yürütülme-
lidir. Bu süreç toplumsallaþtýrýlmalý ve siyasal-
laþtýrýlmalýdýr.  

Kentsel Bölgelerde Saðlýk Hizmetleri 

TTB Halk Saðlýðý Kolu’nun 
düzenlediði “Kentsel Bölgede

Saðlýk Hizmetlerinin 
Örgütlenmesi: Çok Sektörlü

Yaklaþým” konulu atölye çalýþmasý
13-14 Ocak tarihlerinde Ankara’da 

gerçekleþtirildi.
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Tabiplik hizmetlerinin sigortalanmasýný
zorunlu kýlacak bir Yasa Tasarýsý yeniden
Meclis gündeminde. Bu Tasarý ile saðlýk

hizmetlerinde ortaya çýkabilecek olan zararlarýn
karþýlanmasýna yönelik sigorta sisteminin getiril-
mesi planlanmakta. Hatýrlanacaðý üzere Saðlýk Ba-
kanlýðý’nýn bu gayreti yeni deðil. 2001 yýlýnda ha-
zýrlanan Malpraktis Kanunu Tasarýsý ile baþlayan
týbbi hizmetlerin sigortalanmasýnýn zorunlu tutul-
masý isteði arada sönümlenmiþ ise de þimdi yeni-
den alevlendi. 2001 yýlýnda DSP-ANAP-MHP Ko-
alisyon Hükümeti’nin son günlerinde Tasarý Mecli-
se sunulmuþ ise de Hükümetin ömrü vefa etmemiþ-
ti yasayý çýkartmaya…

Tasarýnýn gerekçe bölümünde, ülkemizde saðlýk
hizmet sunumunun mevcut yapýsý kýsaca özetlen-
mekte ve günde 20 hasta yerine 100 hasta bakan,
36 saat aralýksýz çalýþtýrýlan ve geri ödeme kurum-
larýnýn getirdiði sýnýrlar içinde tabiplik yapmasý is-
tenen kiþilerin sunduðu hizmette zarar doðma ola-
sýlýðýnýn varlýðý vurgulanmaktadýr. Sorunlar bu þe-
kilde ortaya konulunca bu sorunlarý çözmeye yöne-
lik bir düzenleme yapýlacaðý geliyor hemen insanýn
aklýna. Ancak çözüm hedeflenen alan olarak, so-
runlarýn ortaya çýkmasýna sebep olan etkenleri orta-
dan kaldýracak önlem deðil hükmolunan tazminat-
larýn ödenmesini kolaylaþtýracak sigorta çýkýyor çý-
kýndan. Saðlýk hizmet sunumunu iyileþtirmeye yö-
nelik tek bir hüküm içermeyen Tasarý sigorta yapýl-
masýnýn zorunluluk olduðunu, sigortasýz çalýþanla-
ra primin beþ katý ceza kesileceðini ve resmi kurum
çalýþanlarýnýn primlerinin döner sermaye paylarýn-
dan kesileceðini ise ayrýntýlý olarak düzenlemiþtir.
Bütün bu düzenlemelerin saðlýk hizmet sunumuna
katkýsýný merak edenler için de Tasarýnýn gerekçe-
sinde açýklama yapýlmýþtýr: “…tabiplerin de böy-
le bir sigorta þemsiyesi altýnda kendilerini daha
güvende hissedecekleri ve hizmet motivasyonla-
rýnýn yükseleceði açýktýr. Bu motivasyonla bir-
likte, sigorta sisteminin bütün kurallarýyla yü-
rümeye baþlamasý otokontrolü de getirecek ve
böylece bir yandan vatandaþlarýmýzýn ve tabip-
lerimizin güvence seviyeleri yükseltilirken bir
yandan da saðlýk hizmetlerinde kalitenin yük-
selmesi saðlanacaktýr.”  Yani, motivasyon ve oto-
kontrol eksikliði sigorta yoluyla giderildiðinde so-
runlar da azalmaya baþlayacak! 

Gözünüz aydýn sevgili doktorlar. Ne mutlu size
ki, yýllardýr süren ihmalkarlýk ile kangren olan so-
runlarýnýza çözüm bulan bir Bakanlýðýnýz var…

1 Þubat 20076

Avukat Mustafa Güler

hukuk
köþesi k

Müjde, sigortalýsýnýz…

Soldan Saða
1- Yabancýlardan nefret etme ya da a-

þýrý derecede korkma - Yünden dövülerek
yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 2- Düz ve
geniþ arazi - Argoda külhanbeyi tavýrlý
kimseye verilen ad. 3- “Yaþamak, bir a-
ðaç gibi tek ve hür / ve bir ……. gibi kar-
deþçesine / bu hasret bizim” (Nazým Hik-
met) - Cilacýlýkta kullanýlan bir tür zamk
- Bir nota. 4- Demirin simgesi - Akde-
niz’in kýyý bölgelerinde yetiþen ve genç
sürgünleri baharat olarak kullanýlan ko-
kulu bir çalý. 5- Ýnsanýn kendine karþý
duyduðu saygý - Memelilerde protein me-

tabolizmasýnýn son ürünü olan ve
idrarla dýþarý atýlan azotlu bileþik -
Oylumlu. 6- Kimi Batý toplumla-
rýnda kullanýlan bir soyluluk saný -
Halka biçiminde mercan adacýðý.
7- Bir peygamber - Hafýza kaybý.
8- Bir þeyi yapýp yapmamaya ka-
rar verme gücü - Güç, derman. 9-
Satrançta bir taþ - Eski Mýsýr’da
güneþ tanrýsý - Kadýnlarýn giydiði
kolsuz üstlük - Nikel elementinin
simgesi. 10- Erzurum’un, þelale-
siyle ünlü ilçesi - Bir sayý. 11- A-
cý, üzüntü - Salgýn hastalýk. 12-
Güneþ doðmadan az önce beliren
aydýnlýk - Yaratýcýsýnýn adý bilin-
meyen yapýt.

Yukarýdan Aþaðýya
1- Hayvanlardan aþýrý derecede kork-

ma - “Su insaný boðar, …… yakarmýþ”
(C.S. Tarancý). 2- Kainat - Doðal ve tarih-
sel özelliklerinden dolayý koruma altýna
alýnan alan - Lantan elementinin simgesi.
3- Þöhret - Çýkar yol, çare - Zilli bir kas-
naða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan
çalgý. 4- Teraziyi denklemek için hafif
gelen kefeye konulan aðýrlýk - Bitkisel
kökenli bir yiyecek ya da içeceðin da-
makta algýlanan hoþ kokusu. 5- “……. Ö-
mür biter bir uzun sonbahar olur” (Yahya

Kemal) - Radyo dalgalarýnýn yankýsýný a-
larak cisimlerin yerini ve uzaklýðýný sap-
tayan aygýt. 6- Ateþ - Yufka içerisine pa-
tates, ýspanak, peynir gibi þeyler konula-
rak yapýlan bir tür börek - Bir cetvel türü.
7- Bale yapan kadýn dansçý - Ýskambilde
bir renk. 8- Yönetim - Seyrek dokunmuþ
delikli bir kumaþ türü. 9- “…….. kapýlý
bir handa / Gidiyorum gündüz gece” (A-
þýk Veysel) - Osmanlý ordusunda ve do-
nanmasýnda hafif piyade askeri - Bir no-
ta. 10- Bir zaman birimi - “…… adresle-
re benzer ölüm” (Behçet Aysan) - Olta ya
da tuzaða konulan yem. 11- Aðýr ritimli
bir Ýspanyol dansý - Kansýzlýk. 12- Üye -
Bireyler arasýnda ortak simgeler siste-
miyle gerçekleþtirilen anlam ve bilgi alýþ-
veriþi. 

Hazýrlayan: Sedat Yaþayan

Ýki hamlede mat

Satranç...Satranç...Satranç...Satranç...Satranç Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...
Hazýrlayan: Dr. Avni Dayýcan

1-e4 e5
2-Af3 Af6
3-Axe5 d6
4-Af3 Axe4
5-d4 Fe7
6-Fd3 Af6
7-0-0 0-0
8-h3 Fe6
9-c4 c6

10-Ag5 Aa6
11-Ac3 Ac7
12-f4 h6
13-Af3 Vc8
14-Vc2 Kb8
15-f5 Fd7
16-Ff4 b5
17-b3 c5
18-d5 b4

19-Ae2 a5
20-g4 Ah7
21-h4 Vd8
22-Fg3 a4
23-Þh1 Ka8
24-Kae1 Ae8
25-Af4 Ff6
26-Ae6 axb3
27-axb3 Vb6

28-Axf8 Þxf8
29-g5 hxg5
30-hxg5 Axg5
31-Vh2 Þg8
32-Axg5Fxg5
33-f6 g6
34-Fxg6
1 0a

1-e4 e5
2-Af3 Ac6
3-Fc4 Fc5
4-c3 Af6
5-d4 exd4
6-e5 d5
7-Fb5 Axe4
8-cxd4 Fb6
9-Ac3 0-0
10-Fxc6 bxc6
11-Fe3 f5

12-exf6 Vxf6
13-Vb5 Vg6
14-Ae5 Vxg2
15-0-0-0Axf2
16-Khg1Axd1
17-Kxg2Axe3
18-Ke2 Fxd4
19-Axc6Fb6
20-Axd5Kxf1+
21-Þd2 Kd1+
22-Þc3 Kc1+

23-Þd2 Kc2+
24-Þe1Kxe2+
25-Þxe2 Fa6+
26-Þd2 Fc4
27-Ade7+Þh8
28-Vc3 Kf8
29-Ve5 Fxa2
30-Vh5 Kf2+
31-Þc3 Ff7
32-Vh3 Ad1+
33-Þd3 Axb2+

34-Þe4 Ke2+
35-Þf4 Fe6
36-Ag6+
Þg8
37-Ace7+Þf7
38-Vxh7Ad3+
39-Þf3 Ke3+
40-Þg2 Fxh3+
0       -        1

Unutulmaz oyunlar Tarrasch, S - Marco, G 1898 

ÇÖZÜM

1. Kd5          Tehdit Kd7

1….Axe6+2.Vxe6
1….Kf7+2.Vxf7
1….b62.Vd8
1….b52.Axc6

Yeni oyunlar

Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...

Rowson, J (2541) - Sokolov, I (2695)   2003

“Ýlaç Üst Kurulu” hazýrlýðý  
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç

Eczacýlýk Genel Müdürlüðü’nce hazýrla-
nan “Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kuru-
munun Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Tasarýsý Taslaðý” Türk Tabipleri
Birliði’nin de aralarýnda olduðu ilgili ku-
rumlarýn görüþüne sunuldu. 

TTB Genel Sekreteri Altan A-
yaz, taslak ile ilgili deðerlendirme-
sinde, 2006 yýlýnýn verileriyle 9.8
milyar YTL ve 1.3 milyar kutu bü-
yüklüðüne eriþen ilaç pazarýnýn ka-
musal denetimin dýþýna çýkarýlmasý-
nýn ve “üst kurul” niteliðindeki bir
yapýyla düzenlenmeye çalýþýlmasýnýn
saðlýk hizmetlerinin temel bileþenlerin-
den biri olan ilaç konusunda toplum
saðlýðýný riske edebileceði ve ülke kay-
naklarýnýn kontrolsüz biçimde ilaç tekel-
lerine akmasýna yol açabileceði uyarýsýn-
da bulundu. Ayrýca reklam yasaðýnýn kal-
dýrýlmasý ve ilaçlarýn eczaneler dýþýnda da
satýlabilmesinin önünün açýlmasý gibi dü-

zenlemelerin de saðlýk hizmetlerinin tica-
rileþtirilmesi yönünde bir adým olacaðý ve
toplum saðlýðý ile baðdaþmayacaðýný vur-
gulayan Ayaz, Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý’nýn bileþenleri arasýnda yer
alan Ýlaç ve

Týbbi Cihaz Kurumu’nun kurulmasýnýn
aslýnda ilaç tekellerine rant aktarýmýnýn
sürekli hale getirilmesi ve kamu deneti-

minden çýkartýlmasý çabasý olduðu-
nu dile getirdi. 

TTB Ýlaç Danýþma Kurulu üye-
si Prof. Dr. Ersin Yarýþ da, ilaçla-
rýn eczaneler dýþýnda satýlmasý
hazýrlýðýnýn, saðlýk hizmetlerinin
piyasalaþtýrýlmasýnda gelinen
noktayý göstermek açýsýndan
dikkat çekici olduðunu kaydet-
ti. 

TTB’nin taslak ile ilgili o-
larak Saðlýk Bakanlýðý’na i-
lettiði görüþleri öz olarak
þöyle: 

- Kanun Tasarýsý Taslaðý
düzenleme yapýlan alanýn
gereksinimlerini karþýla-
madýðý gibi yasa tasarýsý
taslaðý niteliðini de taþý-
mamaktadýr. 

- Ýlaç, kozmetik, özel ürün, týbbi cihaz-
lar ile ilgili üretim, ruhsat, araþtýrma, piya-
saya arz ve hizmete sunma aþamalarýnýn
herhangi birinde kurallara aykýrý davranan
ve insan saðlýðýna zarar veren kiþi ve ku-
ruluþlara uygulanacak idari para cezalarý-
na yer verilmemiþtir.

- Kurumun týbbi ürünlerin piyasa göze-
tim ve denetimini nasýl bir teþkilatlanma i-
le yerine getireceði belirsizdir. 

- Saðlýk Bakanlýðýnýn ilaç ve diðer týb-
bi malzeme ve ürünlerin fiyatýnýn belirlen-
mesindeki yetkisi ortadan kaldýrýlmakta-
dýr. 

- Ýlaçlarýn eczanelerde eczacýlar tara-
fýndan satýlma zorunluluðu kaldýrýlmakta-
dýr. 

- Ýlaçta Reklâm Yasaðý kaldýrýlmakta-
dýr. 

- Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kuru-
mu’nun, tanýmlanan görevlerini öngörü-
len teþkilat ve iþleyiþi ile yerine getirmesi
olanaksýzdýr. 

Her gün 1000 çocuk
AIDS’li oluyor

BM çocuk fonu UNICEF, hamile ka-
dýnlarýn bebeklerine HIV virüsü geçirme-
sinin önlenmesi konusunda ilerlemeler
kaydedilmesine raðmen, dünyada her gün
15 yaþýn altýnda 1000’den fazla çocuðun
AIDS’e yakalandýðýný belirtti.

UNICEF tarafýndan yayýmlanan rapor-
da, Sahra altý Afrikasýndan Namibya, Swa-
ziland, Güney Afrika ve Ruanda gibi ülke-
lerde 2004 ve 2005 yýllarýnda AIDS teda-
visinden faydalanan annelerin sayýsýnda
büyük artýþ olduðu vurgulandý.

Raporda, olumlu geliþmelere karþýn ge-
çen yýl dünya çapýnda çoðu doðum sýrasýn-
da veya doðumdan hemen sonra, 15 yaþýn
altýnda 410 ila 660 bin çocuðun hastalýða
yakalandýðýna dikkat çekildi. Raporda ay-
rýca, iki yýl içinde uygun tedavi alamama-
larý durumunda bu çocuklarýn yarýsýnýn ö-
leceði belirtildi.

UNICEF sözcüsü Patrick McCormick,
sadece 7 ülkenin, 2010 yýlýna kadar hasta-

lýða yakalanan kadýnlarýn yüzde 80’inin
tedavi edilmesi hedefinde istenilen rakam-
larý tutturduðunu belirterek, bu ülkelerin
Arjantin, Brezilya, Bostvana, Jamaika,
Rusya, Tayland ve Ukrayna olduðunu söy-
ledi.

UNICEF, orta ve az gelirli ülkelerde
HIV virüsü taþýyan hamile kadýnlarýn sa-
dece yüzde 9’unun hastalýðýn çocuða geç-
mesini azaltan ilaç tedavisini alabildiðini
kaydetti.

Raporda, uygun fiyatlý ve etkili ilaçlar-
la AIDS’in erken teþhisi ve tedavisinin,
hastalýkta mücadelede çok önemli olduðu
kaydedildi. AIDS’ten dünyada her yýl 380
bini çocuk 2,9 milyon kiþi hayatýný kaybe-
diyor. (19 Ocak 2007 - www.
ntvmsnbc.com)

Rusya’da 2007’nin ilk
kuþ gribi

Rusya’nýn güneyinde H5N1 virüsüne
rastlandýðý, bilim adamlarýnýn bu virüsün
mutasyona uðramasýndan endiþe ettikleri
belirtildi.

Rusya Federal Tarým Kurumu, Krasno-
dar bölgesindeki üç çiftlikte kanatlý hay-
vanlarýn kuþ gribinden öldüðünü, bu yýl
görülen ilk vakanýn söz konusu olduðunu
açýkladý.

Acil durumlar Bakanlýðý bölge yöneti-
mi, kuþlarýn ölümüne neyin yol açtýðýný a-
çýklamazken, Rus haber ajansý RÝA No-
vosti, bir yetkiliye dayanarak, kuþlarýn ö-
lümüne H5N1 virüsünün neden olduðunu
duyurdu. 

Yetkili, virüsün yayýlmamasý için çalýþ-
malarýn sürdüðünü söyledi, ancak baþka
ayrýntý vermedi.

Rusya’da ilk kuþ gribi 2005 yýlýnda Si-
birya bölgesinde ortaya çýkmýþ, buradan
da ülkenin batý bölgelerine yayýlmýþtý. RÝ-
A Novosti, Sibirya ve Rusya’nýn güney
bölgesindeki 93 yerleþim yerinde geçen
yýl kuþ gribi vakasýna rastlandýðýný bildir-
di. (31 Ocak 2007 - www.ntvmsnbc.com)

Bulgaristan kuþ ticaretini
yasakladý

Macaristan’da yaban kazlarýnda H5N1
tipi kuþ gribi virüsünün tespit edilmesi ü-
zerine Bulgaristan Tarým Bakaný Nihat

Kabil, ülke genelinde canlý kuþ ticaretini
yasakladý.

Hastalýðýn Bulgaristan’a sýzma tehlike-
si nedeniyle alýnan kararla ilgili olarak,
canlý hayvanlarýn satýldýðý pazarlar sýký de-
netim altýna alýndý. Bakan Kabil, tüm böl-
ge valilerine, kuþ gribi salgýnýna karþý alý-
nan güvenlik önlemlerini artýrmalarý tali-
matýný verdi.

Bulgaristan’da yaban kuþlarýnýn uðrak
yeri olan Tuna Nehri kenarýndaki yerleþim
yerlerinde de Saðlýk Bakanlýðý ile Tarým
Bakanlýðý ekipleri alarma geçti. Tuna Neh-
ri kýyýsýndaki en büyük kentler olan Rus-
cuk ve Vidin’de ekipler yaban kuþlarýný 24
saat takip altýna aldýlar. 

Ulusal Veterinerlik Servisi Genel Baþ-
kaný Doç. Dr. Jeko Bayçev de halký kuþ
gribine karþý daha dikkatli olmaya çaðýra-
rak, kanatlý hayvanlardaki þüpheli ölümle-
rin zaman kaybedilmeden ilgililere bildi-
rilmesini istedi.

Bulgaristan’da H5N1 tipi ilk kuþ gribi
vakasý 2006 yýlýnýn Þubat ayýnda Vidin
bölgesinde ölü bulunan bir kuðuda tespit
edilmiþti. (31 Ocak 2007 - www.ntvm-
snbc.com)

tingle aile hekimliðini is-
temediklerini  yetkililere bildirdi. Samsunlu
pratisyen/uzman/akademisyen hekimler bu
uygulamanýn hekimlik mesleði ne indirilmiþ
büyük bir darbe olacaðýný ve toplum saðlýðý-
ný olumsuz yönde etkileyeceðini topluma ve
yetkililere defalarca açýkladýlar.

Saðlýk ocaklarýnda çalýþan saðlýk perso-
neli bu uygulama ile iþ güvencelerinin orta-
dan kalktýðýný, saðlýk ocaklarýnýn kapatýlarak
hekim ofislerine dönüþtürüldüðünü, saðlýkta
ekip çalýþmasýnýn yok edildiðini ve en ö-

nemlisi mesleklerinin yok sayýlarak “aile
saðlýðý elemaný” adý altýnda birbirleri ile re-
kabet eder hale getirileceklerini vurguladý-
lar.

Ýlk il Düzce
Pilot uygulama secilen ilk il olan Düz-

ce’de sonuçlar ortada iken bu yanlýþ uygula-
madan vazgeçilmesi gerektiðini Týp Fakül-
teleri Halk saðlýðý Anabilim Dallarý bir ra-
porla týp ortamýna duyurdu. Pratisyen he-
kimlik derneði bizzat hekimler, saðlýk çalý-

þanlarý ve halkla görüþerek uygulamanýn bir
yýllýk sonuçlarýný kamuoyuna açýkladý.

Saðlýk Bakanlýðý  kendi koyduðu kuralla-
rý da çiðneyerek ne pahasýna olursa olsun,
yangýndan mal kaçýrýrcasýna uygulamayý
yaygýnlaþtýrma çabasý içine girdi.

Uygulamaya direnenler Denizli’de oldu-
ðu gibi hiç bir kurala gözetilmeksizin ceza-
landýrýldý. Bu örnek Samsun’lu hekimler i-
çin tehdit olarak kullanýldý.

Saðlýk Müdürlüðü’nce  yerleþtirme yapýl-
madan 2 gün önce tüm hekimler tek tek ara-

narak baþlarýna gelebilecekler(!) anlatýldý.
Buna raðmen 27 Ocak 2007 günü Sam-

sun Sinop Tabip Odasý ve Saðlýk Emekçileri
Sendikasý üyesi hekimler yerleþtirmenin ya-
pýldýðý salon önünde toplanarak yerleþtirme
oldubittisi ile karþý karþýya býrakýlan arka-
daþlarýný  “her zaman çalabilecekleri bir
kapýlarý” olduðunu hatýrlattýlar, baskýlara
boyun eðmemeleri gerektiðini söylediler,
kamuoyuna açýklamalar yaptýlar ve uygula-
mayý protesto ettiler. 

TTB Merkez Konseyi ve Ýstanbul, Ýzmir,

Ankara, Bolu-Düzce, Antalya tabip odalarý-
ný temsilen gelen hekimler Samsun’lu he-
kimleri ve saðlýk çalýþanlarýný yalnýz býrak-
madýlar.

Samsunlu hekimler bu dayatma ile karþý
karþýya getirilmelerini hiçbir zaman içine
sindiremeyecekler. Oturduklarý makamlarýn
geçici olduðunu bilerek  bu uygulamanýn
destekçiliðini yapan bürokrat hekimler kol-
tuklarýný kaybettiklerinde hekimlerin arasýna
dönecek yüzü kendilerinde bulabilecekler
mi?

baþ tarafý sayfa 1’de

baþ tarafý sayfa 1’de

Samsun’da aile hekimliðine karþý miting
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Dr Naki Bulut-TTB Yüksek Onur Ku-
rulu Üyesi

Muðla’dan Bodrum’a karayolu ile gider-
ken 20. kilometreden sonra ayný adý taþýyan
ovanýn bir köþesine sýkýþmýþ Yataðan ilçe-
sinden önce, üzerini bir kara çarþaf gibi ör-
ten toz bulutu görülür. Dikkatler yoðunlaþtý-
rýldýðýnda bu kara örtüyü sürekli besleyen ve
yeryüzü ile baðlantýsýný saðlayan üç baca
fark edilir. Yataðan Termik Santrali’nin yýl-
lardan beri ürettiði tozu, dumaný, zehiri böl-
genin havasýna, suyuna ve topraðýna üfleyen
bir canavarýn burnu gibidir bu bacalar…

Ülkemizin toplam elektrik üretiminin
%3.5’ini karþýlayan Yataðan Termik Santralý
(YTS) 1975 yýlýnda yatýrým programýna alýn-
mýþ ve Yataðan ilçesinin 3 km. uzaðýnda 1
163 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuþtur.
210 megavat gücünde üç üniteden oluþan
santralýn ilk ünitesi 1982 yýlýnda iþletmeye
açýlmýþ, diðer iki ünitesi 1983 ve 1984 yýlla-
rýnda çalýþmaya baþlamýþtýr. Santral bacala-
rýnýn yüksekliði 120 metredir. Santralde
günde 18 bin ton, yýlda 6.5 milyon ton yöre-
den çýkarýlan düþük kalorili linyit yakýlmak-
tadýr. Yakýlan bu kömürün içinde toplam %4
oranýnda kükürt bulunmaktadýr. YTS’inde
640, bu santrale kömür saðlayan Güney Ege
Linyit Ýþletmelerinde 1080 kiþi çalýþmakta-
dýr. Santral ve ilgili yan kuruluþlar ilçenin
nerdeyse tek geçim kaynaðýdýr. 

25 yýldan beri filtresiz bacasýyla çevreye

zehir saçan bu santral ilçeye saðladýðý eko-
nomik deðer gerekçesiyle halk tarafýndan
katlanýlmak zorunda kabul edilmektedir.
YTS bugüne kadar 4 770 000 ton kükürt di-
oksit, 3 276 000 ton azot oksit, 94 500 ton
karbonmonoksit, 409 500 ton katý partikül,
31 500 ton hidrokarbon ve  713 160  ton kül
üreterek Yataðan’ýn havasýna, suyuna, topra-
ðýna býrakmýþtýr. Bu kadar toksik maddenin
yaklaþýk 25 yýllýk süre içerisinde insan saðlý-
ðýný nasýl etkilediði, bölgede bir halk saðlýðý
sorunu bulunup bulunmadýðý, varsa bu soru-
nun boyutlarý þu an için ne yazýk ki tam ola-
rak bilinmemektedir.

Yataðan özellikle 2000’li yýllardan sonra
yoðun hava kirliliði nedeniyle sýk sýk günde-
me gelmektedir. Toz bulutunun bir karaba-
san gibi ilçenin üzerine çökmesi (inversi-
yon) bu ilçeyi Türkiye’nin gündemine taþýr.
Yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütü tem-
silcileri “ölüyoruz, zehirleniyoruz, kurta-
rýn bizi “ diye baðýrýrken; resmi yetkililer
ciddi bir tehlikenin olmadýðý, santralin bir ya
da iki ünitesinin devre dýþý býrakýlacaðý du-
yurusunu yaparlar. Halk yörede kanser ve
solunum yollarý hastalýklarýnýn sýk görüldü-
ðünü, insanlarýn yaþlanmadan öldüðünü id-
dia ederken; Valilik Saðlýk Müdürlüðü ka-
yýtlarýnda kanser hastalýðýnýn en az Yataðan
ilçesinde görüldüðünü(!) açýklar… Yýllar-
dan beri süren bu kördöðüþü, Muðlalýlar, Ya-
taðanlýlar, yöredeki üniversiteler ve basýn

býkmadan, sýkýlmadan spekülasyonlar ürete-
rek izler.

TTB’ nin 2000 yýlýnda yaptýðý “Yata-
ðan’da hava kirliliðinin deðerlendirilmesi
raporu” bu alanda yapýlan en önemli bilim-
sel çalýþmalardan biridir.  Bu raporda ilçede
“insan saðlýðýný etkileyecek düzeyde  sü-
rekli bir hava kirliliði” olduðu belirlenmiþ-
tir. Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fa-
kültesi, Halk Saðlýðý AD tarafýndan 2002 yý-
lýnda yapýlan Yataðan Merkezde Yaþayan 6
ay-6 yaþ arasý çocuklarda asemptomatik kur-

þun zehirlenmesi prevalansý çalýþmasýnda
236 çocuðun %95.7’ sinde  normalin üzerin-
de kan kurþun düzeyine rastlanmýþtýr. Ayrýca
Ankara Üniversitesi  Veterinerlik Fakültesi
tarafýndan yapýlan bir diðer çalýþmada yöre-
deki koyunlarda kan transaminaz düzeyleri
ciddi oranda yüksek saptanmýþtýr. Bu küçük
çalýþmalar dýþýnda bölgede ciddi bilimsel ta-
banlý bir çalýþma henüz yapýlmamýþtýr. Ege
bölgesindeki üniversiteler Yataðan’daki halk
saðlýðý sorununu gör(e)memiþtir. Üniversite-
ler için açýk bir laboratuar sahasý olmasý ge-

reken bu bölgenin insanlarý yýllardýr kaderle-
riyle ve bilinmezlerle baþ baþa býrakýlmýþlar-
dýr. 

YTS’nin oluþturduðu çevresel kirlilik bu
cennet yörenin yaþayanlarý kadar tarihi mi-
rasýna da zarar vermektedir. Yüzyýllardan
beri, parlaklýðýný koruyan tarihi kalýntýlarýn
mermer yüzeyleri son 10 yýldan beri yazgý-
sýna boyun eðerek kararmaya baþlamýþtýr.
30 yýl önce bir tarým kasabasý olan Yata-
ðan’da zeytin aðaçlarý ürün vermez olmuþ
ve tarým ürünleri tarlada kurumaya baþla-
mýþtýr. 

Binlerce kiþinin ekmek kapýsý olduðu dü-
þünülerek; boyun eðilen bu santrale peki hiç
kimse karþý çýkmamýþ mýdýr? Çýkmýþtýr el-
bette. YTS’nin kapatýlmasý istemiyle bir
grup çevreci tarafýndan baþlatýlan hukuk
mücadelesi sonucunda Aydýn Ýdare Mahke-
mesi YTS’nin çevreyi kirlettiði gerekçesiyle
kapatýlmasýna karar vermiþtir. Ne var ki bu
mahkeme kararýnýn uygulanmasý Bakanlar
Kurulu tarafýndan engellenmiþtir. Davanýn
taþýndýðý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi
bu konuda Türkiye’yi mahkum eden kararý
geçtiðimiz yýl almýþtýr.

Ülkemize enerji üretmenin bedelini aðýr
bir þekilde ödeyen; tarýmý, hayvancýlýðý, do-
ðasý, tarihi mirasý ve insanlarý ile gözden çý-
karýlmýþ uzakta bir ilçemizdir Yataðan…

nakibulut@yahoo.com

Yataðan gerçeði 

için yasayla dü-
zenlenmesi öngörülen haklar arasýn-
da bulunduðundan, üstlendikleri ka-
mu hizmetinin aksamadan yürütül-
mesi ve hizmet alanlar yönünden de
olumsuzluklar yaþanmamasý için bu
hususlarýn da memurlarýn diðer
haklarý gibi onlara iliþkin düzenleme
içinde ayrýca yer almasý Anayasal bir
gerekliliktir.

Açýklanan nedenlerle genel saðlýk
sigortasý kapsamýndaki dava konusu
kurallar belirtilen özellikleri taþýma-
masý nedeniyle memurlar ve diðer
kamu görevlileri yönünden Anaya-
sa’nýn 2., 10. ve 128. maddelerine ay-
kýrýdýr. Ýptali gerekir.” denildi.

Anayasa Mahkemesi, GSS’yle geti-
rilen düzenlemeleri diðer çalýþanlar yö-
nünden Anayasa’ya aykýrý bulmadý.

Mahkeme’nin GSS ile ilgili yaptýðý
genel deðerlendirmede þu ifadelere yer
verildi:

“Anayasa’nýn 56. maddesinin ü-
çüncü fýkrasýnda Devletin  herkesin
hayatýný, beden ve ruh saðlýðý içinde
sürdürmesini saðlamakla yükümlü
olduðu, son fýkrasýnda da saðlýk hiz-
metlerinin yaygýn bir þekilde yerine
getirilmesi için kanunla genel saðlýk
sigortasý kurulabileceði öngörülmek-
tedir. Ancak bu maddede Devlete ve-
rilen görevin Anayasa’nýn 65. mad-
desinde belirtilen mali kaynaklarýn
yeterliliði ölçüsü ile sýnýrlý olduðu
kuþkusuzdur.

5510 sayýlý Yasa ile kurulan genel
saðlýk sigortasý, sosyal sigortacýlýk il-
kelerine dayalý olarak, alýnan prim-
ler ile saðlýk hizmetleri finanse edilen
kiþilerin sayýsý ve bunlara saðlanan
saðlýk hizmetlerinin kapsamý ve sü-
resi arasýnda bir denge kurulmasýný
ve sistemin hakkýn özünü zedeleme-
yecek þekilde kimi sýnýrlamalar geti-
rilerek finansal açýdan sürdürülebi-
lir olmasýný gerekli kýlmaktadýr.”

SSGSS Kanunu’nun 63. maddesin-
de diþ protezlerine sýnýrlama getirili-
yordu. Sosyal Güvenlik Kurumu sade-
ce 18 yaþýn altýnda veya 45 yaþýn üze-
rindeki vatandaþlarýn protez masraflarý-
nýn yarýsýný ödeyecek, diðer GSS’lilere
ise hiçbir ödeme yapmayacaktý. 

Anayasa Mahkemesi bu maddeye
yapýlan itirazlarý reddetme gerekçesini
þöyle açýkladý:

“Anayasa’nýn 56. maddesinin ü-
çüncü fýkrasýnda Devletin herkesin
hayatýný, beden ve ruh saðlýðý içinde
sürdürmesini saðlamakla yükümlü
olduðu, son fýkrasýnda da saðlýk hiz-
metlerinin yaygýn bir þekilde yerine
getirilmesi için kanunla genel saðlýk
sigortasý kurulabileceði öngörülmek-

tedir. Ancak bu maddede Devlete ve-
rilen görevin Anayasa’nýn 65. mad-
desinde belirtilen mali kaynaklarýn
yeterliliði ölçüsü ile sýnýrlý olduðu
kuþkusuzdur.

… …
Genel saðlýk sigortasýnýn tüm nü-

fusu kapsamasý nedeniyle diþ protez
giderlerinin karþýlanmasýnda belirli
yaþ gruplarýna ödeme yapýlmamasý
ya da bazýlarýna belli oranda ödeme
yapýlmasý Devletin mali kaynaklarý-
nýn yeterliliði ölçüsünde yasa koyu-
cunun takdirindedir.”

Kararda devletin mali kaynaklarýnýn
diþ protezlerini karþýlamaya yetip yet-
mediði, yapýlan kýsýtlamanýn hayati o-
lup olmadýðý, saðlýk hakkýnýn özünün
zedelenip zedelenmediðine dair ise hiç-
bir yorum yapýlmadý. 

CHP’li 118 milletvekili GSS’deki
katýlým paylarýna da itiraz etmiþti.
CHP’lilere göre katýlým payý vergi, re-
sim, harç benzeri bir mali yükümlülük-
tü. Anayasa’ya göre bu konularda dü-
zenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuru-
lu’ndaydý. SSGSS ise bu yetkiyi Sosyal
Güvenlik Kurumu’na veriyordu. Bu
durum Anayasa’ya aykýrýydý ve iptal e-
dilmesi gerekiyordu.

Mahkeme’nin bu itirazý reddetme
gerekçesi ise þöyle:

“Kuraldaki tutarýn normalde ki-
þilerin kendilerinin karþýlamasý gere-
ken saðlýk giderlerinin Devletçe kar-
þýlanmasý nedeniyle kendilerinden is-
tenilen katký payý olduðu ve bu yö-
nüyle Anayasa’nýn 73. maddesindeki
vergi, resim ve harç benzeri mali yü-
kümlülük niteliðinde olmadýðý anla-
þýlmaktadýr.”

Anayasa Mahkemesi, böylece, sað-
lýk giderlerini “normalde” kiþilerin
kendilerinin karþýlamasý gerektiðini;
Devletin “normalde” böyle bir yü-
kümlülüðü olmadýðýný kararlaþtýrmýþ
oldu. 

Bu durumda, GSS yürürlüðe girdik-
ten sonra memurlar ve diðer kamu gö-
revlileri dýþýndaki çalýþanlarýnýn saðlýk
hakkýnýn sýnýrsýzca sýnýrlanmasýnýn önü
açýldý.

Ýþçi sendikalarý, Anayasa Mahkeme-
si’nin kararýný memurlar ve diðer çalý-
þanlar arasýnda eþitsizlik ve ayrýmcýlýk
olarak yorumlayarak tepki gösterdi. 

Ýptalden sonra
Ýptal kararý, ayný zamanda,

SSGSS’den sonra saðlýk ve sosyal gü-

venlik haklarýnýn mevcut hukuka daya-
nýlarak korunmasýnýn ne kadar zor ol-
duðunu açýk olarak gösterdi.

Öte yandan, Anayasa Mahkeme-
si’nin kararýyla, ayný sosyal güvenlik
kurumuna baðlý olsalar da bütün çalý-
þanlar için norm ve standart birliðinin
uygulanmasýnýn Anayasa’ya aykýrý ol-
duðu ortaya çýkmýþ oldu. Böylece  Hü-
kümet’in “reform” için temel gerekçe-
si olan “emeklilikte ve saðlýkta tek
çatý” formülü çöktü.

Bu durumda Hükümet’in ya Anaya-
sa’yý deðiþtirmesi ya da SSGSS’den
vazgeçmesi gerekiyor.

Hükümet ise 1 Ocak 2007 tarihinde
uygulanma imkâný kalmayan SSGSS
Kanunu’nun yürürlük tarihini þimdilik
1 Temmuz 2007’ye erteledi.

Ýþveren örgütleri ve uluslar arasý fi-
nans kuruluþlarýndan yapýlan açýklama-
larda Hükümet’e SSGSS Kanunu’nun
2007 Kasým’ýnda yapýlmasý gereken
genel seçimlerin sonrasýna býrakmama-
sý çaðrýsý yapýldý. 

TTB, DÝSK, KESK ve TMMOB ise
22 Aralýk’ta ortak bir basýn toplantýsý
yaparak Hükümet’in reform aldatma-
casý olan bu yasayý, bu biçimiyle yeni-
den gündeme getirmemesini istediler.

Saðlýk kiþisel bir sorumluluktur

“ 5510 sayýlý Yasa ile 506 sayý-
lý Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479
sayýlý Esnaf ve Sanatkârlar ve Di-
ðer Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Si-
gortalar Kurumu Kanunu, 2925
sayýlý Tarým Ýþçileri Sosyal Sigor-
talar Kanunu, 2926 sayýlý Tarýmda
Kendi Adýna ve Hesabýna Çalýþan-
lar Sosyal Sigortalar Kanunu ve
5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandýðý Kanunu kapsa-
mýnda bulunanlar sosyal güvenlik
ve saðlýk hizmetleri yönünden ay-
ný sisteme baðlý tutulmuþlardýr.

… … …
Çalýþma yaþamýnda kimilerinin

hukuksal konumlarýndan kaynak-
lanan deðiþik kurallara baðlý tutul-
malarý, diðer çalýþanlardan ayrýca-
lýklý duruma getirilmeleri anlamý-
na gelmez. Yaptýklarý iþin özelliði
nedeniyle ayný kurallara baðlý tu-
tulamayanlar için de koþut düzen-
lemeler getirilerek ekonomik ve
mali haklar yönünden eþitlik sað-
lanabilir.

Bu durumda, 5510 sayýlý Yasa
kapsamýnda bulunan memurlar ve
diðer kamu görevlileri ile diðer si-
gortalýlarýn ayný hukuksal konum-
da bulunup bulunmadýklarýnýn

saptanmasý Anayasal denetim yö-
nünden önem taþýmaktadýr. 

Anayasa’nýn 128. maddesinde
Devletin, kamu iktisadi teþebbüs-
leri ve diðer kamu tüzelkiþilerinin
genel idare esaslarýna göre yürüt-
mekle yükümlü olduklarý kamu
hizmetlerinin gerektirdiði asli ve
sürekli görevlerin, memurlar ve
diðer kamu görevlileri eliyle görü-
leceði, memurlarýn ve diðer kamu
görevlilerinin nitelikleri, atanma-
larý, görev ve yetkileri, haklarý ve
yükümlülükleri, aylýk ve ödenek-
leri ve diðer özlük iþlerinin kanun-
la düzenleneceði belirtilerek, me-
murlar ve diðer kamu görevlileri
maddede sayýlan özlük haklarý ba-
kýmýndan yasal güvenceye kavuþ-
turulmuþtur.

… … …
Memurlar ve diðer kamu gö-

revlilerinin hukuksal konumlarýn-
dan kaynaklanan özellikleri, Ana-
yasa kurallarýna da yansýmýþ, Ana-
yasa’nýn 51. maddesinde iþçi nite-
liði taþýmayan kamu görevlilerinin
bu alandaki haklarýnýn kapsam, is-

tisna ve sýnýrlarýnýn düzenlenmesi-
nin gördükleri hizmetin niteliðine
uygun olarak kanunla yapýlmasý
öngörülmüþ, 53. maddesinde ka-
mu görevlilerine iliþkin toplu gö-
rüþmelerle ilgili son karar Bakan-
lar Kurulu’nun takdirine býrakýl-
mýþ, 54. maddesinde grev hakký
yalnýz iþçilere tanýnmýþ; 68. mad-
dede sayýlan kamu görevlileri için
siyasi partilere üye olma yasaðý
getirilmiþ, 70. maddede kamu hiz-
metlerine girme hakkýna yer veril-
miþ, 76. maddede belirlenen kamu
çalýþanlarýnýn görevlerinden çekil-
medikçe aday olmalarýna ve mil-
letvekili seçilmelerine izin veril-
memiþ, 129. maddede memurlarýn
ve diðer kamu görevlilerinin yet-
kilerini kullanýrken iþledikleri ku-
surlardan doðan tazminat davalarý-
nýn kendilerine rücu edilmek kay-
dýyla ancak idareye karþý açýlabile-
ceði, ceza kovuþturmasýnýn ise ka-
nunla belirlenen istisnalar dýþýnda
kanunun göstereceði merciin izni-
ne baðlý olduðu belirtilmiþtir. Ana-
yasa’da ayrýca Cumhurbaþkaný,

yasama organý üyeleri, bakanlar,
yükseköðretim kurumlarý üyeleri,
hakim ve savcýlar, yüksek mahke-
me üyeleriyle ilgili özel düzenle-
meler öngörülmüþtür.

… … …
Yasa koyucunun Anayasa’nýn

7. maddesi uyarýnca sahip olduðu
genel düzenleme yetkisi kapsa-
mýnda bulunan konularýn, 128.
maddede özel olarak vurgulanarak
yasa ile yapýlmasýnýn Anayasa
buyruðu haline getirilmesi, Devle-
tin en temel iþlevlerinden olan ka-
mu hizmetinin görülmesindeki ye-
ri tartýþmasýz olan kamu görevlile-
ri için statülerine, yaptýklarý göre-
vin gereklerine uygun, emeklileri
için de önceki statüleri ile uyumlu
ayrý yasal düzenleme yapýlmasýný
gerekli kýlmaktadýr. Ancak, düzen-
lemenin ayný hukuksal konumda
bulunmayanlarýn bu özelliklerini
ve farklýlýklarýný yansýtmak koþu-
luyla ayný veya baþka bir yasa i-
çinde yapýlmasý hususu kuþkusuz
yasa koyucunun takdiri içindedir.
Bu durumda, sosyal güvenlik hak-

kýnýn yansýmalarýndan biri olan e-
mekli maaþýnýn, sigorta esasýna
göre ödenen yaþlýlýk aylýðý ile ben-
zerlikleri bulunsa da amacý ve ö-
zellikleri bakýmýndan önemli fark-
lýlýklar gösterdiði bir gerçektir. Bu
farklýlýklarýna karþýn emekli maa-
þýnýn hesaplanmasýnda da yaþ, hiz-
met süresi ve emeklilik kesenekle-
ri gibi hususlarýn belirleyici olma-
sý doðaldýr. 

Yasa koyucunun, memurlara ö-
denecek emekli maaþý ile diðer ça-
lýþanlara ödenecek yaþlýlýk aylýðý-
nýn hesaplanmasýnda, bunlarýn
benzerliklerini ve farklýlýklarýný
dikkate alarak, aktüeryal dengeleri
bozmadan düzenlemeler yapmasý
olanaðý bulunduðu ve bu konudaki
takdirin ise kendisine ait olduðu a-
çýktýr.

Belirtilen nedenlerle, 5510 sa-
yýlý Yasa’da, ayný hukuksal ko-
numda bulunmayan memurlar ve
diðer kamu görevlileri ile bunlar
dýþýnda kalan sigortalýlarýn yukarý-
da belirtilen özellikleri gözetil-
meksizin ayný sisteme baðlý tutul-
masý, Anayasa’nýn 2., 10. ve 128.
maddelerine aykýrýdýr. Dava konu-
su düzenlemelerin memurlar ve

baþ tarafý sayfa 1’de

Bu saldýrý 
demokrasiye, 
barýþa ve 
kardeþliðe!

Týp Dünyasý - ANKARA - Agos Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü, gazetesinin ö-
nünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitirdi. Dink,
23 Ocak 2007 Salý günü, Ýstanbul’da yaklaþýk 200 bin kiþi-
nin katýldýðý bir yürüyüþün ardýndan, Balýklý Ermeni Mezar-
lýðý’nda topraða verildi.

Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi, yazýlý bir açýkla-
ma yaparak saldýrýyý kýnadý. TTB’den yapýlan açýklamada
þöyle denildi: 

“Gazeteci yazar Hrant Dink’in uðradýðý silahlý saldýrý
sonucu yaþamýný yitirdiðini üzüntüyle öðrenmiþ bulun-
maktayýz. Bilindiði gibi Hrant Dink 301. madde kapsa-
mýnda Türklüðe hakaret suçundan yargýlanmýþ, düþün-
celeri dolayýsýyla mahkum edilmiþ ve adeta hedef haline
getirilmiþti. Ülkemizde son günlerde oluþturulmaya çalý-
þýlan barýþ ortamýnýn daðýtýlmasý, topluma þiddet ve kor-
kunun egemen kýlýnmasý amacýyla gerçekleþtirildiðini
düþündüðümüz bu hain saldýrýyý kýnýyor, gerçek sorum-
lularýn biran önce tespit edilmesini ve yargýlanmalarýný
istiyoruz. Bu hain saldýrýyý gerçekleþtirenler bilmeliler ki
demokratik, insan haklarýna saygýlý barýþ içerisinde ya-
þayan bir Türkiye özlemimizden asla vazgeçmeyeceðiz.” 

Ýptal Kararý’ndan 
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Dr. Selim Ölçer

- Týp Dünyasý’nýn ilk yaþama
geçiþ sürecini anlatýr mýsýnýz?

Bu iþle aðýrlýklý olarak Ata’yla
(Soyer) Eriþ (Bilaloðlu) çok emek
verdiler. Füsun’un (Sayek) da ta-
bii o dönemde desteði oldu. Yayý-
nýn çýkarýlmasý için mali kaynak
bulunmasý gerekiyordu. Bunun i-
çin bir takým yerlerle görüþüldü
reklam ve sponsor bulabilmek açý-
sýndan. Bunlarý Ata’yla Eriþ daha
detaylý bilir ama bunun gibi bir sü-
rü zorluktan sonra baþladýk. Bazen
aksamalara falan uðradý ama genel
olarak iyi gitti. Gündelik haberler,
merkez kurullarýnýn kararlarý, il-
lerden haberler yer alýyordu aðýr-
lýklý olarak. Saðlýk politikalarý,
saðlýk çalýþanlarýyla ilgili sorunlar,
sendikalaþma, yapýlan eylemler,
beyaz yürüyüþler, iþ býrakmalar
bunlarýn hepsi yer alýyordu. Bir
süre sonra bütün zorluklara rað-
men, genel bir talep oluþtuðu için
geri dönülmez hale geldi ve sürdü.
Tabii Konsey’in ve çalýþan arka-
daþlarýn hepsinin çok büyük e-
mekleri oldu. Bir dönem teknik iþ-
leriyle profesyonel arkadaþlar uð-
raþtý.  Bir dönem daðýtma proble-
mi de oldu ama sonra yavaþ yavaþ
oturdu. Bugün en ücra saðlýk oca-
ðýna gittiðinizde bile Týp Dünya-
sý’ný görebiliyorsunuz. Bütün bun-
lar büyük emek ve özveriyle oldu.
Bu iþi gerçekleþtiren insanlar ara-
sýnda -çok kiþinin emeði oldu a-
ma- Ata Soyer, Eriþ Bilaloðlu,
Þükrü Hatun, Ali Süha Çalýkoð-

lu, Recep Akdur ve Füsun Sa-
yek’in çok emeði oldu. 

- Týp Dünyasý’nýn bu 15 yýl i-
çinde geçirdiði evreleri ve geli-
nen noktayý nasýl deðerlendiri-
yorsunuz?

Bir yayýn organý çýkarýrken as-
lolan, bu yayýn organýnýn bir ileti-
þim aracý iþlevini sürdürmesidir.
Merkezden perifere, periferden
merkeze insanlarýn birbirleriyle i-
letiþimlerini saðlayan bir meka-
nizma olmasý lazým. Ben þu anda
Diyarbakýr’da çalýþýyorum, devlet
hastanesinde, bir saðlýk ocaðýnda
insanlar bunu okuyorlarsa bu çok
önemlidir. Hele bir de açýp ken-
dinden bir haber buluyorsa -saðlýk
ocaklarýyla, aile hekimliðiyle, pra-
tisyen hekimlikle ilgili- bu çok ö-
nemlidir. Bir yayýn bu hale geldiði
zaman bir ihtiyaç olarak görülüyor
ve insanlar onu talep ediyorlar. Þu
anda Týp Dünyasý bu talebi yarat-
mýþ vaziyette. 

- Daha iyi bir Týp Dünyasý i-
çin önerileriniz nelerdir?

Gazetenin daha iyi olmasý ben-
ce formattan ziyade içerikle ilgili
bir þey. Ýçerik açýsýndan bence Týp
Dünyasý dolu dolu çýkýyor. Bir
parça daha periferden haberler, o-
laylar, sorunlar buraya yansýrsa
daha iyi olur diye düþünüyorum.
Bir de; Toplum Hekim Dergisi ta-
bii bu iþlevi görüyor ama Türki-
ye’deki saðlýk hizmetlerinin geliþ-
tirilmesiyle ilgili çalýþmalar ve bu-
nunla ilgili makaleler haber niteli-
ðinde burada da yer alýrsa bence
daha hoþ olur. Zaman zaman olu-
yor tabi böyle þeyler. Özellikle ai-
le hekimliðiyle ilgili açýklayýcý
bilgiler, insanlarýn bu konudaki
hukuksal haklarý nelerdir, çalýþma
koþullarý bunlarla ilgili açýklayýcý
bilgiler yer alýrsa çok iyi olur.
Toplum Hekim bunu daha akade-
mik bir dille yapýyor, biraz daha a-
çýklayýcý bilgiler çok iyi olur. Ka-
dýn hekimlerin sorunlarý burada
yer alabilir. Bu zaten ihtiyaçtan ö-
te bir þey. Bir de kültür-sanat ile il-
gili haberlerin de yer almasý la-
zým. Sinema, tiyatro, resim, müzik
gibi; gerek hekimlerin yaptýðý, ge-
rekse genel olarak kültür-sanat or-
tamýndan haberlerin iþlenmesinde
yarar var.

Dr. Ata Soyer

- Týp Dünyasý’ný yayýnlama
fikri hangi ihtiyaçtan doðdu?

1990’da yönetime gelen he-
yet olarak bir ortak dergimiz ol-
sun istedik. Daha evvelden TTB
haber bülteni vardý, mütevazý bir
dergi. Biz geldikten sonra, daha
önce çýkan bu bülteni çýkarmaya
devam ettik ama sonra farklý bir
þey olsun istedik. Daha hareketli,
daha dinamik bir ekip olduðu-
muzu varsayarak, yayýn organý-
mýzýn da onu yansýtan bir özelli-
ðe bürünmesini istedik. Orada da
tezimiz þuydu; örgütün resmi bil-
gilerini aktaran, biz bunlarý yap-
týk vs. diyen bir gazete deðil, da-
ha canlý, daha hareketli, birimle-
rin katkýsý olan, gazetecilikle il-
gili bir birikimi olan ayrý bir ya-
yýn olmasýný düþündük. Buradan
üyeler, odalar, merkez iliþkisini
kurmak istedik. Ýlk çýkýþýmýzdaki
çerçeve buydu. Bir de bence he-
kimlik mesleði sadece týbbi çer-
çeve deðil; sosyal ortam, Türki-
ye, onu yansýtabilmek istedik.
Bu nedenle Merkez Konseyi’nde
bunu konuþtuk, üç kiþi görevlen-
dirildik: Recep Aðabey (Akdur),
Eriþ (Bilaloðlu) ve ben. Sonra
Ankara’dan bir ekip oluþturmak
istedik, burada da iþin içine Ümit
(Erkol) girdi. Önce bir gazeteci
arkadaþla anlaþtýk; Ayþen Safa
Can. Gazetecilik kýsmýný o üstle-
necekti.

Bu iþin mali boyutu için ken-
dimize partner bulabilir miyiz di-
ye araþtýrdýk. Ýstanbul Tabip O-
dasý (ÝTO) ile konuþurken, orada
bir grup arkadaþ reklamla bunu
finanse edebileceklerini söyledi.
Ayný zamanda gazetecilik konu-
sunda da kendilerinin de bizimle
eþit aðýrlýkta olmasý gerektiðini i-
fade ettiler. O nedenle de Ý-
TO’dan iki doktor arkadaþ Der-
ya Þentürk, Engin Ataklý ve bu
iþin mali sorumluluðu konusun-
da da Perka Anonim Þirketi’nden
Ahmet Asena ile görüþtük. So-
nunda hem reklam toplama, hem
gazetecilik açýsýndan profesyo-
nel bir heyetle bu iþi yapmayý ö-
nümüze koyduk. Görüþmelerden
sonra 91’in 14 Mart’ýna ilk sayý-
yý yetiþtirdik. 

- Nasýl bir çalýþma sistemi
belirlemiþtiniz? 

Büyük ölçüde þöyle çalýþý-
yorduk. Önce bir ana konu belir-
liyorduk. Bunu daha çok ben, E-
riþ, Recep Abi, Ümit üstleniyor-
duk. Odalardan yazý talep edi-
yorduk. Bunlarýn konusunu soh-
betle belirliyorduk kendi aramýz-
da. Tabip odalarýndan yazý isti-
yorduk. Ýstanbul da, aðýrlýklý ola-
rak sanat, edebiyat, sosyal ve týb-
bi konularý üstleniyordu büyük
ölçüde. Bol resim kullanma, da-
ha büyük puntolarla yazma, gör-
sel malzemeyi mümkün olduðu
kadar çok kullanma gibi yakla-
þýmlarýmýz oldu, þimdi bakýyo-
rum ilk sayýlara oldukça renkli. 

Bizim dinamizmimizi yansýt-
sýn istedik, baþlangýçta da öyle
oldu. Ama burada hakikaten ör-
güt-gazetecilik-organizasyon üç-
genini iyi tutmak lazým. Bunu
becerdiðimiz ölçüde de iyi gitti.
Üçüncü sayýya kadar organizas-
yon iþini Perka yürüttü. Ama
sonra baktýlar ki bekledikleri ge-
liri elde edemiyorlar, üçüncü sa-
yýdan sonra daha çok kendi ola-
naklarýmýzla çýkarmaya gayret
ettik. Her sayýda bir gündem ko-
nusu var, onun dýþýnda hekim öz-
lük haklarý, sosyal konular, bi-
limsel konular daðýlýmýný müm-
kün olduðu kadar renkli bir þe-
kilde yansýtmaya çalýþtýk. 

- Süreç içerisinde ne gibi
deðiþiklikler oldu?

1992’ye kadar bu format git-
ti. Sonra 92’de yönetim deðiþik-
liði ile beraber yayýný sürdürme-
ye devam ettik. Ýçeriðini sürdür-
meye çalýþtýk ama 93’ten itibaren
hem maddi gerekçelerle, hem de
teknik nedenlerle küçük boyuta
geçtik. Hükümetin saðlýk politi-
kalarýnýn her sayýda bir deðerlen-
dirmesi, özlük haklarýyla ilgili
güncel konular, eylemler, aynen
sürdü. Bana halen hoþ geliyor.
94’ten sonra herhalde destek iyi-
ce azaldý. Hem maddi yönden
hem de yayýn kurulunun desteði
de azaldý. Ýnsanlarýn öncelikli iþi
olmaktan çýktý. Ýyi dönemi, örgü-
tün dinamik olduðu, Týp Dünya-
sý’nýn bu iþte çalýþan insanlar açý-
sýndan öncelikli olduðu dönem-
di.

Bir yayýn organý, çýkaranlarýn
öncelikli iþi olmak zorunda, ya-
yýn organý-örgüt iliþkisi, okuyu-
cu-yayýn organý iliþkisi iyi olmak
zorunda. Bunlar bir araya geldi-
ðinde iyi bir iþ çýkýyor. Bunlarda
aksama olduðu zaman bu yayýna
da yansýyor. 

- Örgütle yayýnýn iliþkisini
iyi kurmaktan kastýnýz nedir?

Sadece yayýný çýkaranlara
baðlý deðil, örgütün bu iþe verdi-
ði önemle ilgili. Çünkü yayýný
mutfakta hazýrlýyorsunuz. Yayý-
nýn iyi çýkmasýnýn bir koþulu
mutfaðýn iyi olmasýdýr, mutfakta
çalýþanlarýn bu iþi öncelemesidir.
Bir baþka bileþen, örgütün dina-
mizmi ile yayýnýn paralelliðidir.
Yayýnýn okuyucuya ulaþmasý la-
zým. Örgütün bunu kendi yayýn
organý olarak benimsemesi ve
bunu üyeye ulaþtýrmasý lazým. U-
laþtýktan sonra onun tepkisi, geri
dönüþü vb. de önemli etkenler-
den biri. Bir de okuyucunun ken-
disini ve kendi sorunlarýný, yaþa-
mý yayýn organýnda görmesi la-
zým. Teknik olarak albenisi olup
olmamasý bunlara eklenebilir.
Bunlar varsa daha çok destek o-
lur.

Dr. Eriþ Bilaloðlu

- Týp Dünyasý’ný çýkarma fik-
ri hangi ihtiyaçtan doðdu?

Sanýrým bu soruya benim ka-
famda olanlar/kalanlar yerine
“resmi” olarak yanýt vermek doð-
ru olur. Bunun yollarýndan birisi
Týp Dünyasý’nýn ilk sayýsýndaki
(Mart/1991) “Çýkarken” yazýsý-
dýr. 

“Çýkarken’in temel savý; he-
kimlerin örgütleri ile (tabip oda-
larý ve tabipler birliði) yeterince
iletiþimlerinin olmamasý. Bu ile-
tiþim “kusurunun”.. nasýl aþýla-
bileceði kaygýsý bizi böylesi bir
yayýný çýkartmaya yöneltti...Týp
Dünyasý’nýn hekimlerin kendi
yaþamlarýný anlamlý kýlma çaba-
larýna bir kanal olmasýný düþü-
nüyoruz...biçim olarak hekimle-
re ulaþabilecek kanallar açmayý
düþünüyor..boyut, þekil ve hare-
ketlilik yönünden canlý bir organ
olmayý hedefliyor..örgütün resmi
gazetesi deðil, birimlerden gelen
özgün haberleri önceleyen..teb-
liðler bülteni deðil,.. odalarýn-ü-
yelerin sesi olmaya soyunuyor..”
diyen, özneye vurgu yapan bir du-
yarlýlýk görüyoruz “Çýkarken”de. 

TTB’nin medya-yayýn faaliye-
tine yönelik saptamalarý da bu ya-
zýda bulmak mümkün: “bilimsel
bir týp dergisi, sosyal-teorik bir
týp dergisi, çeþitli kitle iletiþim a-
raçlarý ile sürekli týp eðitimi et-
kinlikleri, çeþitli hekim kesimle-
rine yönelik yayýnlar, halka yö-
nelik saðlýk broþürleri, TTB’nin
baðýmsýz bir yayýn etkinliði.” El-
bette bu iddialý gelmiþ olacak ki
peþisýra gelen cümle ile yaklaþým
toparlanmýþ/toparlamýþýz: “Bu
perspektife ne zamanda ulaþýla-
caðý, kurulacak iletiþimin güçlü-
lüðüne, tek tek hekimlerin katký-
larýna baðlý.”

Kýsacasý Týp Dünyasý’ný çýkar-
ma fikrinin hangi ihtiyaçtan doð-
duðunu yine Týp Dünyasý’nýn að-
zýndan böylece özetlemek müm-
kün.

- Týp Dünyasý’ný çýkarmaya
karar verirken ve bu yayýný sür-
dürürken hedefleriniz, amaçlarý-
nýz neydi?

Doðrusu bu sorunun yanýtý ihti-
yaçlarda “gizli”; ihtiyaç ne ise onu
çözmeye, aþmaya çalýþan bir ama-
cýmýz var, demektir. Belirtmek ge-
rekirse en büyük ihtiyaç hekimle-
rin örgütleri ile iletiþimlerinin ol-
masý ise, bu yayýnýn çýktýðý tarihte
iletiþimin az, eksik vs. olduðunu
düþünüyorsak (ki öyleydi ve hala
öyle ve teorik olarak da bu hedefe
hiçbir zaman ulaþamayacaðýz)  he-
defte bu oluyor. Bir önceki soruda-
ki cümleleri böyle okumak müm-
kün.  Yani hekimlerin örgütleri ile
iletiþimlerini arttýrmak, biçim ola-
rak uygun bir kanal sunmak/olabil-
mek, canlý/yaþayan bir organ ol-

mak ve üyelerin-odalarýn sesi ola-
bilmek. Bu kadarcýkmýþ hedefleri-
miz!

- Bu amaçlara, hedeflere ula-
þýlabildi mi? Ulaþýlamadýysa siz-
ce neden?

Bu soruyu ciddi olarak soruyor
olamazsýnýz! Panel konusu gibi bir
þey. Ama sorunun her bir parçasýna
ciddi ve tek sözcüklük birer yanýt
verebilirim: Ulaþýlamadý ve (neden
de, son iki-iki buçuk yýla kadar
çok uzun yýllar bu yayýnla ilgili ol-
duðum için rahatça söyleyebilirim
ki-) benim.

- Týp Dünyasý, periyotlarýnda
sarkmalar/deðiþmeler olsa da 15
yýldýr kesintisiz yayýnlanan bir
gazete. Bütün bu döneme baktý-
ðýnýz zaman yaptýðýnýz deðerlen-
dirme nedir?

TTB medyasýný oluþturma an-
lamýnda iþin “kolay” kýsmýný ba-
þarmýþ görünüyoruz: Bilimsel bir
yayýn olarak STED, sosyal-teorik
bir týp dergisi olarak -eskiden de
çýkan- Toplum ve Hekim, sonra-
dan eklenen Mesleki Saðlýk ve Gü-
venlik Dergisi gibi.. Bu dergiler
(çýkartan arkadaþlarým hoþ görür-
ler) “duraðan” dergilerdir, yani
bu dergilerin iletiþim tarzlarý baþka
türlüdür. Týp Dünyasý ise baþka bir
þey. Týp Dünyasý bizim toplam ör-
gütsel performansýmýzýn (zengin-
lik, beceri, örgütlenme düzeyi an-
lamýnda) bir yansýmasýdýr, özellik-
le örgütlülük düzeyi anlamýnda.
Örgütlülüðümüz neyse Týp Dünya-
sý da odur kanýmca. Ben TTB’nin
(burada açýlamayacak kadar geniþ
bir konudur bu) örgütlenmeye ye-
terince önem vermediðini düþü-
nenlerdenim. Zaman zaman çýkýþ
aralýklarý düzgündür, zaman za-
man “iþte bu” diyeceðiniz bir tarz
ve içerik/katký yakalarsýnýz, bakar-
sanýz bunlar örgütlenmeye daha a-
çýk olduðunuz/görece önem verdi-
ðiniz dönemlere denk gelir, kaba-
ca..her neyse..mevzu derin ve bu-
rada söylenecek sözcükler baðla-
mýndan ayrý algýlanabilir ama de-
ðerlendirmemi sorduðunuz için
söyleyeceðim o dur ki Týp Dünya-
sý çok daha iyi olabilir, çünkü po-
tansiyelimiz vardýr, yeter ki örgüt-
lenmeye önem verelim ve asgari
bir düzenlilik yakalayalým.

- Ýleriye dönük olarak neler
önerirsiniz?

Örgütlenme bir özgüven iþidir,
iddia meselesidir. Týp Dünyasý’ný
profesyonel bir “iyi yayýn” baðla-
mýnda deðerlendirmiyorsak (ki
bence deðerlendirmemeli) örgüt-
lenme de samimi ve ciddi ilerle-
meler saðladýðýmýz ölçüde Týp
Dünyasý’da yol alacaktýr. Hatta sen
bildiðin için sana söylüyorum (bu-
nu basmayabilirsin!) bence günlük
bir yayýn olmalýyýz, olabiliriz!

- Eklemek istedikleriniz?
Sadece 3. soruya verdiðim ya-

nýtý düzeltebilirim. 15 yýllýk geç-
miþte birçok arkadaþýmýn olumlu
katkýlarý ile çýktý bu yayýn. Profes-
yonel olarak görev alan (senin gi-
bi) ama amatör bir enerjiyle çalý-
þanlar oldu, 15 yýlda çok özel ya-
þanmýþlýklara aracýlýk etti bu ya-
yýn. O nedenle ulaþýlamayan he-
deflerin sorumlusu benim derken
hiçbir emeði/yaþanmýþlýðý görmez-
den gelme kastýmýn olmadýðýný
söylemeliyim. Ben sadece daha
fazla sorumluluklar almama rað-
men arzu ettiðim müdahaleleri
yapma becerisi gösterememe anla-
mýnda bir vurgu yapmýþ oldum.
Çýkartan arkadaþlara kolay gelsin
diyorum.

Týp Dünyasý
150. sayýda

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði Merkez
Konseyi’nin bundan tam 15 yýl
önce, hekimlerin tabip odalarý
ve TTB ile iletiþiminde bir a-
raç olmasý amacýyla yayýnýna
baþladýðý gazetemiz bugün
150. sayýsýna ulaþtý. 

1991 yýlýnýn 14 Mart’ýnda
yayýnýna baþlanan Týp Dünya-
sý, bu süre içinde baþta mali ol-
mak üzere, çeþitli zorluklara
karþýn çok sayýda kiþinin içten
ve gönüllü katkýsýyla 15 yýlý ve

150 sayýyý geride býraktý. Bu
süre içerisinde kimi zaman çok
beðenildi, kimi zaman eleþti-
rildi Týp Dünyasý. Kimi zaman
çok düzenli periyotlarla çýktý,
kimi zaman aksadý. Ama bir
yayýn çýkarmanýn zorluðunu
ve ne kadar emek gerektirdiði-
ni bilenler, geride býrakýlan bu
sürenin ve sayýnýn ne kadar an-
lamlý olduðunun hakkýný vere-
ceklerdir. Örgütün tarihine not
düþmek gibi bir misyonu da
yerine getiren Týp Dünyasý, yi-

ne örgütten, örgütlülükten, he-
kimlerden, sizlerden aldýðý
destekle varlýðýný sürdürecek. 

Týp Dünyasý’nýn ilk yayýna
baþladýðý dönemde bu sürecin
baþýnda olan ve/veya daha
sonraki süreçte katkýda bulu-
nan Dr. Selim Ölçer, Dr. Ata
Soyer, Dr. Eriþ Bilaloðlu ve
Dr. Harun Balcýoðlu’na sözü
býrakmadan önce,  Týp Dünya-
sý’na emeði geçen, katkýsý olan
herkese sonsuz teþekkür edi-
yoruz. 

Dr. Harun Balcýoðlu

- Siz, Týp Dünyasý’nýn yayýn
hayatýnda son üçte birlik döne-
minde ve sanýrým 90. sayý sonra-
sýnda daha yakýndan çalýþýyorsu-
nuz.

Evet, yayýmlanan son 60 sayý i-
çin zaman zaman artýp azalan bir
tempo ile Týp Dünyasý için çalýþan-
larýn arasýnda ben de varým.

- Týp Dünyasý, periyotlarýnda
sarkmalar/deðiþmeler olsa da 15
yýldýr kesintisiz yayýnlanan bir
gazete. Bütün bu döneme baktýðý-
nýz zaman yaptýðýnýz deðerlen-
dirme nedir?

Dünyadaki benzer örgütlerin
süreli yayýnlarý ile karþýlaþtýrma a-
dýna elimde yeterli veri yok ancak
ülkemizde bir demokratik kitle ör-
gütünün süreli yayýnýnýn, 1991’den
bu güne on beþ yýlý aþan bir zaman
diliminde 150 sayýya ulaþmýþ olma-
sý o örgüt ve yayýna emek verenler
adýna gurur verici olsa gerek.

- Týp Dünyasý’nýn 15 yýl içinde
geçirdiði evreleri ve gelinen nok-
tayý nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Türk Tabipleri Birliði benzeri
örgütlerde yayýn faaliyetinin temel
gücü gönüllü emektir. TTB süreli
yayýnlarýna baktýðýmýzda yalnýzca
Týp Dünyasý deðil Toplum ve He-
kim Dergisi, Sürekli Týp Eðitimi
Dergisi ve Mesleki Saðlýk ve Gü-

venlik Dergisi için de bu genelleme
geçerlidir. Bir süreli yayýn için çok
deðerli ve ayný zamanda benzeri ol-
mayan bir güç olan “gönüllü e-
mek”, süreli yayýnýn niteliði açýsýn-
dan olumlu bir etki yapma potansi-
yeli kadar kimi zaman tanýmlanan
gücün nesnelliði gereði etkisini da-
ha farklý bir yönden, olumsuz güç
oluþturarak ortaya çýkarabilir. Daha
farklý sözcüklerle söylersem ayný
zamanda “yanlý” ve “amatör” ol-
mak da vardýr bu süreçte. Bu özel-
likler amaca dönük kullanýlabildik-
leri ölçüde ürüne güç ve nitelik ka-
tarlar. Maharet, üretmeye çalýþtýðý-
nýz þeyin (bu örnekte Týp Dünyasý
gazetesi) amacýnýza uygun bir bi-
çimde ve etkililikte piþirilebilmesi-
dir.

- Sizce bir süreli yayýn, günlük
yayýnlanmasa da gazete forma-
týnda bir süreli yayýn olarak Týp
Dünyasý’nýn hedefi, amacý ne ol-
malýdýr?

Temel amaç tabii ki iletiþim.
TTB ile üyeleri arasýnda bir ileti-
þim, haber köprüsü olabilmek. Ýleti-
þim ama ne için? TTB Türkiye’de
saðlýk için sözü olan, “durumdan
vazife çýkaran”, var olan olumsuz
çalýþma koþullarýnda hekimler için
mücadele etmekten, hýzla daha kö-
tüye dönüþen koþullarda halk için
saðlýk hakkýný talep etmeye geniþ
bir düzlemde çalýþan bir örgüttür.
Sadece “söyleyen” deðil “eyle-
yen” olmak iddiasýndadýr. Mücade-
leci tutumunu yaymak, yan yana
durduðu hekim sayýsýný artýrmak,

sözünü çoðaltabilmek için bu yayýn
da önemli bir araçtýr. Bu çerçeve-
den bakýnca Týp Dünyasýnýn iþlev-
lerinden birinin örgütsel tutumun
ve merkezi faaliyetin yansýtýlmasý
olduðunu düþünüyorum. Ancak ga-
zetenin hemen bununla paralel ola-
rak dillendirilmesi ve hedeflenmesi
gereken diðer önemli iþlevinin TTB
ile üyeleri arasýnda iletiþimi ve etki-
leþimi saðlamak olmasý gerekir.
Birliði oluþturan tabip odalarý doðal
olarak bu yayýnýn vazgeçilmez par-
çalarýdýr. Gazete formatý ile ilgili
birkaç cümle kurmam gerekirse son
dönemde aylýk olsa da Týp Dünya-
sý’nýn periyodu uzun bir süre 15
günlük aralarla sürdü. Biçimsel ola-
rak gazete formatýnda çýksak da ya-
yýn aralýðý, yazý biçimi ve içerikle

ilgili olarak gazete olmakla dergi
olmak arasýnda salýndýðýmýz oldu.
Bizi formatýmýzýn gereðine senin
profesyonel birikimin çekse de ya-
yýn periyodundan kaynaklý benzeri
gel-gitleri yaþýyor gibiyiz.

- Peki Týp Dünyasý yayýn a-
maçlarýna hedeflerine ulaþýlabil-
di mi? Ulaþýlamadýysa sizce ne-
den?

Ben önce gelinen noktanýn/ye-
rin hakkýný vermek gerektiðini dü-
þünüyorum. Bardaðýn dolu tarafýn-
da bence çok þey var. Ama daðýtým-
dan içeriðe pek çok baþlýkta nasýl
daha iyiyi yakalayabiliriz, düþün-
memiz gerekiyor. “En iyi”, “i-
yi”den daha ötelerde bir yerde, da-
ha alýnacak yolumuz olduðunu dü-
þünüyorum. 
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