
"Torba Yasa", Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer'in veto ettiði 5 madde ayýklanarak TBMM
Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasadan çýkarýlan
maddeler arasýnda "ithal doktor çalýþtýrýlmasý"
düzenlemesi de bulunuyor. Saðlýk Bakanlýðý, ithal
doktor konusunda geri adým atmadýklarýnýn altýný
çizdi.  Sayfa 3’te
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“...Yataðan Termik Santralinin ülkemizin top-
lam elektrik üretiminin %3.5’ini karþýladýðý, yýlda
yaklaþýk 6.5 milyon ton düþük kalorili linyit yakýldý-
ðý, ...ilçede çocuklarýn %95.7 sinin kanýnda  nor-
mal düzeyin üzerinde kurþun bulunduðu; 25 yýl-
dan beri santralin milyonlarca ton zehir üreterek
bunu filtresiz bacasýyla Yataðan’ýn havasýna, su-
yuna, topraðýna býraktýðý... bu koca sorunun  bili-
nenlerindendir...” 

Dr. Naki Bulut yazdý. Sayfa 2’de

aradabir...

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Bu inat neyin nesi?

Geçtiðimiz bir iki ay i-
çinde tanýk olduðu-
muz geliþmeler, AKP

Hükümeti’nin “Saðlýkta Dönü-
þüm Programý”ný, enkaz halinde
de olsa, seçime devamý sayfa 3’te

Ak Parti Hükümeti’nin 
5.yýlýnda saðlýkta 
ne durumdayýz?

Halk Saðlýðý Uzmaný
Ata Soyer yazdý
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TTB'den Þiddet Sempozyumu:
Þiddet neyin ürünü?

Ýhale yolsuzluðuna 
31 tutuklama 

14 Mart mesajlarý

Tanýl Bora:
“Milliyetçilik özünde 

þiddeti barýndýrýr”

Hekimlerin 
14 Mart 2007 Bildirgesi

Irak iþgali protesto edildi

Beyaz kirlenmeyecek

Türk Tabipleri Birliði’nin düzenlediði “Beyaz Eylemler” Mart ayýnýn önemli gündem baþlýklarýndan birini oluþturdu. 1 Mart’ta “Beyaz Çaðrý”, 5-9 Mart”ta “Beyaz 
Referandum”, 11 Mart’ta “Beyaz Miting” ve 14 Mart’ta “Beyaz G(ö)REV” eylemlerini gerçekleþtiren hekimler ve saðlýk çalýþanlarý seslerini tüm Türkiye’ye duyurdu.

1 Mart günü, tüm illerde seçilen bir saðlýk
ocaðýnýn önünde, aile hekimliði ticarethaneleri-
ne karþý saðlýk ocaklarýna sahip çýkmak üzere
basýn açýklamalarý yapýldý. Vatandaþlarýn büyük
destek verdiði basýn açýklamalarýnda “el taþlarý,
50 yýllýk birikimimiz saðlýk ocaklarýmýzýn kapatýl-
masýna izin vermeyeceðiz” denildi. Sayfa 4’te

Beyaz Eylemler kapsamýnda 5-9 Mart tarih-
leri arasýnda saðlýk kuruluþlarýnda gerçekleþtiri-
len “Beyaz Referandum” da 36 bin 290 hekim
ve saðlýk çalýþaný “Torba Yasa”ya ve “Saðlýkta
Dönüþüm Programý”na karþý çýktý. Saðlýk Ba-
kanlýðý’nýn uygulamalarýný destekleyenlerin sayý-
sý ise 442’de kaldý. Sayfa 5’te 

TTB, SES, Türk Diþhekimleri Birliði ve Dev-
rimci Saðlýk Ýþ Sendikasý’nca, 11 Mart 2007 Pa-
zar günü Ankara’da gerçekleþtirilen ‘Beyaz Mi-
ting’e, yaklaþýk 10 bin hekim, diþ hekimi ve sað-
lýk çalýþaný katýldý. Büyük bir coþku içinde geçen
mitingde, saðlýk politikalarý protesto edildi.

Sayfa 4’te

Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn tehditlerine
karþýn  “G(ö)REV” etkinliði sorunsuz ve coþkuy-
la geçti. 11 Mart günü gerçekleþtirilen mitinge
katýlýmýn büyüklüðünden tedirgin olan Akdað,
G(ö)REV eylemine katýlacaklarý basýn kuruluþla-
rý aracýlýðýyla, açýkça ve aðýr ifadelerle tehdit
etmiþti. Sayfa 5’te

1 Mart “Beyaz Çaðrý” 5-9 Mart “Beyaz Referandum” 11 Mart “Beyaz Miting” 14 Mart “Beyaz G(ö)rev”

Türk Tabipleri Birliði'nin saðlýk alanýnda
yaþanan  olumsuzluklarý protesto etmek için
düzenlediði  "Beyaz Eylemler"e, baþta Saðlýk
Bakaný Recep Akdað olmak üzere, bakanlýðýn
yerel düzeydeki temsilcileri il saðlýk müdürlerinin ve
kimi baþhekimlerin "kara" gölgesi düþtü.

Sayfa 3’te

Vetolu maddeler
ayýklandý

Dr. Füsun Sayek Týp Eðitimi Buluþmasý

“Saðlýkta deðiþimin 
anahtarý: Týp eðitimi”

gündem ... Beyaz eylemin "kara"
yüzleri

Ýlki 2002 yýlýnda Dr.
Füsun Sayek’in öncülü-
ðünde düzenlenen Týp
Eðitimi Buluþmasý’nýn i-
kincisi, Ankara’da ger-
çekleþtirildi. Ankara Ta-
bip Odasý’nýn bu yýl ilk
kez Füsun Sayek adýna
verdiði hizmet ödülleri-
nin töreninin de gerçek-
leþtirildiði toplantýda, bir
kez daha “Saðlýkta de-
ðiþimin anahtarý týp eði-
timidir” dendi.  Sayfa 8’de

TTB  Uzmanlýk
Dernekleri Eþgü-
düm Kurulu ile Ýs-
tanbul ve Ankara
Tabip Odalarý’nca
düzenlenen Füsun
Sayek II. Eðitim
Hastaneleri Kurul-
tayý, 24 Mart’ta Ýs-
tanbul Siyami Er-
sek Eðitim ve A-
raþtýrma Hastane-
si’nde gerçekleþti-
rildi.  Sayfa 8’de

Dr. Füsun Sayek II. Eðitim Hastaneleri Kurultayý 

Eðitim hastanelerinden 
elinizi çekin!
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aradabir...

Yataðan sorunu bilinen ve bilinmeyenleri ile
birlikte bizimle yaþayan bir sorundur. Yataðan
Termik Santralinin (YTS) ülkemizin toplam e-

lektrik üretiminin %3.5’ini karþýladýðý, burada yýlda yak-
laþýk 6.5 milyon ton düþük kalorili linyit yakýldýðý, santral
ve ilgili yan kuruluþlarý ile ilçenin nerdeyse tek ekonomik
sektörü olduðu, TTB’nin 2000 yýlýnda yaptýðý “ Yata-
ðan’da hava kirliliðinin deðerlendirilmesi raporu”nda
ilçede insan saðlýðýný etkileyecek düzeyde  sürekli bir ha-
va kirliliði olduðu, çocuklarýn %95.7 sinin kanýnda  nor-
mal düzeyin üzerinde kurþun bulunduðu; 25 yýldan beri
santralin milyonlarca ton zehir üreterek bunu filtresiz ba-
casýyla Yataðan’ýn havasýna, suyuna, topraðýna býraktýðý,
YTS’nin oluþturduðu çevresel kirliliðin bu cennet yöre-
nin yaþayanlarý kadar tarihi mirasýna da zarar verdiði, Ay-
dýn Ýdare Mahkemesinin YTS’ni çevreyi kirletmesi nede-
niyle kapatýlma kararýnýn Bakanlar Kurulu tarafýndan uy-
gulanmasýnýn engellendiði bu koca sorunun  bilinenlerin-
dendir. Bilinmeyenler ise 25 yýllýk sürede YTS nin yöre-
deki tarýma, hayvancýlýða ve insanlara ne ölçüde zarar
verdiði, özellikle saðlýk alanýnda insanlarda; astým, diðer
solunum sistemi hastalýklarý ve kansere yakalanma ile ö-
lümlerin artmasý konusunda santralin etkisin ne olduðu-
dur...  

Yýllardan beri sivil toplum örgütleri ve resmi kurum-
lar arasýndaki spekülasyonlara dayalý tartýþmalarý bilimsel
bir zemine oturtmak, yöredeki mevcut sorunu tanýmla-
mak, boyutlarýný belirlemek, gerek tedavi edici ve gerek-
se koruyucu saðlýk önlemlerini belirlemek ve uygulanma-
sýný saðlamak amacýyla bir çalýþma yapýlmasý ihtiyacý be-
lirlenmesi üzerine  6023 sayýlý yasanýn 4. Maddesinin
halk saðlýðý konusunda Tabip Odalarýna verdiði yükümlü-
lük gereði Muðla Tabip Odasý Yönetim Kurulu 2005 yý-
lýnda bu konuda bir  proje  hazýrlanmasýna karar verdi.
Devletin ve bu sorunun sorumlularýnýn bugüne kadar bu
alanda hiç çalýþma yapmamýþ olmalarý ve duyarsýz kalma-
larý nedeniyle, güvenilir ve bilimsel bir çalýþmanýn ancak
sivil örgütler denetiminde yapýlabileceðini düþündürdü.
Öncelikle Yataðan Belediye Baþkanlýðý ve yöredeki diðer
belde belediye baþkanlýklarý ziyaret edildi. Araþtýrmanýn
amaç ve hedefleri paylaþýldý. Santral çalýþanlarýnýn örgüt-
leri olan TES-ÝÞ ve MADEN-ÝÞ sendika temsilcilikleri i-
le görüþüldü. Valilik, Saðlýk Müdürlüðü, Muðla Üniversi-
tesi Rektörlüðü, Veteriner Hekimler Odasý , Tarým Ýl Mü-
dürlüðü, Ýl Çevre Müdürlüðü ile görüþülerek bu alanda
ortak çalýþma yapýlmasýnýn ve bilgi eksikliðinin ortadan
kaldýrýlmasýnýn önemi anlatýldý. Tüm adý geçen kuruluþla-
rýn desteði alýndýktan sonra konu TTB ile paylaþýldý . Halk
Saðlýðý Kolu ile birlikte Prof Dr Ali Osman Karababa ko-
ordinatörlüðünde “Yataðan Termik Santralý’nýn Oluþ-
turduðu Hava Kirliliðinin Yörede Yaþayan Ýnsanlarýn
Saðlýðý Üzerindeki Etkilerinin Deðerlendirilmesi Pro-
jesi” ni hazýrlandý. 

Bu projenin ana hatlarý: 
1. Son iki yýl içinde gerçekleþen ölüm kayýtlarýnýn in-

celenerek süreç içinde ölüm nedenlerinde ortaya çýkan
deðiþikliklerin deðerlendirilmesi

2. Hava kirliliðinin neden olduðu önemli hastalýklar-
dan biri olan astým semptom prevalansýnýn belirlenmesi
(12-17 yaþ okul çocuklarý)

3. Hava kirliliði düzeyinin artýþýyla saðlýk kurumu baþ-
vurularýnýn iliþkilendirilmesi

4. Saðlýk kurumlarýnýn kayýtlarýnýn saðlýklý hale geti-
rilmesi

5. Solunum yolu enfeksiyonlarý, astým, kronik bronþit,
KOAH ve akciðer kanseri görülme sýklýklarýnýn belirlen-
mesi (30+ yaþ grubu)

6. Yataðan Termik Santralý iþçilerinde astým ve KOAH
semptom prevalansýnýn belirlenmesi

7. Hava kirliliðinin oluþturduðu DNA hasarý düzeyinin
belirlenmesi.

Titiz ve özverili bir çalýþma ile hazýrlanan projedeki
tüm bu aþamalarýn gerçekleþmesi için yaklaþýk 110 000
YTL gerekmekteydi. Ancak projenin tamamlanmasýndan
sonra hazýrlýk sürecinde yardým ve iþbirliði içinde bulun-
mayý taahhüt eden kurum ve kuruluþlarýn ortadan bir bir
yok olduðunu þaþarak izledik. Finansman sorununu aþ-
mak için iç ve dýþ olasý kaynaklarý araþtýrdýk. Muðla Tica-
ret Odasý ve Ýl Özel Ýdare Meclisi yetkilileri ile görüþüp
katkýlarýný istedik. Ne yazýk ki olumlu bir destek bulama-
dýk. Konuyu Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu gündemine aldýrdýk.
Basýnýn gündemine taþýyarak kamuoyunu bilgilendirdik.
Yerel çevreci örgütlerle, üniversite öðrencileriyle konuyu
tartýþtýk. Ancak nedense destek ve iþbirliðine hazýr her-
hangi bir  kurum ve kuruluþ ile karþýlaþmadýk. 

Kiþisel kaným araþtýrmanýn sonucunda ortaya çýkacak
olasý olumsuz sonuçlarýn neden olduðu tedirginliðin bir
þekilde bu projenin desteklenmesini engellediðidir. Araþ-
týrma sonuçlarýndan ilçenin hatta bölgenin ekonomik un-
surlarýnýn zarar göreceði, santralin kapatýlmasýna neden
olacaðý ve çalýþanlarýn iþlerini kaybedecekleri korkusu
bölge halkýnýn bu projeye mesafeli durmasýna yol açtý. A-
macýmýzýn santralin kapatýlmasýný saðlamak olmadýðýný,
bu alandaki saðlýk sorununun boyutlarýný belirlemek ve
soruna yönelik koruyucu ve tedavi edici saðlýk önlemleri
alýnmasýný saðlamak olduðunu her zaman belirtmemize
raðmen ekonomik kaygýlar daha aðýr bastý. Halkýmýz za-
ten bir saðlýk sorunu olduðunda hekime müracaat etme-
mesinin nedenini de “ gittiðimde ya doktor kötü bir þey
bulursa” diye açýklamýyor mu? 

Þu an için Muðla Tabip Odasý örgütsel sorumluluk i-
çinde yapmasý gereken çalýþmayý baþlatmýþtýr. Oda bu a-
raþtýrmanýn gerçekleþtirilmesinin bütçesini karþýlamanýn
öncelikle çevreyi kirleterek sorunu yaratanlarýn yükümlü-
lüðü olduðunu, böyle bir çalýþmanýn mutlaka sivil toplum
örgütleri gözetiminde yapýlmasý gerektiðini her ortamda
ve platformda haykýrmaya devam etmektedir.

*TTB Yüksek Onur Kulu Üyesi
nakibulut@yahoo.com

Yataðan sorunu karþýsýnda 
Muðla Tabip Odasý’nýn tutumu

Dr. Naki Bulut*
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Týp Dünyasý - ANKARA - Araþtýr-
macý yazar Tanýl Bora, Türk Tabipleri
Birliði’nce düzenlenen “Þiddet Sempoz-
yumu”nda “þiddet ve milliyetçilik” ko-
nusu deðerlendirdi. Son günlerde günde-
lik yaþantýda giderek yaygýnlaþan þiddet
olgusunun çeþitli boyutlarýyla ele alýndý-
ðý toplantýda konuþan Bora, milliyetçili-
ðin öncelikle özcü bir kimlik politikasý
olmasý nedeniyle þiddeti doðurduðunu,
her durumda þiddet olmasa da þiddet teh-
didini bünyesinde barýndýrdýðýný söyledi. 

Bora’nýn, sempozyumda þiddet ve
milliyetçilik iliþkisi üzerine yaptýðý de-
ðerlendirmelerin özeti þöyle: 

Milliyetçilik þiddeti doðurur
Milliyetçilik, öncelikle, özcü bir kim-

lik politikasý olmasý ile þiddeti doðurur.
Ýlla her durumda þiddet olmasa da, þiddet
tehdidini bünyesinde barýndýrýr -ki bu da
“yeterince” þiddettir. Özcülük, bir varlý-
ðýn, varoluþundan önce gelen bir cevhe-
re/töze/esasa sahip olduðu düþüncesidir.
Kimlikler, özellikle kolektif kimlikler, bu
tözleri/esaslarý tanýmlar -nitekim kimlik
politikasý, yani programýný, ilkelerini
kimliklere dayandýran politika anlayýþý,
özcü felsefenin bir tarzýdýr. Kolektif kim-
likler söz konusu olduðunda, bireyleri a-
yýrt etmeksizin, bir insan topluluðunun
tümü hakkýnda toptancý hükümlere var-
mak pek kolay olur: Türkler civanmerttir,
Almanlar çalýþkan ve soðuktur, Ýzmirliler
gevþektir, Ankaralýlar bürokrat ruhludur,
vb. Kendini, yani milletini, doðuþtan edi-
nilen, emsalsiz, iktisap edilemez, biricik
bir kimlik temelinde tanýmlayan milliyet-
çiliði özcü kimlik tanýmlarýnýn en kudret-
lisi sayabiliriz. Zira milliyetçiliðin, mo-
dern zamanlarýn bir ideolojisi olarak,
modernizmin toplumlara ve insani varo-
luþa alabildiðine yaygýn ve derinlemesi-
ne nüfuz eden etkinliðinden gelen bir
kudreti vardýr - “dost”-”düþman”, kim-
seyi dýþta býrakmaz; herkese bir kimlik
verir! Milliyetçilik, herþeyden evvel, öz-
cülük ve kimlik politikasý temelindeki
beþerî iliþki kodlarýnýn belki en kudretli
yeniden üreticisi ve çoðaltaný olduðu i-
çindir ki, þiddeti doðurur.

Milliyetçiliðin dini
kavramlarý þiddete amade
kýlmak üzere kullanýr

Milliyetçiliðin dini yeniden-kurarak
(modernleþtirerek) eklemleyen yaný, bu
özcü/kimlikçi yapýnýn sertleþmesini ve
þiddeti seferber etmeye yatkýnlaþmasýný
saðlamýþtýr. Özellikle dinsel geleneklerin

kutsal savaþ ve þehitlik gibi kavramlarý,
millî kimliklerin pekiþtirilmesinde ve
milletlerin/millî devletlerin kuruluþ sü-
reçlerinde son derece elveriþli bir malze-
me olarak kullanýldý. Laiklik uygulama-
larýný, kabalaþtýrýrsak, dini kamu düze-
ninden uzaklaþtýrmaktan çok, kamu dü-
zeninin yeni efendisi olan milliyetçiliðin
emrine vermek veya “malvarlýðýný” mil-
liyetçiliðe devretmeye zorlamak suretin-
de görebiliriz. Milliyetçiliðin emrindeki
din veya dinî donaným da, tekrarlarsak,
milli kimliði/özü katýlaþtýrmak ve þiddete
amâde kýlmak üzere iþe koþulmuþtur.

Milliyetçiliðin “irrasyonel
güçlere dayanma” iddiasý,
þiddeti davet eder

Milliyetçiliðin þiddeti davet eden bir
baþka yönü, irrasyonel güçlere dayanma
iddiasýndan kaynaklanýr. ‘Milliyet’ milli-
yetçi ideoloji tarafýndan öncelikle bir
his/güdü olarak takdim edilir, ‘doðal’ bir
oluþtur. ‘Öyle’dir, akýl sýr ermez, tartýþ-
ma dýþýdýr. Milliyetçi irrasyonalizm, ‘ku-
ru’ (veya ‘saf’) akla teslim olmayýp bi-
linç-dýþýyla, duygu güçleriyle eleþti-
rel/hesaplaþmalý/sorgulamalý bir yüzleþ-
meye de açýk deðildir; irrasyonelliðin
mistikleþtirilen doðal kuvvetine kendini
býrakmayý telkin eder. Uygarlaþmanýn,
kendine eleþtirel bakmaya ve özdenetime
dönük mekanizmalarýný da buradan kal-
karak sorgular. Bizi doðamýzýn sesini
dinlemeye teþvik eder, yanyana bulun-
mak istemediðimiz birilerini def etmek,
tepelemek geliyorsa ‘içimizden’, aynen
öyle yapabilmeliyizdir. (Þovenistlerin, ö-
zellikle faþist milliyetçilerin “millî dava-
larla” ilgili söylevlerinde, metinlerinde,
‘içimizden gelen sesi dinlememiz’ için
sýrt sývazlayan, göz kýrpan imalý ifadele-
re bol bol rastlanýr.) Milliyetçiliðin bu
doðallýk ve his/güdü mistisizmi, düþman
sayýlana karþý þiddet potansiyelimizi
gemlerinden boþaltmaya dönük bir çaðrý-
yý beraberinde getirir.

Þiddetten arýnmýþ bir
milliyetçilik biçimi olabilir
mi? 

Milliyetçiliðin, Anayasal yurtsever-
lik/yurttaþlýk baðýyla kayýtlansa bile, mil-
liyetçilik olarak kaldýkça  “yumuþatýl-
masý” zor. “Gaza getirici” sloganlarý, ri-
tüelleri vs. ile milliyetçiliðin hararetli ya-
pýsý, modern devletlerin ve yönetimlerin
kendilerini meþrulaþtýrma ve popüler se-
ferberlik saðlama aracý olarak emsalsiz
bir kaynak oluþturuyor. Anayasal yurtse-
verlik/yurttaþlýk ise -en azýndan henüz-
‘soðuk’ bir hukukî baðdan fazlasýný ifade
etmediði için bu “ihtiyacý” karþýlayamý-
yor; karþýlayabilmesi için, bir tür mede-
niyetçi milliyetçiliðe dönüþmesi gereki-
yor. Nitekim Türkiye’de de âlî devlet a-
damlarý yarým aðýzla, “Avrupa’ya mesaj
vermek” ve galiba biraz da fiyaka yap-
mak için “Anayasal milliyetçilik”ten
söz ettiklerinde, koyu milliyetçilerin ver-
diði tepki: “Ýstiklâl Savaþýnda insanla-
rýmýz Anayasal yurtseverlik için mi þe-
hit oldular?” sorusunu sormak olmuþtu.
Bu tartýþmada çözüm, yurttaþlýðýn ve
devletin milliyetçilikten arýndýrýlmasý o-
labilir. Bazý siyasal düþünürler bunu “i-
kinci sekülerleþme” olarak tanýmlýyor-
lar. Dünyada carî devlet yapýsýnýn millî
devlet olduðu düþünüldüðünde, bunun
gerçekleþmesi kolay olmayacaktýr. 

Milliyetçilik, birlikte
varolduðu milli devlete baðlý
olarak þiddetin anasýdýr

Modern devletin tanýmlayýcý özellik-
lerinden birisi, “barýþçýllaþtýrýcý” mo-

dern uygarlýk koþullarýnda þiddet tekeli
olma iddiasýdýr. Bu tekelin, bizzat bu uy-
garlýðýn barýþçýllýðýnýn (en azýndan göreli
barýþçýllýðýnýn) bir teminatý olduðu ileri
sürülür: Devletin þiddet tekeli, herkesin
baltayý kapýp hasým gördüðünden inti-
kam almaya kalkmasýnýn önünde bir en-
geldir. Devletlerin merkezi yapýsýnýn çö-
zülmeye baþlamasýna baðlý olarak bu te-
kelin de parçalandýðýný, þiddet kullanýmý-
nýn “özelleþtirildiðini” gözlüyoruz ger-
çi; fakat bunu bir yana býrakýrsak bile,
devletin þiddet tekelinin hiç de öyle ma-
sum olmadýðýný görmemek imkânsýzdýr.
Zira modern devlet, þiddet tekelini inþa
ederken, bunu, gücü ve þiddeti olaðanüs-
tü yoðunlaþtýrarak, yetkinleþtirerek, bas-
ký ve zor yollarýný gitgide rafineleþtirerek
yaptý. Sadece savaþlarda “ötekilere” de-
ðil, bizzat “tebasýna” karþý büyük bir gü-
cü seferber edebilecek, “yurttaþlarýný”
aðýr baskýya tabi tutabilecek bir “te-
kel”le karþý karþýyayýz. Bizzat bu güç ve
þiddet aygýtýnýn varlýðýnýn, yýldýrýcý bir
þiddet tehdidi olduðunu söylemeye gerek
var mý? 

Türkiye’de milliyetçilik
devleti meþrulaþtýrmada
tekeldir

Türkiye gibi “hukuk devleti” ilkesel-
liðinin “itibari” olduðu, saðlam temelle-
re dayanmadýðý rejimlerde ise, milliyet-
çiliðin devleti meþrulaþtýrmada neredey-
se tekel olduðunu görürüz. Hukuk devle-
ti de kuþkusuz tahakkümün ve zorun va-
rolduðu, ama normlarla kayýtlandýðý bir
rejimdir; “hukuk devleti” boyutunun
güdük kaldýðý bir devlette ise, tahakküm
ve zor, akýl sýr ermez ve sorgulanmaz bir
“devlet hikmeti”nin keyfince hüküm sü-
rer - “devlet hikmeti” de, pratikte çok
durumda “millî çýkarlar” konjonktürüne
tabidir..

Þiddet “hesaplaþmadan”
altedilemez

Þiddetin ve þiddet potansiyelinin ise,
onunla ve onunla ilgili tecrübelerle he-
saplaþmadan altedilmesi mümkün deðil-
dir. Milliyetçilik, þiddeti millî gerekçe-
lerle kutsallaþtýrýp mistikleþtirmekle kal-
maz; somut þiddet deneyimlerini tartýþma
dýþý tutarak, dahasý bilinçdýþýna iterek,
þiddetle hesaplaþmanýn önüne büyük bir
engel diker. Sadece þiddet fikriyle hesap-
laþmanýn deðil, neresinde yer alýnmýþ o-
lursa olsun þiddet deneyiminin teþkil etti-
ði travmayla baþedebilmenin önüne bü-
yük bir engel diker.

TTB’nin düzenlediði þiddet sempozyumunda konuþan Tanýl Bora:

“Milliyetçilik özünde þiddeti barýndýrýr”
Araþtýrmacý-yazar Tanýl Bora, 

Türk Tabipleri Birliði’nce 
düzenlenen “Þiddet 

Sempozyumu”nda milliyetçilik ve
þiddet iliþkisini deðerlendirdi. 

Milliyetçiliðin her durumda þiddet 
olmasa da þiddet tehdidini 

bünyesinde barýndýrdýðýný belirten
Bora, “Ki, bu da yeterince 

þiddettir” diye konuþtu. 

Ülkemizde modern týp eðitimi-
nin baþlangýcýnýn yüz sekse-
ninci yýldönümünü hekimlik

mesleðinin binlerce yýldan süzülüp ge-
len insancýl deðerlerine sahip çýkarak
Beyaz G(ö)REV’de kutluyoruz. Önce-
likle toplum saðlýðýnýn geliþtirilmesine
katkýsý olmuþ, öðretisiyle günümüze ýþýk
tutan, aramýzdan ayrýlmýþ olan tüm mes-
lektaþlarýmýzý saygýyla anmak isteriz. 

Hekimlik mesleki deðerleri bize; 
Yaþamýmýzý insanlýðýn hizmetine a-

damayý, 
Týbbi bilgilerimizi insanlýk yararýna

kullanmayý, 
Hastalarýmýzýn saðlýðýnýn bizim için

en önde gelmesini, 
Mesleðimizi vicdan ve aðýrbaþlýlýkla

yürütmeyi, 
Tehdit altýnda olsa bile insan yaþamý-

na baþlangýcýndan itibaren göstereceði-
miz saygýyý sürdürmeyi, 

Din, ulus, ýrk, parti politikalarý ya da
toplumsal durumla ilgili deðerlendirme-
lerin görevimizle hastalarýmýzýn arasýna
girmesine izin vermemeyi, 

Saðlýk hizmetlerinin sunumunda ve
geliþtirilmesinde insaný temel almayý, 

Saðlýk hakkýnýn tüm yurttaþlar için
doðuþtan kazanýlmýþ bir insan hakký ol-
duðunu, 

Saðlýk hizmetlerinin piyasada alýnýp
satýlan ticari bir meta olamayacaðýný öð-
retiyor. 

Ülkemizde dört buçuk yýldýr uygula-
nan Saðlýkta “Dönüþüm” Programý ise
mesleki deðerlerimizin tam tersine bir
saðlýk ve hekimlik ortamý oluþturmaya
çalýþýyor. Uygulanan program esas ola-
rak kamu saðlýk hizmetlerinin bütünüy-
le tasfiyesini ve saðlýðýn ticarileþtirilme-
si/özelleþtirilmesini hedeflemektedir.
Bu programýn hekimler için anlamýnýn
iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasý,
hekim emeðinin ucuzlatýlmasý, iþsizlik
tehdidi ve mesleki-etik deðerlerin eroz-
yonu nedeniyle saygýnlýk ve itibar kaybý
olduðu artýk çok daha açýk olarak görü-
lüyor. 

Ülkemizin saðlýk sistemini IMF ve
Dünya Bankasý’ndan ithal ettikleri Sað-
lýkta “Dönüþüm” Programý ile yönet-
meye çabalayanlar þimdi de yurt dýþýn-
dan 100-150 dolara çalýþacak hekim it-
hal ederek yedek iþsiz hekim ordusu ya-
ratmaya çalýþýyorlar. Hükümet yetkilile-
rinin, sayýn Cumhurbaþkaný’nýn “Torba
Yasa”yý vetosu sonrasý yaptýklarý içten-
liksiz, kinayeli açýklamalarý þimdilik
vaz geçmiþ göründükleri bu düzenleme-
leri “bilahare” tekrar gündeme getirme-
yi düþündüklerini gösteriyor. 

Dünyanýn hiçbir ülkesinde mevcut
olmayan bir “sevk zincirsiz aile he-
kimliði” modeli ile toplum saðlýðýnýn
temel taþlarý, elli yýllýk birikimimiz sað-
lýk ocaklarýmýz kapatýlmak isteniyor. A-
ile hekimi olmak istemeyen meslektaþ-
larýmýz ise idari baskýlarla susturulmaya
çalýþýlýyor. 

TBMM’ye sevk edilen “Kamu Has-
tane Birlikleri Pilot Uygulamasý Hak-
kýnda Kanun Tasarýsý” ile kamu hasta-
neleri kazanç easasýna göre çalýþan ku-
rumlar haline getirilmek isteniyor. Tasa-
rýnýn gerekçe bölümünde Saðlýk Bakan-

lýðý’ný “yüklerinden arýndýrmak” ni-
yeti açýk olarak ifade ediliyor. Yeniden
yapýlandýrýlacak olan Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn görevleri arasýnda saðlýk hizmeti
sunumu bulunmuyor. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kara-
rýndan sonra uygulanamaz hale gelen
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Si-
gortasý Kanunu, ÝMF, TÜSÝAD, TÝSK,
vb. sermaye örgütlerinin ýsrarý doðrultu-
sunda 1 Temmuz 2007’de uygulamaya
konmaya çalýþýlýyor. 

Gerek Baþbakan, gerekse Saðlýk Ba-
kaný defalarca hastanelerde rehin kalma
döneminin bittiðini ilan etmiþken 400
YTL hastane borcunu ödeyemeyen yok-
sullar cezaevine konuluyor. 

Kýsacasý; dört buçuk yýldýr hayata
geçirilen politikalar saðlýk sisteminin
hiçbir sorununu çözemediði gibi daha
da içinden çýkýlmaz hale getirdi. Ýþletme
ve piyasa koþullarýnda hizmet sunmak
durumuyla baþ baþa býrakýlan üniversite
ve eðitim hastaneleri çökme noktasýna
getirilmiþtir. Buna raðmen Saðlýkta
“Dönüþüm” Programý’ný kendi siyasi
geleceklerinin bekasý uðruna uygula-
makta ýsrar edenler her yönüyle açýk ve
berrak olan bu gerçeði görmek istemi-
yorlar. 

Biz hekimler ise mesleki deðerleri-
mize taban tabana aykýrý bu politikalara
karþý “Artýk Yeter” diyor ve saðlýk hak-
kýna, özlük haklarýmýza, iþ güvencemi-
ze, mesleki onurumuza sahip çýkýyoruz. 

“Torba Yasa”da yer alan ve hekim-
lerin þiddetle itiraz ettiði bütün düzenle-
melerin bir daha gündeme gelmemek ü-
zere geri çekildiði açýklanmalýdýr. 

Saðlýk ocaklarýnýn kapatýlmasýndan
baþka bir fonksiyonu olmayan Aile He-
kimliði uygulamasý derhal durdurulma-

lý; baþta Ýzmir olmak üzere diðer iller pi-
lot uygulama kapsamýndan çýkarýlmalý;
aile hekimi olmayý kabul etmediði için
görev yerleri deðiþtirilen bütün meslek-
taþlarýmýzýn maðduriyeti acilen gideril-
melidir. 

Kamu hastanelerini özerkleþtirme a-
dý altýnda özelleþtirmeyi hedefleyen
“Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uy-
gulamasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý”
TBMM’den geri çekilmelidir. 

Saðlýk hizmetlerini “temel teminat
paketi” ile sýnýrlayýp, parasý olanýn satýn
almasýný önerecek kadar adaletsiz; aylýk
geliri 134 YTL’nin üzerindeki bütün
yurttaþlarýmýzdan her ay 70 ile 475 YTL
arasýnda pirim almayý düþünecek kadar
gayri insani olan Genel Saðlýk Sigortasý
süresiz olarak ertelenmelidir. 

GSS’nin hukuki altyapýsýnýn çökme-
siyle birlikte uygulanma þansý kalmayan
Saðlýkta “Dönüþüm” Programý’na son
verilmelidir. 

Saðlýk çalýþanlarýnýn bu gününü ve e-
mekliliðini güvence altýna alan kamu
kaynaklý, adaletli bir ücret politikasý uy-
gulanmalýdýr. 

Siyasi yetkilileri aklýn, hukukun, he-
kimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn sesine
kulak vermeye davet eder; haklý taleple-
rimiz kabul edilinceye kadar mücadele-
mize devam edeceðiz. Vatandaþlarýmýza
14 Mart Týp Bayramýnda bizlerle birlik-
te olarak saðlýk hakkýna sahip çýktýklarý
için teþekkür ediyoruz. Umuyoruz bir
sonraki 14 Mart’ý herkese eþit, ulaþýlabi-
lir, parasýz saðlýk hizmetinin sunulabil-
diði bir ortamda bayram coþkusu ile
kutlayacaðýz. Kamuoyuna saygýlarýmýz-
la duyururuz. 

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
MERKEZ KONSEYÝ

Hekimlerin 
14 Mart 2007 
Bildirgesi
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kadar ayakta tutabilmek için
anlaþýlmasý pek kolay olmayan bir çaba içine
girdiðini gösteriyor.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýndan
sonra, 1 Temmuz 2007’ye ertelenen GSS’nin
seçim sonrasýna býrakýlmasý zaten beklenen bir
adýmdý ve bu adým atýldý. Peki, tek tutarlý gerek-
çesi olan “sevk zinciri”nin yürümediði kabul
edildiðine göre, sessiz sedasýz askýya almak
varken, “Aile Hekimliði” konusundaki bu ýsrar
neden?

Uygulamaya geçilen her ilde saðlýk siste-
minde akýl almaz karýþýklýklara yol açarken, ik-
tidara bunca eziyeti göze aldýran þey, karþý ko-
nulmaz bir “müþteri memnuniyeti” ve onun
olasý oy getirisi miydi? AKP’nin “halkla iliþki-
ler” deneyiminin bu kadar kaba hatalara izin
vermeyeceðini hepimiz biliyoruz. Bazý kamuo-
yu yoklamalarýnda global olarak saðlýk alanýn-
daki uygulamalardan memnuniyet oranýnýn yer
yer yüzde 50’yi geçtiði ileri sürülse de bunun
yeþil kartlýlar baþta olmak üzere, ilaca ulaþma
ve özel hastanelere sevk konularýndaki bazý ko-
laylaþtýrmalarýn çýktýsý olduðu apaçýk. Kaldý ki,
subvansiyonlarla beslenen bu hormonlu ürünün
de sürgit elde edilemeyeceðini bizler kadar ik-
tidar da biliyor. Dolayýsýyla “Aile Hekimliði”
uygulamasýnýn kazandýrabileceði oy varsayýmý-
nýn “harcý borcu ödemez” bir acemi hesabýna
dayandýðý, böyle acemiliklerin AKP seçim stra-
tejilerini belirleyen profesyonel kadrolarýn iþi
olamayacaðý besbelli.

O halde bu saatten sonra, Ýzmir gibi saðlýk
ocaklarý sisteminin çok iyi çalýþtýðý ve geniþ
halk desteði aldýðý bilinen illerde, üstelik de
çok geniþ bir hekim ve saðlýk çalýþanýnýn haklý
direncini göze alarak “Aile Hekimliði”ni baþ-
latmak gerçekten hangi akla hizmet? “AKP,
IMF’ye verdiði sözden geri dönemiyor” ya
da “IMF bastýrýyor” desek, o da pek akla ya-
kýn gelmiyor. GSS ertelendikten sonra birkaç
ilde “Aile Hekimliði”ni ertelemenin lafý mý o-
lur?

Bu noktada, görünürde belirli bir mantýklý a-
çýklamasý olmayan olaylarýn nedenlerini araþtý-
rýrken, ilk bakýþta göremediðimiz daha ince ve
nesnel hesaplarýn bulunabileceði varsayýmýn-
dan biraz uzaklaþmakta fayda var. Benzetmek
gibi olmasýn ama Napolyon inat etmeseydi ve
durmasýný bilseydi, Fransýz ordusunun o karda
kýþta Rus steplerinde telef olmasýný önleyemez
miydi? Býrakalým Napolyon’u; Menderes inat-
laþmayý býrakýp, iþi “tahkikat komisyonu”na
kadar vardýrmadan demokratik uzlaþma yoluna
gitseydi 27 Mayýs olur muydu? Bu abartýlý ör-
nekler çoðaltýlabilir ya da her birimizin yaþa-
mýnda karþýlaþmýþ olabileceðimiz daha sade
“piþmanlýk” deneyimleriyle zenginleþtirilebi-
lir.

Doðrusu Sayýn Saðlýk Bakaný’nýn özellikle
geçtiðimiz Mart ayýndaki son “Beyaz Eylem-
ler” sýrasýnda ortaya koyduðu tepkileri anýmsa-
dýkça, iþin içinde bu örneklere benzer bir kiþi-
sel inatlaþmanýn da söz konusu olup olmayaca-
ðýný düþünmeye baþladým. Esasen bir süreden
beri Sayýn Bakan’ýn TTB’nin Saðlýkta Dönü-
þüm Programý’na karþý ileri sürdüðü itirazlara
ve eleþtirilere yönelik olarak birkaç kez dile ge-
tirdiði, “Parti kursunlar, karþýmýza öyle gel-
sinler!..” yolundaki beyanlarý, kavrayýþ dünya-
sýndaki “meslek örgütü” kavramýnýn “otoriter
korporatist” anlayýþýn ötesine geçmediðini gös-
termiþti. 

Ancak bu son dönemde, daha eylemler orta-
da yokken gösterdiði “asabiyet” ve “savcýlarý,
hakimleri göreve çaðýran” üslup, Sayýn Ba-
kan’ýn kavrayýþ dünyasýnýn yanýnda, duygu
dünyasýnýn da olan biteni nesnel bir þekilde al-
gýlamasýný engellediði kuþkusunu kanýtlar nite-
likteydi.

Doðulu siyaset adamlarýnýn ama özellikle
icraat bakanlarýnýn kendi dönemlerinde baþla-
yan iddialý proje uygulamalarýna bazen sadece
nesnel düþünce ve akýl boyutlarýyla deðil, duy-
gu dünyalarýyla da lüzumundan fazla baðlan-
dýklarý ve zaman zaman ölçüyü kaçýrdýklarý sýk-
ça rastlanan bir fenomendir. Böyle durumlarda
çoðu zaman etraftaki irili ufaklý bürokratlarýn,
her þeyin iyiye gittiðine dair efsaneler yaratma
eðilimleri, duygusal katarsis içindeki bakanla-
rýn egosunu okþaya okþaya akýllarýný da nesnel-
likten iyice uzaklaþtýrýr. Bu arada böyle büyük
projelerin çeþitli kademelerinde, Saðlýkta Dö-
nüþüm Programý’nýn, aylýk ödenekleri binlerce
dolarý bulan “saha koordinatörleri” gibi, sahi-
bini ihya eden “süperpozisyon”lara yerleþtir-
dikleri elemanlar üzerinden iþleyen baðlantýlarý
da unutmamak gerekir. 

Korkarým Saðlýk Bakanlýðý’nda bu sözünü
ettiðimiz negatif mekanizmalar uzunca bir sü-
redir hükmünü sürdürüyor. Umalým ki,
AKP’nin sözü geçen kadrolarý arasýnda, 14
Mart Saðlýk Haftasý boyunca hekimler ve sað-
lýk çalýþanlarýndaki aðýrbaþlý hareketlenmeyi
doðru okuyup gereðini yerine getirecek birileri
çýkar. Yoksa bu saðlýksýz tavýr seçimlere kadar
daha dramatik geliþmelere zemin hazýrlayabilir.  

31 Nisan 2007

DTO’nun Barýþ,
Dostluk,
Demokrasi Ödülü
Temelkuran’a

Týp DDünyasý - DDÝYARBA-
KIR - Diyarbakýr Tabip Oda-
sý’ca 1996 yýlýndan bu yana
verilen Barýþ Dostluk De-
mokrasi Ödülü bu yýl gaze-
teci-yazar Ece Temelkuran’a
verildi. 10 Mart 2007 Cu-
martesi günü Büyükþehir Be-
lediyesi Tiyatro Salonu’nda
gerçekleþen ödül töreni son-
rasýnda Ece Temelkuran’la
bir söyleþi yapýldý. 

Barýþ-Dostluk-Demokrasi
Ödülü 2007 jürisi; Türk Ta-
bipleri Birliði, Diyarbakýr Ta-
bip Odasý, Diyarbakýr Baro-
su, Güneydoðu Gazeteciler
Cemiyeti, Ýnsan Haklarý
Derneði Diyarbakýr Þubesi,
Diyarbakýr Eczacýlar Odasý
temsilcilerden oluþmuþtu.
Jürinin hazýrladýðý gerekçe-
de; 2007 yýlý ödülünün  in-
sanlýk, adalet, kadýn, Latin
Amerika’da antikapitalist
mücadele ve F tipi cezaevle-
ri konularýný iþleyen kitapla-
rý, Kürt sorunu, insan hakla-
rý, barýþ, ezilenlerin müca-
delesi, demokrasi ve özgür-
lükler üzerine yazdýðý yazýla-
rýyla tutarlý bir çizgi sürdü-
ren, gazeteci-yazar Ece Te-
melkuran’a verilmesinin ka-
rarlaþtýrýldýðýný, Ece Temel-
kuran’ýn yazýlarýyla ve söyle-
miyle barýþ mesajlarý verme-
yi kararlýlýkla sürdürdüðü
belirtildi.

Yine saðlýkta
tasarruf(!)
gündemde

Týp Dünyasý - ANKARA -
IMF ile 6. gözden geçirme
toplantýlarýnda bir araya ge-
len AKP Hükümeti, IMF’nin
talimatlarýyla yine bir  dizi
tasarruf  tedbiri uygulanaca-
ðýný açýkladý. IMF’nin tasar-
rufa gidilmesi konusunda ýs-
rarcý olduðu alanlarýn ba-
þýnda, piyasaya açýlmak için
uðraþýlan saðlýk alaný bulu-
nuyor. 

Devlet Bakaný Ali Baba-
can tarafýndan yapýlan açýk-
lamada, IMF ile mutabýk
kaldýklarý ve niyet mektubu-
nun da ana hatlarýnýn oluþ-
turulduðu bildirildi. Babacan
“harcanmayacaðý belli o-
lan” bazý kalemlerde tasar-
rufa gideceklerini belirtir-
ken, “harcanmayacaðý belli”
diye belirtilen bu kalemlerin
ne olduðu açýklanmadý. 

Bu arada, Cumhurbaþka-
ný Ahmet Necdet Sezer’in
vetosundan sonra 1 Tem-
muz tarihine ertelenen Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sað-
lýk Sigortasý Yasasý’nýn da
seçim sonrasýna ertelendiði
açýklandý. 

Edirne Tabip
Odasý’ndan Füsun
Sayek etkinlikleri

Týp Dünyasý - EDÝRNE -
Edirne Tabip Odasý’nca bu
yýl ilk kez düzenlenen Füsun
Sayek Etkinlikleri kapsamýn-
da, Kýrklareli doðumlu þair
Sabahattin Ali’nin 100. do-
ðum yýlý konu alýndý. “Saba-
hattin Ali 100 Yaþýnda” ko-
nulu etkinlikler kapsamýnda
Sabahattin Ali’nin hayat hi-
kayesi, Sabahattin Ali eser-
lerinde doktorlar, Sabahattin
Ali þarkýlarý ve Sabahattin A-
li fotoðraflarýndan oluþan
sergi gerçekleþtirildi.

gündem...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

baþ tarafý sayfa 1’de

Bu inat neyin nesi?

Vetolu maddeler ayýklandý
Týp Dünyasý - ANKARA - TBMM Genel

Kurulu, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Se-
zer tarafýndan 5 maddesi veto edilen “Torba
Yasa”yý, vetolu maddeleri çýkararak onayla-
dý. Yasadan daha önce Ahmet Necdet Sezer
tarafýndan veto edilen zorunlu mali sorumlu-
luk sigortasý uygulamasý, þef ve þef yardýmcý-
lýðý atamalarý, yabancý doktor çalýþtýrýlmasý ve
anestezi teknisyenlerinin uzman gözetimi ol-
madan çalýþtýrýlmasý maddeleri çýkarýldý.  

Görüþülmeden oylandý
Yasa, veto edilen maddeler çýkarýldýktan

sonra, TBMM Ýçtüzüðü’ne dayanarak tekrar
görüþülmeden oylandý. Yasada, aile hekimliði
ile ilgili yeni bir düzenleme yapýldý. Buna gö-
re, zorunlu hizmete tabii doktorlar bulunduk-
larý illere sözleþmeli ile hekimi olarak çalýþa-
bilecekler. Aile hekimliðinde alýnan görevler
de zorunlu hizmetten sayýlacak. 

Özel kanunlara göre meslek ve sanatlarýný
serbest olarak yürütme hak ve yetkisine sahip
olanlar, istedikleri taktirde ve tazminat hak-
kýndan yararlanmamak þartýyla mesai saatleri
dýþýnda serbest olarak çalýþabilecekler. Ancak,
il saðlýk müdürlüðü ve baþhekimlik görevini

yürütenler serbest olarak çalýþamayacaklar. 
Sözleþmeli personelin ücretleri, döner ser-

mayenin yaný sýra genel bütçeden de karþýla-
nabilecek. 

“Geri adým yok”
Torba Yasa’dan söz konusu maddelerin çý-

karýlmasýnýn “geri adým” olarak deðerlendi-
rilmesi üzerine Saðlýk Bakanlýðý’ndan “Geri
adým yok” açýklamasý geldi. Baþbakan Re-
cep Tayyip Erdoðan ise yabancý doktor uy-
gulamasýnýn hala arkasýnda durduðunu açýk-
ladý dedi. 

Beyaz eylemin "kara" yüzleri
Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri

Birliði, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasý (SES), Türk Diþhekimleri Birliði
ve Dev-Saðlýk Ýþ’in, saðlýk alanýnda yaþanan
olumsuzluklara tepki göstermek amacýyla dü-
zenlediði “Beyaz Eylemler”e, baþta Saðlýk
Bakaný Recep Akdað olmak üzere, kimi il
saðlýk müdürlerinin ve baþhekimlerin “kara”
gölgesi düþtü.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað: Özellikle
14 Mart “GöREV” etkinliði öncesinde, mes-
lektaþlarýný kaba bir üslupla tehdit eden Sað-
lýk Bakaný Akdað, daha GöREV etkinliði ger-
çekleþtirilmeden savcýlara suç duyurusunda
bulunarak bir ilke imza attý. Saðlýk Baka-
ný’nýn tehditleri Ýl Saðlýk Müdürlükleri ve ba-
kanlýða baðlý bazý hastanelerin yönetimlerin-
de etkisini gösterdi. Bakanýn tehdidinden güç
alan kimi hastanelerde, tabip odalarý yönetici-
lerine saldýrýlarda bulunuldu. 

Ankara Atatürk Hastanesi Baþhekimi
Arif Nihat Tosun: Beyaz eylemler kapsa-
mýnda gerçekleþtirilen “Beyaz Referandum”
etkinliði sýrasýnda Ankara Atatürk Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’nde basýn açýklamasý ya-
pan Ankara Tabip Odasý yöneticileri, hastane-
nin özel güvenlik güçlerinin saldýrýsýna uðra-
dýlar. Hastanede referandum yapýlmasýný iste-
meyen Baþhekim Arif Nihat Tosun’un ve has-
tane yönetiminin ve özel güvenlik güçlerine
verdiði talimatla gerçekleþen olayda, Ankara

Tabip Odasý Baþkaný Dr. Önder Okay, Anka-
ra Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyesi Dr. Va-
hide Bilir, SES ve Dev-Saðlýk Ýþ üyeleri sal-
dýrýya uðradýlar. Saldýrý, TTB ve ATO tarafýn-
dan yapýlan açýklamalarla kýnandý. 

Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Has-
tanesi Baþhekimi Ýrfan Þencan: Dýþkapý
Yýldýrým Beyazýt Hastanesi’nde görev süresi
dolmasýna karþýn aylarca hukuksuz olarak
baþhekimlik görevini yürüten Metin Ay-
dýn’ýn yerine vekaleten atanan Ýrfan Þencan,
hastane çalýþanlarýnýn 14 Mart günü GöREV
etkinliðine katýlmamasý için yazýlý uyarýda
bulundu. 14 Mart günü, GöREV etkinliði
kapsamýnda Dýþkapý’dan Numune’ye gelmek
üzere toplanan ve aralarýnda Ankara Tabip O-
dasý Yönetim Kurulu üyelerinin de olduðu
saðlýk çalýþanlarýna Þencan’ýn talimatýyla has-
tanenin özel güvenlik görevlileri saldýrdý. A-
TO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Vahide Bilir

hakkýnda soruþturma açýldý. 
Bartýn Ýl Saðlýk Müdürü Osman Naca-

roðlu: Bartýn’da, Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nün ta-
limatýyla, 14 Mart günü “GöREV” etkinliði-
ne katýlanlarý tespit edebilmek için özel ka-
merayla çekim yaptýrýldýðý bildirildi. 

Bartýn Devlet Hastanesi Baþhekimi Sey-
fettin Kalay: Bartýn Devlet Hastanesi Baþhe-
kimi Seyfettin Kalay’ýn talimatýyla, aralarýn-
da 14 Mart GöREV etkinliðine katýlan Bartýn
Tabip Odasý yöneticileri Dr. Mehmet Korkut
ve Dr. Ülker Aköz’ün de olduðu 12 hekim
hakkýnda soruþturma açýldý. 

Eskiþehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
Baþhekimi Zihni Ergün: Eskiþehir’de 14
Mart GöREV etkinliðine katýlan Eskiþehir Ta-
bip Odasý Yöneticisi Dr. Muharrem Þenel ve
Dr. Nazan Aksaray hakkýnda soruþturma a-
çýldý.

Týp Dünyasý - SÝNOP - Sinop’ta, bazý
devlet hastanelerindeki ihalelerde yolsuzluk
yapýldýðý iddiasýyla baþlatýlan soruþturma
kapsamýnda gözaltýna alýnan 54 kiþiden 8’i
daha tutuklanýrken, soruþturma kapsamýnda
tutuklananlarýn sayýsý da 31’e ulaþtý. 

Jandarma ve polisin Sinop, Ankara, Ýstan-
bul, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat,
Ordu, Trabzon, Kýrýkkale ve Kocaeli’nde
“Gündoðusu’ adýyla eþzamanlý olarak düzen-
lediði operasyonda gözaltýna alýnan 19 kiþinin
daha Emniyet Müdürlüðü’ndeki sorgularý ta-
mamlanarak adliyeye sevk edildi. Sanýklar-
dan 8’i tutuklanýrken, soruþturma kapsamýnda
gözaltýna alýnan 54 kiþiden 31’i tutuklanmýþ
oldu. 

“Çýkar amaçlý çete oluþturma, ihaleye
fesat karýþtýrma ve görevi kötüye kullan-
ma” iddialarýyla haklarýnda soruþturma sür-
dürülen söz konusu kiþilerden Sinop Devlet
Hastanesi Baþhekimi Dr. Gürel Atalay ile
AKP Sinop eski Ýl Baþkaný Dursun Demirel i-
le Mustafa Ýstanbullu, Þükrü Ýstanbullu,

Bayram Korkan ve Hasan Gür, daha önce
tutuklanmýþlardý. 

Adana Emniyet Müdürlüðü’nün 5 ilin em-
niyetiyle gerçekleþtirdiði ve “Sabun” adý ve-
rilen operasyon kapsamýnda da gözaltýna alý-
nan 22 kiþiden 9’u tutuklanmýþtý. Tutuklanan-
lar arasýnda AKP’li Yüreðir Belediye Baþkan
Yardýmcýsý olduðu öne sürülen Mehmet Aba-
cý, Park ve Bahçeler Müdürü Þükrü Çevik ve
iki belediye görevlisi de bulunuyor. 

Yüreðir Belediye Baþkaný Ömer Topçu,
Abacý’nýn baþkan yardýmcýsý olmadýðýný, “ö-
zel iþlerini yürüten bir belediye iþçisi” oldu-
ðunu ileri sürmüþ, ancak Abacý’ya makama a-
racý ve þoför tahsis edilmesi hakkýnda bir a-
çýklama yapamamýþtý. 

Týp Dünyasý - ANKARA - ABD’nin I-
rak’a saldýrýsý, iþgalin 4. yýlýnda yine çeþitli
etkinliklerle protesto edildi. Türk Tabipleri
Birliði’nin de aralarýnda bulunduðu çeþitli de-
mokratik kitle örgütlerinin organizasyonuyla
düzenlenen ve “20 Mart saat 20.00’de iþga-
le ve savaþa dur de!” sloganýyla gerçekleþti-
rilen etkinlikte, insanlýk suçu iþlemekte olan
ABD’den Irak’ý terk etmesi istendi.  

Ankara’da savaþ karþýtlarý, ABD’nin I-
rak’a ilk bombayý attýðý 20 Mart günü saat
20.00’de Yüksel Caddesi’nde bir araya geldi-
ler. ABD’nin Irak’a saldýrýsýný ýslýklarla, dü-
düklerle ve alkýþlarla protesto eden grup,
“Susma haykýr, savaþa hayýr”, “ABD Orta-
doðu’dan defol” sloganlarý attý. 

Burada yapýlan basýn açýklamasýnda, I-
rak’ta her gün onlarca Iraklý çocuk, kadýn ve
gencin yok edildiði, bunun bir insanlýk suçu,
bir katliam, bir savaþ suçu olduðu belirtildi.
ABD’nin dünyanýn bir ucundan gelip bir litre
petrol için 650 bin masum insaný öldürdüðü-
ne yer verilen açýklamada, iþgalin dördüncü
yýlýnda hala kargaþa ve çözümsüzlük ortamý-
nýn tüm ülkede hüküm sürdüðüne dikkat çe-
kildi.  

Irak’ta her gün intihar bombacýlarý, iç ça-
týþma ve þiddetle dolu bir hayatýn sürdüðünün

belirtildiði açýklamada,
þöyle denildi:

“Bundan dört yýl
önce Irak’a refah, de-
mokrasi ve insan
haklarý ihraç edece-
ðini açýklayan ABD
emperyalizminin iþ-
galinin yarattýðý
manzaranýn insan-
lýkla hiçbir ilgisi
yoktur. Irak’a öz-
gürlük ve demok-
rasi götüreceðini
söyleyen iþgalci güçlerin, bu
ülkeye götürdükleri tek þey kan ve gözyaþý

olmuþtur. Irak’ta bugün ölenlerin çoðu ço-
cuklar ve kadýnlardýr. Ýþgal Irak’ta hukuk-
suzluðu olaðan kýlmýþtýr. Bölgede hukukun
gücü deðil, gücün hukuku hüküm sürmek-
tedir. Bizler bu durumdan utanç duymak-
ta ve bu vahþete son verilmesi için dünya
halklarýnýn sessiz kalmamasýný dilemekte-
yiz. Ýnsanýn insana bu denli hoyrat ve acý-
masýz yaklaþýmý, emperyalizmin ve vahþi
kapitalizmin son örneðidir. ABD’nin Orta-
doðu’dan çekilmesi, Irak’ta süren iþgalin

son bulmasý, savaþýn ve ölümlerin
durdurulmasýný istiyoruz.”

e-miting sürüyor
Türk Tabipleri Birliði, Devrim-

ci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyo-
nu, Kamu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu, Türk Mühendis ve
Mimar Odalarý Birliði, Türk Diþhe-
kimleri Birliði, Türk Eczacýlarý Birli-
ði, Ýstanbul Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müþavirler Odasý, Ýstanbul Baro-
su, Ýstanbul Veteriner Hekimler Oda-
sý’nýn giriþimleriyle düzenlenen “Sa-
vaþa Hayýr” kampanyasý www.savasa-
dur.de adresinde, Türkiye’de ilk kez
gerçekleþtirilen e-miting ile sürüyor.

Irak iþgali protesto edildi
ABD’nin Irak’a saldýrýsý, iþgalin 

4. yýlýnda çeþitli etkinliklerle protesto 
edildi. TTB’nin de aralarýnda 
bulunduðu çeþitli demokratik

kitle örgütlerinin organizasyonuyla 
düzenlenen ve “20 Mart saat 20.00’de 
iþgale ve savaþa dur de!” sloganýyla

gerçekleþtirilen etkinlikte, 
ABD’den Irak’ý terk etmesi istendi.

Sinop’ta, bazý devlet hastanelerindeki
ihalelerde yolsuzluk yapýldýðý 

iddiasýyla baþlatýlan soruþturma 
kapsamýnda gözaltýna alýnan 

54 kiþiden 8’i daha tutuklanýrken, 
soruþturma kapsamýnda 

tutuklananlarýn sayýsý da 31’e ulaþtý. 

Ýhale yolsuzluðuna 31 tutuklama 

Türk Tabipleri Birliði'nin saðlýk alanýnda 
yaþanan  olumsuzluklarý protesto 
etmek için düzenlediði  
"Beyaz Eylemler"e,baþta Saðlýk 
Bakaný Recep Akdað olmak üzere,
bakanlýðýn yerel düzeydeki 
temsilcileri il saðlýk 
müdürlerinin ve kimi 
baþhekimlerin 
"kara" gölgesi düþtü.
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Hatay Tabip
Odasý binasý
belediye
tarafýndan yýkýldý

Týp Dünyasý - HATAY -
Hatay Tabip Odasý ve Ha-
tay Diþhekimleri Oda-
sý’nýn ortak olarak kullan-
dýðý hizmet binasý, 14
Mart günü Hatay Belediye
Baþkaný Mehmet Yeloð-
lu’nun talimatýyla yýkýldý.
Yýkým kararý büyük tepkiy-
le karþýlandý.

Hatay Belediye Baþkan-
lýðý’nýn Hatay Tabip Oda-
sý’ndan geçmiþe dönük o-
larak “týbbi atýk vergisi”
talep etmesiyle baþlayan
gerginlik yýkým kararýný
getirdi. Belediyenin hizmet
sunmadýðý döneme dair
vergi talep edilemeyeceði-
ni ifade eden Hatay Tabip
Odasý yönetimi, Belediye
Baþkaný ile bu konuya iliþ-
kin görüþme yapmak iste-
di. Belediye Baþkaný gö-
rüþme talebine yanýt ver-
mezken, bu süreçte oda-
nýn hizmet binasýnýn yýký-
lacaðýna dair iddialar or-
taya atýldý. Bunun üzerine
Hatay Tabip Odasý, Mart
ayý içindeki yoðun etkinlik
programý nedeniyle, an-
cak 14 Mart haftasýndan
sonra binadan taþýnabile-
ceðini bildirdi. Buna kar-
þýn, belediye görevlileri 14
Mart günü binanýn yýkýmý-
na baþladýlar. Hatay Tabip
Odasý’nýn 14 Mart günü
oda binasýnda düzenleye-
ceði Týp Balosu iptal edilir-
ken, yapýlan açýklamada
“Hatay’lý hekimler sizin bu
ahlaki(!) Davranýþýnýzý u-
nutmayacaktýr” denildi.

Kliniksiz
hastaneye þef
atamasýna yargý
freni

Týp Dünyasý - ANKARA
- Ankara 15. Ýdare Mah-
kemesi, Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn Doç. Dr. Þule Kork-
maz’ý Türkiye Yüksek Ýhti-
sas Hastanesi’nden, kar-
diyoloji kliniði olmayan
Ankara Eðitim ve Araþtýr-
ma Hastanesi’ne klinik þe-
fi olarak atamasýyla ilgili
olarak yürütmeyi durdur-
ma kararý verdi. Mahke-
me, “klinik þefi kadrosunu
boþaltma operasyonu” o-
larak deðerlendirilen ata-
maya iliþkin kararýnda,
“Kamu yararý görülmedi”
görüþünü belirtti. 

Türkiye Yüksek Ýhtisas
Hastanesi’nde 27 yýldýr
görev yapan Korkmaz,
Saðlýk Bakanlýðý’nýn 14
Kasým 2006 tarihli kara-
rýyla Ankara Eðitim ve A-
raþtýrma Hastanesi’ne
“klinik þefi” olarak atan-
mýþtý. 

Ankara 15. Ýdare Mah-
kemesi’nin kararýnda,
Korkmaz’ýn bu hastaneye
atanmasýnda kamu yararý
ve hizmet açýsýndan uy-
gunluk görülmediði sonu-
cuna varýlarak Ankara
Hastanesi’ne klinik þefi a-
tama iþlemi hakkýnda yü-
rütmeyi durdurma kararý
verildiði belirtildi. 

Korkmaz, en geç bir ay
içinde Yüksek Ýhtisas Has-
tanesi’ndeki görevine dö-
nebilecek.

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði, Saðlýk
ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasý’nýn (SES) öncülü-
ðünde 1 Mart günü tüm yurtta
aile hekimliði ticarethaneleri-
ne karþý saðlýk ocaklarýna sa-
hip çýkmak üzere “Beyaz
Çaðrý” eylemi gerçekleþtiril-
di. Her ilde seçilen bir saðlýk
ocaðýnýn önünde yapýlan basýn
açýklamalarýnda “Toplum
saðlýðýnýn temel taþlarý, 50
yýllýk birikimimiz saðlýk o-
caklarýnýn kapatýlmasýna i-
zin vermeyeceðiz” denildi.

Ýstanbul
Ýstanbul’da Kadýköy Mer-

kez Saðlýk Ocaðý önünde top-
lanan saðlýk çalýþanlarý bura-
dan Kadýköy Ýskelesi’ne yürü-
düler. Ýskele önündeki basýn
açýklamasýný TTB Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy yaptý. IMF
ve Dünya Bankasý’nýn yýllar-
dýr hükümetlerin önüne getir-
diði halk düþmaný yasalarý,
AKP’nin gözü kararmýþ bir
biçimde çýkardýðýný belirten
Gürsoy, saðlýðýn piyasalaþtý-
rýldýðýný, yabancý þirketlerin e-
line teslim edildiðini kaydetti.
Saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasýna
karþý düzenlenen “Beyaz Ey-
lemler”in Mart ayý boyunca
devam edeceðini bildiren
Gençay Gürsoy, bu eylemle-
rin salt hekimler ve hekim
haklarý için deðil, çalýþanlar
ve yoksullar için yapýldýðýnýn
da altýný çizdi. 

Ýstanbul Tabip Odasý’nýn
yaný sýra, SES, Ýstanbul Ecza-
cý Odasý, Ýstanbul Diþhekim-
leri Odasý, Dev-Saðlýk Ýþ Sen-
dikasý’nýn düzenleyici olduðu
eyleme DÝSK ve baðlý sendi-
kalar ile Eðitim Sen Ýstanbul
Þubesi ve çok sayýda vatandaþ
da destek verdi. 

Basýn açýklamasýnýn yapýl-
dýðý Ýskele Meydaný’nda kuru-
lan “Beyaz Çadýr Saðlýk O-
caðý”nda tüm gün boyunca

saðlýk hizmeti verildi.   

Ankara
Ankara Tabip Odasý (ATO)

ve SES Ankara Þubesi’nin dü-
zenlediði etkinlik, Dikmen Ýl-
ker Mahallesi’ndeki Mürsel
Uluç Saðlýk Ocaðý önünde
gerçekleþtirildi. DÝSK,
KESK, Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneði ve Halkevleri ü-
yelerinin yaný sýra Ýlker Ma-
hallesi sakinlerinin de destek
verdiði eylemde, “Saðlýk o-
caklarýmýzý kapattýrmaya-
caðýz” sloganlarý atýldý. Basýn
açýklamasýný okuyan ATO Ge-
nel Sekreteri Dr. Ercan Ya-
vuz, saðlýk alanýnda yaþanan
tahribatýn, her gün eklenen
yeni düzenlemelerle artýk kat-
lanýlamaz bir boyuta geldiði-
ni, özlük haklarýnýn geriletil-
diðini, saðlýklý yaþam ve sos-
yal güvenlik talebinin göz ar-
dý edildiðini söyledi. Ancak,
bütün itirazlara karþýn hükü-
metin IMF ve Dünya Bankasý
kaynaklarý “Saðlýkta Dönü-
þüm Programý”ný uygulama-
yý sürdürdüðünü belirten Ya-
vuz, halkýn saðlýðýnýn piyasa
koþullarýnýn insafýna terk edil-
diðini kaydetti. Yavuz, saðlýk
ocaklarýnýn yerine getirilmek
istenen aile hekimliði sistemi-
nin koruyucu saðlýk hizmetle-
rini ortadan kaldýracaðýna dik-
kat çekerek, pilot uygulama-
larda bunun þimdiden görül-
düðünü belirtti. 

Ýzmir 
Ýzmir’de de, Ýzmir Saðlýk

Platformu’nun çaðrýsýyla Bor-
nova Atatürk Mahallesi, Çiðli,
Aydýnlýkevler, Eski Ýzmir
Yüzbaþý Þerafettin, Konak Çi-
mentepe ve Konak Barýþ Sað-
lýk Ocaklarý önünde basýn a-
çýklamalarý gerçekleþtirildi.
Bornova Atatürk Mahallesi
Saðlýk Ocaðý önünde düzenle-
nen basýn açýklamasýný TTB Ý-
kinci Baþkaný Prof. Dr. Sinan
Adýyaman yaptý. Vatandaþla-
rýn saðlýk ocaklarýný yuvasý gi-
bi gördüðünü belirten Adýya-
man, hükümetinse 50 yýlýn bi-
rikimi olan bu kuruluþlarý ka-
patmak istediðini söyledi.
TTB Merkez Konseyi üyesi
Dr. Mustafa Vatansever de,
aile hekimliði sistemi ile va-
tandaþýn sýrtýndan para kaza-
nýlmak istendiðini kaydetti. 

Adana
Adana Tabip Odasý, SES

Adana Þube, Dev-Saðlýk Ýþ
Çukurova Þubesi, Þakir Paþa
Saðlýk Ocaðý önünde ortak bir
basýn açýklamasý yaptýlar. Or-
tak açýklamayý Adana Tabip
Odasý Baþkaný Dr. Osman
Küçükosmanoðlu okudu.
Küçükosmanoðlu, hükümeti
bir kez daha saðlýk ocaklarýný
kapatmaktan ve saðlýk alaný-
nýn ticarileþmesine yol açan
uygulamalardan vazgeçmeye
çaðýrdý.

Diyarbakýr 
Diyarbakýr Tabip Odasý ve

SES Diyarbakýr Þubesi’nin
düzenlediði basýn açýklamasý
Diyarbakýr Gaffar Okkan Sað-
lýk Ocaðý önünde yapýldý. A-
çýklamayý okuyan Diyarbakýr
Tabip Odasý Baþkaný Dr. A-
dem Avcýkýran, saðlýk ocak-
larýnýn kapatýlmasý yerine yeni
saðlýk ocaklarý kurulmasý ge-
rektiðini belirtti. 

Gaziantep 
Gaziantep-Kilis Tabip O-

dasý’nca düzenlenen etkinlik
Þehit Kamil Saðlýk Ocaðý ö-
nünde gerçekleþtirildi. Basýn
açýklamasýný okuyan oda baþ-
kaný Prof. Dr. Kemal Bakýr,
“Biz bu ülkede çiçek hastalý-
ðýný, trahomu, sýtmayý ve ço-
cuk felcini saðlýk ocaklarý
sayesinde yok ettik. Parasýz
þifa daðýtan saðlýk ocaklarý-
mýz, þimdi kimileri daha çok
kar etsin diye özelleþtiril-
mek istenmektedir. Saðlýk o-
caklarýnýn aile hekimliði o-
fislerine dönüþtürülmesini
reddediyoruz” diye konuþtu.

Týp Dünyasý - ANKARA -
Türk Tabipleri Birliði’nin 1
Mart’ta baþlattýðý “Beyaz Ey-
lemler” kapsamýnda yer alan
“Beyaz Miting”, 11 Mart gü-
nü yaklaþýk 10 bin hekim, diþ
hekimi, eczacý ve saðlýk çalý-
þanýnýn katýlýmýyla, Anka-
ra’da gerçekleþtirildi. 

AKP’nin saðlýk politikala-
rýnýn protesto edildiði mitinge
vatandaþlarýn da ilgisi büyük
oldu. 

Beyaz Miting için sabah
saatlerinde Ankara Garý önün-
de toplanan saðlýk çalýþanlarý,
daha sonra mitingin yapýlaca-
ðý Sýhhiye Meydaný’na doðru
yürüyüþe geçtiler. Dev bir
“Saðlýk Haktýr” yazýlý pan-
kartýn arkasýndan yürüyen
TTB, tabip odalarý, týp öðren-
cileri kolu (TÖK) TDB, SES
ve Dev-Saðlýk Ýþ’i, mitinge
destek veren Türk Eczacýlarý
Birliði, Ankara Çaðdaþ Ecza-
cýlar Derneði, Eczacý Tekni-

kerleri Derneði, Türk Medikal
Radyoteknoloji Derneði,
TMMOB, KESK Ankara Þu-
beler Platformu, Devlet Tiyat-
rosu çalýþanlarý, Halkevleri ve
bazý siyasi partiler ve vatan-
daþlar izledi. 

“Tüccar deðil, saðlýkçý-
yýz”, “Kadrolaþma saðlýða
zararlýdýr”, “IMF’ye deðil,
saðlýða bütçe”, “G$$ yalaný-
na, özelleþtirme talanýna,
saðlýðý sattýrmayacaðýz” ya-
zýlý pankart ve dövizlerin ta-
þýndýðý mitingde, sýk sýk
“AKP saðlýða zararlýdýr”
sloganlarý atýldý. 

Uzun yürüyüþ kortejinin a-
laný doldurmasý oldukça za-
man aldý. Alana giren her grup
konuþmalarýn yapýlacaðý kür-
süden alkýþlarla anons edildi.
Beyaz önlükleri, beyaz þapka-
larý ve taþýdýklarý beyaz döviz-
lerle alaný dolduran binlerce
hekim, diþhekimi ve saðlýk
çalýþaný, mitingin adýný yansý-
týr biçimde bembeyaz bir gö-
rüntü oluþturdu. 

Gürsoy’un
konuþmasý

Yürüyüþ kortejinin bütü-
nüyle alana yerleþmesinin ar-
dýndan, mitingi düzenleyen 4
örgütün genel baþkanlarýnýn
konuþmalarýna geçildi. Ýlk o-
larak konuþan TTB Merkez
Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy, mitingin,
saðlýk hizmetlerini acýmasýz
piyasa kurallarýna teslim e-
denlere, ülkenin, halkýnýn sað-
lýðý üzerinden uluslararasý ilaç
ve teknoloji tekellerine kay-
nak aktaranlara karþý seslerini
yükseltmek için gerçekleþti-
rildiðini söyledi. Hekim ve
saðlýk çalýþanlarýnýn emeðini
ucuzlatmak için dýþarýdan he-
kim ithal etmeye kalkanlara,
saðlýk ocaklarýný kapatanlara,
aile hekimliðini saðlýðý özel-
leþtirmede araç olarak kulla-
nanlara, Genel Saðlýk Sigorta-
sý (GSS) ile yoksullara ek ver-
gi getirenlere, Denizli, Eski-
þehir, Edirne, Samsun’da ge-
çici görev adý altýnda arkadaþ-

larýný aile hekimliðine zorla-
yanlara, hastaneleri iþletme,
saðlýðý parasý olanlarýn alabil-
diði meta haline dönüþtüren-
lere karþý alanlarda olduklarý-
ný kaydeden Gürsoy, bu politi-
kalara karþý mücadele ettikle-
rini ve bu mücadelenin 14
Mart’ta gerçekleþtirilecek
“G(ö)REV” etkinliði ile de
sürdürüleceðini söyledi. 

Olumsuzluklarýn
faturasý saðlýkçýlara 

Hükümetin saðlýkta yaþa-
nan bütün olumsuzluklarýn fa-
turasýný hekimlere ve saðlýk
çalýþanlarýna çýkartmakta ol-
duðunu belirten Gençay Gür-
soy, 4 yýlýn sonunda buna bir
de “hekim yetersizliði” iddi-
alarýnýn eklendiðini kaydetti.
Gürsoy, Saðlýk Bakaný’nýn sü-
rekli olarak AB ülkeleri içinde
hekim sayýsý açýsýndan Türki-
ye’nin son sýrada olduðunu
tekrarladýðýný anýmsatarak,
“Bu sýralama içinde Ýngilte-
re Türkiye’den sadece iki sý-
ra yukarýdadýr. Ýngiltere’de
neden kimse hekim yetersiz-
liðinden söz etmiyor?” diye
konuþtu. 

“Hükümet konfüzyon
halinde” 

Hükümetin “Saðlýkta Dö-
nüþüm Programý”nýn sürekli
olarak hukuk engelleriyle tö-
kezlediðini ifade eden Gür-
soy, son olarak Cumhurbaþka-
ný Ahmet Necdet Sezer’in
Torba Yasa’nýn 5 maddesini
veto ettiðini anýmsattý. Bu ge-
liþme üzerine Torba Yasa’dan,
“ithal hekim” maddesinin
çekildiðini anýmsatan Gürsoy,
bu konuyla ilgili olarak Saðlýk
Komisyonu Baþkaný’nýn ayrý,
Saðlýk Bakaný’nýn ayrý, Baþ-
bakan’ýn ayrý açýklamalar
yaptýðýna dikkat çekerek,
“Hükümet týbbi ifadeyle
‘konfüzyon’ halindedir. Ne
yapacaðýný bilmez, kararsýz
bir durumdadýr. Bütün bu
geliþmeler Saðlýkta Dönü-
þüm Programý’nýn tüm un-
surlarýyla çöktüðünü gös-
termektedir. Hükümetin bu
inattan vazgeçmesi gerekir”
diye konuþtu. 

Mersin’de 400 YTL için
yoksul bir ailenin hapse gir-
mesini hatýrlatarak bunun so-
rumlusunun saðlýk çalýþanlarý
olmadýðýný ifade eden Gürsoy,
ayný zihniyetin hastaneleri, týp
fakültelerini görülmemiþ eko-
nomik çýkmaza soktuðunu, e-
ðitim yapýlamadýðýný, kadro

yetersizliðinin büyük boyutla-
ra ulaþtýðýný anlattý. Gürsoy,
AKP’nin kadrolaþmasýnýn ve
tabip odalarýna tahammülsüz-
lüðün artýk saldýrganlýk boyu-
tuna ulaþtýðýný belirterek, kýsa
süre önce Ankara’da Saðlýk
Bakanlýðý’na yakýnlýðý ile bili-
nen Atatürk Eðitim ve Araþtýr-
ma Hastanesi’nde basýn açýk-
lamasý yapan Ankara Tabip O-

dasý yöneticilerine hastanenin
özel güvenlik görevlilerinin
saldýrmasýna tepki gösterdi.
Gürsoy, Hatay’da da AKP’li
Belediye Baþkaný’nýn, hekim-
lerin kullandýðý binayý gece-
kondu gibi buldozerle yýkma-
sýný kýnadý. 

Gençay Gürsoy, son olarak
tüm saðlýk çalýþanlarýnýn 14
Mart’ta g(ö)revde olacaklarýný
duyurdu ve tüm vatandaþlar-
dan kendi saðlýk haklarý için
bu eyleme destek vermelerini
istedi. 

Saðlýk hizmetleri
ticarileþti 

Gürsoy’un ardýndan söz a-
lan TDB Baþkaný Celal Kor-
kut Yýldýrým, “Saðlýk çalýþan-
larý olarak saðlýk hizmetle-
rinin piyasalaþtýrýlmasýna ve
emeklerinin sömürülmesine
karþý alanlarda olduklarýný”
söyledi. Devletin vergisini ö-
deyen sigortalýlara diþ saðlýðý
hizmeti verilmediðini kayde-
den Yýldýrým, AKP Hüküme-
ti’nin beþinci yýlýna girdiðini,
fakat adaleti saðlayamadýðýný
söyledi. 

SES Genel Baþkaný Kök-
sal Aydýn, bu ülkenin aydýnlýk
geleceði için meydanlara çýk-
týklarýný söyledi. Her geçen
gün müþteri haline getirilen
70 milyon için alanda olduk-
larýný kaydeden Aydýn, hükü-
metin, saðlýk hizmetlerini ti-
carete dönüþtürmeye çalýþtýðý-
ný kaydetti. 

DÝSK’e baðlý Dev Saðlýk-
Ýþ’in Baþkaný Doðan Halis de
saðlýktaki taþeronlaþtýrmaya
karþý Adana, Mersin, Diyarba-
kýr ve Ankara’dan taþeron iþ-
çilerle birlikte alanda oldukla-
rýný ifade etti. 

Konuþmalarýn ardýndan
AKP’nin yýkým politikalarýna
karþý mücadele etmek ve 14
Mart’ta G(ö)REV’de olmak i-
çin alandakilerin katýlýmýyla
“and” okundu. Miting, Suavi
ve Grup Kibele’nin konserle-
ri eþliðinde çekilen halaylarla
sona erdi.

Beyaz kirlenmeyecek

- Aile Hekimliði pilot uy-
gulamalarý baþka illere yay-
gýnlaþtýrýlmamalýdýr. Bugüne
kadar aile hekimliði pilot uy-
gulamalarýnýn baþladýðý iller-
de yaþananlar tüm açýklýðý ile
kamuoyuyla paylaþýlmalýdýr.
Pilot uygulamanýn baþladýðý
illerde zorla geçici görevlen-
dirmelerle aile hekimi yapýl-
mak istenen meslektaþlarýmý-

zýn maðduriyetlerine son ve-
rilmelidir. 

- Saðlýk ocaklarý toplumun
malýdýr, kapatmak yerine
kentsel alanlar baþta olmak ü-
zere ihtiyaç olan bölgelere ye-
nileri inþa edilmeli, mevcutla-
rýn eksiklikleri giderilmelidir. 

- Birinci basamakta görev
yapan saðlýk çalýþanlarýna ka-

lýcý, özlük haklarýna yansýyan
“Birinci Basamak Tazmina-
tý” ödenmelidir. 

- Basamaklandýrýlmýþ sað-
lýk hizmeti modeli benimsen-
meli ve sevk zinciri iþletilme-
lidir. 

- Saðlýk personeli tanýmla-
nan iþi dýþýnda deðil, asli uð-
raþ alanlarýnda görevlendiril-
melidir.

11 Mart “Beyaz Miting”

“Beyaz Çaðrý”nýn dile getirdikleri:

1 Mart “Beyaz Çaðrý”

Adana

Kocaeli

Ankara
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Dr. Hüseyin
Darýcý yaþamýný
yitirdi

Týp Dünyasý - ADANA -
Adana Tabip Odasý’nýn
Yönetim ve Denetleme
Kurulu üyeliði görevlerin-
de bulunmuþ olan Dr. Hü-
seyin Darýcý, 2 Nisan
2007 günü geçirdiði kalp
krizi sonucu yaþamýný yi-
tirdi. Dr. Hüseyin Darýcý,
1955 yýlýnda Gazian-
tep’in Ýslahiye ilçesinde
doðdu. Çukurova Üniver-
sitesi Týp Fakültesi’nden
1982 yýlýnda mezun olan
Darýcý, 1996-1998 yýlla-
rýnda Adana Tabip Odasý
Yönetim Kurulu üyeliði,
2000-2002 ve 2004-
2006 yýllarýnda Adana
Tabip Odasý Denetleme
Kurulu üyeliði görevlerin-
de bulundu. 2003-2005
ve 2005-2007 yýllarýnda
Pratisyen Hekimlik Derne-
ði Adana Þube Yönetim
Kurulu üyeliði yaptý. Ha-
len Adana Büyükþehir Be-
lediyesi Saðlýk Ýþleri Mü-
dürlüðü’nde çalýþmakta
olan Dr. Hüseyin Darýcý
evli ve 2 çocuk babasýydý 

8 Mart
etkinlikleri

Türk Tabipleri Birliði
Kadýn Hekimlik ve Kadýn
Saðlýðý Kolu üyeleri, An-
kara Kadýn Platformu’nca
düzenlenen 8 Mart etkin-
liklerine katýldýlar. Türk
Tabipleri Birliði’nden 8
Mart Dünya Kadýnlar Gü-
nü nedeniyle yapýlan a-
çýklamada, “8 Mart’ýn ö-
zünü, kadýnlarýn mücade-
le geleneðini ve azmini u-
nutmadan, “Ekmek, gül
ve özgürlük” için, demok-
ratik taleplerin dile getiril-
diði bir platform olarak
deðerlendirmek gerektiði-
ne inanýyor, tüm kadýnla-
rýn 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü’nü kutluyoruz” de-
nildi. 

Dilovasý’na
dikkat! 

Týp Dünyasý - KOCAELÝ
- Türk Tabipler Birliði Mer-
kez Konsey Baþkaný Prof.
Dr. Gençay Gürsoy, Dilo-
vasý’ndaki çevre kirliliði
envanterinin açýklanmasý-
ný istedi. Beldedeki kanser
oranýnýn ülke genel orta-
lamasýnýn neredeyse 3
katýna ulaþtýðýna dikkat
çeken Gürsoy, ancak bu-
na iliþkin hiçbir veri ve en-
vanter çalýþmasý bulun-
madýðýný söyledi. Gürsoy,
TTB’nin bu konuda çalýþ-
ma yürüttüðünü bildirdi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi-
ne baðlý Dilovasý belde-
sinde beraberindeki TTB
heyeti ile birlikte incele-
melerde bulunan Gençay
Gürsoy, Dilovasý’nda bir
çevre felaketi yaþandýðý-
nýn çok açýk ve belli oldu-
ðunu belirtirken, “Aslýnda
Türkiye’de sadece Dilova-
sý’nda çevre sorunu ya-
þanmýyor ama aðýr metal
yoðunluðu üzerinden,
çevre sorunu olan diðer
bölgeler ile karþýlaþtýrýldý-
ðýnda Dilovasý’nýn ikinci
bir örneði yok” diye ko-
nuþtu.

Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabiple-
ri Birliði’nce düzenlenen “Beyaz Eylemler”
kapsamýnda 5-9 Mart tarihleri arasýnda, he-
kimler ve saðlýk çalýþanlarýnýn Saðlýk Bakan-
lýðý’nýn uygulamalarýna bakýþýný ölçebilmek
amacýyla “Beyaz Referandum” gerçekleþti-
rildi. Türkiye çapýnda çeþitli saðlýk kuruluþ-
larýnda gerçekleþtirilen referandumda 36 bin
290 saðlýk çalýþaný Saðlýk Bakanlýðý’nýn uy-
gulamalarýna “hayýr” derken, destekleyenle-
rin sayýsý ise 442’de kaldý.

Beyaz Referandum kapsamýnda saðlýk ça-
lýþanlarýna “Tüm saðlýk çalýþanlarýna gü-
vencesiz-geleceksiz istihdam getiren iþlet-
meci anlayýþý destekliyor musunuz”, “Ni-
teliði önemsemeyen, ucuz iþgücü amaçlý
‘ithal hekim’ giriþimini destekliyor musu-
nuz”, “Anestezi teknisyenlerine yetkisiz

sorumluluk verilmesini ve radyoloji çalý-
þanlarýnýn mesai artýþýný destekliyor mu-
sunuz”, “Sorumluluðu hekime fatura eden
kaskocu sigorta anlayýþýný destekliyor mu-
sunuz”, “Kadrolaþmayý esas alan saygýsýz,
hürmetsiz yönetici tutumu destekliyor
musunuz” sorularý yöneltildi. 

Tüm sorularýn ayrý ayrý oylandýðý referan-
dumda, her soruya verilen evet ve hayýr oyla-
rýnýn ortalamasý alýndý. Bunun sonucunda, 36
bin 290 hekim ve saðlýk çalýþanýnýn saðlýk or-
tamýný tahrip eden uygulamalara hayýr dedi-
ði, evet diyenlerin ise 442’de kaldýðý belir-
lendi. Referandumun sonuçlarý 12 Mart günü
TTB’de düzenlenen ve 11 Mart Mitingi’nin
deðerlendirildiði basýn toplantýsýnda açýklan-
dý.

Týp Dünyasý - ANKARA -
Saðlýk alanýnda yaþanan sorun-
lara karþý 1 Mart’ta baþlatýlan
“Beyaz Eylemler”, 14 Mart
günü tüm Türkiye çapýnda ger-
çekleþtirilen “Beyaz
G(ö)REV” etkinliði ile son bul-
du. Coþkuyla gerçekleþtirilen
Beyaz Eylemler’in bu son hal-
kasýna, eylemlerden rahatsýz o-
lan Saðlýk Bakaný Recep Ak-
dað’ýn gölgesi düþtü. 11 Mart
günü gerçekleþtirilen mitinge
katýlýmýn büyüklüðünden tedir-
gin olan Akdað, GöREV eyle-
mine katýlacak hekim ve saðlýk
çalýþanlarýný basýn kuruluþlarý a-
racýlýðýyla, açýkça tehdit etti. 

ANKARA:Ankara’da diðer
hastanelerden gelen hekimler
ve saðlýk çalýþanlarý sabah saat-
lerinden itibaren Numune Eði-
tim ve Araþtýrma Hastanesi’nin
bahçesinde toplanmaya baþladý-
lar. Burada vatandaþlara “Be-
yaz Eylemler” ile ilgili bildiri
ve broþür daðýtan hekimler ve
saðlýk çalýþanlarý, yapýlan eyle-
min amacýný anlattýlar. 

Numune Hastanesi önünden
saat 11.30 itibarýyla Saðlýk Ba-
kanlýðý’na doðru yürüyüþe ge-
çen saðlýk çalýþanlarý, yürüyüþ
sýrasýnda sýk sýk polisin engelle-
mesiyle ve yürüyüþe müdahale-
siyle karþýlaþtýlar. Hekimler ve
saðlýk çalýþanlarýnýn yaný sýra,
eyleme destek veren çeþitli ör-
gütlerin temsilcilerinin de katýl-
dýðý yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk,
“Saðlýkçýya deðil, çetelere ba-
rikat”, “Direne direne kaza-
nacaðýz”, “Saðlýk haktýr satý-
lamaz” sloganlarý atýldý. 

Polisin engellemesi nedeniy-
le normalden daha uzun süren
yürüyüþ, Saðlýk Bakanlýðý ö-
nündeki Abdi Ýpekçi Parký’nda

noktalandý. Burada, yürüyüþü
düzenleyen Ankara Tabip Odasý
(ATO), Saðlýk ve Sosyal Hiz-
met Emekçileri Sendikasý
(SES) ve Dev-Saðlýk Ýþ adýna
Ankara Tabip Odasý (ATO)
Baþkaný Dr. Önder Okay ve A-
TO Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Vahide Bilir konuþma yaptýlar.
Yapýlan ortak açýklamada,
“Tüm halkýmýzý ilgilendiren,
saðlýk hakkýný yok eden, sos-
yal güvenliði yaðmalayan, ge-
leceðimizi saðlýksýz ve güven-
cesiz kýlacak yýkým politikala-
rýna karþý görevdeyiz ve göre-
vimizin baþýnda olmayý sür-
düreceðiz. Halkýmýzý da bi-
zimle birlikte saðlýk hakkýna
sahip çýkmaya davet ediyo-
ruz” denildi. 

CHP Ordu Milletvekili ve
TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma
ve Sosyal Ýþler Komisyonu üye-
si Sami Tandoðdu, KESK Ge-
nel Baþkaný Ýsmail Hakký
Tombul, TMMOB Baþkaný
Mehmet Soðancý da Ankara’da-
ki eyleme destek verenler ara-
sýnda yer aldýlar. 

Saðlýk Bakaný Recep Ak-
dað’ýn, açýkça tehdit etmesine
karþýn, Ankara’da pek çok has-
tanede “G(ö)REV” etkinliði
yerine getirildi. Saðlýk Baka-

ný’nýn tehdidi, “meslektaþlarý”
olan hekimler tarafýndan tep-
kiyle karþýlandý. 

ÝSTANBUL: Ýstanbul Cer-
rahpaþa Týp Fakültesi’nde yo-
ðun bakým, acil servis, çocuk,
hamile, kemoterapi ve diyaliz
hastalarý dýþýndaki poliklinikler-
de saðlýk hizmeti verilmedi. Sa-
bah saatlerinde Okmeydaný E-
ðitim ve Araþtýrma Hastanesi
bahçesinde toplanan hekimler
ve saðlýk çalýþanlarý, saðlýk ve
özlük haklarý, iþ güvencesi ve
meslek onuru için eylem yap-
týklarýný açýkladýlar. Burada ya-
pýlan basýn açýklamasýnda Sað-
lýkta Dönüþüm Programý’nýn
geri çekilmesi istendi. 

ÝZMÝR: Aile hekimliði pilot
uygulamasýnýn baþlatýlacaðý Ýz-
mir’deki “G(ö)REV” etkinli-
ðinde saðlýk ocaklarý öne çýktý.
Ýzmir’deki saðlýk ocaklarýnýn
büyük bölümünde “G(ö)REV”
etkinliði yerine getirilirken, bu-
lunduklarý kurumlardan yürü-
yüþe geçen hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý öðle saatlerinde
Cumhuriyet Meydaný’nda top-
landýlar. Burada yapýlan basýn
açýklamasýnda “Saðlýk ocakla-
rýmýza sahip çýkýyoruz” denil-
di. Ýzmir’deki eyleme vatandaþ-
larýn da desteði büyük oldu.

Týp Dünyasý - ANKARA -
TTB Merkez Konseyi,
“G(ö)REV” etkinliðinin ar-
dýndan bir yazýlý açýklama ya-
parak, Saðlýk Bakaný Recep
Akdað’ýn açýk tehdidine kar-
þýn, “Beyaz G(ö)REV”in coþ-
kuyla gerçekleþtirildiðini bil-
dirdi.

TTB’den yapýlan yazýlý a-
çýklamada, hekimlerin bu yýl
14 Mart Týp Bayramý’ný “Be-
yaz G(ö)REV” ile kutladýkla-
rý belirtilerek, saðlýk çalýþanla-
rýnýn kendilerini tehdit eden
Saðlýk Bakaný’na olan tepkile-
rini hastanelerde, saðlýk ocak-

larýnda, polikliniklerde ve
meydanlarda gösterdiði ifade
edildi.   

GöREV etkinliðinin daha
önceden ilan edilen kurallar
çerçevesinde gerçekleþtirildi-
ðine yer verilen açýklamada
hiçbir saðlýk kuruluþunda so-
run yaþanmadýðýnýn altý çizil-
di. Açýklamada, hekimlerin
kendilerine yakýþan bir so-
rumluluk ve hassasiyetle ger-
çekleþtirdikleri etkinliði “kri-
minal” bir olay gibi algýlayýp
soruþturma açmakla tehdit e-
den ve savcýlýklara suç duyu-
rusunda bulunan Saðlýk Baka-

ný Akdað’ýn tavrýnýn antide-
mokratik ve çaðdýþý olduðu
vurgulanýrken, “Hekimlik ve
saðlýk ortamýmýz büyük so-
runlarýn içindedir ve bu so-
runlar savcýlýklara havale e-
dilerek çözülemediði gibi,
üstü de örtülemez” denildi.
Açýklamada ayrýca,  

G(ö)REV etkinliðine des-
tek veren vatandaþlara ve tüm
kuruluþlara, etkinliðin kamuo-
yuna duyurulmasýnda aracý o-
lan basýn mensuplarýna da te-
þekkür edildi.

14 Mart etkinlikleri…

5-9 Mart “Beyaz Referandum”

Týp Dünyasý - ANKA-
RA - Saðlýk alanýnda yaþa-
nan olumsuzluklara tepki
göstermek amacýyla bu yýl
bir eylem programýyla karþý-
lanan 14 Mart Týp Haftasý,
tabip odalarýnýn son derece
geniþ kapsamlý etkinlikleri i-
le de her yýl olduðu gibi zen-
ginleþtirildi. 

14 Mart Týp Haftasý ne-
deniyle tabip odalarýnca ger-
çekleþtirilen etkinliklerden
bazýlarý þöyle: 

ÝSTANBUL:Ýstanbul Ta-
bip Odasý, 13 Mart günü Ýs-
tanbul Üniversitesi Týp Fa-
kültesi’nde geçtiðimiz yýl
bir hasta yakýný tarafýndan
öldürülen Prof. Dr. Göksel
Kalaycý anýsýna “Hekimler
ve Saðlýk Çalýþanlarýna
Yönelik Þiddet” konulu bir
panel gerçekleþtirdi. 

14 Mart günü “GöREV”
etkinliði öncesinde, 14 Mart
Anýtsal Töreni’nin gerçek-
leþtirildiði Ýstanbul’da, ayný
gün “Uzmanlýk Eðitiminde
Kurumlararasý Ýþbirliði E-
ðitici ve Eðitilen Gözüyle
Afiliasyon Paneli Týp Eði-
timi ve Saðlýk Politikalarý
Tartýþmalarý” konulu bir
toplantý gerçekleþtirildi. 

“12 Eylül Süreci Önce-
si/Sonrasý TTB ve ÝTO Sü-
reci”ni konu alan panel 15
Mart günü ÝTO Sevinç Öz-
güner toplantý salonunda ya-
pýldý. 

Bu etkinlikleri, 17 Mart
günü Ýstanbul Üniversitesi
Cerrahpaþa Týp Fakülte-
si’nde gerçekleþtirilen, mes-
leðinde 25, 40, 50, 60 ve 70.
yýlý dolduran hekimler için
düzenlenen Hizmet Plaket
Töreni izledi. 

14 Mart haftasýnda ayrýca
satranç ve briç turnuvasý ile
çeþitli dallarda verilen ödül-
lerin törenleri gerçekleþtiril-
di. 

ANKARA: Ankara Ta-
bip Odasý’nca düzenlenen
14 Mart etkinlikleri kapsa-
mýnda 12 Mart günü Ankara
Üniversitesi Morfoloji Bina-
sý’nda Kardeþ Türküler
Konseri gerçekleþtirildi. 13
Mart günü, meslekte 40, 50
ve 60. yýlýný dolduran he-
kimlere verilen plaket töre-
ninin ardýndan, 15 Mart Gü-

nü Ankara Tabip Odasý Ka-
dýn Komisyonu’nun düzen-
lediði “Onlarý Kim Öldür-
dü” adlý tiyatro oyununun
gösterimi yapýldý. 17 Mart
günü gerçekleþtirilen “Özel
Hastaneler Sempozyumu”
ve düzenlenen Briç Turnu-
vasý 14 Mart etkinliklerini o-
luþturdu. 

ADANA: Adana Tabip
Odasý’nca düzenlenen 14
Mart etkinlikleri kapsamýn-
da 12 Mart Pazartesi günü
Dr. Iþýn Kocabaþ, Dr. Öz-
gür Kocabaþ ve Dr. Resmi-
ye Kaya’nýn “Küba Ýzle-
nimleri” konulu dia gösteri-
leri ve söyleþileri vardý. Din-
leyici ve izleyicilere Kü-
ba’dan izlenimlerini anlattý-
lar.

13 Mart Salý günü ulusla-
rarasý ödüllü fotoðraf sanat-
çýsý Dr. Sefa Ulukan’ýn “En
Yakýn Çin Sincan” konulu
dia gösterisi ve söyleþisi
vardý. Dr. Ulukan Çin-Sin-
can bölgesi boyunca yaþa-
yan Uygur Türklerinin yaþa-
mýný renkli fotoðraf karele-
riyle sundu.

14 Mart Çarþamba günü
Seyhan Otelinde geleneksel
Týp Balosu yapýldý.

15 Mart Perþembe günü
“112 ve Acil Servis Hekim-
lerinin Hukuki Sorumlu-
luklarý” baþlýklý panel dü-
zenlendi. 

16 Mart Cuma günü Ada-
na Eczacýlar Odasýnda Dr.
Ali Ýhsan Ökten’in sundu-
ðu “Saðlýk Hizmeti Alma-
nýn ve Vermenin Riskleri”
ve Dr. Özcan Yýlmaz’ýn sun-
duðu “Performans-2 ve
Saðlýkta Manzara-i Umu-
miye” konulu söyleþileri ya-
pýldý. 

17 Mart 2007 Cumartesi
günü Adana’da profesyonel
veya amatör olarak fotoðraf
sanatý ile uðraþan doktorla-
rýn çektiði karma fotoðraf
sergisi açýldý. 

Sergiye Dr. Sefa Ulu-
kan, Dr. Haluk Uygur, Dr.
Murat  Ali Hersekli, Dr.
Abdülhakim Arýsoy, Dr.
Sezgin Güvel, Dr. Mahmut
Yýldýz, Dr. Ali Ýhsan Ök-
ten, Dr. Ercan Altun, Dr.
Selçuk Aslan, Dr. Nurettin
Özdener, Dr. Zahit Taþkýn,

Dr. Ýlyas Acar, Dr. Can E-
ren, Dr. Dilek Eren, Dr.
Resmiye Kaya deðiþik ko-
nularda üçer adet fotoðrfla
katýldýlar. Sergi 10 gün sü-
reyle açýk kaldý.

18 Mart Pazar günü
“Kahvaltýda Hekim Buluþ-
masý” yapýldý. Pazar günü
hekimler aileleriyle birlikte
sabah kahvaltýsýnda bir ara-
ya geldiler. 

20 Mart Salý günü Adana
Tabip Odasý Týp Öðrenci
Kolu’nun düzenlediði “Týb-
bi Etik” konulu sempozyum
yapýldý.

23 Mart Cuma günü de
TTB Merkez Konseyi Baþ-
kaný Prof. Dr. Gençay Gür-
soy’un ÇÜTF’de katýldýðý
“Hekim Örgütlenmesinde
Sorunlar” baþlýklý konuþ-
masý vardý. Ayný akþam Prof.
Dr. 

Gençay Gürsoy, SES
Baþkaný Köksal Aydýn ve
Pratisyen Hekimler Kolu
Baþkaný Dr. Hasan Deðir-
menci’nin katýldýðý “Aile
Hekimliði ve Genel Saðlýk
Politikalarý” konulu tartýþ-
ma programý yapýldý. Etkin-
likler kapsamýnda ayrýca
tavla, briç ve tenis turnuva-
larý yapýldý.

DÝYARBAKIR: Diyar-
bakýr Tabip Odasý’nýn Dr.
Füsun Sayek anýsýna bu yýl
ilk defa Týp Öðrencileri Pro-
je yarýþmasý düzenledi. Ya-
rýþmada ilk üçe girenlere ö-
dülleri 14 Mart Týp Bayramý
töreninde verildi. Proje ya-
rýþmasýnda birincilik ödülü-
nü, Göçmen Aslan “Týp A-
kademisi Öðrenci Kongre-
si” baþlýklý projesiyle, ikin-
cilik ödülünü Ömer Kardaþ
“Bir Yudumdan Çok Þey
Olur” baþlýklý projesiyle, ü-
çüncülük ödülünü de Önder
Kartý “Yaþasýn Çocuklar”
baþlýklý projesiyle kazandý-
lar. 

Diyarbakýr Tabip Oda-
sý’nca 1996 yýlýndan bu yana
verilen Barýþ Dostluk De-
mokrasi Ödülü bu yýl gaze-
teci-yazar Ece Temelku-
ran’a verildi. Ödül töreni 10
Mart 2007 Cumartesi günü
Büyükþehir Belediyesi Ti-
yatro Salonu’nda gerçekleþ-
tirildi.

14 Mart  “Beyaz G(ö)REV” 

Tehdide aldýrmadýlar

Ankara Tabip Odasý Baþka-
ný Dr. Önder Okay: 

Görevimizi yapmanýn huzuru için-
deyiz. Bunun karþýlýðýnda da yalnýzca
tehdit, cebir ve darpla karþýlaþtýk. Bu
aslýnda, saðlýkta dönüþüm programýný
savunanlarýn konuþacak argümanlarý
kalmadýðýnýn en güzel kanýtý. Böyle
bir kadronun, saðlýk gibi önemli bir a-
landa, saðlýkta dönüþüm programýný
yürütme iddiasýnda olmalarýný üzüntü
ve esefle karþýlamak lazým. Saðlýk
Bakaný’nýn 14 Mart günü takýndýðý tu-
tum, kendilerinin artýk bu alanda her-
hangi bir argümana sahip olmadýklarý-
ný, zora dayalý yaklaþýmlarý tercih et-
tiklerini gösterdi. Hekim ve saðlýk ça-
lýþanlarý dýþýndaki kesimlerin de sað-
lýk hakkýna sahip çýkmalarý, beyaz ey-
lemlerin halka ne kadar deðen, saðlýk

hakkýný bir þekliyle ülkenin gündemi-
ne getirmesi açsýndan da ne kadar ye-
rinde olduðunu gösteren bir durum ol-
du. Bu iki durum, saðlýk alanýnda bi-
zim söylediklerimizin, dilediklerimi-
zin kabul gördüðünü, Bakanlýðýn tutu-
mu ile 11 Mart mitinginin görkemini
yan yana koyduðumuzda;  söyleyecek
sözleri kalmamýþtýr. Bu etkinlikleri
tehditle örtmeye çalýþmanýn bir mana-
sý yok. Artýk bu alanda sözü biz söylü-
yoruz. Halen daha Saðlýk Bakanlý-
ðý’ndan tutarlý bir karþý argüman du-
yabilmiþ deðiliz. Steteskoplarýmýzý,
bu halkýn yüreðinden çekmeyecek ve
duyduklarýmýzý duymamazlýktan gel-
meyeceðiz.

Ýstanbul Tabip Odasý Baþ-
kaný Prof. Dr. Özdemir Ak-
tan: 

Beyaz eylemlerin 14 Mart hafta-
sýnda yapýlmasý duyurulabilirliðini
çok artýrdý. 14 Mart haftasýnda zaten
dikkatler saðlýða çevriliyor. Beyaz ey-
lemler de, saðlýkta yaþanan sorunlarýn
geniþ kesimlere duyurulmasýný saðla-
dý. Beyaz eylemlerde bir yol haritasý
çizilmiþti TTB tarafýndan… Buna
mükemmel þekilde uyduk. Ýki önemli
durum oldu bu süreçte; biri Anka-
ra’daki 11 Mart mitingi… Çok iyi bir
miting oldu. Ýkincisi; Ýstanbul Tabip
Odasý olarak biz her 14 Mart’ta Tak-
sim’de bir yürüyüþ gerçekleþtiriyoruz.

Bu yýl hava çok kötü olmasýna rað-
men inanýlmaz fazla katýlým oldu. Öð-
retim üyeleri cübbeleriyle katýldýlar,
medyanýn ilgisi çok büyüktü. Manþet
programýna buradan katýldýk. Eylem-
lerin topluma yayýlmasý açýsýndan
mükemmel oldu. Buradaki amaç so-
runlarý halka anlatmaktý. Ýþ býrakmada
hastalarý maðdur etmedik, baþarýyla
gerçekleþtirdik. Ayrýca þöyle güzel bir
þey de oldu; hem meslektaþlarýmýzdan
hem hastalarýmýzdan çok güzel tepki-
ler aldýk. Geçmiþte zaman zaman e-
leþtirildiðimiz oluyordu. Bu sefer
hepsi destekledi. Bu sürecin iyi bir ya-
ný da; tüm hastanelere gittik ÝTO ola-
rak. Birebir görüþme fýrsatý doðdu.

Gidilmedik hastane kalmadý. Toplan-
týlarýmýz için salon taleplerimizde hiç
engel çýkmadý; bunu da bir destek ola-
rak kabul ediyorum ben. Son derece i-
yi bir iþ yaptýðýmýzý düþünüyorum.
Bence bu etkinliklerimizin sonucunu
alýyoruz; Torba Yasa’da veto edilen
maddeler tekrar getirilmiyor, GSS er-
teleniyor. Savunduklarýmýz son dere-
ce doðru, bunu herkes görüyor. TTB
geçmiþ dönemlerinde yaptýklarýnda da
hep haklý çýktýðý için, biz bu tür ey-
lemler yaptýðýmýz zaman gerek med-
ya, gerek meslektaþlarýmýz “Bu hal-
kýn saðlýðý ile ilgilidir” diyorlar. Geç-
miþ dönemdeki edinimler bizi bugüne
getirdi. TTB’nin ve tabip odalarýnýn
saygýnlýðýný daha da artýrdý. Baský un-
suru olarak çok güçlü bir þekilde çýk-
týk bu süreçten.

14 Mart mesajlarý

Ankara

Ýzmir
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Soldan saða
1- Genellikle Uzakdoðu ülkelerinde

"B" vitamini eksikliðinden doðan bir
hastalýk - Soyundan gelinen kimse. 2-
Asya ile Avrupa'yý ayýran dað sýrasý -
Tombul, iri yapýlý. 3- Memet Baydur'un
bir tiyatro oyunu - "Ne feryat edersin …..
bülbül / Senin bu feryadýn gülþene kalsýn"
(Emrah). 4- Ýtici neden, güdü - Sýcaða ve
soðuða karþý dayanýklýlýðý kükürtle
artýrýlmýþ kauçuk. 6- Kuzu sesi -
Gümüþbalýðýnýn küçüðü - Çabuk ve kolay

kavrayan. 6- Yoksullara yiyecek
daðýtan hayýr kurumu - Niðde'nin
bir ilçesi. 7- Tören, merasim -
Anadolu'nun birçok yöresinde bul-
gur pilavýna verilen ad. 8- Ýnce ve
keskin ses - Bir filmi ya da tiyatro
oyununu yöneten kimse. 9- Týp
dinde frengiye verilen ad -
Japonlara özgü bir tür güreþ. 10 -
Bir etkinliðin geçici olarak durdu-
rulduðu süre - Kesilen aðacýn
yerde kalan kütük dibi - Parola. 11-
Burun iltihabý - Çýplak vücut resmi
- Temel, esas. 12- Müzik eþliðinde
yapýlan bir tür jimnastik hareketi -
Kurumuþ saplarýndan mobilya
yapýlan bambu türü.

Yukarýdan aþaðýya 
1- Hastalýk derecesinde yemek yeme

isteði - "Gizemli zatürree" de denilen akut
solunum yetersizliði sendromunun kýsa
yazýlýþý. 2- Týp dilinde derinin kanlanmasý-
na verilen ad - Kýzartýlmýþ ekmeði et
suyuyla haþlayarak yapýlan yemek. 3-
Ýstanbul'un bir semti - Yiyeceði ortaklaþa
saðlanan toplantý. 4- Uluslararasý Çalýþma
Örgütü'nün kýsa yazýlýþý - Yeryüzü parçasý
- "Yollar bir ……. daðlar düðüm / Çözüle

çözüle bitmez" (B.S. Erdoðan). 5- Bektaþi
ve Alevi þairlerinin tarikat konularýný dile
getirdikleri þiir türü -  Borsada belli mik-
tardaki hisse senedini belirtmekte kul-
lanýlan iþlem birimi. 6- Bir gýda maddesi -
"Çok hoþ" anlamýnda argo sözcük. 7-
Yunanistan'a ait bir ada - Sidiktorbasý. 8-
Cerahat - Bir renk - Kuran'ýn bölünmüþ
olduðu otuz parçadan her biri. 9- Yelken
devrinde irtibat hizmetlerinde kullanýlan
hýzlý ve hafif bir gemi - Bir peygamber.
10- Japonlarýn ulusal dini Þintoizm'in en
büyük güneþ tanrýçasý - Utanç duyma. 11-
Güneþ doðmadan önceki alaca karanlýk -
Oda içinde tuðla ya da taþtan yapýlmýþ
ocak. 12- Kansýz - "Akþamlar bir ……
gibi biterdi" (Attila Ýlhan). 

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

-Alo?
-Ýyi günler. Týbbi Bilimler Hizmet Ltd.Þti. yetkilisiyim.

Hastanenize iki adet cerrah gerekliymiþ. Bu iþ için ayýrdýðý-
nýz bütçeyi öðrenebilir miyim? 

-Döner dahil aylýk 4.000 YTL ayýrdýk. Cerrahýnýz var mý?
-Üç Genel Cerrah var. Biri deneyimli ikisi yeni uzman.

Ama ayýrdýðýnýz bütçe ile iki uzman hekim gönderemeyiz
size. Bir uzman gönderelim; nöbet, vardiya filan, uzun uzun
çalýþtýrýrsýnýz.

-Baþka Þirketlerle de bir görüþelim bulamazsak size dö-
neriz. Ýyi günler

-Ýyi günler Baþhekim bey, görüþmek üzere.
** **
Dönemini tamamlamasýna az bir zaman kalan AKP Hü-

kümeti, birinci basamakta aile hekimliði ile “özelleþtirme-
ye” baþladýðý saðlýk hizmetlerini ikinci basamakta da “dýþa-
rýdan satýn almak” için elinden geleni yapýyor. 

Bu politika yaþama geçerse yukarýdakine benzer diyalog-
larý çokça duyacaðýmýz kesin. Portföyündeki doktorlar ile
kamu saðlýk tesislerinin hizmet alým ihalelerine giren türlü
meslek sahipleri ile mesleksizler baþhekimlerle bu konuþ-
malarý yapacaklardýr. 

Önce Denizli’de açýldý ihale. Denizli Devlet Hastanesine
7 adet hekim ve 5 adet diðer saðlýk personeli hizmetinin sa-
týn alýnacaðý yönündeki ihale ile bu ihalenin dayanaðý olan
Saðlýk ve Yardýmcý Saðlýk Personeli Tarafýndan Yerine Geti-
rilmesi Gereken Hizmetlerin Satýn Alma Yoluyla Gördürül-
mesine Ýliþkin Esas ve Usuller, Türk Tabipleri Birliði tara-
fýndan açýlan dava sonucunda Danýþtay 5. Dairesi’nin
2004/4439 sayýlý kararla durdurulmuþtu. Ayný kararda Dev-
let Memurlarý Yasasýna eklenen, saðlýk hizmetinin satýn al-
ma yoluyla gördürülmesini saðlayacak, düzenlemenin de A-
nayasa’ya aykýrý olduðu belirtilerek Anayasa Mahkemesine
baþvurulmasýna karar verilmiþtir. 

Anayasa’nýn 138. maddesine göre “Yasama ve yürütme
organlarý ile idare, mahkeme kararlarýna uymak zorun-
dadýr; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarýný hiçbir
suretle deðiþtiremez ve bunlarýn yerine getirilmesini ge-
ciktiremez.”

Anayasa’nýn bu açýk hükmü ve Danýþtay 5.Dairesi tara-
fýndan saðlýk hizmetlerinin ancak kamu görevlileri eliyle ve-
rilebileceði kararýna karþýn devlet hastanelerinin saðlýk hiz-
meti alýmý ihaleleri yaptýklarý görülmektedir. Zira, Gebze
Fatih Devlet Hastanesine 2006 ve 2007 yýllarý için radyolo-
ji görüntüleme hizmeti alýnmasýna yönelik ihale ile dayana-
ðý Saðlýk Bakanlýðý Genelgesinin iptali istemiyle Saðlýk ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý tarafýndan Danýþtay
13.Dairesinde açýlan davada 8.1.2007 tarih ve 2006/3097 E.
sayýlý karala yürütmenin durdurulmasýna karar verilmiþtir.
Ayný þekilde Bursa Yýldýrým Belediyesi tarafýndan bazý týbbi
hizmetlerin satýn alýnmasýna yönelik açýlan ihale de Bursa
Diþhekimleri Odasý tarafýndan açýlan dava üzerine, Bursa
1.Ýdare Mahkemesi’nin  15.2.2007 tarih ve 2006/2607 sayý-
lý kararýyla durdurulmuþtur.

Hukuksal düzenlemeler ile yargý kararlarý uyarýnca, res-
mi saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn, memurlar ve diðer kamu
görevlileri eliyle gördürülmesi Anayasal zorunluluk olan,
saðlýk hizmetlerini dýþarýdan satýn almalarý hukuka aykýrýdýr.
Saðlýk hizmetinin satýn alýnmak suretiyle sunulmasýnýn sað-
lýk çalýþanlarýnýn kamu görevlisi olmaktan kaynaklanan hak-
lardan mahrum biçimde hizmet sunmalarýna yol açacaðý gi-
bi ihale süresiyle sýnýrlý hizmet sunulmasý saðlýk hizmet su-
numunun sürekliliði ilkesine de aykýrýdýr. 

Bütün bunlara karþýn, bir yanda saðlýk hizmetini satýn a-
larak sunmak için gerekli yasal düzenlemeler yapýlýrken öte
yanda reçetelerin denetlenmesi iþinin de dýþarýdan satýn alý-
nabileceðine iliþkin düzenlemeler Yurt Dýþý Çýkýþ Harcý ile
ilgili yasanýn içine gizlenerek çýkartýlýyor. Ýþi kökünden çö-
zecek hazýrlýk da inceden yürütülüyor ve hastanelerin iþlet-
melere dönüþtürülmesine iliþkin yasa da hazýrlanýyor!

Resim tamamlanýyor, pazar kuruluyor…

Avukat Mustafa Güler

hukuk
köþesi k

Pazar ola!…
Küresel ýsýnma da
yoksullarý vuracak

Uzmanlar, küresel ýsýnmanýn ölüm
oranýnda artýþa yol açacaðý ve bundan
en çok yoksullarýn etkileneceðini açýk-
ladý. 

Dördüncü raporlarýnýn ikinci bölü-
münü ortaya koymak üzere 2-4 Nisan
tarihlerinde Brüksel’de bir araya gele-
cek uzmanlar, sýtma ve deng hummasý
gibi tropikal hastalýklarýn yayýlacaðýný,
ishal, kötü beslenme, polen alerjisi, sý-
cak dalgalarý, fýrtýnalar, kuraklýk ve sel-
lerin bedelini insanlarýn ödeyeceðine
dikkati çekiyor. 

Uzmanlar, Avrupa’da 2003 yazýnda-
ki aþýrý sýcaklarýn 16 ülkede 70 binden
fazla kiþinin ölümüne yol açtýðýný da ha-
týrlatýyor. 

Þubat ayýndaki raporda 2100’e kadar
dünyanýn ortalama 1.8 ila 4 derece ýsý-
nacaðýný söyleyen Hükümetlerarasý Ýk-
lim Deðiþikliði Uzmanlar Grubu, 6 Ni-
san’da küresel ýsýnmanýn etkilerinin
bölgelere göre sonuçlarýný Brüksel’de a-
çýklayacak. 

Ýklim uzmanlarý, küresel ýsýnmanýn
etkilerinin herkes için ayný olmayacaðý
uyarýsýnda da bulunuyor. 

Örneðin en çok etkilenecek bölgele-
rin baþýnda Arktik geliyor çünkü iklim
deðiþikliði özellikle bu bölgeyi vuracak.
Ýklim deðiþikliðinden fazla etkilenecek
olan bir baþka bölgeyse Afrika. 

Uzmanlar, kýtada saðlýk sorunlarý,
salgýn hastalýklar, su sýkýntýsýnýn yaný sý-
ra kýyý bölgelerinde okyanus seviyesi-
nin yükseleceðini ve buna baðlý sýkýntý-
larý dile getiriyor. 

Ýnsan sorumluluðu 
Ýnsan faaliyetlerine baðlý sera etkisi

yaratan gazlar, 20’nci yüzyýlýn ortala-
rýndan itibaren dünyanýn sýcaklýk ortala-
masýnýn artmasýndan sorumlu. 

Son 50 yýldýr kaydedilen iklim deði-
þikliðini sadece doðal nedenlerle açýkla-
mak mümkün deðil. 

Atmosferde sera etkisi yapan gazla-
rýn yaþam süresi yüzünden, CO2’nin
geçmiþteki gelecekteki salýmý küresel ý-
sýnmayý ve deniz seviyesinin yükselme-
sini bin yýldan fazla bir süre daha artýr-
mayý sürdürecek. 

Yüzyýlýn sonunda sýcaklýklarýn
1980-1999’a nazaran 1.8 ila 4 derece
artmasý bekleniyor. En önemli sýcaklýk
artýþý kýtalarda beklenirken, Hint Okya-
nusunun güneyiyle Kuzey Atlantik’in
bazý yerlerinde daha az etki görüleceði
tahmin ediliyor. 

Grönland’daki buzullar yok olabilir 
Sanayileþme öncesi dönemin deðer-

lerine oranla 1.9 ila 4.6 derecelik ortala-
ma ýsýnmanýnsa deniz seviyesinin 7
metre civarýnda yükselmesine ve Grön-
land’daki buzullarýn uzun vadede tama-
men yok olmasýna yol açabileceði tah-
min ediliyor. 

Aþýrý sýcaklar, sýcak dalgalarý ve þid-
detli yaðýþlar sýk görülmeye devam ede-
cek. Gelecekte tropikal fýrtýnalar daha
yoðun görülecek. Yaðýþlar daha þiddetli
olacak, bununla birlikte bazý bölgelerde
azalacak. (31 Mart 2007 -  CNN)

Dünya Saðlýk
Örgütünden
“Ölüm Raporu”

Ülkeleri gelir gruplarýna göre üçe a-
yýran Dünya Saðlýk Örgütünün (DSÖ)
raporuna göre, geliþmiþ ülkelerde 14
yaþýn altýnda çocuk ölümleri yüzde 1’in
altýnda seyrederken, az geliþmiþ ülke-
lerde her üç çocuktan biri 14 yaþýna gel-
meden yaþama veda ediyor. 

DSÖ’nün resmi internet sitesinde
yayýnlanan rapor, ülkeleri Dünya Ban-
kasýndan alýnan gelir bilgilerine göre
“geliþmiþ”, “geliþmekte olan” ve “az
geliþmiþ” olmak üzere üç gruba ayýrýr-
ken, özellikle birinci grup ile ikinci
grup ülkeler arasýnda gerek ölüm ne-
denleri, gerekse ortalama ömür istatis-
tiklerinde çarpýcý farklýlýklar olduðu
gözler önüne seriliyor. 

Zenginin de fakirin de derdi
kalp 

Varlýklý ve yoksul ülkeler arasýnda
yaþam kalitesi, sosyal konular ve ölüm
nedenleri bakýmýndan ciddi farklýlar bu-
lunsa da koroner arter hastalýklarý her üç
grupta da ölüm nedenleri arasýnda ilk i-
ki sýrada yer alýyor. 

Geliþmiþ ülkelerde birinci ölüm ne-
deni koroner arter hastalýklarý, ikinci ö-
lüm nedeni ise felç ve beyin fonksiyon-
larýna iliþkin diðer hastalýklar olarak be-
lirlenirken, geliþmekte olan ülkelerde
bu hastalýklar yer deðiþtirerek ilk iki sý-
rayý alýyor. 

Az geliþmiþ ülkelerde de birinci ö-
lüm nedeni koroner arter hastalýklarý,
ancak ikinci sýrada diðer iki grupta daha
alt sýralarda yer alan solunum yollarý
enfeksiyonlarý yer alýyor. 

DSÖ’nün hazýrladýðý rapor, dünya
genelinde ölüm nedenlerinde ilk iki sý-
radaki benzerlikler olduðunu, buna kar-
þýlýk diðer ölüm nedenlerinde ülkenin
geliþmiþlik düzeyine baðlý olarak önem-
li farklýlýklar bulunduðunu gözler önüne
serdi. 

Rapora göre, geliþmiþ ülkelerde ö-
lüm nedenleri listesinde ilk onda yer al-
mayan HIV/AIDS, geliþmekte olan ül-
kelerde 4., az geliþmiþ ülkelerde ise 3.
en yaygýn ölüm nedeni. Bu durumun en

önemli nedeni, geliþmiþ ülkelerde gü-
venli cinsel iliþki oranýnýn fazla olmasý
ve geliþmiþ ülke vatandaþlarýnýn gerek
HIV tanýsýnýn konmasýnda gerekse ba-
ðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesine
yönelik tedavilerde daha fazla þansa sa-
hip olmalarý. 

DSÖ’nün raporu, geliþmiþ ülkelerde
trafiðin artýk canavar olmaktan çýktýðýný
da ortaya koyuyor. Az geliþmiþ ve geliþ-
mekte olan ülkelerde en yaygýn 10 ölüm
nedeni arasýnda yer alan trafik kazalarý,
geliþmiþ ülkelerin listesinde yer almý-
yor. 

Birinci ve ikinci grupta yer alan ül-
kelerde çeþitli kanser türleri sýralamada
yer alýrken, yoksul ülkelerde yaþayan ö-
nemli sayýda insan ise hala verem, sýtma
ve ishal gibi hastalýklar nedeniyle yaþa-
mýný yitirebiliyor. Az geliþmiþ ülkelerde
doðum ve doðum sonrasý komplikas-
yonlarý da geliþmiþ ülkelerin aksine ha-
la anne ve bebek saðlýðýný ciddi ölçüde
tehdit ediyor. 

Çeþitli hastalýklarýn tedavisi ve ya-
þam kalitesi bakýmýndan daha çok ola-
naða sahip olan geliþmiþ ülkelerde yaþa-
yanlarýn yüzde 70’i 70 yaþýn üzerinde
yaþama veda ederken, yoksul ülkelerde
bu oran her üç kiþiden birine kadar dü-
þüyor. 

Rapor, yoksulluk ve olanaksýzlýkla-
rýn en çok çocuklarý vurduðunu çok net
biçimde ortaya koyuyor. Geliþmiþ ülke-
lerde 14 yaþýn altýnda çocuk ölümleri
yüzde 1’in altýnda seyrederken, az ge-
liþmiþ ülkelerde her üç çocuktan biri 14
yaþýna gelmeden yaþama veda ediyor. 

Dünya genelinde her yýl ortalama 11
milyon çocuk, 5 yaþýn altýndayken ölü-
yor. Rakamlar, dünya genelinde ölen
çocuklarýn yüzde 98’inin geliþmekte o-
lan ve yoksul ülkelerde hayata gözlerini
yumduklarýný ortaya koyuyor. (Sendi-
ka.org - 28 Mart 2007)

Venezüella IMF’yi Latin
Amerika’dan kovuyor!

ABD Baþkaný George W. Bush, göç-
men politikasýyla ve Irak Savaþý’yla il-
gili sorulardan kaçarken Meksika’da o-
telinin protestocular tarafýndan taþlan-
masýyla beraber; Venezüela Baþkaný
Chavez ise kýtasal entegrasyon için bir-

çok antlaþma imzalayarak Latin Ameri-
ka turlarýný sona erdirdiler. 

Chavez’in yaptýðý antlaþmalarýn te-
mel noktalarýndan biri de Uluslararasý
Para Fonu’na (IMF) karþý alternatif bir
bölgesel banka kurmak oldu. Arjantin
Buenos Aires’te onbinlerce kiþiye yaptý-
ðý konuþmada Washington merkezli
IMF yerine sosyalist alternatife daya-
nan bir Güney Bankasý’ndan bahseden
Chavez, “Güney Bankasý ülkemize ve
kardeþ ülkelere dayatýlan ahlaksýz borç
çemberini kýrmamýzý saðlayacaktýr. Biz
Venezüella’da yabancýlara borçlarýmýzý
ödeyebilmek için sýnýrsýz kaynak aktarý-
mý yapmak zorunda kaldýk. Son 20-25
sene içinde ülkemizin zenginliðinden
dýþarýya transfer edilen kaynak 2.2 mil-
yar dolarý buluyor. Bu rakam alýnan
borcun üç katýndan daha fazla. Bundan
yedi yýl önce Güney Bankasý’ný sadece
ben savunuyordum, bu bankanýn bizim
uluslararasý finansman sistemimizin ye-
rine geçmesini istiyordum. Bugün çok
daha somut adýmlar atýyoruz. 15 gün
önce yaptýðýmýz antlaþmayla birlikte
Arjantin ve yarýn yapacaðýmýz antlaþ-
mayla beraber Bolivya, Güney Banka-
sý’na katýlýyorlar. Artýk Latin Amerika
ülkeleri IMF’nin emirlerine boyun eð-
mek zorunda deðil. Yaptýðýmýz þey bir
ilk adým atmaktýr, bu projeyi daha kap-
samlý ve güçlü hale getireceðiz. Borç-
landýrma yoluyla dünyayý yönetmeye
çalýþan ve aynaklarýmýzý durmaksýzýn
sömüren IMF ve Dünya Bankasý’na
karþý verilecek en anlamlý yanýtýn bu ol-
duðunu düþünüyorum” diye konuþmuþ-
tu. 

Arjantinli ekonomi uzmaný ve ya-
bancý borçlar üzerine çalýþan bir araþtýr-
macý olan Alan Cibils, Güney Banka-
sý’nýn ahlaki bozulmanýn, yolsuzluðun
hakkýndan gelmesi ve Latin Amerika ül-
kelerindeki ekonomik rezervlerin kuru-
ma ihtimali karþýsýnda tedbirli davran-
masý gerektiðini belirterek “Arjan-
tin’deki hükümet gibi hükümetlerin tü-
keticilik ve çürümenin önüne nasýl ge-
çebileceði halen cevaplanmayý bekle-
yen bir muamma” diye konuþtu. Res-
men Latinoamericano’ya baðlý uluslara-
rasý gazetecilerden Carlos Aznarez yap-
týðý açýklamada “Güney Bankasý’yla il-
gili ortak bir düþünce yok, her ülkenin
bu projeye farklý taraflardan baktýðýný
düþünüyorum. Chavez’in düþüncesi La-
tin Amerika ülkelerinin bir kaynak ha-
vuzu yaratarak fakir ülkeleri kalkýndýr-
masý, halklara karþýlýksýz yardýmlar sað-
lamasý. Oysa Brezilya ve Arjantin çok
daha kuþkucu bir bakýþ açýsýna sahipler.
Güney Bankasý projesi Venezüella’nýn
ideolojik tercihleri tarafýndan belirlene-
cek gibi görünüyor. Bolivya ekonomik
ittifaklara gereksinim duyduðu için bu
oluþuma dahil olur ancak Brezilya ile
Arjantin sadece flört etmekle yetinecek-
lerdir” dedi. 

Güney Bankasý dört ay içinde altya-
pýsýný tamamlayýp faaliyete geçiyor. Ve-
nezüella hükümeti, Nikaragua ve Ekva-
dor’un da yakýn zamanda kuruluþ ser-
mayesi 7 milyar dolar olan bankaya ka-
týlmasýný bekliyor. (Venezuelanaly-
sis/Latinbilgi -S.T. -16 Mart 2007)

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

Ýki hamlede mat

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

1-e4 e5
2-d4 exd4
3-Vxd4 Ac6
4-Ve3 g6
5-Fd2 Fg7
6-Ac3 Age7

7-0-0-0 0-0
8-f4 d5
9-exd5 Ab4
10-Fc4 Ff5
11-Fb3 Aexd5
12-Axd5 Axd5

13-Vf3 Vf6
14-c3 Ab4
15-Fc4 Va6
16-g4 Vxa2
17-Fe3 Fxc3
18-1 0

1-e4 c5
2-Af3 e6
3-d4 cxd4
4-Axd4 Ac6
5-Ac3 Vc7
6-Fe3 a6
7-Vd2 b5
8-f3 Axd4
9-Fxd4 Ae7
10-0-0-0 Ac6
11-Fe3 Fe7
12-h4 0-0

13-Þb1 Kb8
14-h5 b4
15-Ad5 exd5
16-exd5 b3
17-cxb3 Ab4
18-d6 Va5
19-a3 Vf5+
20-Þa1 Ac2+
21-Þa2 Ff6
22-Fa7 Ka8
23-Fd3 Ve5
24-Vxc2 Kxa7

25-Khe1 Vg5
26-Fxh7+Þh8
27-Fe4 Fb7
28-g4 a5
29-Vf2 Fxe4
30-Kxe4 Kb7
31-Ve2 Vb5
32-Kd3 Kbb8
33-f4 Þg8
34-g5 Fd8
35-Ke5 Va6
36-Ve4 Kb6

37-Ked5 Kc6
38-h6 a4
39-hxg7 axb3+
40-Þxb3 Þxg7
41-Kh3 Kg8
42-Kh7+ Þf8
43-Kxf7+Þxf7
44-Vf5+ Þg7
45-Vxd7+
Þg6
46-Ve6+
47-1 0

Yakýn tarihten maçlar
Short, N  (2686)  -  Lutz, C  (2640) 2003

Colburn - Blackburne  1892

ÇÖZÜM

1.Vf5           Tehdit  Kd4

1….Ab52.Ac5
1….Vd32.Ad4
1….Ae22.d3
1….Axd52.Vxf1

Unutulmaz maçlar
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AKP Hükümeti, 5. yýlýna
giriyor. Saðlýkta Dönüþüm
Programý adýyla yürüttükleri
“saðlýk reformu” da hýzla
sürmekte. Hükümet, saðlýk
alanýnda 1980’den beri sür-
mekte olan  dönüþüm çerçe-
vesinde, bazý önemli taþlarý
yerinden oynattý.

Saðlýðýn finansmanýna
ciddi bir müdahalede bulun-
du; 5510 sayýlý GSS Yasasý
çýkarýldý.  Bazý maddeleri A-
nayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. Kamu çalýþanlarýnýn,
özel saðlýk kurumlarýndan yararlanmasýna olanak veren
düzenlemeler yapýldý. Ayný baðlamda, “satýn alma yö-
netmeliði” çýkarýlarak, kamu kurumlarýnýn, destek hiz-
metlerin yaný sýra klinik hizmetleri de satýn almasýna yol
verildi. SSK Hastaneleri, 5283 sayýlý yasa ile Saðlýk Ba-
kanlýðý’na devredildi.  Yine, 5396 sayýlý yasa ile, kamu
saðlýk kurumlarýnýn, özellikle devlet hastanelerinin, uzun
süreliðine kiralanmasý yolunun önü açýldý. Birinci basa-
mak saðlýk hizmetleri alanýnda bir yasa (5258 sayýlý), iki
yönetmelik ve birçok yönerge çýkarýlarak, aile hekimliði
sistemi gündeme getirildi. Saðlýk çalýþanlarý için önce,
4924 sayýlý yasa ile “sözleþmeli personel” uygulamasý
yaygýnlaþtýrýlýrken, daha önce yürürlükten kaldýrýlan
mecburi hizmet yasasý tekrar uygulamaya sokuldu. 2003
yýlý 5 Kasým “beyaz eylemleri”nin ardýndan, “perfor-
mansa dayalý ücretlendirme” ye geçildi. SSK’lýlarýn
serbest eczanelerden ilaç almasý bir baþka deðiþiklik olur-
ken, yeþil kartlýlarýn ayaktan bakým hizmetlerinin de kar-
þýlanmasý diðer önemli geliþme oldu. Velhasýl, AKP Hü-
kümeti, 2003’e kadar daha yavaþ giden saðlýktaki deðiþi-
mi, kendi özel katkýlarý ile hýzlandýrmýþ oldu.

AKP Hükümeti’nin saðlýkta
dönüþtürdükleri

Þimdi, bakalým 2007 Mart ayý itibariyle, saðlýkta du-
rum nedir? AKP Hükümeti’nin saðlýktaki adýmlarý, nasýl
bir deðiþikliðe yol açtý? Bu deðiþiklikleri 5 baþlýkta topar-
layabiliriz:

1. Saðlýk harcamalarý, son 25 yýlýn en büyük meblaðý-
na ulaþmýþtýr. 1980’de 2.5 milyar dolar olan, 2002’de ise
10 milyar dolarý bulan saðlýk harcamalarý, 2004’de 19
milyar dolar sýnýrýna dayanmýþtýr (2005 ve sonrasýna iliþ-
kin toplam saðlýk harcamalarý bilgisine ulaþmak mümkün
olamamaktadýr). Toplam saðlýk harcamalarý içinde kamu-
nun payý, bu dönemde ciddi bir artýþ göstermiþ, 2002-
2004 arasýnda 8.7 milyar dolardan 16.3 milyar dolara
yükselmiþtir. Bu artýþta temel kaynak, sosyal güvenlik
kurumlarýnýn artan harcamalarý ile kamu saðlýk kurumla-
rýndaki döner sermayedir. (Soyer, 2006). 2004 yýlý sonra-
sý toplam saðlýk harcamasý bilgilerini, bu bilgilere “Sað-
lýk Bakanlýðý, TÜÝK, DPT ve diðer resmi web sayfala-
rýnda ulaþamadýðýmýz için”, burada aktaramýyoruz.

2. Bütçe saðlýk harcamalarý, 2004-2006 arasýnda nere-
deyse patlama yapmýþtýr. 2004’de 3.1 milyar YTL olan
bütçe saðlýk harcamalarý, 2006’da 5.3 milyar YTL’yi aþ-
mýþtýr. (TEPAV, 2007 a). Bu artýþ irdelendiðinde, aslan
payýnýn Yeþil Kart harcamalarý olduðu görülür. 2004’de
%19 olan yeþil kart harcamalarýnýn bütçe saðlýk harcama-
larý içindeki payý, 2006’da %57’ye dayanmýþtýr. Yani, hü-
kümet, yoksullar adýna yeniden kaynak daðýlýmýna müda-
hale etmiþ görünmektedir. Ayný süre zarfýnda, bütçe ilaç
harcamalarýnda bir tasarrufa gidildiði görülmektedir:
%43.4’ den, %14.3’ e.

Tablo 1: Bütçe Saðlýk Harcamalarý
(2004-2006) (TEPAV, 2007 a)

Bu gerçekleþen rakamlar, öngörülen rakamlarýn ol-
dukça üzerinde olmuþ, Hükümet, bu nedenle IMF tara-
fýndan eleþtirilmiþtir. Örneðin, 2004 yýlýnda öngörülen
Yeþil  Kart harcamalarýnýn %90’ ý gerçekleþirken,
2005’de öngörülen rakamýn %157’si, 2006’da ise
%192’si gerçekleþmiþtir. 

3. Saðlýk hizmeti sunumunda ciddi bir artýþ yaþanmýþ-
týr. Örneðin, hastanelerdeki poliklinik sayýsý 2001-2005
yýllarý arasýnda 120 milyondan, 187 milyona fýrlamýþtýr.
Ýlginç olan, yýllýk artýþ hýzlarýndaki patlamadýr: 2001-
2002 arasýnda Saðlýk Bakanlýðý ayaktan bakým hizmetle-
ri sadece %2.3 artarken, 2003-2004 arasýnda %41’e,
2004-2005 arasýnda ise %149’a týrmanmýþtýr. Yatan hasta
artýþ oranlarý da, benzer bir seyir izlemiþtir. Saðlýk ocak-
larýndaki hizmetlerdeki artýþ da, hastanelerden geri deðil-
dir. 2001’de 58 milyon olan saðlýk ocaðý poliklinik sayý-
sý, 2005’de 105 milyonu bulmuþtur. Ayný sürede, labora-
tuar iþlemleri %47, kiþi baþýna bebek izlem sayýsý %28
artmýþtýr. (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü, 2006;
Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, 2006)

Tablo 2: Saðlýk Bakanlýðý Hastanelerinde
Gerçekleþen Yýllýk Poliklinik ve Yatan
Hasta Sayýsý Artýþ Oranlarý (2001-2005)
(THGM, 2006 )

4. Hükümetin attýðý temel saðlýk adýmlarý konusunda,
toplumun memnuniyeti nasýldýr? Bu konuda, Milliyet
Gazetesinin 2007 baþýnda 30 ilde yaptýðý bir araþtýrmanýn
verileri var, elimizde. Çalýþmaya katýlanlarýn %63’ü
“SSK ve devlet hastanelerinin birleþmesi”ni olumlu
bulurken, %64’ü de “sosyal güvencesi olanlarýn, özel
saðlýk kurumlarýndan yararlanabilmesi”ni olumlu
bulmuþ. “Özel eczanelerden ilaç alabilmeyi” olumlu
bulanlarýn oraný, biraz daha yüksek: %68. Üstelik, Yeþil
Kartlýlarda bu oran, %80!i bulmakta. Öz olarak, araþtýr-
maya katýlanlarýn 2/3’ünün, özellikle de yoksul kesimle-
rin, AKP Hükümeti’nin saðlýktaki adýmlarýndan memnun
olduðunu söyleyebiliriz. (Milliyet Gazetesi Araþtýrmasý,
2007)

5. Saðlýk çalýþanlarý ve hekimlerin durumuna gelince,
1990-2003 arasýnda reel gelirlerde-kamu ve özel-azalma
olduðunu söylemek durumu özetlemekte. Ancak “per-
formans” uygulamasýndan sonra, özellikle hekimlerin
gelirlerinde ciddi bir düzelme saðlanmýþtýr. Örneðin,
2005 yýlý ortalama uzman hekim performans geliri-maaþ
dýþýnda- 2850 YTL, 2006’da 3830 YTL kadar olmuþtur.
Reel gelirleri 1990-2002 arasýnda gerileyen hekimlerin,
genel olarak “performans” sonrasý aldýklarý gelirden
hoþnut olduðu söylenebilir.(Saðlýk Bakanlýðý, 2007)

Ýþin aslý nedir?
Özetle, tablo bu. Çok tozpembe oldu, deðil mi? Peki-

yi, o zaman gerçekten durumun bu kadar “pembe” olup
olmadýðýný irdeleyelim.

1. Kamu finansmanýna yüklenerek, toplam saðlýk har-
camalarýnýn artýrýlmasýnýn saðlýk hizmeti üretimine katký-
sýnýn kriteri, saðlýk yatýrýmlarýnýn artýrýlmasýdýr. Oysa, ge-
rek son 20-25 yýllýk saðlýk yatýrýmlarý, gerekse AKP Hü-
kümeti dönemi verilerine bakýldýðýnda kamu saðlýk yatý-
rýmlarýnýn durma noktasýna geldiði, dolayýsý ile kamu
saðlýk kurumlarýnýn çökme durumuna geldiði görülür.
Kamu saðlýk finansmaný artýþý, saðlýk hizmeti üretimine
yansýmamýþtýr.

Tablo 3 Temel Saðlýk Hizmetleri Genel
Müdürlüðü Bütçesi Ýçinde Yatýrým
Harcamalarý Oraný (2001-2005)
(TSHGM, 2006)

2. O zaman, artan bu para nereye gitmiþtir? Özel sað-
lýk sektörüne. 2000 yýlýnda %24 oranýnda hesaplanan ka-
mudan özele kaynak aktarýmý, 2003’de %37’ye ve
2005’de %47’ye ulaþmýþtýr. Yani, yaklaþýk 20 milyar do-
larlýk saðlýða akan paranýn yarýsý, özele akýtýlmýþtýr. Mal
ve hizmet alýmlarý üzerinden aktarýlan bu para, bir “mo-
del” haline gelmiþtir. Üstelik bu model, tüm kamu hiz-
metleri için geçerli kýlýnmýþtýr. Kamu hizmeti artýk, ka-
munun gördüðü bir hizmet olmaktan çýkmýþ, kamunun
gördürdüðü/satýn aldýðý hizmete dönüþmüþtür: kamu hiz-
metinin metalaþmasý. (Soyer, 2006)

3. Bu sürecin en temel bileþeni, SSK olmuþtur. SSK ü-
zerinden satýn alma modeli geliþtirilmiþtir. 191995’de
%20’lerde olan SSK’nun hizmet satýn alma oraný devir-
den sonra, %95’lere vurmuþtur. Bunun anlamý, SSK’nýn
kaynaklarýnýn talan edilmesidir. Çünkü, devirle birlikte,
SSK’ya yüklenen ek yük 6 katrilyon YTL’ yi aþmýþtýr.
2004’de 6.5 katrilyon YTL’yi aþan SSK saðlýk harcama-
larý, 2006’da 9.5 katrilyon YTL sýnýrýna dayanýrken, SSK
ilaç harcamalarý ayný dönemde 2.7 katrilyon YTL’ den
4.8 katrilyon YTL’ ye fýrlamýþtýr.(Zencir, 2007)

4. Bu sürecin doðal bir baþka bileþeni, ilaç ve tekno-
loji harcamalarýndaki patlama olmuþtur. Tüketici fiyatla-
rý ile 2004’de 4.1 milyar dolar olan toplam ilaç harcama-
larý, 2005’de 9 milyar dolarý bulmuþtur. Bu miktarýn 3
milyar dolarlýk kýsmý, doðrudan ithalattýr. Üretimin iyice
sýnýrlandýrýldýðý ve bütünüyle ithalata dayalý bir ilaç sek-
törü oluþturulmuþtur. Yine, kamunun bu harcamalardaki
payý, oldukça yüksektir. 1999’da 1 milyar YTL’nin biraz
altýnda gerçekleþen kamu ilaç harcamalarý, 2006’da 10
milyar YTL sýnýrýna dayanmýþtýr. (ATO, 2006; Saðlýk Ba-
kanlýðý, 2007)

Tablo 4 Kamu Ýlaç Harcamalarý-
milyon YTL (1999-2007)
(Saðlýk Bakanlýðý, 2007)

5. Burada bir çeliþki yok mu? Resmi raporlarda, ilaç
harcamalarýnýn kýsýldýðý, yani tasarrufa gidildiði yazar-
ken, burada kamu ilaç harcamalarýnýn arttýðý ifade edili-
yor. Ya yeþil kart artýþý ile, yoksullarýn kayýrýldýðý mese-
lesi? Bunun mali analistlerden öðrenerek yanýtlýyoruz:

Resmi raporlarda/belgelerde, kamu kurumlarýnýn (SSK,
ES, Bütçe, vb) kamu saðlýk kurumlarýna (Devlet hastane-
leri, üniversite hastaneleri, vb) olan borçlarý yer alma-
makta, dolayýsý ile gerçekler yansýtýlmamaktadýr. 2006 i-
tibarýyla, kamu kurumlarýnýn devlet ve üniversite hasta-
nelerine olan borçlarý 5 milyar YTL’ yi aþmýþtýr. Bu borç,
söz konusu saðlýk kurumlarýnýn, zaten kýrýlgan hale geti-
rilen yapýsýný, birçok kuruma borçlanmasý nedeniyle da-
ha da zora sokmaktadýr. Bu konuda uzman kuruluþlardan
birinin raporunda aynen þöyle yazmaktadýr: “…2006 yýlý
bütçesinde bazý harcamalarýn, 2004 ve 2005 yýllarýnda
olduðu gibi tahakkuk sürecinin tamamlanmayýp ö-
denmemesi, döner sermayeli iþletmelerin bilançola-
rýnda gelir görünen kamu kurumlarýndan alacaklarý-
nýn önemli bir kýsmýnýn hizmeti satýn alan kurumlarýn
dengelerinde tahakkuk etmiþ gider olarak görünme-
mesi, …birikmeye baþlayan … saðlýk sektörü baþta
olmak üzere piyasa alacaklarýnýn varlýðý, genel denge
rakamlarýnýn olduðundan daha iyi görünmesine yol
açan nedenler arasýnda deðerlendirilmektedir. He-
saplarýn konsolidasyonu açýsýndan en iyi örnek, Sað-
lýk Bakanlýðýna baðlý döner sermayeli iþletmelerin bi-
lançolarýnda yer alan 2.5 milyar YTL tutarýndaki ala-
caðýn silinmesinin kamu kesimi genel dengesi hesap-
larýna nasýl yansýdýðýdýr…” (TEPAV, 2006) 2007 Büt-
çesi deðerlendirmesi yapýlýrken de, benzer belirlemeler
yapýlmýþtýr. “Ertelenmiþ harcamalarýn”, 2007 bütçesini
de olumsuz etkileyeceðini belirten TEPAV, burada en et-
kili kalemlerin baþýnda saðlýk harcamalarýnýn geldiðinin
altýný çizmiþtir. Yeþil kart harcamalarýndaki artýþta, söz
konusu ertelemelerin etkisi vurgulanýrken þu ifade kulla-
nýlmýþtýr: “Yeþil kart harcamalarý bir önceki yýlýn O-
cak ayýna göre %128 oranýnda artmýþtýr. Bu artýþý be-
lirleyen temel faktör yeþil kart hastalarýna sunulan
saðlýk hizmeti sonucunda devlet hastanelerinin bilan-
çosunda 2006 yýlý sonu itibarýyla bekleyen ve ödenme-
yen yaklaþýk 1 milyar YTL tutarýndaki alacaðýn varlý-
ðýdýr. Bu alacak döner sermayelerin bilançosunda gö-
rülürken, bütçede tahakkuk etmiþ bir yükümlülük o-
larak bütçe harcamalarý arasýnda yer almamaktadýr.”
(TEPAV, 2007 b) Üstelik, hizmet sunumunda bir “patla-
ma” yaþanýrken, bu “patlama” ile övünen, tedavi hiz-
meti merkezli düþünceye sahip bir hükümetin, söz konu-
su “patlama”nýn ilaç harcamalarýný nasýl azalttýðýný izah
etmesi oldukça zor görünüyor!

6. Hizmet sunumundaki artýþ, Saðlýk Bakanlýðý hasta-
neleri ile saðlýk ocaklarýnda uygulanan “performans”
uygulamasýna baðlý, suni bir þiþkinliktir. Üstelik, asýl fak-
törü gizlemektedir: Özel saðlýk kurumlarýndaki hizmet
sunumu patlamasýný. 2004-2005 arasýnda, hastanelerdeki
poliklinik artýþ oraný, ortalama %44 olarak gerçekleþir-
ken, Saðlýk Bakanlýðý ve özel hastaneler dýþýndaki hasta-
nelerde bu oran, ortalamanýn altýnda kalmýþtýr. Özeldeki
artýþ oraný %145’dir (Saðlýk Bakanlýðý için bu oran
%149). Kamu saðlýk kurumlarýnýn çöküþünün, özele
sevkle desteklenen özel saðlýk sektörünün önünü açmasý
!Burada, kamunun çökertilmesi sürecinde, kamu saðlýk
hizmetlerinden yararlanamayanlarýn, son uygulamalarla
hizmet sunumu artýþýnda paylarý olduðunu eklemek gere-
kir. Saðlýk ocaklarýndaki poliklinik artýþýnýn, performans
ile doðrudan iliþkisi olmakla birlikte, Saðlýk Bakanlý-
ðý’nýn saðlýk ocaklarýný birer “muayene birimi” olarak
görmesi anlayýþýnýn inkar edilemez etkisi vardýr. Örne-
ðin, 2007 Bütçe konuþmasý sýrasýnda, Saðlýk Bakaný, sað-
lýk ocaklarýndaki muayene odasý sayýsýnýn 6200’den
13700’e  artýþýnýn özel önemine vurgu yapma ihtiyacý
duymuþtur.Bu hizmet artýþý, ülke düzeyinde eþit olarak da
daðýlmamýþtýr. (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü,
2006; Saðlýk Bakanlýðý 2007) Ciddi bir Batý-Doðu eþit-
sizliði söz konusudur.

Tablo 5 Hastanelerde yýllýk poliklinik ve
yatan hasta sayýsý artýþ oranlarý
(2001-2005) (THGM, 2006)

7. Dönüþümde hiç sözü edilmeyen bir baþka faktörün
de altýnýn çizilmesi gerekiyor. Koruyucu hizmetler. AKP
Hükümeti dönemi, deyim yerindeyse 21.yüzyýlda görül-
mesi utanç verici olan salgýnlar dönemi olmuþtur. Türki-
ye’nin göbeðinde, Ankara’da kolera salgýný çýkmýþ, Sað-
lýk Bakaný ise, oldukça piþkin bir þekilde “bu bakanlýðý-
mýzýn deðil, belediyelerin sorumluluðudur” diyebil-
miþtir. Bu söz, aslýnda koruyucu hizmetleri deðil, tedavi
hizmetlerini merkeze alan bir saðlýk anlayýþýnýn en net i-
fadesidir. Ayný þekilde Malatya’da, Doðubeyazýt’ta vb
salgýnlar durmamýþ, tüberküloz önemli bir problem hali-
ne gelmiþtir. Ayrýca Hepatit A ve B, Brucella, Þark çýba-
ný, þüpheli ýsýrýk olgularýndaki artýþlar önelnememiþ du-

rumdadýr. (TSH GM, 2006)
8. Saðlýk ölçütlerindeki durum da, çok yüz güldürücü

görünmemektedir. Son 25 yýlda, saðlýk ölçütlerinin iyi-
leþtiði doðrudur, ancak, kýr-kent, doðu,batý, zengin-yok-
sul vb eþitsizlikleri derinleþmektedir. Örneðin 1978’de
binde 134 olan bebek ölüm hýzý 25 yýlda 29’a gerilemiþ-
ken, kentte her bebek ölümü için 1.2 olan kýrdaki bebek
ölümü, 25 yýlda 1.7 olarak gerçekleþmiþtir. Ayný dönem-
de Batý-Doðu farký, 1.4’den 1.9’a çýkmýþtýr. Ayný durum,
beslenme yetersizliði, aþýlama vb gibi durumlar için de
geçerlidir. (Hamzaoðlu, 2005) 

Tablo 6 Yýllara Göre Çeþitli
Sosyoekonomik Özelliklere Göre Bazý
Saðlýk Ölçütlerindeki Deðiþim
(Hamzaoðlu, 2005)

*Kentte sorunu olan her bir çocuða karþýlýk, kýrda so-
runu olan çocuk sayýsý.

** Batý’da sorunu olan her çocuða karþýlýk, kentte so-
runu olan çocuk sayýsý.

Saðlýkta dönüþüm iddiasýndaki bir müdahalenin bu e-
þitsizlikleri azaltmayý hedeflemesi ve azaltmasý gerekir.
Oysa, böyle bir tespit söz konusu deðildir. 

9. Hekimlerin gelirlerinin artýþý ise, gerek eþitsizliði
derinleþtirici yönü, gerekse kullandýðý kaynaklar açýsýn-
dan sürdürülebilirliði baðlamýnda sorunludur. Örneðin
bir uzman hekim-hemþire maaþ farký 2 katý bulmazken,
performansa dayalý ek ücrette bu farkýn 20-30’lu katlara
ulaþmasý söz konusudur. Ayný eþitsizlik, hekimler arasýn-
da da, “iþletmeye kazandýrdýklarý para kadar ek gelir
elde etme ilkesi” baðlamýnda geçerlidir. Bu tablo, diðer
bileþenlerle birlikte, ekip hizmetini tahrip edicidir.(Soyer,
2005)

10. Doðal ki, AKP Hükümeti’nin dýþardan destekle
yürüttüðü saðlýkta dönüþüm programý bazý geçici hoþnut-
luk verici görüntülerine karþýn, sürdürülebilir olmamasý,
adaletsizliði derinleþtirici olmasý nedeniyle bir siyah tab-
lo yaratmýþtýr. Bu tablo, Hükümetin “dýþ talebe dayalý
büyüme modeli” ile “kamu hizmetlerini çökertmeye
dayalý kamu mali disiplini” uygulamasýnýn kaçýnýlmaz
uzantýsý gibidir. (Ekzen, 2006)
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AKP Hükümeti’nin 5.yýlýnda saðlýkta ne durumdayýz?
Ata Soyer, Halk Saðlýðý Uzmaný

Bütçe Saðlýk 
Harcamalarý 2004 2005 2006
(Milyar YTL)

Toplam saðlýk 3, 074 4,033 5,344
harcamasý

a)Yeþil Kart 0,614 1,809 2,911
harcamasý

b)Ýlaç 1,220 0,936 0,804
harcamasý

c)Tedavi ve diðer 1,240 1,289 1,630
saðlýk giderleri

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ýlaç h. 960 1729 3067 6232 6801 7760 8779 9686

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Saðlýk Bakanlýðý Pol. 2.3 6.5 41.0 148.8
Yat. 1.6 4.8 27.5 81.1

Üniversite Pol. 5.2 14.9 27.4 30.3
Yat. 7.6 15.3 26.8 31.2

SSK Pol. 4.5 3.3 5.3 -
Yat. 5.4 1.4 3.4 -

Diðer Kamu Pol. -16.2 -12.9 -47.6 -81.2
Yat. -17.5 18.2 -36.1 22.4

Özel Pol. 12.5 14.2 57.9 145.2
Yat. 11.9 10.8 34.7 64.6

Türkiye ort. Pol. 3.4 4.4 23.0 44.4
Yat. 4.1 4.1 16.9 22.2

Ýþlem 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Poliklinik %2.3 %6.5 %41.0 %148.8
artýþ oraný

Yatan hasta %1.6 %4.8 %27.5 %81.1
artýþ oraný

2001 2002 2003 2004 2005
Yatýrým/
TSH GM 3.9 3.2 2.4 2.8 2.2 
Bütçesi

Referans Referans 
Yýl-1 Yýl-2

Yaþa Göre Boy
Açýsýndan 
Beslenme 1993 2003
Bozukluðu

Kýr/Kent* 1.7 2.0
Doðu/Batý** 3.3 4.1

Saðlýk Kuruluþu 
Dýþýnda Doðuran 1983 2003
Kadýnlar
Kýr/Kent 2.1 2.5
Doðu/Batý 2.3 5.4

Tam Aþýlanmamýþ 1998 2003
12-23 Aylýk Çocuklar
Kýr/Kent 1.3 1.7
Doðu/Batý 1.6 2.4
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Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Ta-
bipleri Birliði’nin düzenlediði “Þiddet
Sempozyumu”, 3 Mart 2007 Cumartesi
günü Ankara’da Ýbni Sina Hastanesi Ha-
san Ali Yücel Konferans Salonu’nda ya-
pýldý. Sempozyumda þiddet olgusu; köke-
ni, nedenleri, karþýmýza çýkýþ biçimleri ve
çeþitli boyutlarýyla, konunun uzmanlarýn-
ca ele alýndý. 

Sempozyumun “Toplumsal Þiddet”
baþlýklý sabahki oturumunun baþkanlýðýný
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalý’ndan Doç. Dr. Burhanetin
Kaya yaptý. Bu bölüme, Türkiye Felsefe
Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ýoanna Kuçura-
di, Toplum ve Bilim Dergisi Yayýn Yönet-
meni Tanýl Bora, Osmangazi Üniversitesi
Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Da-
lý’dan Prof. Dr. Cem Kaptanoðlu ile ga-
zeteci Ragýp Duran konuþmacý olarak ka-
týldýlar. 

“Þiddete Felsefeyle Bakýnca” baþlýklý
bir konuþma yapan Prof. Dr. Ýoanna Ku-
çuradi, þiddete karþý etik deðerlerin öne
çýkarýlmasý gerektiðini söyledi. Bu nokta-
da eðitimin önem kazandýðýný belirten Ku-
çuradi, eðitimin de insani ve etik deðerle-
ri temel alarak verilmesi gerektiðini kay-
detti. 

“Milliyetçilik ve Þiddet” üzerine ko-
nuþan Tanýl Bora, insanlarý güdüleriyle ta-
nýmlayan ve güdüleri yücelten milliyetçi-
liðin þiddet eðilimini meþrulaþtýrdýðýný
söyledi. 

Prof. Dr. Cem Kaptanoðlu, “Psikana-
litik Açýdan Siyaset ve Þiddet” baþlýklý
konuþmasýnda þiddet eðiliminin bebeklik-
ten itibaren insanda nasýl oluþtuðunu, nasýl
yerleþtiðini anlattý. Þiddet eðiliminin bi-
reylerde 0-3 yaþ arasýnda oluþtuðun belir-
ten Kaptanoðlu, ortada bu yönde bir etki
yoksa çocuklarda þiddet ortaya çýkmasýnýn
mümkün olmadýðýný söyledi. 

Ayný oturumda “Medya ve Þiddet”

baþlýklý bir konuþma yapan gazeteci Ra-
gýp Duran da, “medyatik gerçek”in “ha-
kiki gerçek”ten farklý olduðuna deðine-
rek, televizyonlarda gösterilen þiddetin
gerçek hayattaki þiddete kýyasla çok çok
düþük oranda olduðuna dair bazý tespitleri
aktardý. 

Sempozyumun “Siddet ve Saðlýk”
baþlýklý öðleden sonraki oturumunun yö-
neticiliðini TTB Merkez Konseyi üyesi
Dr. Muharrem Baytemür yaptý. Hatay
Tabip Odasý Genel Sekreteri Dr. Selim
Matkap, Diyarbakýr Tabip Odasý Ýnsan
Haklarý Komisyonu üyesi Dr. Remzi Azi-
zoðlu, Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi
Adli Týp Anabilim Dalý Prof. Dr. Ümit
Biçer ve Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Ge-
nel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcý bu otu-
rumun konuþmacýlarý oldu. 

“Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þid-
det” baþlýðýnda konuþan Dr. Selim Mat-
kap, saðlýk çalýþanlarý arasýnda yürüttükle-
ri ancak henüz sonuçlanmayan bir araþtýr-

manýn ara sonuçlarý-
ný aktardý. Bu ara so-
nuçlara göre saðlýk
çalýþanlarý arasýnda
hemþirelerin ve acil
çalýþanlarýnýn daha
çok þiddete maruz
kaldýklarýný söyle-
yen Matkap, hemþi-
relere kýyasla ebele-
rin þiddetle daha az
karþýlaþtýðýnýn ortaya çýktýðýný kaydetti. 

Oturumun “Þiddet Karþýsýnda Saðlýk
Çalýþanlarýnýn Tutumu” baþlýklý bölü-
münde konuþan Prof. Dr. Ümit Biçer de,
çalýþma yaþamýnda meydana gelen þiddet
olaylarýnýn dörtte birinin saðlýk alanýnda
gerçekleþtiðini söyledi. Saðlýk alanýndaki
þiddet olaylarýnýn önemli bir kýsmýnýn
kayda geçmediðini de belirten biçer, tüm
saðlýk birimlerinde þiddetin önlenmesi ve
çalýþanlarýn korunmasý için acilen bir plan
oluþturulmasý gerektiðini vurguladý. 

Dr. Metin Bakkalcý da, toplumsal ba-
rýþýn tesis edilmesi, çatýþmalarýn son bul-
masý, çeþitli kimliklerin birbirinden üstün
görülmemesi, sosyal adalet, insan haklarý-
na saygý ve demokrasinin yaygýnlaþtýrýl-
masý ile þiddetin önlenebileceðini söyledi. 

Sempozyum, TTB Merkez Konseyi ü-
yesi Dr. Necdet Ýpekyüz’ün yönettiði ve
izleyicilerin katkýlarýyla gerçekleþtirilen
forumun ardýndan sona erdi.

Þiddet neyin ürünü?

C M Y K
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Türk Tabipleri Birliði’nce 
düzenlenen “Þiddet 
Sempozyumu”, 3 Mart 2007 
Cumartesi günü Ankara’da Ýbni 
Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel
Konferans Salonu’nda yapýldý.
Sempozyumda þiddet olgusu; 
kökeni, nedenleri, karþýmýza çýkýþ
biçimleri ve çeþitli boyutlarýyla, 
konunun uzmanlarýnca ele alýndý. 

“Saðlýkta deðiþimin 
anahtarý: Týp eðitimi”

Týp Dünyasý - ANKARA - Ýlki
2002 yýlýnda Dr. Füsun Sayek’in
öncülüðünde düzenlenen Týp Eðiti-
mi Buluþmasý’nýn ikincisi, 30-31
Mart 2007 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleþtirildi. Ankara Tabip Oda-
sý’nýn (ATO) bu yýl ilk kez Füsun
Sayek adýna verdiði bilim ve hizmet
ödüllerinin töreninin de gerçekleþti-
rildiði toplantýda, bir kez daha
“Saðlýkta deðiþimin anahtarý týp
eðitimidir” dendi.

Ankara Üniversitesi Týp Fakülte-
si Morfoloji Binasý toplantý salo-
nunda gerçekleþtirilen Dr. Füsun
Sayek Týp Eðitimi Buluþmasý-II,
2002 yýlýnda gerçekleþtirilen top-
lantýda Füsun Sayek’in yaptýðý ko-
nuþmadan bir bölümün kendi sesin-
den aktarýlmasýyla baþladý. TTB
Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy ve Ankara Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret A-
ras’ýn açýþ konuþmalarýný yaptýðý
toplantýda daha sonra, ATO’nun bu
yýl ilk kez Dr. Füsun Sayek adýna
düzenlediði bilim ve hizmet ödülle-
ri sahiplerine verildi. 

Ödül töreninin ardýndan TTB
Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy’un oturum baþkan-
lýðýný yaptýðý ve Dünya Týp Eðitimi
Federasyonu Baþkaný Prof. Dr.
Hans Karle’nin konuþmacý olduðu
“Bologna Süreci” konulu konfe-
ransa geçildi. Karle, 1999 yýlýnda Ý-
talya’nýn Bologna kentinde düzen-
lenen bir toplantý sonrasý 29 ülke ta-
rafýndan imzalanan ve Avrupa’da
yüksek öðrenimin geleceðini belir-
lemek üzere 9 hedef ortaya koyan
bildirgenin, týp eðitimi açýsýndan
uygun olmadýðýný anlattý. 

Karle’nin sunumundan sonra,

Prof. Dr. Nusret Aras ve Ýstanbul
Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Öz-
demir Aktan’ýn yönettiði “Saðlýk
Ortamý, Toplum Gereksinimi ve
Týp Eðitimi” baþlýklý oturuma ge-
çildi. Prof. Dr. Feride Aksu, Prof.
Dr. Cem Terzi ve Dr. Eriþ Bilaloð-
lu’nun konuþmacý olduðu oturum-
da, “Dünyada ve Türkiye’de Sað-
lýk Ortamý”, “Türkiye’de Saðlýk
Politikalarý ve Týp E-
ðitimi” ve “Türki-
ye’de Saðlýk Politika-
larýnýn Görünen Çýk-
týlarý” konularý ele a-
lýndý. 

Ýki gün süren Dr.
Füsun Sayek Týp Eðiti-
mi Buluþmasý’nda, gü-
nümüzde týp eðitimini
de etkileyen ülke saðlýk
ortamý, neden deðiþime
gereksinim var, ne ka-

dar hekim yetiþtirmeliyiz, sürekli
týp eðitimi konularý, týp fakültesi de-
kanlarýnýn, öðretim üyelerinin akta-
rýmý, týp eðitiminin tüm taraflarýnýn
deðerlendirmeleriyle masaya yatý-
rýldý. Türkiye’de týp eðitiminin stan-
dardizasyonu çalýþmalarýnýn ele a-
lýndýðý buluþma, 2002 yýlýnda oldu-
ðu gibi bir “Kararlýlýk Bildirgesi”
hazýrlanmasýyla sonlandý. 

Eðitim hastanelerinden 
elinizi çekin!

Týp Dünyasý - ÝSTANBUL -
Türk Tabipleri Birliði’nin düzenle-
diði “Beyaz Eylemler” kapsamýn-
da yer alan TTB Uzmanlýk Dernek-
leri Eþgüdüm Kurulu (UDEK), Ýs-
tanbul Tabip Odasý ve Ankara Tabip
Odasý’nca organize edilen, “Füsun
Sayek II. Eðitim Hastaneleri Ku-
rultayý” Ýstanbul’da gerçekleþtiril-
di. 24 Mart günü, Siyami Ersek Eði-
tim ve Araþtýrma Hastanesi’nde ya-
pýlan kurultayda, AKP Hüküme-
ti’nin kadrolaþmalarla içini boþalttý-
ðý eðitim hastanelerinden elini çek-
mesi istendi.

Kurultayda, eðitim hastaneleri-
nin durumunun masaya yatýrýldýðý
oturumlarý konferanslar ve yeni ge-
liþmelerin tartýþýldýðý toplantýlar iz-
ledi. TTB Merkez Konseyi üyesi
Prof. Dr. Ýskender Sayek’in “Týp-
ta Uzmanlýk Eðitimi’nde Yeni Yö-
nelimler”, TTB UDEK Baþkaný
Prof. Dr. Raþit Tükel’in Sürekli
Týp Eðitiminden Sürekli Mesleki
Geliþime” baþlýk konferanslarýnýn
yer aldýðý kurultayda, “Mesleki
Mali Sorumluluk Sigortasý,” “E-
ðitim Hastaneleri Ýle Ýlgili Yeni
Düzenlemeler” ve “Týpta Uzman-
lýk Kurulu”nun ele alýndýðý güncel
geliþmeler tartýþýldý. 

Kurultay’da eðitim hastaneleriy-
le ilgili olarak öne çýkan tespitler
þöyle:

AKP, Eðitim Hastanelerini
iþletmeye dönüþtürüyor

AKP, Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mýnýn bir bileþeni olarak bu hasta-
nelerde destek hizmetlerinden sonra
saðlýk hizmetlerini de taþeronlaþtýrý-
yor. Kartal ve Þiþli Etfal ve Göztepe
Eðitim Hastanelerinde Radyoloji
hizmetlerinin taþeronlaþtýrýlmasýn-
dan sonra ilk kez bir klinik taþerona
verildi. Adana Numune Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinin uygulama
merkezinde ameliyathanenin tüm a-
nestezi ve diðer sorumluluklarý ile
yoðun bakým hizmetleri taþeron e-
liyle yürütülecek. Sýra cerrahi ve
dahiliye kliniklerinin taþeronlaþtýr-
masýna geliyor. Uzmanlýk eðitimi
veren bu kurumlarda artýk sözleþ-
meli olarak çalýþan hekim ve diðer

saðlýk personelinin yanýna asistan-
lar ucuz iþ gücü olarak veriliyor. E-
ðitimin deðil daha hýzlý ve çok sayý-
da iþlemin gerçekleþmesi önemseni-
yor. 

Eðitim hastaneleri
boþalýyor 

Uzman ve baþasistanlar görevle-
rinden ayrýlýyorlar. Uzmanlýk eðiti-
mi ve hizmetin yükünü omuzlayan
bu hekimler geleceklerini karanlýk
gördükleri ve artýk bu denli kötü yö-
netildiði ve hizmet yükü giderek in-
sanlýk dýþý hale geldiði için hastane-
lerden ayrýlýyorlar. Yeni baþasistan
atamasý için hiçbir mevzuat engeli
yok iken bu kadrolara atama yapýl-
mýyor. 

Uzmanlýk eðitimi tüzuk
deðil yönetmeliklerle
düzenleniyor ! 

Torba yasanýn maalesef kabul e-
dilen maddelerinden biri olan Týpta
Uzmanlýk Kurulunun kuruluþ þekli
ve çalýþma tarzý uzmanlýk eðitimini
geliþtirecek yönde deðildir. Artýk
uzmanlýk alaný Danýþtay denetimin-
den geçmesi gereken Tüzük deðil
Yönetmeliklerle düzenlenecektir.
TTB bu Kurula vereceði üye ile ku-
rulun çalýþmalarýný yakýndan izleye-
cek ve sürece müdahil olacaktýr. 

AKP kadrolaþmak
isteðinden vazgeçmiyor 

Þef ve þef yardýmcýlarýný bizzat
Saðlýk Bakaný ve bürokratlarý ata-
mak istemektedir. Profesör ve do-

çentleri sýnavsýz olarak, hiçbir kýsýt-
lama getirmeden þef ve þef yardým-
cýlýðýna atamaya olanak veren önce
Cumhurbaþkanýnca veto edilen, da-
ha sonra Anayasa Mahkemesince
yürürlüðü durdurulan bu yasa bu
kez daha kötü biçimde kapsamý ge-
niþletilerek Meclis’ten geçirilmek
istendi. Torba yasanýn önemli mad-
delerinden olan bu düzenleme
Cumhurbaþkanýndan geri döndü ve
þimdilik rafa kaldýrýldý. 

AKP 25 yeni eðitim
hastanesi açmak ve bura-
larý yandaþlarý ile
doldurmak istemektedir 

Bu hastanelerde çalýþacak
1500’e yakýn þef ve þef yardýmcýsý-
ný tamamen keyfi yöntemlerle belir-
lemek istemektedir. Cumhurbaþka-
nýnýn torba yasayý veto etmesinin
ardýndan bu tehlike þimdilik dur-
muþtur. Ancak uygun olan en kýsa
sürede yeniden gündeme getirecek-
lerinden hiç kimse kuþku duyma-
maktadýr. 

Danýþtay’ýn bu konuda yapýlan
yönetmelik ve tüzük deðiþiklerini
iptal ettiði ve buna baðlý yapýlan a-
tamalarý hukuk dýþý ilan ederek so-
nuçlarýný ortadan kaldýrdýðý bilin-
mektedir. AKP hükümeti kesinleþ-
miþ yargý kararlarýný uygulamaya-
rak suç iþlemektedir. Artýk yapýlma-
sý gereken bu alanýn gerçek ihtiyaç-
larýnýn bir an önce saptanmasý, bi-
limsel ve nesnel ölçütlerle sýnav a-
çýlarak bu kadrolarýn bir an önce be-
lirlenmesidir.

ATO Dr. Füsun
Sayek Bilim ve
Hizmet Ödülleri 

Dr. Füsun Sayek Týp Eðitimi
Buluþmasý’nda, Ankara Tabip O-
dasý tarafýndan ilk kez düzenlenen
Dr. Füsun Sayek Bilim ve Hizmet
Ödülleri de sahiplerini buldu. 

Dr. Füsun Sayek Bilim Ödülü,
TÜBÝTAK ve TÜBA üyesi Prof.
Dr. Cumhur Ertekin’e verildi.
Ertekin ödülünü, sýnýf arkadaþý o-
lan Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un
elinden aldý.

Dr. Füsun Sayek Bilim Ödü-

lü’nün ikincisi  Hacettepe Üniver-
sitesi Týp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalý öðretim üyesi
Prof. Dr. Oðuz Güç’e verildi.
Güç’e ödülünü Ankara Tabip O-
dasý Baþkaný Dr. Önder Okay ver-
di. 

Dr. Füsun Sayek Hizmet Ödü-
lü ise Akdeniz Üniversitesi Týp
Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Necati
Dedeoðlu’na verildi. Dedeoðlu,
sýnýf arkadaþý Füsun Sayek adýna
düzenlenen ödülü, yine sýnýf arka-
daþý TTB Merkez Konseyi üyesi
Prof. Dr. Ýskender Sayek’in elin-
den aldý. 

TTB'den Þiddet Sempozyumu:
Kitap...Kitap...Kitap...

TTýýpp DDüünnyyaassýý - AANNKKAARRAA - Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yöne-
timi Bölümü öðretim üyesi FFaarruukk AAttaaaayy’ýn ““NNeeoo-
lliibbeerraalliizzmmiinn vvee DDeevvlleettiinn YYeenniiddeenn YYaappýýllaannddýýrrýýllmmaa-
ssýý-TTüürrkkiiyyee’’ddee KKaammuu RReeffoorrmmuu ÜÜzzeerriinnee ÝÝnncceelleemmee-
lleerr”” ile ““1122 MMaarrtt’’ttaann 1122 EEyyllüüll’’ee KKrriizz KKýýsskkaaccýýnnddaakkii
TTüürrkk SSiiyyaasseettii vvee 11997788//11997799 CCHHPP HHüükküümmeettii”” ad-
larýný taþýyan iki ayrý kitabý De Ki Yayýnlarý’ndan
çýktý. Ataay, ““NNeeoolliibbeerraalliizzmmiinn YYeenniiddeenn YYaappýýllaannddýý-
rrýýllmmaassýý”” adlý kitabýnda, PPrrooff.. DDrr.. BBiirrggüüll AAyymmaann
GGüülleerr’in ifadeleriyle ““ÞÞiimmddiiyyee kkaaddaarr oolluupp bbiittmmiiþþ
uuzzaakk bbiirr ggeeççmmiiþþii ddeeððiill,, ggüünnüümmüüzzddee ssüürrüüpp ggiiddeenn
vvee yyaakkýýnn ggeelleecceekkttee kkaarrþþýý kkaaþþýýyyaa kkaallaaccaaððýýmmýýzz ggeelliiþþ-
mmeelleerrii kkoonnuu aallýýyyoorr””. ““KKrriizz KKýýsskkaaccýýnnddaakkii TTüürrkk SSiiyyaa-
sseettii”” ise, neredeyse sürekli bir kriz ortamýna sah-
ne olmuþ 1970’li yýllar, ülkeyi askeri darbe orta-
mýna adeta koþar adým ilerleten ekonomik kriz
ve bu krizin yarattýðý sýnýfsal, siyasal ve ideolojik
çeliþkiler, bu dönemi ülke tarihine etkileri son de-
rece derinlemesine ancak bir o kadar açýk bir an-
latýmla ele alýnýyor.

Dr. Selim Matkap

Prof. Dr. Cem Kaptanoðlu , Doç. Dr. Burhanetin Kaya, Ragýp Duran 

Faruk Ataay’dan iki kitap…
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