14 Mart Tıp Bayramı’nda
sağlıkçılar eylemdeydi

Akademik Meslek Örgütleri’nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası’na destek

Mesleğinin gereğini yerine getiren hekimleri cezalandıramazsınız!

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları, iş, ücret
ve gelecek güvencesi ile iş yeri güvenliği,
nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu ve halkın
sağlığını korumayı önceleyen bir sağlık
sistemi için 14 Mart Tıp Bayramı’nda acil
hizmetler ve yatan hastalar dışında
8-9
hizmet vermedi.

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi eylemlerinde verilen sağlık
hizmetleri nedeniyle Ankara Tabip Odası Yönetim ve
Onur Kurulları’nın görevden alınmaları talebiyle
dava açmasına 11 uluslararası saygın tıp örgütü tepki
gösterdi. Türkiye’deki Akademik Meslek Örgütleri ise
Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Tabip Odası ile Hatay
Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden
alınması talebi ile açtığı davaları düzenledikleri
basın toplantısıyla protesto etti.
4

Sağlık çalışanları 14 Mart için
6
10 acil taleplerini açıkladılar

Ata Abi’mizi
andık
www.ttb.org.tr

“örgütlü emek, sağlıklı toplum”

Sayı: 204 Nisan 2014

Türkiye toplumcu hekim hareketinin
öncülerinden Dr. Ata Soyer’i
kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti.
Ailesi, sevenleri, dostları Dr. Ata
Soyer’i unutmadı. Dr. Soyer
mezarı başında ve düzenlenen
çeşitli etkinliklerle anıldı.
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Tıp Bayramı mı? Tıp mı bıraktınız,
sağlık mı bıraktınız…

TTB Heyeti
Anayasa Mahkemesi
Başkanı ile görüştü

Katil var, hırsız var,
sağlık yok!

TTB Heyeti, Sağlık Torba Yasası’na
itirazlarını dile getirmek
amacıyla Anayasa Mahkemesi
Başkanı ile görüştü.
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Direndiler, kazandılar!
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk
Eğitim Araştırma Hastanesi asistan
hekimlerinin taleplerinin kabul
edilmesinin ardından, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi asistan hekimlerinin 14
Mart’ta başlattığı ve 17 Mart 2014’de
süresiz hale getirdiği G(ö)REV
etkinliği kazanımla sonuçlandı.
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Her yer hırsızlık, her yer
yolsuzluk, rüşvet, her yerde çürüme
kokusu. Polisin, kafasından vurarak
öldürdüğü 14 yaşında bir
çocuğumuzun acısı sardı yüreğimizi.
Türkiye artık insanların iyice
kutuplaştığı, birilerinin acısıyla
“birilerinin” alay ettiği bir yer iken,
insanların kafası kırılıp, gözü
çıkarılırken, polis şiddeti ile canlar
yitip giderken, nasıl sağlık
hakkından söz edelim?

Gezi eylemlerinde ilk yardım
hizmeti verdiğimiz için
suçlanıyoruz. Mesleğinin gereğini
yerine getiren sağlık çalışanlarını
hapse atacak, altından
kalkamayacağı para cezaları verecek
yasalar çıkarıyorlar.
İnsanlıklarının, mesleklerinin
gereğini yerine getirdikleri için tabip
odalarına dava açıyor
bu ülkenin “Sağlık”
Bakanlığı!

gün dem...
Seçimlere Dair
Prof. Dr. Gülriz
Erişgen’in
yazısı sayfa 3’te

Sağlık çalışanları mutsuzdur,
geleceğinden kaygılıdır, öfkelidir,
şiddet sarmalı içinde kalmıştır,
mesleğini hakkıyla yerine
getiremediğini, hakkını alamadığını
düşünmektedir. Böylesi bir ortamda
sağlıktan söz edilemez. Sağlık her
insan için doğuştan gelen bir haktır.
Mesleğimizi özgürce yerine getirmek,
ayrımsız herkese hak ettiği sağlık
hizmetini, kendi haklarımızı da
alarak vermek istiyoruz.
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Aile hekimleri sarı zarfları çöpe attı
ASM çalışanlarının acil nöbet dayatmalarına karşı 4 Aralık 2013
tarihinde yaptıkları iş bırakma eylemi sonrasında eyleme katılan sağlık
çalışanları hakkında Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı soruşturmaları
protesto etmek ve Şırnak’ta sözleşmesi feshedilen Aile Hekimi
Dr. Zeki Türe’ye destek sunmak amacıyla İstanbul Tabip
Odası’nın çağrısıyla ‘sarı zarfları çöpe atma’ eylemi
gerçekleştirildi.
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Resmi tatillerde
tüm branşlardan provizyon
verilmesi uygulaması kaldırıldı
Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri
Birliği’nin girişimleri sonucu SGK, resmi
tatil günlerinde tüm branşlardan
provizyon verilmesi uygulamasını
kaldırdı. Özelde ücretli çalışan hekimler
açısından insani olmayan çalışma
koşullarına yol açan ve bir hak gaspına
dönüşen bu uygulamanın
kaldırılması hekimler açısından
büyük önem taşıyor.
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BMJ Dergisi’nde mektup ve
imza kampanyası
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Gezi iddianamesi kabul edildi,
ilk duruşma 12 Haziran’da

7

Nitelikli bir sağlık hizmeti
için nitelikli eğitim gerekir
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Sağlık Bakanı itiraf etti:
Yasayı TTB’nin davalarını
aşmak için yaptık

14
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Ata Abi’mizi andık
Türkiye toplumcu hekim hareketinin
öncülerinden Dr. Ata Soyer’i
kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti.
Dr. Ata Soyer, ölümünün birinci yılında
Ankara’da mezarı başında anıldı. Anma
etkinliğine TTB Merkez Konseyi Genel
Sekreteri Bayazıt İlhan ile Ankara Tabip
Odası Başkanı Özden Şener’in yanı sıra
ailesi, sevenleri, dostları ve tıp
öğrencileri katıldı. Ata Soyer’le ilgili
duyguların paylaşıldığı anma
etkinliğinde, Ata Soyer’in sağlık hakkı
ile devrim ve sosyalizm mücadelesine
olan inancı bir kez daha vurgulandı.

Ata Soyer Sağlık Ve
Politika Sempozyumu
Ankara’da düzenlendi

Dr. Ata Soyer
İzmir’de düzenlenen
sempozyumla anıldı

Ata Soyer Sağlık Ve Politika
Sempozyumunun ilki, 1 Mart 2014
tarihinde Ankara’da düzenlendi.
TTB Sağlık ve Politika Çalışma
Grubu ile Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu tarafından TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü
Özal Toplantı Salonu’nda düzenlenen sempozyumda “Öz Yönetimler, Yerel Yönetimler Ve Sağlık”
konusu ele alındı.

Dr. Ata Soyer anısına İzmir’de
“1. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri
Sempozyumu” düzenlendi. 19
Mart 2014 tarihinde Mimarlar
Odası İzmir Şubesi Konferans
Salonu’nda yapılan sempozyuma
Dr. Soyer’in ailesinin yanı sıra,
arkadaşları, çok sayıda hekim,
sağlık çalışanı katıldı.
Sempozyumda, Sağlık eme-

ğinin dönüşümü, Sağlıkta dönüşümüm birinci, ikinci ve üçün-

cü basamak sağlık çalışanlarına
etkileri konuları ele alındı.

Sempozyuma, TTB Merkez
Konsey Başkanı Özdemir Aktan ile TTB Merkez Konseyi
Üyesi Fatih Sürenkök’ün yanı
sıra geçmiş dönem başkanları
Selim Ölçer ve Eriş Bilaloğlu,
SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, DİSK Genel Sekreteri
Arzu Çerkezoğlu da katıldı.
Sempozyum, “Örgütlenme
ve Hak Mücadeleleri” konulu
forum ile son buldu. Sempozyumun ardından şiir ve
müzik dinletisi de yapıldı.

Sağlık, hukuk ve medya boyutu ile ‘İleri Demokrasi’ tartışıldı
Tıp Dünyası
ANKARA
Ankara Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında “Sağlık, Hukuk ve Medya Boyutu ile ‘İleri
Demokrasi’nin Seyir Defteri”
konulu bir panel düzenlendi.
Çankaya Belediyesi Çağdaş
Sanatlar Merkezi’nde 15 Mart
2014 tarihinde gerçekleştirilen
panele konuşmacı olarak, değişen yayın politikaları ile işine
son verilen çok sayıda gazeteciden biri olan Banu Güven,
Çağdaş Hukukçular Derneği’ne
düzenlenen operasyonlarda tutuklanıp yaklaşık bir yılını ce-

zaevinde geçirdikten sonra bir
süre önce tahliye edilen Av.
Betül Vangölü Kozağaçlı ve
TTB Merkez Konseyi Genel
Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan katıldı.
Panelde; Gazeteci Yazar Banu
Güven, medyadaki dönüşüme
ve giderek artan sansür ve baskılara dikkat çekerken, Av. Betül
Vangölü Kozağaçlı, Türkiye’de
hukukun işlerliği ve nasıl askıya
alınabildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dr. Bayazıt İlhan ise hekimliğin nasıl hapis ve para cezalarıyla tehdit edilir hale geldiğini
ve sağlık alanının nasıl tarumar
edildiğini anlattı.
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CHP, Sağlık Torba Yasası’nın
iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurdu
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ
Atıcı, Ocak ayında yasalaşan Torba
Yasanın 19 maddesinin Anayasa’ya
aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa
Mahkemesi’ne başvurduklarını
açıkladı.
TBMM’de düzenlediği basın
toplantısında kamuoyunda “tam
gün yasası” olarak bilinen yasanın
19 maddesinin Anayasa’ya aykırı
olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyleyen Aytuğ Atıcı, dava sonuçlanıncaya kadar maddelerin yürürlüklerinin durdurulmasını istediklerini belirtti. Atıcı, “Yüksek mahkemeye sunduğumuz yasanın da
birçok maddesi daha önce iptal
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi
bir yandan iptal ediyor, AKP bir
iki noktasını değiştirip yeniden
çıkartıyor. AKP sağlığı getirdiği
nokta ‘paran kadar sağlık’tır, ‘cebinden paran çıkmazsa canın çıkar’
mantığıdır” diye konuştu.
Hükümetin Gezi olaylarında eylemcilere sağlık hizmeti veren sağlıkçılarla hesaplaşmak amacında

olduğunu belirten Atıcı, “Bu yasa
ile diyorlar ki ‘sizi 3 yıla kadar
hapse atarım 20 bin lira ile cezalandırırım’. Bu maddeyi biz Anayasa Mahkemesi’ne götürdük”
dedi ve Anayasa Mahkemesi’ne
götürdükleri 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 37, 39,
46, 50, 52. maddelerle ilgili bilgiler
verdi.

TTB Heyeti Anayasa
Mahkemesi Başkanı ile görüştü

T

ürk Tabipleri Birliği Heyeti, Sağlık Torba
Yasası’na itirazlarını dile getirmek amacıyla 25 Mart 2014 tarihinde Anayasa
Mahkemesi Başkanı ile görüştü. Görüşmeye Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile Başkanvekili Serruh Kaleli, Türk Tabipleri Birliği
adına Başkan Özdemir Aktan, İkinci Başkan
Gülriz Erişgen, Genel Sekreter Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener ve Hukuk
Bürosu’ndan Ziynet Özçelik katıldılar.
Görüşmede Türk Tabipleri Birliği heyeti tarafından “tam gün” düzenlemesine, insanlık yararına
hekimliği ruhsata bağlayan düzenlemeye, aile hekimlerine nöbet zorunluluğu getiren düzenlemeye,
üniversitede fiilen çalışmayan Sağlık Bakanlığı’ndaki sözleşmeli yöneticilerin akademik ünvanlarını üniversite dışında kullanmalarını sağlayan
düzenlemeye, sağlık personeline ikamet zorunluluğunu değişik isimlerle yeniden getiren düzenlemeye, askeri personel ve özel harekat polislerine
“acil tıbbi müdahale” yapma yetkisi getiren düzenlemeye, kurum hekimlerinin öteden beri süre-

gelen ve bu yasayla derinleşen mağduriyetlerine,
bu yasayla getirilen ve Türkiye sağlık ortamına
zarar veren pek çok düzenlemeye dair itirazlar
iletildi. Görüşmede, “Tam Gün” düzenlemesi nedeniyle 18 Nisan 2014’e kadar yürütmeyi durdurma
talebinin ele alınmasının önemine, aksi takdirde
telafisi imkansız mağduriyetlerin oluşacağına değinildi.

gündem...
Seçimlere Dair

B

Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB İkinci Başkanı

aşlık sizi yanıltmasın yazım yerel seçimlere
dair olmayacak. Gerçi üzerinden 3 gün geçen
ve hala bazı bölgelerde sonuçlanamayan, şaibeli
seçimlere dair de yazılıp çizilecek çok şey var ama ben
tabip odaları seçimlerine dair yazmak istiyorum. Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ndeki görevim dördüncü
yılını tamamlarken biraz duygu ve deneyim paylaşmak
istedim.
Ankara Tıp Fizyoloji’de uzmanlık eğitimime başladığımda arkadaşlarım beni alıp Ankara Tabip Odası’na
götürdü. Doğrusu oradaki birikim, kolektif emek, gönüllülük, özveri, dostluk etkiledi beni. Her dönem çok
zaman ayıramasam da en azından izlemeye çalıştım
“Ankara Tabip Odası ne yapıyor?”.
2008 yılında Ankara Tabip Odası yönetim kurulunda
çalışmaya başladım. O zaman gördüm ki burası bir
okul. Çok şey öğretiyor. Önemli bilgi, beceri ve tutumlar
kazandırıyor. Zor da bir okul. Türkiye’de daha da zor
galiba. Gündem çok yoğun, hızlı değişiyor, emek ve
sağlık hakkına saldırı büyük.
Tabip odası yönetiminde ilk uğraştığımız iş Ankara’nın
suyu olmuştu. Kızılırmak suyunu 21 gündür şebekeye
verdiğini söyleyivermişti belediye başkanı. Suyun çeşitli
özellikleri ile nedeni ile kullanıma uygun olmadığını
anlatmaya, daha da önemlisi böyle bir yönetim anlayışının
uygun olmadığını anlatmaya çalıştık. Bebek ölümleri,
tam gün, evet yılan hikayesine dönen tam gün… Çok
yoğun bir yazdı. Sonrasında da eksilmeden devam etti
yoğunluk…
Ben bu süreçte anladım ki tabip odaları çok şey
yapıyor. Sağlık hakkı, hekimlik değerleri, özlük hakları
ve bunların nice ayrıntılarında aktivist hekimlerin deneyimlerini, birikimlerini akıtmaları ile bir yandan uygulamalara dair görüş oluşturma, bir yandan alternatif
üretme, müdahil olma çabaları… Açıklamalar, yayınlar,
eylemler, görüşmeler… Ve ben her biri birbirinden
değerli arkadaşlarımdan çok şey öğrendim.
Bu yüzden de öğrencilerime zorunluluk olmasa da
odalara üye olmalarını hep öneririm. Üyelik zorunluluklarını kaldırarak, gelir kaynaklarını kırparak meslek
örgütünü yıpratma, güçsüz bırakma çabalarına karşı üye
olmalarını, aidatları ile odayı yürütüp geliştirmelerini,
yönetimler kim ve ne olursa olsun, katkı vermek, destek
olmak, eksikleri gidermek, değiştirmek, dönüştürmek
için çalışmalara katılmalarını söylerim hep. En azından
izlemelerini. Bu okuldan da geçmelerini.
Bu yüzden de bu ay gerçekleşecek tabip odaları seçimlerine her hekimin mutlak katılması gerektiğini düşünüyorum. Katılımın yoğunluğu yönetimlerden bağımsız
olarak hekimlerin meslek örgütüne desteğini gösterir.
Eksikler, yanlışlar buluyor olabiliriz. Ama hiç kuşku
yok bu dönem sahip çıkıp güçlendirmeye, katkı vermeye
en çok ihtiyaç olan dönem.
Seçimlere katılan tüm meslektaşlarıma kolaylıklar ve
başarılar dilerim.
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Akademik Meslek Örgütleri’nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası’na destek

Mesleğinin gereğini yerine
getiren hekimleri cezalandıramazsınız!
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ
Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan yurttaşlara ihtiyaçları olan acil tıbbi yardımı sağlayan hekimlere ve tabip odalarına yönelik
baskılar artarak sürerken 11 uluslararası saygın
tıp örgütünden mesleğinin gereğini yerine
getiren hekimlere büyük destek geldi.
Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın Ankara
Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurulları’nın
görevden alınmaları talebiyle dava açması
hekim ve insan hakları örgütlerinde yoğun
tepkiye yol açtı.
Uluslararası tıp örgütleri 6 Mart 2014 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir
mektup göndererek, Gezi Parkı olaylarında
verilen tıbbi yardımla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın, TTB üyelerine karşı başlattığı
yasal işlemleri derhal ve koşulsuz olarak durdurmasını talep ettiler.
Mektupta; İnsan Hakları için Hekimler Örgütü (PHR)Genel Direktörü Donna McKay,
Dünya Tabipler Birliği (WMA) Genel Sekreteri
Dr. Otmar Kloiber, İngiliz Tabipler Birliği
(BMA) Mesleki Faaliyetler Müdürü Dr. Vivienne Nathanson, Alman Tabipler Birliği

Hekimlerden toplumun
sağlık sorunlarına
kayıtsız kalması
beklenemez!
Sağlık Bakanlığı'nın Gezi olayları sırasında
verilen sağlık hizmetlerini gerekçe göstererek,
Ankara Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası’nın
Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden
alınması talebi ile dava açmasıyla ilgili
olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB), Türkiye Barolar Birliği (TBB),
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
tarafından basın toplantısı düzenlendi.
TTB’de 20 Mart 2014 tarihinde düzenlenen

olarak resmi mercilere bildirilmesini öngören
hükümlerden derin kaygı duymaktayız" denilen
mektupta, Başbakan'a "Size ve hükümete,
tüm tıp personelinin, yaralanmış göstericiler
dâhil olmak üzere ihtiyacı olanlara tıbbi
yardım sağlama anlamındaki mesleki görevlerine saygılı olma ve TTB üyelerine karşı
açılan davaları acilen ve koşulsuz olarak durdurma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

(GMA) Başkanı Dr. Frank Ulrich Montgomery,
Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME)
Başkanı Katrin Fjeldsted, Amerikan Acil Tıp
Akademisi (AAEM) Başkanı Dr. Mark Reiter,
Sağlık ve İnsan Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFHHRO)Sekreteri Dr. Adriaan van
Es, İnsan Hakları İçin Doktorlar Başkanı Dr.
Peter Hall, Sağlık Kuruluşları İttifakı
(AHO)Koordinatörü Dr. M. Masoud Sarwari,
Eğitim ve Hizmet Yoluyla Küresel Sağlık
(GHETS)Genel Koordinatörü Meenakshi Menon ve İrlanda Hemşireler ve Ebeler Örgütü
(INMO)Mesleki Gelişim Direktörü Elizabeth
Adams'ın imzaları yer aldı.
Mektupta, Gezi Parkı eylemleri sırasında
verilen sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğu
sürece cami, alışveriş merkezi, otel ve mümkün
olan başka yerlerde verildiğine, bu tür kendiliğinden ve özel durumlara özgü tıbbi yardım
çabalarının “yerleşik sağlık birimleri” olarak
tanımlanmasının mümkün olmadığına ve
bunun üzerinden suçlama yöneltilmesinin
kabul edilemez oluşuna vurgu yapıldı. “Uluslararası tıp camiasının üyeleri olarak, TTB’ye
yönelik girişimlerden; ayrıca yeni sağlık yasasında yer alıp acil durumlarda tıbbi yardımları
suç sayan ve gizli hasta bilgilerinin rutin

British Medical Journal Dergisi’nde İnsan
Hakları için Hekimler Örgütü (PHR), Dünya
Tabipler Birliği (WMA), İngiliz Tabipler
Birliği (BMA), Alman Tabipler Birliği (GMA),
Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME),
Amerikan Acil Tıp Akademisi (AAEM),
Sağlık ve İnsan Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFHHRO), İnsan Hakları İçin Doktorlar
(DHR), Sağlık Kuruluşları İttifakı (AHO),
Eğitim ve Hizmet Yoluyla Küresel Sağlık
(GHETS), İrlanda Hemşireler ve Ebeler Örgütü
(INMO) temsilcilerinin imzasıyla yayımlanan
yazıda Ankara Tabip Odası’na açılan davaya
tepki gösterildi.

basın toplantısına; TTB Merkez Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB
Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TBB Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, TMMOB 2.
Başkanı Züber Akgöl, TMMOB YK Üyesi
Can Doğan, TDB 2. Başkanı Serdar Sütçü,
TEB’den Nevin Taşlıçay, TVHB Başkanı
Talat Gözet, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı
ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri

Selçuk Atalay katıldı.
Basın toplantısında, Akademik Meslek
Örgütleri’nin temsilcileri birer konuşma
yaptı. Konuşmalarda, Sağlık Bakanlığı'nın
Ankara Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası’nın
Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden
alınması istemi ile açtığı davaların antidemokratik ve ‘utanç verici’ olduğu vurgulanarak, AKP hükümetinin ve Sağlık Bakan-

BMJ Dergisi’nde mektup ve
imza kampanyası

Türkiye’de hekimlere ve tıp mesleğinin
temel ilkelerine yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda tüm Dünya’dan hekimler Türkiye’de yaşananlara tepki göstermeye çağırıldı.
Bu amaçla İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü
(PHR) tarafından bir de imza kampanyası
başlatıldı. İmza Kampanyası’nın başlığı: Türk
Doktorları’na Yönelik Saldırıları Durdurun.
İmza kampanyasına ulaşmak için:
https://secure3.convio.net/phr/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=413

Ankara Tabip Odası
cevap dilekçesini
mahkemeye sundu
Ankara
Tabip Odası
Sağlık Bakanlığı’nın
açtığı davaya ilişkin
cevap dilekçesini, 26
Mart günü
Ankara 23.
Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne
sundu. Cevap dilekçesinde; felsefecilerin,
hukuk felsefecilerin, idare hukukçularının, anayasa hukukçularının ve sağlık
hakkı ile insan hakları alanında çalışan
hukukçuların, davanın etik değerlerle
bağdaşmadığı yönündeki görüşlerine de
yer verildi. Dilekçede, davadaki hukuksuzluklara dikkat çekilerek davanın reddi
talep edildi.

lığı’nın bu tarz saldırılarına karşı Akademik
Meslek Örgütleri’nin dayanışma içinde olacağı vurgulandı.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı, antidemokratik müdahalelerini geri çekmeye, toplumun
sağlığını koruyucu çalışmalar yapmaya, hekimler için ayrımsız bütün insanlara insanca
sağlık hizmeti verebilecekleri çalışma koşullarını sağlamaya davet edildi.
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Katil var, hırsız var, sağlık yok!
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞ-

Her yer
hırsızlık,
her yer
yolsuzluk!
Her yer hırsızlık, her yer yolsuzluk,
rüşvet, her yerde çürüme kokusu.
Polisin, kafasından vurarak öldürdüğü
14 yaşında bir çocuğumuzun acısı
sardı yüreğimizi. Yasını tutmak, gönlünce ağlamak isteyen insanlara dahi
izin verilmiyor. Acısını yaşamak isteyen insanların kafası kırılıyor, gözü
çıkarılıyor, onlara hakaret ediliyor.
Bir çocuğun yasının tutulmasına
dahi izin vermemek insanlığın bittiği
yerdir.
Türkiye artık insanların iyice kutuplaştığı, birilerinin acısıyla “birilerinin” alay ettiği bir yerdir. “Ustalık”
dönemini yaşayan iktidarın ülkemizi
getirdiği yer burasıdır.
Berkin’in gülen gözleri, güzel yüzü
bütün anlamlı haliyle bize bakıyor.
“Bir şeyler yapın” diyor, “ben sadece
ekmek alacaktım” diyor, “kafamı kırdılar” diyor, “ben daha çok yaşayacaktım” diyor. Onu hayatta tutamadık,
içimiz sızlıyor.

Tıp Bayramı mı?
Tıp mı bıraktınız,
sağlık mı bıraktınız?
Bugün “Tıp Bayramı”ymış öyle
mi? Tıp mı bıraktınız, sağlık mı bıraktınız? Hangi derdimizden söz edelim? Böylesi bir ortamda nasıl sağlık
hakkından, hekimlikten, hemşirelikten, söz edelim? İnci dişleriyle bir
çocuk, gözümüzün önünde kafasından
vurulup, eriyip giderken ağız diş sağlığından nasıl söz edebiliriz ki?

LIK İŞ), Türk Hemşireler Derneği (THD),
Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği (SHUD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD
DER) ve Türk Medikal Radyoteknoloji
Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği’nin

Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz,
sağlık her insan için doğuştan gelen
bir haktır. Mesleğimizi özgürce yerine
getirmek, ayrımsız herkese hak ettiği
sağlık hizmetini, kendi haklarımızı
da alarak vermek istiyoruz.

Sağlık hizmeti almak
herkesin hakkıdır
Gaz odasına dönmüş kentlere, TOMA’ya, Akrep’e, plastik mermiye,
kimyasal gazlara, her türlü polis şiddetine karşı çıkıyoruz. Sağlık hizmeti
almak herkesin, göstericilerin de hakkıdır diyoruz, göstericilere ilk yardım
hizmeti verdiğimiz için suçlanıyoruz.
Mesleğinin gereğini yerine getiren
sağlık çalışanlarını hapse atacak, altından kalkamayacağı para cezaları
verecek yasalar çıkarıyorlar. İnsanlıklarının, mesleklerinin gereğini yerine
getirdikleri için Ankara ve Hatay Tabip
Odalarının yönetim
ve onur kurullarını
görevden almak için
dava açıyor bu ülkenin “Sağlık” Bakanlığı!
Geçen 14 Mart’ta
“yeniydi” Sağlık
Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu,
umutluyduk, taleplerimizi anlatmaya çalışmıştık.
Şimdi artık “yeni” değil. Sağlık çalışanlarının kendisinden bir
ümidi kalmamıştır.
Gözünün önünde tüm
Dünya’nın tepkisini
çeken polis şiddeti
yaşanırken, insanların
kafası kırılıp gözü çıkarılırken, çocuklar
ölürken “durun” di-

(TMRT DER) imzasıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nda yapılan “Katil var, Hırsız var,
Sağlık yok!” başlıklı ortak açıklamada,
“Bugün ‘Tıp Bayramı’ymış öyle mi? Tıp
mı bıraktınız, sağlık mı bıraktınız? Hangi
derdimizden söz edelim? Böylesi bir or-

yememiştir, “bu polis şiddeti kabul
edilemez” diyememiştir, “kimyasal
gazları böyle ölçüsüzce kullanamazsınız” dememiştir. Ne mi yapmıştır?
Hekimlere, tabip odalarına mesleklerinin gereğini yerine getirenlere soruşturmalar açmış, sağlık çalışanlarını
hapse atacak yasalar çıkarmıştır. Ethem’e, Ali İsmail’e, Berkin’e, Mehmet’e, Abdullah’a, Medeni’ye, Ahmet’e, üzüldüğünü gösteren hiçbir
belirti göstermemiş, yakınlarına başsağlığı bile dileyememiştir. Şimdi de
bugünkü eylemlerinden dolayı sağlık
çalışanlarını halkın sağlığının önünde
engel çıkarmakla suçlamaktadır.
Üzüntü vericidir, sağlık çalışanları
açısından mevcut iktidarın sağlık po-

tamda nasıl sağlık hakkından, hekimlikten,
hemşirelikten söz edelim? İnci dişleriyle
bir çocuk, gözümüzün önünde kafasından
vurulup, eriyip giderken ağız diş sağlığından
nasıl söz edebiliriz ki?” denildi.
Açıklamayı aynen yayınlıyoruz:

litikalarının, Sağlık Bakanı’nın güvenilirliği ve inandırıcılığı kalmamıştır.
Sağlık çalışanları bu ülkenin hemen
tamamı gibi mutsuzdur, geleceğinden
kaygılıdır, öfkelidir, şiddet sarmalı
içinde kalmıştır, mesleğini hakkıyla
yerine getiremediğini, hakkını alamadığını düşünmektedir.
Böylesi bir ortamda sağlıktan söz
edilemez.
Sağlığımız için, en azından çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatı
için, geleceğimiz için bu ülkenin sağlık çalışanları yurttaşlarıyla birlikte
mücadele etmeye, çocuklarımızı yaratılan şiddet sarmalına kurban vermemeye kararlıdır.
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Sağlık çalışanları 14 Mart için
10 acil taleplerini açıkladılar
Sağlık çalışanları 14 Mart'ta yine bayram yapamadı. Ülkenin içine düştüğü şiddet ortamı ve Berkin Elvan'ın polis şiddeti nedeniyle hayatını
kaybetmesinin üzüntüsü sağlık çalışanlarını da derinden etkiledi. Hekimlerden hemşirelere, diş hekiminden ebesine, taşeron işçisine kadar
sağlık alanında emek verenler 14 Mart'ta G(Ö)REV etkinliğine giderken polis şiddetine dur deyip halkın sağlık hakkına da sahip çıktı.
Sağlık çalışanlarının ilan ettikleri öncelikli talepleri şöyle:
Çalışan ve emekli tüm
sağlık personelinin ücretleri
acilen iki katına çıkarılmalı,
kamuda çalışan sağlık personelinin ücretleri, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçilerinin Sağlık Bakanlığına sunduğu Sağlık Çalışanlarının Ücretlendirme Skalası ve
Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı “Sağlık Personelinin Tam
Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” Tasarısı’nda önerildiği
şekilde iş güvenceli tek bir işte
çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek,
emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir. Sağlık personeli
arasında dayanışma yerine rekabete
yol açan, uygulamaları değersizleştiren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre
ücretlendirme” sisteminden ivedi
olarak vazgeçilmelidir.

1

NİTELİKLİ
İYİ HEKİMLİK VE
İ İÇİN
SAĞLIK HİZMET

TALEPLERİMİZ
Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti doğuran ve
besleyen nedenlere yönelik
çalışma ve raporların göz
önünde bulundurulması yanında;
Sağlık Bakanlığı üzerinden de sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma
hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının
şiddetten arındırılması için bu
güne kadar ısrarla talep ettiğimiz
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Önemli bir tedbir olarak ta; sağlık
çalışanlarının hayatını güvence
altına alacak, onların kamuoyu ve
hastalar nezdinde küçük düşmesine
yol açacak davranış ve söylemlere
muhatap olmasını sonlandıracak
tedbirlerin alınmasına imkan verecek düzenlemeler Türk Ceza Kanununda bir an önce yapılmalıdır.

2

Sağlık personelinin hastalarına tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinde yeterli
süreyi ayırabilmeleri için,
işin nitelikli yapılmasını sağlayacak standartlara göre düzenlemeler yapılmalı, nitelikli sağlık
hizmetinin önü açılmalıdır. Başlangıç için kamu ve özel sektör
ayrımı yapılmaksızın on beş dakikadan daha kısa süre içerisinde
hasta randevusu verilmemelidir.

3

Birinci basamakta çalışan
sağlık personeli arasındaki
ücret eşitsizliklerine son
verilmeli, aile hekimliğine
yönelik nöbet, vb. angarya uygulamalardan vazgeçilmeli; aile
hekimliğinde çalışan personel iş
güvencesine kavuşturulmalı, aile
sağlığı elemanının görevleri sağlığı koruma yönünde olacak şekilde belirlenmeli ve bu görevin
hangi sağlık mesleği ile yerine getirileceğine acilen açıklık getirilmelidir.

4

5

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin
sözleşmelerinde Türk Tabipleri Birliği taraf olarak

kabul edilmelidir. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Özel sağlık kuruluşlarının
SGK’dan yeni hak edişleri, sağlık çalışanlarının mevcut alacaklarının ödendiği belgelenmeden yatırılmamalı, resmi
tatil günlerinde rutin poliklinik hizmetleri için provizyon verilmemelidir.

6
7

Sağlık çalışanını taşeronlaştıran uygulamalar durdurulmalıdır.

Sağlık çalışanının mesleki,
kişisel ve aile yaşamını
olumsuz etkileyen, başta
ve öncelikle mecburi hizmet
ve geçici görevlendirmeler olmak üzere, çalışma yaşamındaki
anti demokratik uygulamalar kaldırılmalı; nöbetli çalışan tüm sağlık
personelinin nöbet ertesi izin
hakkı istisnasız uygulanmalı, izin
biriktirmeye veya durumu ücretle
telafi etme yaklaşımlarına hiçbir
şekilde izin vermeyecek bir düzenleme yapılmalıdır. 40 saatlik
haftalık çalışma süresi, nöbetler
de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Çalışılan yerin, yoğun
bakım, radyoloji, ameliyathane v.b
özelliklerine göre çalışma saati sınırlaması, çalışan sağlığı ve ulus-

lararası standartlar gözetilerek bir an
önce düzenlenmelidir. İyonizan radyasyonla çalışanların haftalık çalışma
süreleri 35 saatten yeniden 25 saate
düşürülmelidir.
Sağlık alanındaki mesleklerin temel eğitimlerinde
niteliği yok sayan uygulamalara acilen son verilmeli;
mevcut fakülteler ve yüksek
okulların öğretim elemanı, donanım vb. eksiklikleri giderilmeli,
buralara derslik ve uygulama alanı
kapasitelerinin üzerinde öğrenci
alınmasına son verilmelidir.

8

Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve yurttaşların sağlık hakkını engellemenin yanı sıra sağlık personelinin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar
kaldırılmalıdır.

9

Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli
sağlık hizmetinin önündeki
öncelikli engel olan sağlıktaki
bütün katkı-katılım payları ve ilave
ücretler kaldırılmalıdır.

10

7
Nisan 2014

Türk Tabipleri Birliği Başkanı’ndan 14 Mart Mesajı:

İyi hekimlik yapmak istiyoruz, başka ölümler istemiyoruz
Prof. Dr. Özdemir Aktan
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Hekimlik mesleği, bilimsel bilginin klinik kullanımı ile gerçekleştirilir. Bir günde
oluşturulan tıp fakültelerinde eğitim alarak
bilgili, donanımlı olunmaz. Öğretim elemanı sayısı, laboratuvarları, yatak kapasitesi eğitim vermeye imkan tanımayan
fakültelerde bireysel çabalarla hekimlik
öğrenilmez. Tıp fakültelerine alınan öğrenci sayısı kısıtlanmalı ve niteliksiz tıp
fakültelerinde eğitim derhal durdurulmalıdır.
Hastaya doğru teşhis koyabilmek, hastalığı hakkında bilgi verebilmek, tedavisini
açıklayabilmek için hastalara yeterli süre
ayrılması gerekir. Hekim hasta ilişkisi
güvene dayanmalıdır. Hekim hastası ile
ilgili kararları sadece hastanın iyiliğini
gözeterek vermelidir. Beş dakikada bir
verilen randevular ile muayene ettiğimiz
hastaya yeterli süreyi ayıramayız. Performans kaygısı, “hastane batıyor, daha
çok hasta bakın” uyarıları altında çalışırken

hastanın iyiliği önceliğini yitirmektedir.
Performans sistemi eğitim hastanelerinde
eğitimin kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Hekimin kendi sağlığı ve can güvenliği
sağlık hizmetinin ön şartıdır. Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte sağlık çalışanlarına yönelik şiddet TBMM Sağlıkta
Şiddeti Araştırma Komisyonu Raporu’nda
da belirtildiği gibi artmakta ve engellenmesi konusunda ilgili kuruluşlar gerekli
önlemleri almamaktadır. Sağlık sistemi
pek çok aşamada hasta ve hekimi karşı
karşıya getirmekte, bu durumun bedelini
sağlık çalışanları şiddete uğrayarak ödemektedir. Hastasından şiddet görmekten
korkan, aklında bu korkuyla hizmet veren
hekimin iyi hekimlik yapması beklenemez.
Aşırı çalışma da hekimin can güvenliğini
tehdit eder. 36 saat uykusuz kalan bir hekim, hem kendi sağlığına hem de hastasının
sağlığına zarar verebilir.
Herkes gibi hekimler için de emekliliğe
yansıyan güvenceli gelir bir haktır. Kıdem
tazminatına dikilen gözler, güvencesizleştirme yolunda atılan adımlar, hekimlerin

Gezi iddianamesi kabul edildi,
ilk duruşma 12 Haziran’da
"Gezi olayları" iddianamesi, İstanbul 33. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 12
Haziran'da yapılacak. İddianamede Taksim Dayanışması
üyelerinin 7,5 yıldan 29 yıla kadar hapsi isteniyor.

yarınlara güvenle bakmasına engel olmaktadır. İnsanca çalışma koşulları,
tanımlı mesai saatleri ve
hekim onuruna yakışır bir
gelir güvencesi sağlanmadan hekimlerin iş yerinde
huzur ile çalışması, hastalarına faydalı olması
beklenmemelidir.
Sağlık Bakanlığı Türk
Tabipleri Birliği organlarını, "Gezi parkı" protestolarında sağlık sorunu
olan, hizmete ihtiyacı olan
herkese ayrımsız sağlık
hizmeti verilmesini savundukları, gönüllü sağlık hizmetlerini
destekledikleri için amaç dışı faaliyette
bulunmakla suçlamakta ve yöneticilerin
görevden alınmasını talep etmektedir.
Sağlık yaşamın kaynağı ve herkesin hakkıdır. Düşünceleri, politik tutumu, cinsiyeti,
sosyal durumu ne olursa olsun sağlık hizmeti verirken kimseye karşı ayrımcılık
yapılamaz. Evrensel ilkelere göre hareket

etmeye çalışan bir meslek kuruluşunun seçilmiş
yetkili organlarının, siyasi otoritenin baskısıyla
görevden alınmaya çalışılması demokratik işleyiş açısından son derece tehlikelidir.
Toplum maalesef kutuplara ayrılmakta ve
ülke içinde çatışma ortamı endişesi artmaktadır.
Berkin Elvan, Gezi direnişinin sekizinci kaybı
ve yürekleri en fazla burkanı oldu. Bu ülkede başka ölümler istemiyoruz. Demokrasi, özgürlük ve barış ortamının olmadığı bir
ülkede sağlıktan söz edilemez. Bütün
ilgili tarafları, başta yöneticiler olmak
üzere, sorumluklarının bilincinde davranmaya davet ediyoruz. Hekimler bu ortamı
sağlamak üzere üzerlerine düşen görevi
her zaman olduğu gibi bundan sonra da
yerine getirecektir.

Gezi Parkı'nın İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu tarafından açıldığı 8 Temmuz 2013'de
gözaltına alınan, aralarında İstanbul Tabip
Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da
bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerine
yönelik İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede,
Taksim Dayanışması üyelerinin “Suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak”, “Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
etmek”, “Görevi yaptırmamak için
direnmek” suçlarından 7,5 yıldan 29 yıla
kadar hapis cezası istendi.
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14 Mart Tıp Bayramı’nda
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Hekiminden diş hekimine, hemşiresinden
ebesine, sağlık teknikerinden teknisyenine,
laborantından biyoloğuna, diyetisyeninden
sosyal hizmet uzmanına ve taşeron sağlık
emekçisine kadar tüm sağlık çalışanları,
iş, ücret ve gelecek güvencesi ile iş yeri
güvenliği, nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu
ve halkın sağlığını korumayı önceleyen
bir sağlık sistemi için; 14 Mart Tıp Bayramı’nda acil hizmetler ve yatan hastalar dışında hizmet vermeyerek iş bıraktı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Türk Hemşireler Derneği (THD),
Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği (SHUD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD
DER) ve Türk Medikal Radyoteknoloji
Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği’nin
(TMRT DER) çağrısıyla tüm yurtta hekimler
ve sağlık çalışanları eylemdeydi.
Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamalarda, sağlığın her insan için doğuştan
gelen bir hak olduğu belirtilerek, “Mesleğimizi özgürce yerine getirmek, ayrımsız
herkese hak ettiği sağlık hizmetini, kendi
haklarımızı da alarak vermek istiyoruz”
denildi.
Açıklamalarda; Sağlık Bakanlığı’nın,
Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Ankara
Tabip Odası yönetim ve onur kurulu üyeleri
ile Hatay Tabip Odası yönetiminin görevden
alınması için açtığı davalara da tepki gösterildi.

ANKARA
Ankara’da hekimler ve sağlık çalışanları
Numune Hastanesi bahçesinde toplanarak
Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca hekimler ve sağlık çalışanları, Gezi
eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin
attığı gaz kapsülüyle başından
vurulan ve 269 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek
11 Mart günü
yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin
Elvan’ın ve
Gezi direnişinde hayatını
kaybedenlerin
fotoğraflarını
taşıdı. “Üzgünüz seni uyandıramadık, karakaşlı
gül yüzlü çocuk…
Söz veriyoruz, uyana-

İSTANBUL

BALIKESİR
BATMAN

ANTALYA

cak Türkiye” yazılı dev bir pankart açan
hekimler ve sağlık çalışanları yürüyüş boyunca, “Katil var, hırsız var, sağlık yok”,
“Hastaneler halkın satılamaz” sloganları
attı.

Sağlığın önündeki asıl
engel sizsiniz!
Sağlık Bakanlığı önünde ortak açıklamayı
ise SES Ankara Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım okudu. Sağlık alanındaki emek ve
meslek örgütlerinin temsilcilerinin birer
konuşma yaptığı basın açıklamasında söz
alan TTB Merkez

Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan,
ekonomik, demokratik, özlük ve sosyal
hakları için iş bırakan sağlık çalışanlarına
yönelik "Halkın sağlık hakkını engelliyorlar"
açıklamasını yapan Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’na tepki göstererek, “Katkıkatılım payı ve ilave ücretler ile sağlığı
paralı hale getiren siz değil misiniz? Hastanelere gaz bombaları atılırken, vatandaşın
polis şiddeti ile kafası gözü yarılırken, ses
çıkarmayan siz değil misiniz? Sağlığın
önündeki asıl engel sizsiniz” diye konuştu.
Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener
ise “Bir sağlık
çalışanı ve
vatandaş

DİYARBAKIR

olarak iki kez öfkeliyim. 269 gün meslektaşlarımız Berkin Elvan’ı yaşatmaya çalıştılar. Keşke yaşatabilselerdi. Yaşatsalardı
bile diğer gün aynı şeyler yaşanırdı. Berkin’i
beylik güçleri öldürdü. O katil aramızda
dolaşıyor. Mehmet bey, bize dava açtı. Biz
de bu davayı aldık, yakamıza kırmızı karanfil gibi taktık. Onurdur bizim için, biz
onunla aynı safta olamayız zaten” dedi.

İSTANBUL
İstanbul’daki etkinlikler sabah saatlerinde
hastane bahçelerinde yapılan basın açıklamalarıyla başladı. Basın açıklamalarında
“İş ve İşyeri Güvencesi, Performans Değil
Güvenceli, Emekliliğe Yansıyacak Ücret,
Ücretlerimizin Vergi Dilimiyle Erimemesi, Can
Güvencesi
ve Sağlık
Hakkı İçin
G(ö)REVdeyiz” yazılı
pankartlar
açıldı. Asistan hekimler
taleplerini
“Nöbet Ertesi
İzin Hakkı, Nitelikli Uzmanlık
Eğitimi, İnsanca Yaşanabilir Ücret, Şiddetsiz Çalışma Or-
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sağlıkçılar eylemdeydi
ANTALYA

ANKARA

tamı İstiyoruz, Alacağız” yazılı pankartla
dile getirdiler.
Çapa Tıp Fakültesi önündeki eylemde
sık sık ‘Hastaneler halkındır satılamaz’,
‘Herkese eşit, ücretsiz sağlık’, ‘Her yer
rüşvet her yer yolsuzluk’ sloganları atıldı.
Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, sağlık
emekçilerinin 14 Mart’ı kutlamalarla değil
sorunlarını tartıştıkları bir gün olarak geçirdiklerini belirtti. Hastaların sağlık hizmeti
alamaz, doktorların ise çalışamaz duruma
geldiğini dile getiren Aktan, hekimler olarak
hastalarına iyi bir sağlık hizmeti vermek
için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner
Gören ise konuşmasında İyi hekimlik değerlerinin ortadan kaldırıldığını, sağlık alanında yapılan değişikliklerle bir süre sonra
nitelikli sağlık hizmetinin geri dönülmez
bir şekilde yok olacağını söyledi.
Asistan hekimler adına konuşan Coşkun
Canıvar ise sağlık çalışanlarına yönelik
şiddete dikkat çekti ve nitelikli sağlık
hizmeti için nitelikli bir tıp eğitimi gerektiğine vurgu yaptı.
Berkin Elvan’ın da anıldığı eylemde
ortak açıklama SES Aksaray Şube Başkanı
Aydın Erol tarafından okundu.

İZMİR
İzmir’de hekimler ve sağlık çalışanları
Basmane Meydanı önünde bir araya gelerek
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü. Yürüyüşe TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih
Sürenkök de katıldı. Yürüyüşte sık sık "Direne direne kazanacağız", "Berkin Elvan
ölümsüzdür", "Eşit ücretsiz sağlık" sloganları
atıldı. Basın açıklaması ise İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü önünde yapıldı. Basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih
Sürenkök de bir konuşma yaptı.

DİYARBAKIR

SES Antalya Şubesi, Dev Sağlık İş, A.Ü.
Öğretim Elemanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği ve Çağdaş Hekimler, 14
Mart Tıp Bayramı nedeniyle ortak bir basın
açıklaması yaptı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok önünde toplanan sağlık çalışanları sık sık ”Sağlıkta Dönüşüm Ölüm
Demektir”, “AKP Sağlığa Zararlıdır”, ”Bu
Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Parasız Eğitim Parasız Sağlık” sloganları attılar.
Ortak basın açıklaması metni SES Antalya
Şube Başkanı Mustafa Kılınç tarafından
okundu. Kılınç’ın ardından A.Ü. Öğretim
Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Taha
Karaman, Türk Hemşireler Derneği Antalya
Şube Başkanı Ferda Ülker ve Çağdaş Hekimler adına Dr. Koray Yalçın da birer konuşma yaptılar.

ADANA

Diyarbakır’da sağlık çalışanları Diyarbakır Devlet
Hastanesi bahçesinde basın
açıklaması düzenledi.

GAZİANTEP

Manisa Tabip Odası tarafından Manisa
Cumhuriyet Meydanı’na çelenk bırakıldı
ve Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde
basın açıklaması yapıldı.

GAZİANTEP
Hekimler ve sağlık çalışanları Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi önünde
bir araya geldi. Basın açıklaması Gaziantep Tabip Odası
Genel Sekreteri Şaban Alagöz
tarafından okundu.

ADANA
Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan
Ökten ve ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Dilek Özcengiz tarafından sabah saatlerinde Atatürk Parkı’na çelenk konuldu.
Öğle saatlerinde ise Uğur Mumcu meydanında toplanan hekimler ve sağlık çalışanları
Atatürk Parkı’na yürüyerek basın açıklaması
yaptı. Kurumlar adına metni Dr. Ali İhsan
Ökten okudu.

İSKENDERUN
İskenderun’da sağlık çalışanları İskenderun Devlet hastanesi önünde bir araya geldi.
“Bu işyerinde grev var” pankartı asan sağlık çalışanları
sık sık, “Yaşasın toplu sözleşmeli grev hakkımız”, ”Gaz
yedik cop yedik haram yemedik”, “Hepimiz Berkiniz öldürmekle bitmeyiz” sloganları
attı.

MANİSA

İZMİR

Sivas’ta da sağlık çalışanları iş bıraktı
ve basın açıklaması yaptı.

MANİSA

VAN

BALIKESİR
Balıkesir Tabip Odası, 14 Mart Tıp
Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk
koydu ve basın açıklaması yaptı.

MARDİN
Mardin ve ilçelerinde de ASM ve kamu
hastanelerinin tümünde iş bırakıldı ve basın
açıklamaları yapıldı.

BATMAN
Batman Bölge Devlet Hastanesi önünde
Batman Tabip Odası ve Batman SES Şubesi

SİVAS

basın açıklaması yaptı. Batman Tabip Odası
Genel Sekreteri Selahattin Oğuz yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Gezi direnişleri
sırasında polisin gaz bombası kapsülüyle
ağır yaralanan ve 3 gün önce yaşamını yitiren Berkin, daha önce devlet güvenlik
güçleri tarafından katledilen Ceylanlar,
Uğurlar ve diğer tüm masum çocuklar yüreğimizde bizlerle yaşayacaklar. 14 Mart'ı
bir bayram havasında kutlayamıyoruz fakat
onların hatırasına bağlı kalmak adına mücadeleye ve direnmeye de devam edeceğiz”.

Van’da hekimler ve sağlık çalışanları
basın açıklaması yaptılar. Basın açıklaması
Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Cem Taylan Erden tarafından okundu.

DENİZLİ
Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde de
sağlık emekçileri g(ö)revdeydi. G(ö)reve
özellikle asistan hekimler yoğun katılım
sağladı.

AYVALIK
Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilciliği
Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda basın
açıklaması yaptı.
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Nitelikli bir sağlık hizmeti için
nitelikli eğitim gerekir
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

TTB Genel Yönetim Kurulu’nda (GYK) kabul edilmiş olan
"İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır" mücadele programı çerçevesinde tabip odaları Mart ayı
içinde bulundukları illerde, sağlık
alanında hizmet veren meslek
odaları ve sendikalar ile birlikte
“Nitelikli sağlık ortamı için nitelikli sağlık eğitimi gerekir” konulu basın açıklamaları yaptılar.
Mersin Sağlık Hakkı Meclisi
tarafından Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Mersin Sağlık Hakkı Meclisi adına
SES Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt okudu. Açıklamaya Mersin
Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Galip Kırıcı, Genel Sekreteri Dr.
Mehmet Antmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Uz. Dr. İzzet Çalış
katıldı.
Adana’da ise aralarında Adana
Tabip Odası’nın da bulunduğu

sağlık meslek örgütleri, Çukurova
Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde
bir araya gelerek basın açıklaması
yaptılar. Kurumlar adına basın
açıklamasını okuyan Adana Tabip
Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten şunları söyledi: “Sağlık alanında hizmet veren her meslek
grubunun mezuniyet öncesi ve
sonrası eğitimleri büyük önem
taşır. Sağlıkta yanlış, bozuk,
eksik eğitim insan hayatına mal
olabilir. Bu can kaybı demek olabileceği gibi, kalıcı, uzun ya da
kısa süreli bedensel yeti kaybı,
ruhsal sağlık kaybı, sosyal kayıp
ve ekonomik kayıp anlamına da
gelebilir. Bu sonuç olarak sağlıksız, sorunlu bir toplum anlamına da gelebilir. Güvenli, nitelikli sağlık hizmeti alma yönünden
huzur içerisinde miyiz? Sağlıklı
bir toplum olduğumuzdan söz
edilebilir mi? Siyaset kurumu
her fırsatta nitelikli ( kaliteli)
sağlık hizmetinden söz ediyor.
Gelin görün ki, hizmeti verecek
olanın sadece sayısı ile ilgileniyor.
Eğitime yönelik derin sorunlar

var! Temel eğitim ve temel sonrası
tüm eğitimler amansız bir ezber
düzenine dayalı. Şöyle bir bakıldığında ne mesleğe, ne eğitime
saygı var. Ne adalet duygusu, ne
meslek bilinci var! Bir taraf, ne
olursa olsun bir diploma sahibi
olmak kaygısıyla bir şey düşünemez hale getirilmiş! Diğer tarafın kaygısı da ne yolla olursa
olsun isteyeni diploma sahibi
yapmak olmuş. Nitelikli bir sağlık
hizmeti vermenin yolu nitelikli
bir eğitimden geçer. Sağlık alanındaki eğitimler zorlu ve özellikli
eğitimlerdir. Yetkin ve nitelikli
insan gücü için sadece fakülte
ya da yüksekokul açmak yeterli
değildir. Nitelikli bir eğitim için
dershanesinden laboratuvarına,
hastanesinden her alan için yetkin
öğretim üyesine kadar bir donanım ve altyapı gerektirir”.
Manisa Tabip Odası ise açıklamayı Celal Bayar Üniversitesi
Hafsa Sultan Hastanesi önünde
yaptı. Basın açıklaması Manisa
Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut
Duran tarafından okundu.

Sağlık eğitimindeki
vahim bulgular
• Ülkemizde son 10 yılda tıp fakültesi sayısı yeterlilik şartı
aranmaksızın 47’den 81’e, tıp fakülteleri kontenjanları 4500’den
11.000’lere çıkmıştır.
• Tıp ve sağlık eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların kontenjanları arttırılırken eğitimin olmazsa olmaz gereksinimleri
tamamen göz ardı edilmiştir.
• Bugün; sınıfı, dersliği, laboratuvarı yetersiz ya da hiç
olmayan eğitim kurumlarında sağlık personeli yetiştirilmeye
çalışılmaktadır.
• Bu okullarda nitelik gözetilmeden eğitim sürdürülmeye çalışılmaktadır.
• Artan sayılar karşısında öğretim üyeleri yetersiz kalmaktadır.
• Performans baskısı ile ağır iş yükü altında hizmet üretmek
zorunda bırakılan öğretim üyeleri ve asistanları eğitim ve araştırmaya zaman bulamamaktadır.
• Birçok kurumda haftada 72 saate vardırılan mesailerle, kesintisiz 36 saat çalışmaya zorlanmakla asistan hekimler insani
olmayan bir iş yükü altında ezilmektedirler.
• Sağlık Meslek Liseleri, iki yıllık yüksekokullar ya da dört
yıllık fakülteler gibi farklı eğitim içeriği ve süresine sahip
okullardan mezun olan herkes hemşire unvanıyla aynı yetki ve
sorumluluğa sahip olmaktadır.
• Sağlık Eğitimi Programları, meslekten olmayanlar tarafından
yönetilmekte, bu durum sağlık meslek eğitiminde sorunların
ana kaynağını oluşturmaktadır.
• Paralı, uzaktan eğitim adı altında temel hemşirelik eğitimi
almamış sağlık meslek lisesi ve ön lisans mezunlarına hemşirelik
lisans diploması verilebilmektedir.
• Orta öğretim düzeyinde verilen eğitimlerle sağlık çalışanı
yetiştirilmekte, pek çok sağlık meslek grubuna lisans ve üzeri
yükseköğrenim olanağı sağlanmamaktadır.

Artan kontenjanlar karşısında mekan sorunu
yaşanan tıp fakültelerinde yan sınıfa canlı yayın
yaparak ders işlendiği oluyor.
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Zafer direnen asistan hekimlerin oldu
Tıp Dünyası
İSTANBUL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Has-

YAPILAN
GÖRÜŞME SONUCU
ELDE EDİLEN
KAZANIMLAR
Öncelikli olarak;
Bu süreçte yer alan hiçbir sağlık
çalışanı (asistan hekim, uzman
hekim, hemşire, tekniker, taşeron
sağlık çalışanı, eczacı, bilgi işlem
görevlisi ve diğer yardımcı sağlık
personeli) hakkında hiçbir yönetici
ve sorumlu tarafından sözlü veya
yazılı baskı ve tehdit unsuru oluşturacak tutanak, soruşturma, idari
ve disiplin işlemi uygulanmayacağının garantisi verildi.
1. Tıpta Uzmanlık Kurulu
(TUK)’nda alınan kararın bağlayıcılığı da dikkate alınarak Eylül
TUS’unda açılan kadroların yalnızca Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi kadrosu şeklinde açılacağının sözü verildi, bu yönde
TUK’ta alınan kararın uygulanacağı belirtildi. Eylül TUS’u için
yeterli sayıda asistan alınacağı taahhüt edildi.
2. Asistan hekimlerin görev tanımları ve eğitim süreçleri dışında
yer alan işlerin belirlenmesi amacıyla bir “komisyon” oluşturulması
kararlaştırıldı. Her kliniğin temsil
edileceği bu komisyonca belirlenen
ve asistan görev tanımında yer
almayan işlerin asistanlarca ya-

tanesi asistan hekimlerinin 14
Mart’ta başlattığı ve 17 Mart
2014’de süresiz hale getirdiği
G(ö)REV etkinliği kazanımla sonuçlandı.
Grevin başlamasının ardından

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr.
Taner Gören ve Genel Sekteri Dr.
Ali Çerkezoğlu’nun da katılımıyla
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri adına Dr.

Özkan Gülmez, Dr. Haydar Kaya,
Dr. Hilal İmamoğlu hastane yöneticisi Dr. Ali Rıza Odabaş ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrasında asistan hekimlerin haklı talepleri kabul edildi.

pılmamasının sağlanması karara
bağlandı.
3. Performans ödemelerinde iyileştirme yapılacağı sözü verildi.
Performans ödemeleri ve hastane
harcamalarının hastane otamasyon
sistemi Sarus’ta ilan edilmesi karara bağlandı.
4. Nöbet ertesi izin konusunda
130 saat üzerinde nöbet tutulması
durumunda nöbet tutturulan saat
kadar kliniğin de durumu göz
önünde bulundurularak gündüz
mesai izni kullanılması yönünde
her kliniğe üst yazı yazılması taahhüt edildi.
5. Acil Tıp Kliniğine eğitim sorumlusunun göreve başlaması sonrasında acil servisin güçlendirilmesi konusunda toplantı yapılması
kararlaştırıldı. Acil serviste yeşil
alan ve sarı alanda nöbet tutan
acil tıp dışı branşların asistanlarının
acilde nöbet tutanlarına kişiye
özel, ayrı ayrı görevlendirme yazısı
yazılması karara bağlandı.
6. Acil servis ve yoğun bakım
nöbetlerinin ücretlerinin %50 artırılacağı ile ilgili yasanın uygulanması karara bağlandı.

8. Klinik rotasyonlarının etkin
şekilde yapılmasının sağlanması,
eğitim saatlerinin mesai saatleri
içerisinde yapılması için çalışma
koşullarının düzenlenmesi talebinin Dekanlık ile yapılacak bir toplantı ile mezuniyet sonrası eğitim
komisyonuna taşınması ve orada
karara bağlanması kararlaştırıldı.
Poliklinik ve konsültasyon hizmetlerine uzman tabip veya eğitim
sorumlusunun eşlik etme zorunluluğu için her kliniğe üst yazı
yazılması, eşlik etmemesi halinde
asistanların ilgili hizmetlerde yer
almayacağının belirtilmesi taahhüt
edildi.
Poliklinik işlemlerine iştirak etmemesine karşın adına muayene
ve tetkik giriş yaptıran
kişilerin hakkında işlem
yapılacağına dair yazı
yazılması taahhüt edildi.
Yıllık izinlerin eksiksiz kullandırılmasının
sağlaması için yazı yazılması taahhüt edildi.
İstirahat raporlarının
onaya tabi tutulamayacağını bildiren yazı yazılması taahhüt edildi.
Hasta başı istenen
malzemelerin asistan hekim ve hemşire tarafından depodan alımının
iptal edilmesi ve mal-

zeme alımı, şartname oluşturulması
ve malzeme istemi prosedüründen
asistan hekimin çıkarılması için
yazı yazılması taahhüt edildi.
9. Güvenlik personeli ve yardımcı sağlık personeli eksikliğinin
giderilmesi için gerekli personel
alımının sağlanması hususunda
muhatap olan Anadolu Kuzey
Kamu Hastaneler Birliği Genel
sekreterliği ile 19 Mart Çarşamba
09:00’da yapılacak görüşmede
dile getirilmesi kararlaştırıldı.
10. Döner sermaye komisyonunda yer alacak olan asistan temsilcisinin asistan hekimlerin seçimle belirlenmesi, en kısa sürede
seçim planlaması yapılması kararlaştırıldı.

7. Asistanlara imzalatılan “Yüklenme Senedi” hususunda klinikler
arası eşitliğin sağlanması için mevzuatın incelenerek gerekli girişimlerin yapılması karara bağlandı.

Göztepe EAH asistan hekimleri
taleplerin takipçisi olduklarını, taleplerin hayata geçirilmemesi halinde direnişe çok daha güçlü şekilde devam edeceklerini bildirdiler.

İzmir’de asistan
hekimlerin talebi
kabul edildi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma
Hastanesi asistan hekimleri,
3 Mart 2014 tarihinde yaptıkları basın açıklaması ile
G(ö)REV eylemlerine ara verip, kabul edilen taleplerinin
takipçisi olacaklarını belirttiler.
Yapılan açıklamada; "Taleplerimizin kabul edilmiş olması
nedeniyle iş bırakma eylemimize ara verdiğimizi ancak
kazanımlarımızın aylık toplantılarla takipçisi olacağımızı
ve hak kayıplarımız olması
durumunda yeniden bir araya
geleceğimizi tüm kamuoyuna
saygıyla duyururuz" denildi.

EJD Başkanı Carsten Mohrhardt
Ankara'da asistan ve öğrencilerle buluştu
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ
Avrupa Genç Hekimler Daimi
Çalışma Grubu Başkanı (European
Junior Doctors Permanent Working
Group) Dr. Carsten Mohrhardt ile
TTB Asistan Hekim Kolu temsilcileri Ankara’da bir araya geldi. TTB
Genel Sekreteri Bayazıt İlhan’ın da
katılımıyla gerçekleşen görüşmede
EJD’nin ve TTB Asistan Hekim
Kolu’nun çalışma başlıklarının ve
gündemlerinin ortaklığı dikkat çekti.
İki örgüt temsilcileri önümüzdeki
dönemde işbirliği içinde çalışmanın
her iki örgüte de güç katacağı konusunda görüş bildirdiler.

Takibinde Ankara Üniversitesi
İbni Sina Hastanesi Hasan Ali
Yücel Konferans Salonu’nda Carsten Mohrhardt “Avrupa’da Asistan
Hekimlik” konulu bir sunum yaptı
ve sonrasında öğrenci ve asistan
hekimlerin sorularını yanıtladı.
Tıp öğrencisi ve asistan hekimlerin ilgi ve katılım gösterdiği sunumda Avrupa ülkelerinde uygulanan sağlık politikaları ile Türkiye’deki sağlıkta dönüşüm projesinin
gösterdiği benzerlikler, hem sağlık
hizmeti hem de sağlık emekçilerinin
durumu üzerindeki benzer olumsuz
etkiler konuşuldu. Örneğin tıp fakültesi kontenjanlarının dramatik
artış gösterdiği İspanya’da yaşanan

işsiz genç hekimler sorunu, Türkiye’de sıklıkla sağlık ortamı gündemine taşınan artan kontenjan sorunu tartışmalarına ışık tuttu. Benzer
şekilde diğer Avrupa ülkeleri asistan
hekimlerinin çalışma saatlerinin
tanımlanması için yaptıkları eylemlerin, Türkiye’deki asistan direnişleri ile büyük benzerlik taşıdığı
fark edildi. Avrupa genç hekim hareketinin tecrübelerinden yararlanma olanağından büyük memnuniyet
duyan asistan hekimler, yapılan
sunum sonrası tartışmada uluslararası alanda birlikte mücadele edeceği örgütlerle işbirliğini geliştirmenin önemini vurguladılar.
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Kaymakamın ayağına gitmeyen
aile hekiminin sözleşmesi feshedildi!
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ
Şırnak ili Güçlükonak Merkez 1
No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki Türe'nin aile
hekimliği sözleşmesi feshedildi!
Konu ile ilgili TTB Merkez Konseyi
tarafından 04 Mart 2014 tarihinde
yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türe'nin maruz kaldığı mobing
ve sözleşmesinin feshine tepki gösterilerek "acil serviste görev yapmakta
olan doktoru görev yerini terk etmeye
zorlayarak evine çağıran Şırnak Güçlükonak Kaymakamı’nın halkın sağlığını tehlikeye atmak suçuyla soruşturulmasını, mülki amir olmaktan
kaynaklı yetkilerini halkın sağlığını
koruma görevini yerine getiren bir
hekime karşı kötüye kullanmaktan
ötürü cezalandırılmasını talep ediyoruz" denildi.

Hekimler
meslektaşlarına sahip çıktı
Hekimler ve sağlık çalışanları, Dr.
Mehmet Zeki Türe’nin, Kaymakam’ım
ayağına gitmediği için aile hekimliği
sözleşmesinin feshedilmesini, 6 Mart
2014 tarihinde Şırnak’ta yaptıkları basın açıklaması ile protesto ettiler.
Şırnak Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasına, TTB Merkez
Konseyi Üyeleri Filiz Ünal İncekara,
Mehmet Zencir ve Zülfikar Cebe’nin
yanı sıra kitle örgütü ve meslek odaları
temsilcileri de destek verdi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde
toplanan hekimler ve sağlık çalışanları
Şırnak Valiliği’ne yürüyerek baskıları
protesto etti. Yürüyüşe Şırnak halkı
da alkışlarla destek oldu.
Şırnak Tabip Odası Başkanı Azat
Karagöz ve TTB Merkez Konseyi
Üyesi Filiz Ünal İncekara tarafından

Şırnak Valiliği önünde yapılan açıklamalarda ise birinci basamak sağlık
hizmetlerini aile hekimliği adıyla piyasanın koşullarına göre yeniden düzenleyen politikaların ve performansa
dayalı sözleşmeli çalışma düzeninin
sağlık emekçilerinin çalışma güvencesini ortadan kaldırdığı ifade edildi.
Açıklamalarda, görevini kötüye kullanan Vali, Kaymakam ve Sağlık Müdürü’nün görevden alınması, acil serviste mesleğini yapan hekimi evine
çağırarak, halkın sağlığını tehlikeye
atan, yetkisini kamusal amaç dışında
kişisel çıkarı için kullanan Güçlükonak
Kaymakamı hakkında adli ve idari
soruşturma başlatılması ve Dr. Türe’nin
sözleşme feshinin iptal edilerek görevine iade edilmesi talep edildi. Açıklamalarda, “Dr. Mehmet Zeki Türe
arkadaşımız yalnız değildir, yaptıklarını
sahipleniyoruz. İyi hekimlik değerlerini
her zaman savunacağız” denildi.

Aile Hekimleri sarı zarfları çöpe attı
Tıp Dünyası
İSTANBUL
ASM çalışanlarının acil nöbet dayatmalarına karşı 4 Aralık 2013 tarihinde yaptıkları iş bırakma eylemi
sonrasında eyleme katılan sağlık çalışanları hakkında Sağlık Bakanlığı’nın
başlattığı soruşturmaları protesto etmek
ve Şırnak’ta sözleşmesi feshedilen
Aile Hekimi Dr. Zeki Türe’ye destek
sunmak amacıyla İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla 11 Mart 2014 tarihinde
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde ‘sarı zarfları çöpe atma’ eylemi
gerçekleştirildi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde
slogan atarak yapılan baskıları protesto
eden sağlık çalışanları, 4 Aralık eylemine katıldıkları için sarı zarflar içinde
gönderilen savunmaları çöpe atarak
hak alma mücadelesinden geri durmayacaklarını gösterdiler.
Eylemde, Gezi direnişinde polisin
attığı gaz kapsülüyle ağır yaralanarak
269 gün boyunca yoğun bakımda yaşama savaşı veren Berkin Elvan’ın
kaybedilmesinin üzüntüsü dile getiri-

lince sık sık ‘Bu daha başlangıç Mücadeleye devam’
sloganı atıldı.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz İncekara burada
yaptığı açıklamada, Güçlükonak hastane acilinde çalıştığı esnada Kaymakamın evine
gidip eşine bakmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen
Dr. Zeki Türe’nin yanında yer
aldıklarını, hem meslektaşlarının mağdur edildiğini hem
de Güçlükonak halkının hekimsiz bırakıldığını, bu işin
peşini bırakmayacaklarını ifade
etti. Bu esnada katılımcılar sık
sık ‘Zeki Türe yalnız değildir’
sloganı attı.
Pratisyen Hekimlik Derneği’nin de katıldığı eylemde basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr.
Erdal Uğurlu tarafından okundu.
SES Aksaray Şube Başkanı Aydın
Erol ve İstanbul Aile Hekimleri Derneği
Başkanı Dr. Esin Şener de birer konuşma yaparak baskılara karşı ortak

mücadele edeceklerini belirttiler.
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ise yaptığı
konuşmada, soruşturmaların meşru olmadığını, çalışanların demokratik haklarını kullanmayı engelleyen baskıcı
yönetimlerin er geç iktidarını kaybettiklerini söyledi.

Eskişehir Tabip
Odası Başkanı’na
Gezi cezası!
Tıp Dünyası
ESKİŞEHİR
Eskişehir Tabip Odası
Başkanı Dr. Bülent Nazım
Yılmaz’a, Gezi direnişi sonrasında Eskişehir’de yaşanan
bir sürgüne karşı çıktığı ve
bu sürgünün durdurulmasına
yönelik yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle, çalıştığı hastanenin
idaresi tarafından kınama
cezası verildi.
Eskişehir Valiliği'nin emriyle Eskişehir Devlet Hastanesi'nce açılan idari soruşturma sonucu verilen kınama cezasına Dr. Yılmaz
itiraz etti ancak Dr. Yılmaz'ın, cezanın kabul edilmemesi için İl İdare Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.
Konu ile ilgili Eskişehir
Tabip Odası tarafından basın
açıklaması yapıldı. Eskişehir
Tabip Odası Başkanı Dr.
Bülent Nazım Yılmaz ise
yaptığı açıklamada, Gezi direnişi sonrası demokrasi ve
özgürlük mücadelesi yürütenler ile toplumun haklı taleplerini savunan meslek
odası ya da kitle örgütü temsilcilerinin bu ve benzeri
cezalar ile baskı altına alınmasını eleştirdi. Dr. Bülent
Nazım Yılmaz, iyi hekimlik
değerlerini hiçe sayanlara
karşı, iyi hekimlikten taviz
vermeden sağlık hakkı ve
demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

"Verilen
ceza utanç verici"
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı
Özdemir Aktan, Bursa Tabip
Odası Başkanı Kayıhan Pala,
KESK, DİSK ve Akademik
Odalar Birliği temsilcileri
ise Eskişehir Tabip Odası
Başkanı Bülent Nazım Yılmaz'ın kınama cezası almasını Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları
basın açıklamasıyla protesto
ettiler. Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı
Özdemir Aktan burada yaptığı açıklamada, verilen cezanın utanç verici olduğunu
söyledi. Aktan şunları söy-

Eskişehir Tabip Odası
Başkanı Dr. Bülent
Nazım Yılmaz
ledi: “Bugün burada verilen
ceza kınama cezası olarak
küçümsenebilir ama bu baskıların herkesi korkutmaya,
ürkütmeye demokratik haklarını korumaktan alıkoymaya yönelik olduğunu biliyoruz. Bu ülkede hekimler
acil hastalara bakmasınlar
diye yasalar çıkarılıyor, bu
ülkede hekimler acil hastalara baktıkları için 1 ila 3
yıl hapis ve 2 milyon liraya
kadar para cezası ile cezalandırılma tehdidi ile karşı
karşıyalar ancak bu hekimleri durdurmayacak. Gezi
direnişleri sırasına Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de,
Eskişehir'de hekimler ihtiyaçları olanlara sağlık hizmeti verdiler, bundan sonrada verecekler. Hapis cezaları, para cezaları durduramayacak. Sadece bu olaylarda değil, deprem ve sel
olduğunda da sağlık çalışanları orada olacak. Bu hükümet Ankara Tabip Odası’na ve Hatay Tabip Odası’na bu olaylarda yardım
ettikleri için dava açtı. Hepimiz biliyoruz ki Gezi direnişlerinden sonra bu ülke
bir daha aynı ülke olmayacak. Bu ülke demokrasinin,
özgürlük ve barışın peşinden
daha kuvvetli bir şekilde gidecek. Tabip Odası Başkanı’na verilen ceza utanç vericidir. Bu cezanın geri alınmasını talep ediyorum. Bu
ceza ortadan kalktıktan sonra
bu cezayı verenlerin utancı
ömür boyu kalacak".
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Kazdağları’nda hırsız var,
suyumuzu da çalacak!
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ
Bayramiç İlçesi'ne bağlı Kurşunlu
Köyü'nde madencilerle köylüler arasındaki 'engelleme' iddiası yargıya taşındı. Kurşunlu Köyü'nde 'feldspat'
madenine karşı yürütülen mücadele
ile ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
yargılanan köylülerden Tolga Gürel,
Nazmi Çetin ve Ersin Çetin, kahvenin
önünde yan oturdukları ve madencilerin
araçlarının geçişlerine engel oldukları
için 7 bin 200'er lira para cezası aldı.
Mahkeme tarafından para cezasına
çarptırılan 3 köylü için bir araya gelen
köy sakinleri, dar gelirli bir aileye
sahip olan Nazmi Çetin ve oğlu Ersin
Çetin için stant kurarak satış yaptı.

Çanakkale Tabip Odası üyeleri ve
TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök de Çanakkale'nin Bayramiç
Köyü’ndeki direnişe destek verdiler.
Kararı protesto etmek amacıyla bir
araya gelen Kurşunlu Köyü sakinlerine
Çevre Platformu üyeleri, CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ile Serdar
Soydan da destek verdi. Gösteriye katılan yüzlerce köylü ellerinde pankartlarla “Kazdağları'nda hırsız var, suyumuzu çalacaklar” sloganı attı.

Köylü kadınlardan destek
Köy sakinleri, dar gelirli Nazmi
Çetin ve oğlu Ersin Çetin için stant
kurarak satış yaptı. Hazırladıkları yemekler ve yetiştirdikleri ürünleri satan

kadınlar elde ettikleri geliri cezanın
ödenmesi için Çetin Ailesi'ne vereceklerini söylediler.
Çanakkale Çevre Platformu’ndan
Hicri Nalbant, CHP'li milletvekilleri
ve TTB MK Üyesi Dr. Fatih Sürenkök
de birer konuşma yaparak Kurşunlu
köylülerinin yanlarında olduklarını
dile getirdiler. Çevre Platformu üyeleri
Kurşunlu Köyü ve Kazdağları'ndaki
çevre felaketinin fotoğraflarını sergilerken, TTB MK Üyesi Dr. Fatih Sürenkök burada yaptığı konuşmada,
"Sağlıklı bir çevre ve doğada yaşamak
hepimizin hakkı. TTB olarak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi halkın
sağlıklı yaşam hakkına Kurşunlu'da
da sahip çıkıyoruz. Sonuna kadar Kurşunlu Köyü’nün yanındayız" dedi.

Resmi tatillerde
tüm branşlardan
provizyon verilmesi
uygulaması kaldırıldı
Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleri sonucu SGK, resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19
Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasını kaldırdı.
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay
ve Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan,
8 Şubat 2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
Yadigar Gökalp İlhan ile özel sağlık sektöründe çalışan
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları üzerine bir
görüşme gerçekleştirmişti.
Bu görüşmede öncelikle pazar günleri ve resmi tatil
günlerinde özel sağlık kuruluşlarına provizyon verilmesi
nedeniyle oluşan baskılar ve hekimlerin tatil günlerinde
rutin poliklinik hizmeti vermek zorunda bırakılmaları, dinlenme hakkının ihlal edilmesi üzerinde durulmuş ve pazar
günleri ve resmi tatil günlerinde aciller dışında rutin
poliklinik hizmetleri için provizyon verilmemesi talebinde
bulunulmuştu. Konuyla ilgili olarak 17 Şubat 2014 tarihinde
ise SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Op. Dr. Alper
Süzen'le teknik detayların görüşüldüğü bir toplantı daha
yapılmıştı. Öte yandan, Batman Tabip Odası ile pek çok
tabip odası özelde çalışan hekimlerden imza toplayarak
taleplerini SGK'ya iletmişlerdi.
21 Mart 2014 tarihinde SGK’dan yapılan duyuruda,
ATO ve TTB’nin taleplerinin kabul edildiği ifade edildi.
Dolayısı ile 21 Mart 2014 tarihinden itibaren SGK resmi
tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve
Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi
uygulamasını kaldırdı.
Özelde ücretli çalışan hekimler açısından insani olmayan
çalışma koşullarına yol açan ve bir hak gaspına dönüşen
bu uygulamanın kaldırılması hekimler açısından önemli
bir kazanım olarak görülüyor.

Tıp Bayramı’nda
kadın hekime şiddet
Behçet Aysan Şiir Ödülü
başvuruları 18 Nisan’a kadar uzatıldı
Türk Tabipleri Birliği tarafından,
2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz Şair Doktor Behçet Aysan ve
36 insanımızın anısına düzenlenen
Behçet Aysan Şiir Ödülü için başvurular 18 Nisan 2014 tarihine kadar
uzatılmıştır.

Behçet Aysan Şiir Ödülü
2013 Yılı Aday Olma
Koşulları:
• Ödüle 2012 yılı Ocak ayından
sonra yayımlanmış bir kitap ya da
yayına hazır bir kitap dosyası ile
aday olunabilir. (Yayımlanmamış
yapıtların A4 dosya kâğıdına çift

aralıklı yazılmış olması gereklidir.)
• Ödüle son katılma tarihi 18 Nisan
2014'tür.
• Ödüle kişiler kitap ve dosya ile
kendileri doğrudan katılabilir ya da
yayımlanmış şiir kitaplarını sivil
toplum örgütleri, yayınevleri ve
üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak
koşuluyla önerebilirler.
• Yarışmaya katılan yapıtların
daha önce hiçbir yarışmada ödül
almamış olması gerekmektedir.
• Ödüle aday olacak şairler; adı,
açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle
birlikte kitaplarını (8 adet) ya da
şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez
Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş

Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570
Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.
• Ödül için gönderilen yapıtlar
açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan
duyurulur.
• Ödül kazanan yapıt 2014 yılı
Mayıs ayında açıklanır.
• Ödüle başvuranlar ilan edilen
tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.
• TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü
özel olarak hazırlanmış bir bronz
figürdür. Para ödülü verilmemektedir.
• Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14
Mart günü hasta ve hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan Dahiliye Uzmanı Dr. Dilek Tüzün müşaade altına
alındı.
Olayın duyulmasının ardında hastaneye giden Adana
Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Dilek
Tüzün’ü muayene edip, olaya hakkında bilgi aldıktan
sonra şunları söyledi: “Bu gün Tıp Bayramı. Acı olan
böyle bir günde bile hekime şiddet uygulanıyor. Hasta Rahime Taşkın istenen tetkikleri bir torba içerisinde hekimin
masasının üzerine atıyor, bunlara bakın diyor. Doktor
hanım da ‘tetkiklerinizi lütfen düzgün gösterin ben de
düzgünce bakayım’ diyor. O sırada hasta yakını doktora
küfür edip, saçından çekip, yerlerde sürüklüyor. Şu an
meslektaşımız Dr. Dilek Tüzün’ün beyin tomografisi
çekildi. Kafa travması ve beyin sarsıntısı tanısıyla beyin
cerrahi servisine yatırıldı, tedavisi sürüyor. Oda avukatımız
tarafından gerekli resmi şikayet ve başvurular ilgili makamlara yapıldı. Bizler tüm hekim arkadaşlarımızdan hastalarına Avrupa standardı olan 25 dakika hasta muayenesini
Türkiye standartlarında en az 10-15 dakika yapmalarını
istemekteyiz. Hastalarımızın da bundan memnun olacağını
düşünüyoruz. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi
bildirirken hekime şiddetin son bulmasını istiyoruz. Suçluların gerekli cezaları almaları için bu işin peşini bırakmayacağız”.
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Sağlık Bakanı itiraf etti: Yasayı
TTB’nin davalarını aşmak için yaptık
Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Eskişehir’de katıldığı
bir temel atma töreninde kamu özel
ortaklığıyla yapılacak şehir hastanelerine ilişkin yasa değişikliğinin
nedenini açıkladı: TTB’nin açtığı
davalarda iptal kararı çıkması halinde projelerin devamını sağlamak.
TTB tarafından Müezzinoğlu’nun
itiraflarının ardından yapılan açıklamada, kamu özel ortaklığı yöntemiyle hastane yaptırılmasına, sağ-

lık hizmeti satın alınmasına, hastanelerin kapatılarak merkezlerde
toplanmasına, mevcut hastane binalarının bu yolla kamudan alınarak
şirketlere devredilmesine ve ormanlara el konulmasına TTB’nin
karşı olduğu belirtildi. Açıklamada
Sağlık Bakanı’na şu sorular yöneltildi:
-Sağlık Bakanı, yargı kararlarına
uymakla yükümlüyken, kararları
aşmak için niye yasa yapıldığını
açıklayacak mı?
-Sağlık Bakanı kendilerini, Anayasanın tüm kurum ve kişilerin
yargı kararlarına uymakla yükümlü

olduğuna dair kuralına aykırı bir
yasa yapmak zorunda bırakan koşulları açıklayacak mı? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan
adil yargılanma hakkına açıkça aykırı bir yasayı neden yapmak zorunda kaldıklarını açıklayacak mı?
-Sağlık Bakanı, imzalanmış sözleşmelere “ek sözleşmeler” hazırlandığını söylüyor. Peki, bunların
içeriği kamuoyuna açıklanacak mı?
-Sağlık Bakanlığı “ticari sırlara”
gösterdiği hassasiyeti kamu yararı
için de gösterecek mi?
-Tüm dünyada iflas etmiş bir
yöntemi zorla, inatla, hukukun ev-

rensel kurallarını bile hiçe sayarak
uygulamaktaki ısrarın gerçek nedenini açıklayacak mı?

Şehir hastaneleri
ölü doğdu
TTB tarafından yapılan açıklamada, entegre sağlık kampüsü,
şehir hastaneleri, sağlık kentleri
olarak adı sürekli değişen bu yapıların ‘ölü doğduğu’ ifade edildi ve
hukuka ve kamu yararına aykırılığına vurgu yapıldı. Açıklamada,
uygulanması fiilen imkansız olan
bu projelerden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Yasa rüzgar gibi geçince madde unutuldu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Etlik’te dozerlerin mahkeme
kararı yüzünden durduğunu ve
derhal yasal düzenleme yapacaklarını söyledi. Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu ise dozerlerin durma nedenini Esenboğa
Havalimanına inecek uçaklar olarak açıkladı. İhale alan şirketlerin

“ya hastaneye uçak düşerse” diye
endişelendiklerini, bu nedenle yasal düzenleme yapıldığını ifade
etti.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in ilk
imzacı olduğu yasa teklifi hızla
TBMM’ye sevk edildi. Komisyon’da çabucak ele alındı ve derhal

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk
Sağlığı Sempozyumu yapıldı
Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu-13, 22 Mart 2014
Cumartesi günü İbni Sina Hastanesi
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Prof. Dr.
Nevzat Eren’in ölüm yıldönümünde
adına düzenlenen sempozyuma, aile
adına eşi Gönül Eren katıldı.
“Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
ve 2014 Yılında Türkiye” başlıklı
sempozyumda “Bulaşıcı Hastalıklarda Güncel Durum”, “2014’te Öne
Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar” “Erken
Uyarı Sistemi”, “Alandan Sesler”
konulu konferansların yanı sıra “Halk
Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele İçin Nelere Gereksinimleri
Var?” başlıklı bir yuvarlak masa
oturumu yapıldı. Ankara Tabip Odası
tarafından TTB Halk Sağlığı Kolu
üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyuma genç halk sağlıkçılar başta olmak üzere Ankara'dan
ve Ankara dışından çok sayıda hekim
katıldı.

Genel Kurul gündemine getirildi.
Gerekçede idari yargı kararlarına
uyulmaması ve sözleşmelerde Sağlık Bakanı’na her türlü değişikliği
yapma yetkisi verilmesi öngörüldü.
Bir de “… hazırlanan projelerin
olmazsa olmaz şartlarından birisi
olan bağımsız ve sürekli üst hakkı
konusunda yeni bir emredici dü-

zenleme getirilmesi” amaçlanmıştı.
İki maddelik değişiklik 6527
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunda 1
Mart 2014’te yürürlüğe girdi.
TTB’nin açtığı davalardan ihaleleri
kaçırmak için hazırlanan madde
böylece “yasa” oldu. Aynı gece

sabah 6’ya kadar çalışan milletvekilleri de 26 Mart’a kadar tatile
çıktı.
Ama Sağlık Bakanlığı’nın, kamuya ait arazide yapılan hastanede
kiracı olmasını sağlayan “üst hakkı
sözleşmesine” dair kural yok. İşin
özü gerekçesi yazılan yasa maddesi
unutulmuş!

Mecburi hizmetsiz diploma
Mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden tıp fakültesi mezunlarına
diploma verilmemesi uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e yazılan bir
yazıyla son bulmuş oldu.
Hekim Postası
Sağlık Bakanlığı tarafından
YÖK’e iletilen 19 Şubat 2014
tarihli yazıda, tabiplerin talepleri
halinde devlet hizmeti yükümlülüğü sorgulanmadan ve Bakanlık yazısı istenmeden diplomalarının tıp fakülteleri tarafından verilmesinin uygun görüldüğünün bildirilmesi ile hekimlere mecburi hizmet yapmadan
diploma verilmemesi uygulaması
son bulmuş oldu.

Sadece belgeleme
sorunu çözülmüş oldu
Konuyla ilgili olarak TTB Hukuk Bürosundan Av. Mustafa
Güler, “Tıp fakültesi mezunları
ya da uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, mecburi hizmeti
yapmadan diplomalarını alamıyorlardı. Bu uygulama yüzünden,

Türkiye’de hekimlik yapmayıp
yurtdışında akademik kariyer yapacak ya da doğrudan orada çalışacak hekimler, hekimliklerini
ya da uzmanlıklarını çıkış belgesi
veya üniversiteden aldıkları belgeyle kanıtlamaya çalışıyorlardı.
Diplomaları alma hakkının şu
anki koşullarda, bu sorunu çözüme kavuşturmak dışında hekimler açısından yarar ifade eden

başka bir yönü yok.” açıklamasını
yaptı.
Uygulama, mecburi hizmetin
kaldırıldığı ya da mecburi hizmeti
yapmadan mesleği icra etmenin
mümkün olduğu anlamı taşımıyorken, hekimler, zaten sahibi
oldukları diplomaları fiziken de
alabilme hakkını elde etmiş oldular.
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Tıp Dergilerinden
Malezya ve Fiji’de Deng Ateşi: Malezya
ve Fiji deng ateşi salgınıyla karşı karşıya.
Malezya’da 2014 yılının başından bu yana
yaklaşık 12 bin kişi deng virüsü ile infekte
oldu, bu rakam 2013 yılının aynı dönemiyle
karşılaştırıldığında dört katlık bir artışa
işaret ediyor ve 2010 yılından bu yana görülen en kötü salgın olma özelliğini taşıyor.
Benzer şekilde Fiji de Kasım ayından beri
görülen 2500 den fazla vakayla son yılların
en kötü salgını yaşıyor.
Çin’de Bebek Yuvaları: Çinli yetkililer
istenmeyen bebekler için 25 tane bebek
yuvası açtı. Bu yuvalar infantın yaşama
şansını arttırabilecek beşik ve küvözlerin
olduğu sıcaklık derecesi kontrollü odalardan
oluşuyor. Çin’de bir çocuğu terk etmek,
yasal olmamasına karşın sık yaşanan bir
durum olma özelliği taşıyor. Ülkede her
yıl yaklaşık 10 bin çocuk terk ediliyor ve
terk edilen bebeklerin 3'te 2'si hayatını
kaybediyor.
İstismara Kapıyı Kapatma: New York'taki
kapıcılar, denetim ve bildirimi arttırmak
acıyla yaşlı insanlarda istismar işaretlerini
belirlemek için eğitiliyorlar. Weinberg Yaşlı
İstismarı Koruma Merkezi ve Bina İşçileri
Sendikası arasındaki işbirliği ile şehirdeki
kapıcılar istismarın çeşitli türlerini fark etmeleri için eğitiliyor. Çalışanlar istismar
şüphesini New York'un Erişkin Koruma
Servisi’ne bildirebiliyorlar.
Gizemli hastalık: ABD’nin Kaliforniya
eyaletinde klinisyenler 20 çocuktan 18’ini
etkileyen polio benzeri bir hastalık için
uyarıda bulundu. Beş çocukta yapılan değerlendirmede araştırmacılar polioda görülen
omurilik hasarına benzer bir hasar rapor
ettiler. İncelenen çocukların polio aşısı olduğu belirlendi, iki çocukta da enterovirus
saptandı. Bulgular bu yıl içerisinde bilimsel
bir toplantıda tartışılacak.

GSS Hikayeleri...
Kürtaj yapana
150 puan
Yeni SUT’a göre kürtaj yapan doktorların
hizmet puanı 150 oldu. Puanın apandist
gibi az riskli operasyonlara göre düşük olması hekimlerin kürtaj yapmak istemeyeceği
yorumlarına neden oldu.
Milliyet Gazetesi’nden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; yeni yayımlanan
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği
ile 10 hafta ve öncesi gebeliklerde isteğe
bağlı kürtaj SGK kapsamına alınırken, hekimlerin “performans” hanesine yazılan
işlem hizmet puanı “150” olarak belirlendi.
Puanın katarakt ve apandisit gibi, “kolay
ve az riskli” olarak bilinen cerrahi operasyonlara göre çok düşük seviyede kalması,
“hekimlerin fazla puan alamadıkları riskli
bir işlemi yapmak istemeyeceği ve bu şekilde kürtaj oranlarının düşürüleceği” şeklinde yorumlandı.

SGK kapsamına alındı
Gebeliği 10 haftanın altında olanlara yapılabilen “isteğe bağlı kürtaj” işlemleri,
2007 yılında yayımlanan SUT ile ödeme
kapsamından çıkarılmıştı. 2007’den bu
yana SGK sadece “tedavi amaçlı yapılan”
kürtajların geri ödemesini yapıyordu. Ancak
Sağlık Bakanlığı’nın SGK’ya, “isteğe bağlı
kürtajın” da devlet tarafından ödenmesi
için talepte bulunmasının ardından yeni
tebliğ yürürlüğe girdi.
Yeni tebliğ ile 10 hafta ve öncesi gebeliklerde isteğe bağlı kürtaj SGK kapsamına
alındı. Buna göre, SGK, kendi isteğiyle
kürtaj yaptıran sigortalılar için kamu, üniversite ya da özel hastanelere 191 TL tedavi
masrafı ödeyecek. Kürtajı devlet hastanelerinde yaptıran kadınlar işlem için hiçbir
fark ödemeyecek.
Ancak SUT’ta kürtaj için belirlenen
“işlem hizmet puanı” kafaları karıştırdı.
Hekimler için “performans sistemi”ne geçildiği 2011’den

Lancet dergisinde yer alan haberlerden
Kocaeli Ü. T. F. Halk Sağlığı AD araştırma
görevlilerince derlenmiştir.

Katarakttan düşük
Puanın katarakt ve apandisit gibi “kolay
ve az riskli” olarak bilinen cerrahi operasyonlara göre çok düşük seviyede kalması,
“hekimlerin fazla puan alamadıkları riskli
bir işlemi yapmak istemeyeceği ve bu şekilde kürtaj oranlarının düşürüleceği” şeklinde yorumlandı.
Türk Jinekoloji Derneği Başkanı Demir,
“Hekimler artık performansa dayalı çalışıyor
ve hangi işlemden daha çok para kazanıyorsa
o işlemi yapmayı tercih ediyor. Hekimlerin
kürtaj yapmama hakları da var. İstemiyorum
derse bunu yapmak mecburiyetinde değil.
Ama sırf puan için kürtaj yapmaktan vazgeçilebilir mi, onu da bilmiyorum” dedi.
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Sizin grevi

Grev Gözcüsü

Sağlık alanının piyasalaştırılmasına yönelik düzenlemeler, yaşama geçirilmeye çalışıldıkları ülkelerde önemli protestolara neden oluyor.
Tıp Dünyası’nda dünya ülkelerinde yaşanan protestoları, hekim ve sağlık çalışanı eylemlerini duyurmaya devam ediyoruz. Türkiye’de de
hekimler, başta şiddet olmak üzere Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hekimleri ve sağlık çalışanlarını giderek daha olumsuz
koşullarla karşı karşıya bırakan düzenlemelere karşı neler yapılabileceğini tartışıyorlar. Tartışmayı Tıp Dünyası sayfalarına taşıyoruz ve
soruyoruz; “Sizin greviniz nasıl olsun?” tipdunyasi@ttb.org.tr adresine görüş ve önerilerinizi yazın, bu köşede yayımlayalım.

Mısır’da sağlıkçılar
süresiz greve gitti

Yeni hastaneler: Güney Afrika Hükümeti,
özellikle kırsal alanlardaki sağlık hizmetine
erişimi geliştirmek için Ulusal Sağlık Sigortası planının bir parçası olarak, önümüzdeki 5 yıl içinde 43 yeni hastane ve
213 klinik inşa edeceğini duyurdu. Sistem,
11 pilot ilçede 870 kliniği yenileyip, onarıp
yeniden donatacak.
Nadir görülen hastalıklar günü: 28 Şubat
nadir görülen hastalıklar gününde çeşitli
etkinlikler gerçekleştirildi. Nadir görülen
hastalıklar gününde, nadir görülen hastalıklar
ve etkileriyle ilgili farkındalık yaratılması
amaçlanıyor. 2014 yılı teması bu hastalıklarla
yaşayan insanların bakımı olarak belirlendi.
Nadir görülen hastalıklar geniş bir dizi
semptom ve bozuklukla beraber seyrediyor
ve bunların çoğu yeti kaybına neden oluyor.
Tanım olarak nadir görülen hastalık 2000
kişide 1 kişiden az görülen hastalık olarak
tanımlanıyor ve yapılan değerlendirmelere
göre Avrupa’da 30 milyon insan nadir görülen hastalıklarla mücadele ediyor.

bu yana ilk kez SUT kapsamına giren
kürtaj için işlem hizmet puanı 150,08 olarak
belirlendi.

Yunanistan’da
eczacılar süresiz grevde
Yunanistan'da mali krizle mücadele kapsamında
uygulamaya konulan reformlar çerçevesinde, bazı
mesleklerin serbestleştirilmesi kararına itiraz eden
eczacılar, 26 Mart’tan itibaren
süresiz grev kararı aldı.
AA’nın haberine göre, Panellen Eczacılar Birliği (PFS)
, troykanın bazı ilaçların reçetesiz olarak marketlerde
satılabilmesi, eczanelerin çalışma saatlerinin uzatılması
ve mülkiyet tüzüklerinde bazı
değişikliklerin yapılması ta-

Mısır'da doktor, eczacı ve diş hekimleri sendikalarının, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve maddi imkanların artırılması talebiyle düzenlenen birer günlük grevleri ilk defa
süresiz olarak uzattığı belirtildi.
AA muhabirine konuşan Doktorlar
Sendikası Üyesi Amr eş-Şura, 8 Mart
günü süresiz olarak başlatılan grevin,
hükümetin sağlık sektöründe çalışanların taleplerine karşılık vermesi hedefiyle düzenlendiğini dile getirerek,
"Sağlık için bütçeden daha fazla pay
ayrılmasını, sektörün yeniden yapılandırılmasını, hastane ve sağlık personeline yönelik suçlara verilen cezaların arttırılmasını istiyoruz" dedi.

Şura, isteklerinin temelde hastanın
menfaatine olduğunu vurgulayarak,
eczanelerin grev sırasında acil ve
kritik vakalarla ilgilenmeye devam
edeceğini belirtti.
Şura, hükümetin taleplerine karşılık
verip vermemesiyle ilgili olarak grev
için yeni bir yol haritası belirleneceğini
kaydetti.
Mısır, yaşanan ekonomik darboğaz
ve çalışma koşullarının bozulması nedeniyle farklı sektörlerde geniş çaplı
grevlere sahne oluyor. Doktorlar ve
diş hekimleri sendikaları ocak ayından
bu yana her pazartesi ve çarşamba,
ezcazılar sendikası ise haftanın bazı
günleri günlük grevler düzenliyor.

lebine süresiz grev ile tepki gösterecek.
PFS Başkanı Kiryakos Teodosiadis, önümüzdeki
günlerde mecliste konuyla ilgili kanun tasarısının
onaylanmaması çağrısında bulundu. Teodosiadis,
hükümetin bu "mantık dışı" düzenlemeleri geri
alana dek eczanelerin kapalı kalacağını kaydederek
protestolarını sürdüreceklerini kaydetti. Eczacılar, hükümetin reçete
gerektirmeyen bazı ilaçların marketlerde satılmasına karşı çıkıyor. Eczaneler, daha önce 10
Mart'ta da aynı nedenlerden dolayı 48 saatlik
grev düzenlemişti.

Liberya’da grev
Liberya’da kamu sağlık
çalışanları iyileştirilmiş
maaş, teşvikler ve mevcut
Liberya Sağlık Bakanı’nın
istifası talepleriyle yaptıkları
grevi sürdürüyorlar. 16 Şubat’ta başlayan eylem ülke
çapındaki birçok kamu sağlık kurumunu etkiliyor. Öte
yandan Hükümet eylemdeki
çalışanları işten çıkarmakla
tehdit ediyor. Konu ile ilgili
müzakereler devam ediyor.

Çocuklara Uzanan Polis Şiddeti Canımızı
Yakmaya Devam Ediyor!
Gezi parkı olaylarından bu yana iktidarın ve polisin protesto gösterilerindeki tahammülsüzlüğü,
insanların ölmesine, ağır yaralanmasına, gözlerini kaybetmesine neden olan aşırı şiddeti tüm
Dünya'nın gözü önünde devam ediyor!
Berkin Elvan'ı kaybetmenin acısı tüm tazeliğini korurken, Diyarbakır Silvan’da 10 yaşındaki bir
çocuk başına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle ağır yaralandı.
Polis biber gazı fişeklerini bir silah gibi insanların bedenini hedef alarak kullanıyor. Her türlü
gösteride kimyasal gazlar, içinde kimyasal maddeler bulunan tazyikli sular, plastik mermiler
ölçüsüzce kullanılabiliyor ve çocuklar dahil ciddi yaralanmalar, can kayıpları yaşanıyor.
Bu ülkenin hekimleri olarak bir kez daha sesleniyoruz: Berkinler'in, Mehmetler'in yaşamasını
istiyoruz. Karşımızda polis şiddetinden yaralanmış yurttaş görmek istemiyoruz. Biber gazının
kimyasal silah olduğunu bir kez daha vurguluyor ve yasaklanmasını talep ediyoruz.
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

