
Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip
odaları genel kurullarını düzenlemeye
başladılar. Tabip odalarının seçimli
genel kurulları Mayıs ayı sonlarına
kadar sürecek. 2014-2016 dönemi için
66 tabip odası, Nisan ve Mayıs
aylarında gerçekleştirdikleri ve
gerçekleştirecekleri seçimli genel
kurullarında;  yönetim, denetleme,
onur kurulu üyeleri ile Türk Tabipleri
Birliği Merkez Konseyi seçimlerinde oy
kullanacak delegasyonunu belirliyor.
Genel kurullarını tamamlayan tabip
odalarının seçili kurullarına ve oda
başkanlarının mesajlarına gazetemizin
Mayıs ve Haziran sayılarında yer
vereceğiz. Gazetemizin Mayıs sayısının
baskısına yetişen tabip odalarının
seçili kurullarını
okuyucularımızla
paylaşıyoruz.

“örgütlü emek, sağlıklı toplum”www.ttb.org.tr Sayı: 205 Mayıs 2014
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Hemşireler, Dünya
Hemşireler Günü’ne sayısız
sorunlarla girdi
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TTB, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Asamblesi
İnsan Hakları Ödülü’ne
aday gösterildi 

Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde yaralı göstericilere sağlık hizmeti
sunan hekimler, Hipokrat andına sadık kaldıkları için yargılanıyor!

Gezi Hekimliği yargılanamaz! 
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Gezi olayları sırasında İstanbul’da Valide Sultan Camii’nde yaralılara sağlık
hizmeti veren Dr. Sercan Yüksel ve Dr. Erenç Yasemin Dokudan hakkında dava
açıldı. Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ne yaralı olarak sığınan
yurttaşlarımıza acil tıbbi yardımda bulunan Dr. Sercan Yüksel ve Erenç
Yasemin Dokudan’a uluslararası tıp camiasından yoğun destek gelirken,
aralarında 2 hekimin de bulunduğu 255 kişinin yargılandığı Gezi Davası’na 
6 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlandı.

Tabip odaları
yeni yönetimlerini
belirliyor

Dr. Ersin Arslan, ölümünün 2. yılında
başta TTB olmak üzere sağlık
alanındaki emek ve meslek örgütleri
tarafından tüm yurtta basın
açıklamaları ve etkinliklerle anıldı.
Yapılan ortak açıklamalarda, sağlık
çalışanlarına yönelik şiddeti azaltmaya
katkısı olacak bir yasal düzenleme
gerektiğine vurgu yapıldı ve
“Göstermelik yasal düzenlemeler değil,
samimiyet bekliyoruz”
denildi. 4

Dr. Ersin Arslan ölüm
yıldönümünde anıldı 

TTB 2014
Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın yazısı sayfa 3’te

gündem...

Manisa’nın Soma
ilçesindeki Soma
Holding’e bağlı Soma
Kömürleri Maden
Ocağı’nda 13 Mayıs
2014 tarihinde
gerçekleşen trafo
patlaması sonucunda
800’e yakın maden işçisi toprak
altında kaldı, yüzlerce maden
işçisi yaşamını yitirdi.
1992 yılındaki Kozlu grizu
faciasından sonra ülke tarihinin

tanık olduğu en büyük maden
kazası ve iş cinayeti ile karşı

karşıyayız. Patlama sonrası çıkan
yangında 300’e yakın maden işçisi

karbonmonoksit gazından zehirlenerek
hayatını kaybetti, yüzün üzerine maden

işçisi ise toprak altında.

YASTAYIZ…
Bu ülkenin hekimleri olarak yaşanan iş cinayetlerine
kayıtsız kalmamız mümkün değil. Çok açıktır ki
yaşanan bu katliamın sorumlusu,
güvencesiz çalıştırmayı yaygınlaştıran,
işçi sağlığını bir maliyet unsuru
olarak gören sermaye ve AKP

Hükümetidir.
İşçi sağlığı ve güvenliğinin tamamen

bir maliyet unsuru olarak görüldüğü ve
maksimum kârı elde etmek için en

acımasız üretim süreçlerinde çalışmak
zorunda bırakılan Soma’daki yüzlerce işçi

kardeşimiz başından beri ölüme terk
edilmişlerdir.
Özelleştirme, taşeronlaştırma politikalarını
sürdürenler, maliyet düşürmek için
işçilerin hayatına kast edenler, onlara
cesaret verenler, daha
önceki madenci
katliamlarını sözleriyle
ve icraatlarıyla
aklayanlar, iş
güvenliği yasasıyla

işyerlerindeki
denetimleri bile

özelleştirenler Soma
katliamının failidir ve

hesap vermelidir.

Kömür Karas› De€il

YUZ Karas›!
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Sağlık Bakanlığı’nın, Anayasa
Mahkemesi’nde hala görüşülüyor
olmasına rağmen, yayımladığı ge-
nelge ile Aile Sağlığı Merkezleri
(ASM) çalışanlarına kamu hasta-
neleri acillerinde ve 112 istasyon-
larında “nöbet” tutmaya zorlaması
tüm yurtta protesto edildi. TTB
ve TTB Aile Hekimliği Kolu’nun
çağrısıyla tabip odaları; sağlık
alanındaki emek ve meslek ör-
gütlerinin de desteği ile 29 Nisan
2014 tarihinde bulundukları illerin
Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde
basın açıklamaları yaptı, “acil nö-
betlerini” tutmayacaklarını gerek-
çeleriyle birlikte anlatan dilekçe-
lerini İl Halk Sağlığı Müdürlük-
lerine iletti.

Ankara’da gerçekleşen eylemde
konuşan TTB Merkez Konseyi
Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara bir
süredir Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu Başkanı ile görüşmek üzere
randevu talep ettikleri halde ken-
dilerine geri dönülmediğini belirtti.
Dr. İncekara, Ankara’da aile he-
kimlerine yazılan nöbetlerin ya-
rısının 112 acillere yarısının da
devlet hastaneleri acil servislerine
verildiğine dikkat çekerek, 112’le-

rin özel çalışma biçimleri olduğunu
hatırlattı ve “Bu angaryalar sıra-
sında bir çalışanın, bir hastanın
veya yaralının başına bir şey ge-
lirse bu sizin sorumsuzluğunuz
nedeniyle olacaktır.” diye konuş-
tu.

Daha sonra söz alan TTB Genel
Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan da bi-
rinci basamak sağlık hizmetinin
misyonunun koruyucu hekimlik
olduğunu ifade ederek, acil sağlık
hizmeti ile koruyucu sağlık hiz-
metinin birbirinden farklı şeyler
olduklarını ve şimdi getirilmek
istenen sistemin bilimsel olmadı-
ğını söyledi. Bu uygulamanın sağ-
lık sistemine hiçbir katkısı olma-
yacağını ve sadece çalışanları ve
hastaları mağdur edeceğini belirten
İlhan, “Sağlık hizmetlerini çorbaya
dönüştüren sağlık yetkilileriyle
karşı karşıyayız” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı
önünde eylem

Aile hekimlerine hukuksuz şe-
kilde dayatılan nöbet uygulaması,
tüm Türkiye’den aile hekimlerinin
katılımla 3 Mayıs 2014 tarihinde
ise Sağlık Bakanlığı önünde bir
kez daha protesto edildi.

Türk Tabipleri Birliği Aile He-
kimliği Kolu’nun çağrısıyla pek

çok ilden tabip odaları, aile he-
kimliği dernekleri ve sağlık ala-
nındaki emek ve meslek örgütleri
Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda
bir araya geldiler. Hekimler ve
sağlık çalışanları, angarya nöbeti
tutmayacaklarını dile getirdiler.
“Aile Hekimi Köle Değildir” “Acil
Nöbetine Hayır” yazılı dövizler
taşıyan hekimler ve sağlıkçılar,
sık sık “Hastanede Nöbet Tutma-
yacağız” ve “Birleşe Birleşe Ka-
zanacağız” sloganları atarak basın
açıklamasının yapılacağı Sağlık
Bakanlığı önüne yürüdüler.

Bakanlık önünde yaptığı ko-
nuşmada ASM hekim ve çalışan-
larına seslenen Türk Tabipleri Bir-
liği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt
İlhan, “TTB olarak sizlerin bu
haklı direnişinizi kutluyor, arka-
nızda olduğumuzu bilmenizi isti-
yoruz” diye konuştu. Acil servis-
lerde yaşanan problemlerin başka
alanlarda problem yaratarak çö-
zülemeyeceğini ifade eden Dr. İl-
han, yürütülen sağlık politikalarıyla
hekimleri de birbirleriyle çatışı
hale getirildiğini, böyle sağlık hiz-
meti verilemeyeceğini söyledi.
Acil sağlık hizmeti ile birinci ba-
samak koruyucu hekimliğin ta-
mamen farklı uzmanlık alanları
olduğunun altını çizen TTB Genel
Sekreteri, “Bilimsel bir sistem ku-

ru-
lana kadar angarya nöbetlere ha-
yır” dedi.

Ankara Aile Hekimleri Derneği
adına konuşan Dr. Dadal Günçe
ise “Sağlık Bakanlığı çuvalladığı
için yasalarla ve yönetmeliklerle
ait olmadığımız bir yerde nöbet
tutmamız isteniyor” diyerek, bu
nöbetlerin Bakanlıkla imzalanan
sözleşmelerin açıkça ihlali oldu-
ğunu belirtti. Birinci Basamak
Sağlık Çalışanları Birlik ve Da-
yanışma Sendikası adına söz alan
Erkal Genişler ise sendika olarak
bu düzenlemeye karşı çıktıklarını
ifade ederek, “Sağlık Bakanı’nın
ASM elemanları olarak ne iş yap-
tığımızı bilmediğini düşünüyor,
kendisini, ne iş yaptığımızı öğ-

ren -
mek üzere gelip bir günü  ASM’de
geçirmeye davet ediyoruz” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikası Başkanı Dr. Çetin
Erdolu ise birinci basamakta uy-
gulanmaya çalışılan sistemle, beş
kişinin işini bir kişiye yaptırarak
ve sağlıkçıların omuzlarına ağır
iş yükü yükleyerek sağlıkta ta-
sarrufa gidilmeye çalışıldığını söy-
ledi.

Basın açıklamasının ardından
hekimler ve sağlıkçılar Abdi İpekçi
Parkı’na dönerek, nöbet uygula-
masına karşı çeşitli illerde geliş-
tirilen bir mücadele yöntemleri
üzerine konuşup deneyim paylaş-
tılar ve bir arada mücadele etmenin
önemini vurguladılar.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Aile hekimleri eylemde!

Danıştay: Aile hekiminin
dinlenme hakkı
gözardı edilemez 

Türk Tabipleri Birliği tarafından 31 Aralık 2010 tarihinde ya-
yımlanan aile hekimlerine yapılacak ödemelerle ilgili yönetmeliğin
bazı hükümlerinin iptali için dava açıldı. Bu davada Danıştay 5.
Dairesi,  Aile Hekimliği Kanunu’nda aile hekimlerinin izin hak-
larının düzenlenmediğini, bunun dinlenme hakkını güvencesiz
bıraktığını, bu durumun da Anayasa’ya aykırı olduğuna karar
verdi.

Danıştay, izin hakkının doğrudan dinlenme hakkıyla bağlantılı
olduğunu, kullanılacak izinlerin ve buna ilişkin çerçevenin
kanunda düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle yasanın
Anayasa’nın dinlenme hakkıyla ilgili 50. maddesine, kamu gö-
revlilerinin her türlü haklarının yasa ile düzenlenmesine ilişkin
128. maddesine,  konunun yönetmeliğe bırakılmasının yasama
yetkisinin devredilmezliğine ilişkin 7. maddesine aykırı olduğu
gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına
karar verdi.

Mesleki onurumuz ve toplumun sağlığı için hastane acillerinde nöbet tutmayacağız!
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HABER MERKEZİ

Hekimlere
yönelik hukuk
dışı baskılar
son bulmalıdır

Hatırlanacağı üzere daha önce çı-
karılan ve Anayasa Mahkemesi ta-
rafından iptal edilen “Tam Gün” ya-
saları gerekçe gösterilerek Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Ab-
durrahman Akbaş’ın muayenehanesi
kapatılmak istenmişti.

2011 yılında muayenehane kayıt
belgesi iptal edilmiş ve muayene-
hanesi süresiz kapatılmıştı.  Bu işlem
Samsun 2.İdare Mahkemesi’nin ka-
rarıyla iptal edilmişti. Aynı nedenle
hekime verilen disiplin cezaları da
Mahkeme kararları ile kaldırılmış-
tı.

Bu sürece rağmen Dr. Abdurrah-
man Aktaş üzerindeki Sağlık Ba-
kanlığı baskısı bitmek bilmiyor. Son
olarak Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
kendisine bir yazı gönderip son Sağ-
lık Torba Yasası’nı gerekçe göstererek
04.04.2014 tarihinde bir kez daha
muayenehanesinin mühürleneceğini
bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği ise Sağlık
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Samsun İl Sağlık
Müdürlüğü’ne birer yazı göndererek
Dr. Akbaş’a iletilen tebligatın iptalini
istedi ve Sağlık Bakanlığı ve Samsun
İl Sağlık Müdürlüğü’nü yargı ka-
rarları ve Anayasa’ya uygun dav-
ranmaya çağırdı.

Sağlık Torba 
Yasası 
Anayasa 
Mahkemesi’nde 
görüşülüyor
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Her iki yılda bir tabip odası se-
çimleri ve TTB seçimleri tekrarlan-
maktadır. İki yılda bir yapılan se-
çimler zamanın çok hızlı geçmesine
bağlı olarak sıklıkla karşımıza çık-
maktadır. İki yıl, seçilen yöneticilere
yeterli deneyim sağlayamamakta ve
tabip odalarının enerjisini ve para-
larını tüketmektedir. Yapılacak yasal
değişiklikler bu sorunu çözmeye yö-
nelik olmalıdır. Ancak bu seçimler
her iki yılda bir mevcut yönetimler
için bir anlamda güvenoyu niteliği
taşıdığından da değerlendirme açı-
sından önemlidir. Bu yıl yapılan se-
çimlerde de mevcut EDTTB çatısı
altında birleşmiş tabip odalarının
güvenoyu almış olduğu gözükmek-
tedir. Büyük oda yönetimleri el de-
ğiştirmezken, kaybedilen odaların
yanında kazanımlar daha fazla oldu.
Hekimler mücadele etmeyen odaları
cezalandırırken, iyi hekimlik değerleri
için çırpınan odaları ödüllendirdi.
Birçok ilde mevcut oda yönetimle-
rinin karşısına çıkacak listeler bile
oluşamadı. Ancak belli ki hekimler
ve sağlık ortamı tabip odalarından
daha fazla çalışma ve daha fazla
mücadele beklemektedir.  

2014 yılı ağırlıklı olarak sağlıkta
dönüşümün ve Gezi direnişinin izinde
hekimlere ve sağlık çalışanlarına
saldırının artması ile göze çarpmak-
tadır. İstanbul Tabip Odası Genel
Sekreteri Ali Çerkezoğlu yargılan-
makta, Gezi direnişi sırasında Be-
şiktaş’ta camide yaralılara yardım
eden iki hekim arkadaşımız yargı-
lanmakta, Ankara ve Hatay Tabip
Odası yöneticileri olaylar sırasında
hastalara yardım ettikleri için gö-
revden alınma istemi ile yargılan-
maktadır. Bu hukuksuzluğa dünyadan
tepki ve destek mesajları başta Dünya
Tabipler Birliği, Avrupa Konseyi ve
İnsan Hakları örgütleri olmak üzere
birçok tıp kuruluşundan gelmeye
devam etmektedir. Bunlarla birlikte
İstanbul’da yargılanan iki hekime
destek vermek üzere 256 hekim biz
de ordaydık ve biz de hastalara yar-
dım ettik diyerek kendilerini savcılığa
ihbar ettiler. Hekim davranışını ya-
saların değil evrensel tıp kurallarının
ve evrensel etik kuralların belirledi-
ğini bu ülkeye anlatmak hepimizin
görevidir. 

TTB Türkiye’de ve dünyada say-

gınlığını ve etkisini arttırmaya devam
etmektedir. Yıllar içinde tabip odaları
ve TTB içinde olan binlerce aktivist
ve yönetici tarafından oluşturulmuş
olan iyi hekimlik ilkeleri, toplum
sağlığını koruma çabası, demokrasi,
barış ve özgürlük olmadan sağlıktan
söz edilemeyeceği ve hekimlik ya-
pılamayacağı gerçeği artık daha iyi
anlaşılmakta ve kabul görmektedir.
Bu alanlarda mücadele eden ve et-
mekte olan herkese teşekkür bu top-
lumun borcudur. Uluslararası alanda
bu teşekkür ise TTB’nin 2014 yılı
için Avrupa Konseyi Parlamenterler
Asamblesinin verdiği Vaclav Havel
İnsan Hakları Ödülü’ne aday göste-
rilmesi ile gerçekleşmiş bulunmak-
tadır. TTB bu ödüle aday gösterilirken
gerekçesinde Gezi Direnişi sırasın-
daki tutumu yanında özgürlüklerin-
den yoksun bırakılan kişilerin hakları,
cezaevlerindeki çocuklar, özgürlük-
lerinden yoksun kişilerin sağlık hiz-
metlerine erişim hakkı, cezaevlerin-
deki açlık grevleri,  şiddetin önlen-
mesi, kadınlara yönelik şiddet ve
genel olarak şiddet,  mülteciler ve
sağlık hizmetlerine erişim,  çocuklara
yönelik şiddet konularında yapmış
olduğu çalışmalar da yer aldı. Bu
onur hepimizin onuru oldu. Bu alan-
larda biber gazına, TOMA’ların su-
yuna, yorgunluğa ve uykusuzluğa
aldırmadan mücadele veren tüm he-
kimleri ve sağlık çalışanlarını kut-
luyorum.

2006-2010 yılları arasında İstanbul
Tabip Odası Başkanlığı, 2010-2012
yılları arasında TTB ikinci Başkanlığı
ve 2012-2014 yıllarında da TTB
Merkez Konseyi Başkanlığı yapmış
biri olarak Haziran sonunda yapılacak
TTB Genel Kurulu’nda yöneticilik
görevimi devredeceğim. Yönetici
olarak ve daha öncesinde değişik
kurullarda yer almak bana bu okulun
ne kadar önemli olduğunu ve TTB
ailesinin ne kadar değerli olduğunu
gösterdi. TTB ailesi ile birlikte olmak
ve birlikte mücadele etmek bana ki-
şisel gelişimimin yanında keyif ve
heyecan verdi. Bu yolculukta benimle
birlikte olan herkese teşekkürlerimi
iletiyorum. Bundan sonra da bu aile
içinde olmaktan onur duyacağım. 

Prof. Dr. Özdemir Aktan
TTB Başkanı

gündem...

TTB 2014

İki 
maddenin 
yürürlüğü
durduruldu

6514 Sayılı ve kısaca “Sağlık Torba Yasası”
olarak bilinen yasanın toplam 16 maddesi
için 6 Mart 2014 tarihinde Anayasa Mahke-
mesi’ne iptal davası açıldı. Davanın ilk ince-
lemesi 9 Nisan 2014 günü Anayasa Mahkemesi
tarafından yapıldı. Bu görüşmede iki madde
hakkında yürürlüğün durdurulması kararı ve-
rildi.

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda Tam
Gün Yasası olarak bilinen düzenlemedeki
"tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin mua-
yenehanelerinin 18 Nisan'a kadar kapatılma-
sını" öngören hükümlerin yürürlüğünü dur-
durdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
genelgeyle, "Tam Gün" düzenlemesini içeren
yasanın yayınlandığı 18 Ocak 2014 tarihi iti-
bariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi görev
yapanlardan serbest meslek faaliyetinde bu-
lunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların
3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmeleri
istenmiş, sona erdirmeyenlerin üniversite ile
ilişiklerinin kesileceği bildirilmişti.

Yüksek Mahkeme ise yasanın, mesai saatleri
dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan
veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üye-
lerinin, üç ay içinde bu faaliyetlerini sona er-
dirmelerini öngören 14 ve 19. maddelerinin
yürürlüğünü durdurdu.

Sağlık Bakanlığı ise Anayasa Mahkeme-
si’nin kararının ardından yeni düzenlemeye
gitti. Düzenlemeye göre; muayenehanesi bu-
lunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan
tıp fakültelerinde görevli öğretim üyeleri,
Anayasa Mahkemesi’nce esas hakkında karar
verilinceye veya yeni bir kanuni düzenleme
yapılıncaya kadar faaliyetlerine aynı şekilde
devam edebilecek. Yeni muayenehane açmak
isteyenlere ise izin verilmeyecek, özel hasta-
nelerde çalışmaya ise yürürlükteki Tam Gün
Yasası’na göre izin verilebilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin 6514 Sayılı Ka-
nunun İki Maddesi Hakkında Verdiği Yürür-
lük Durdurma Kararı ve Olası Sonuçları’na
ise http://www.ttb.org.tr/index.php/Haber-
ler/6514-4492.html ulaşabilirsiniz.



Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te
görevi başında bir hasta yakınınca
öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geç-
ti. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek
Devlet Hastanesi'nde Göğüs Cer-
rahisi olarak görev yapan 30 ya-
şındaki Dr. Ersin Arslan, 17 Nisan
2012 tarihinde ölen bir hastanın
yakını tarafından bıçaklanmış, ağır
yaralanan Dr. Arslan hayatını kay-
betmişti. 

Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün 2.
yılında, Türk Tabipleri Birliği (TTB)
ile sağlık alanındaki emek ve mes-
lek örgütleri, Ersin Arslan’ın vu-
rulduğu saat olan 12.45’de, bulun-
dukları illerdeki hastanelerde anma
etkinlikleri düzenledi, basın açık-
lamaları yaptı.

Gaziantep Dr. Ersin
Arslan Devlet
Hastanesi’nde anma

Başta TTB olmak üzere sağlık
meslek örgütlerinin temsilcileri ise
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet
Hastanesi bahçesinde bir araya ge-
lerek basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına; TTB Merkez
Konseyi 2. Başkanı Gülriz Erişgen,
Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, Mer-
kez Konsey Üyeleri İsmail Bulca
ile Filiz Ünal İncekara, Gaziantep
Tabip Odası Başkanı Savaş Gürsoy,
Genel Sekreteri Şaban Alagöz ile
Gaziantep Tabip Odası’nın yöne-
ticilerinin tamamı,  SES Genel
Başkanı Çetin Erdolu, Türk Sağlık
Sen Şube Başkanı Kemal Kazak,
Diş Hekimleri Birliği 2. Başkanı
Serdar Sütçü, SES Gaziantep Şube
Başkanı Celal Uluğtürken, Türk
Toraks Derneği adına Dr. Öner Di-
kensoy, Aile Hekimleri Derneği
Federasyonu Başkanı Dr. Murat
Girginer ile yönetim kurulu üyeleri,
Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı
İrfan Demirci, Gaziantep Dişhe-
kimleri Odası Başkanı Hasan Ka-
rabay, Dr. Ersin Arslan’ın ağabeyi
Erkan Arslan ile çok sayıda hekim
ve sağlık çalışanı katıldı.

Basın açıklamasında kurum tem-
silcileri söz alarak sağlıkta şiddetin
önlenmesi konusunda değerlendir-
melerde bulundular ve önerilerini
paylaştılar.

Göstermelik yasal
düzenlemeler değil,
samimiyet bekliyoruz!

Kurum temsilcileri adına ortak
açıklamayı ise TTB Genel Sekreteri
Bayazıt İlhan okudu. Ortak açık-
lamada, sağlık çalışanlarının ülkenin
dört bir yanında her gün şiddet
görmeye devam ettiğine dikkat çe-
kildi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şid-
deti azaltmaya katkısı olacak bir
yasal düzenleme gerektiğinin ifade
edildiği açıklamada, “Bu düzenle-
meye yönelik önerimizi Sağlık Ba-
kanlığı’na, TBMM’de grubu bu-
lunan partilere ve sağlıkçı millet-
vekillerine ilettik. Ne yazık ki bizim
önerimiz gibi ‘somut caydırıcılığı
olan yasal düzenleme’ yerine son
çıkan sağlık torba yasasında pratikte
karşılığı bulunmayan bir düzenle-
meye gidildi. Sağlık çalışanlarına
dayak atanlar yine ellerini kollarını
sallayarak ortada dolaşıyor, ertesi
gün dayak attıkları sağlıkçıyı tehdit
etmeye devam ediyor. Sağlıkta şid-
deti önleyecek gerçek bir yasal dü-
zenleme yapılmadan bu konuda
bir ilerleme olmayacağı çok açık,
bunu yöneticilerden ivedilikle bek-
liyoruz. Göstermelik yasal düzen-
lemeler değil, samimiyet bekliyo-
ruz” denildi.

17 Nisan “Dünya
Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Şiddeti Önleme
Günü” ilan edilmeli!

Hekimler ve sağlık çalışanları-
nın bir diğer talebi ise 17 Nisan’ın
tüm Dünya’da “Sağlık çalışanla-
rına Yönelik Şiddeti Önleme
Günü” ilan edilmesi oldu. Açık-
lamada şu ifadelere yer verildi:
“Dr. Ersin Arslan’ın ölümü tüm
Dünya için hatırda tutulması ge-
reken bir olaydır ve 17 Nisan,
Dünya’da Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Şiddeti Önleme Günü
ilan edilmelidir. Bunun gerçek-
leşmesi ve Dünya Sağlık Örgü-
tü’nce ilan edilmesi için Dünya
Sağlık Asamblesi’nde karar alın-
ması, Sağlık Bakanlığı’nın da bu
öneriyi Dünya Sağlık Asamble-
si’ne götürmesi gerekiyor. Geç-
tiğimiz yıl tüm çabamıza, Sevgili
Ersin’in ailesinin desteğini alıp

Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptı-
ğımız girişimlere rağmen bu öneri
Sağlık Bakanlığı tarafından götü-
rülmedi. Bu yıl bunun gerçekleş-
mesini istiyor ve bekliyoruz. 2014
yılı Dünya Sağlık Asamblesi 19-
24 Mayıs tarihleri arasında Cenev-
re’de yapılacak. Gözümüz, kula-
ğımız orada olacak ve Sağlık Ba-
kanı’nın samimiyetle bu konuyu
çözümlemesini bekleyeceğiz; Er-
sin’ler unutulmasın,  Dünya’da
başka Ersinler olmasın diye!”

Dr. Ersin Arslan
tüm yurtta anıldı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İs-
tanbul’daki pek çok hastanede ve

sağlık kurumunda da gerçekleşti-
rilen anma etkinlikleri hem gencecik
yaşta aramızdan alınan Dr. Ersin
Arslan’ı unutmayacağımızın, unut-
turmayacağımızın ifadesi oldu hem
de sağlıkta yaşanan şiddete karşı
tepkinin.

İstanbul’daki etkinliklerin Mer-
kezi Süreyyapaşa Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi oldu.  İstanbul Ta-
bip Odası Yönetim Kurulu üyele-
rinin de de katıldığı anma töreni
hastane C Blok binası önünde ger-
çekleştirildi. Saatler 12:45’i gös-
terdiğinde Dr. Ersin Arslan ve sağ-
lıkta şiddet olaylarında kaybetti-
ğimiz hekimler anısına 1 dakikalık
saygı duruşu gerçekleştirildi.

Törende İstanbul Tabip Odası

imzalı “Sağlıkta Şiddete Son! Dr.
Ersin Arslan’ı Unutmayacağız”
pankartı açılırken, hekimler ve sağ-
lık çalışanları siyah kurdeleler ve
yaka kokartları taşıdılar.

Anma töreninde konuşan İstanbul
Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.
Ali Çerkezoğlu; "Bugün sağlık or-
tamında hepimizi üzen bir günün
yıldönümü. İki yıl önce bu gün
Gaziantep’te görevi başında, ça-
lıştığı hastanede genç bir meslek-
taşımız olan Dr. Ersin Arslan ne
yazık ki bıçaklanarak öldürüldü.
Yıllardan bu yana var olan ancak
son dönemde nedense çok ciddi
artış gösteren sağlık ortamındaki
şiddeti kabullenmediğimizi, doğru
bulmadığımızı ve bunu sıradanlaş-

Dr. Ersin Arslan, ölümünün 2. yılında başta TTB olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri
tarafından tüm yurtta basın açıklamaları ve etkinliklerle anıldı. Yapılan ortak açıklamalarda, sağlık
çalışanlarına yönelik şiddeti azaltmaya katkısı olacak bir yasal düzenleme gerektiğine vurgu yapıldı ve
“Göstermelik yasal düzenlemeler değil, samimiyet bekliyoruz” denildi.
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Dr. Ersin Arslan ölüm yıldönümünde anıldı 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Bu şiddet sona ERS!N !
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tırmayacağımızı, olağanlaştırma-
yacağımızı buradan tüm kamuo-
yuna ilan etmek istiyoruz" dedi.

Şiddet sağlıkta
dönüşümün sonucu!

Ardından söz alan İstanbul Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gö-
ren; "Dün gibi hatırlıyorum ve acısı
o gün hissettiğim düzeyde içimde
duruyor. Bu ölümün nedenlerini
çok çeşitli boyutlarıyla araştırdık.
Ne yazık ki neden olarak, sağlıkta
dönüşüm programı dediğimiz sü-
recin sonunda geldiğimiz noktada,
bu tür olayların olmasının çok ko-
laylaştığı bir zeminin, çok önemli
bir rol oynadığını söylemek zo-
rundayız" diye konuştu.

Prof. Dr. Taner Gören’in ardından
söz alan Süreyyapaşa Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nden Dr. Gül

Dabak ise şunları söyledi: "Dr.
Ersin Arslan'ın öldürülmesinden
sonra çok çeşitli eylem ve etkinlik
yapıldı. Hatırda tutulması gereken
bir olaydır ve 17 Nisan günü dün-
yada  ‘Sağlık Çalışanlarına Yönelik
Şiddeti Önleme Günü’ ilan edil-
melidir".

Anma töreni sonunda beyaz ba-
lonlara bağlanmış “Sağlıkta Şiddete
Son! Ersin Arslan’ı Unutmayaca-
ğız-İstanbul Tabip Odası” yazılı
pankart gökyüzüne bırakıldı.

Ankara'da hekimler ve sağlık ça-
lışanları Numune Eğitim Araştırma
Hastanesi bahçesinde basın açık-
laması yaptılar.

Balıkesir Tabip Odası tarafından
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi
ve Bandırma Devlet Hastanesi bah-
çesinde basın açıklaması düzen-
lendi. 

Hekimler ve sağlık çalışanları
Kırklareli Devlet Hastanesi önünde
bir araya geldi. Basın açıklamasında
Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr.
Halil Muhacir günün anlam ve
önemi hakkında bir konuşma ya-
parken basın açıklaması metni SES
Şubesi Başkanı ve Kırklareli Tabip
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Bahadır Tunçol tarafından okun-
du.

Manisa Merkezefendi Devlet
Hastanesi önünde basın açıklaması
ve oturma eylemi gerçekleştirildi.
Çanakkale Tabip Odası tarafından
basın açıklaması düzenlendi. Muğ-
la’da da hekimler ve sağlık çalı-
şanları basın açıklaması düzenle-
di.

Acil tedbirler alınmalı!
Batman'da da sağlık çalışanları

basın açıklaması yaptı. Batman'daki
basın açıklamasına TTB Merkez
Konseyi Üyesi Zülfikar Cebe de
katıldı. Batman Kadın Doğum Has-
tanesi bahçesinde yapılan basın
açıklamasında konuşan Batman Ta-
bip Odası Başkanı Dr. Mehmet
Demir, sağlıkta şiddettin tüm hızıyla
devam ettiğini uygulanan sağlık
politikalarından kaynaklı bu duruma
hükümetin acil tedbirler alması ge-
rektiğini söyledi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.
Zülfikar Cebe ise DÜTF’de yaşa-
mını yitiren Dr. Deniz Karahan’ı
anarak konuşmasına başladı. Dr.
Cebe, Dr. Deniz Karahan’ın ara-
mızdan ayrılırken yaptığı organ
bağışı ile bir hekimin hayattan ay-
rılırken dahi insanlığa hizmet etti-
ğine dikkat çekti ve tüm meslek-
taşlarına bu davranışı ile mesleğin
etik değerlerini yükseltme ve in-
sanlığın ortak değerlerine sahip
çıkma görevi yüklediğini ifade etti.

Dr. Cebe, piyasacı sağlık siste-
minin ve kar endeksli işletme man-
tığının şiddeti tetikleyen temel
etken olduğuna da vurgu yaparak,
tıpkı hastalar gibi bu sistemin mağ-
durları olan sağlıkçıların da öfkeli,

üzgün, mutsuz ve kaygılı olduğunu,
bu koşullarda iyi sağlık hizmeti
üretmenin mümkün olmadığını söy-
ledi.

TTB’nin yaşamı savunduğunu,
“anadilde sağlık haktır” dedikçe,
“savaşa hayır” dedikçe, daha çok
eşitlik ve özgürlük dedikçe, “hasta
tutsaklara özgürlük” dedikçe, Ro-
java ile Federe Kürt bölgesi arasına
kazılan hendeklere “hayır” dedikçe,
Mısır’da idamlara “dur” dedikçe,
bir bilim yuvası olması gereken
Dicle Üniversitesi’nde yaşananlara
karşı durup “biz bu filmleri daha
önce de gördük” dedikçe, derinleşen
gelir dağılımı eşitsizliğine karşı
çıktıkça, Hasankeyf’in sular altında
bırakılmasına ve HES’lerle nehir-
lerimizin kurumasına karşı dur-
dukça, tüm bunlarla sağlık ilişkisini
kuramayanların bizlere saldırdık-
larını, yargıladıklarını ve yıldırmaya
çalıştıklarını ifade eden Dr. Cebe,
daha yaşanılır bir dünya ve ülke
özlemi ile demokrasi, insan hakları,
barış, eşitlik ve sağlık hakkı mü-
cadelesini yükselteceklerini belirt-
ti.

Mersin Devlet Hastanesi bahçe-
sinde basın açıklaması ve oturma
eylemi yapıldı. Basın açıklamasını
Mersin Sağlık Hakkı Meclisi adına
Mersin Tabip Odası Başkanı Dr.
Galip Kırıcı okudu.

SES Antalya Şubesi ve Çağdaş
Hekimler düzenledikleri basın açık-

laması ile sağlıkta şiddeti protesto
ettiler. Atatürk Devlet Hastanesi B
Blok önünde toplanan SES üyeleri
ve Çağdaş Hekimler sık sık "Sağ-
lıkta Şiddet Sona Ersin, Sağlıkta
Dönüşüm Ölüm Demektir, AKP
Sağlığa Zararlıdır" sloganları attı-
lar.

SES Antalya Şube Başkanı Mus-
tafa Kılınç ve Çağdaş Hekimler
adına Dr. Egemen Aktaş yaptıkları
açıklamalarda sağlık çalışanlarının
ülkenin dört bir yanında her gün
şiddet görmeye devam ettiğini söy-
lediler.

Aydın Tabip Odası ve SES Aydın
Şubesi tarafından Aydın Devlet
Hastanesi önünde basın açıklaması
yapıldı.

Mardin’de hekimler ve sağlık
çalışanları düzenledikleri basın
açıklaması ile Dr. Ersin Arslan’ı
andı.

İzmir'de SES ve Demokratik Ka-
tılımcı Hekimler’in çağrısıyla, Dr.
Ersin Arslan'ın temsili mezar taşının
olduğu Dokuz Eylül Hastanesi bah-
çesinde basın açıklaması düzen-
lendi. Basın açıklamasına TTB
Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sü-
renkök de katıldı.

İzmir Tabip Odası da yaptığı ba-
sın açıklaması ile sağlıkta şiddetin
son bulmasını istedi. Osmaniye'de
de Osmaniye Tabip Odası'nın çağ-
rısıyla hekimler ve sağlık çalışanları
basın açıklaması yaptı.

Ankara

İstanbul
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Gezi olayları sırasında İstanbul’da Valide
Sultan Camii’nde yaralılara sağlık hizmeti
veren Dr. Sercan Yüksel ve Dr. Erenç Ya-
semin Dokudan hakkında dava açıldı. 

Dr. Yüksel ve Dr. Dokudan hakkında
hazırlanan iddianamede, “…camii içerisine
revir kurarak, temin ettikleri ilaçlar ile
kanun dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü
yaparken yaralanan eylemcilere sağlık yar-
dımı yaptıkları, …üzerlerinde meslek for-
maları bulunan şüphelilerin camii içerisini
yaralıların yaralarının ağırlığına göre 3
kısma ayırdıkları, şüphelilerin camii içe-
risindeki ayakkabılıkları ters çevirerek tez-
gâh gibi kullanmaya başladıkları, Erenç
Yasemin Dokudan ve Sercan Yüksel de
dahil olmak üzere tüm şüphelilerin, ilgili
dinî inanışı benimseyen toplum kesimlerini
tâhkir etmek kastı ile ibadethane olan ve
herkes için geçerli belirli giriş kuralları
bulunan Dolmabahçe Bezmiâlem Valide
Sultan Camii'ne zarar verdikleri, …mesleğe
ait özel formalar ile kanun dışı eylemlerde
bulunurken yaralanan eylemcilere temin
edilen ilaçlar ile tıbbi yardımda bulun-
dukları, bu şekilde suç şüphesi altında
olan şüphelileri kanuni takip yapacak mer-
cilere bildirmedikleri gibi şüphelileri ka-
yırdıkları…” ifadelerine yer verildi.

Camiiye
ayakkabılarımızla değil,
steteskoplarımızla girdik!

Gezi olayları sürecinde Dolmabahçe Va-
lide Sultan Camii’nde yaralılara acil sağlık
hizmeti verdikleri için yargılanan hekimlere
destek vermek ve açılan davaya olan tep-
kileri dile getirmek üzere İstanbul Tabip
Odası tarafından 12 Nisan 2014 tarihinde
bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Valide Sultan Camii önünde toplanan
hekimler “Mesleğimizin Evrensel Değer-
lerini ve Hekimlik Onurunu Koruyacağız,
Gezi Hekimliği Yargılanamaz”, “Camiiye
ayakkabılarımızla değil, steteskoplarımızla
girdik” yazılı pankartlar ve “Diren Hipo-
krat” yazılı dövizler taşıdı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri
Ali Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, ilk
kez camii önünde bir basın açıklaması
yapmak zorunda kaldıklarını belirterek,
“Gezi’de yaptığımız gibi hastanın, yaralının
yanında; ağaçlarımızı, insanlarımızı kat-
leden hükümetin karşısında olacağız” dedi.

Daha sonra söz alan İstanbul Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ise
31 Mayıs’ın hastaların, yaralıların, ölülerin,
organ kayıplarının da olduğu tarihi bir
gün olduğunu ve bu durumda hekimlerin
de tıbbi müdahale için olabilecek her yeri
kullanmak zorunda olduğunu belirtti. Hü-

kümetin yeni bir torba yasayla bu şekildeki
yaralılara müdahaleyi suç kapsamına sok-
maya çalıştığını söyleyen Gören, hekimlerin
bu yasalara değil 2500 yıldır olduğu gibi
Hipokrat’a bağlı olacağını ekledi.

İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları
Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı
imzalı ortak basın açıklamasını ise İstanbul
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Feray Kaya okudu. Dr. Kaya “Gerek Valide
Sultan Camisi’nde gerekse ülkenin her
yerinde yanındaki yaralıyı tedavi eden he-
kimleri yargılayamazsınız. Hekimleri yar-
gılayacaksanız asistan hekimlerden değil,
Hipokrat’tan başlayın” diye konuştu. Açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Buradan
herkese, bu ülkeyi yöneten Başbakan’a,
Cumhurbaşkanı’na, Valilere, emniyet mü-
dürlerine, gazetecilere, avukatlara, hakim-
lere, savcılara basit bir soru sorarak baş-
lamak istiyoruz. Siz ya da bir yakınınız
demokratik bir hak olan protesto gösterisine
katıldığında ya da tamamen tesadüfen
biber gazıyla ya da bir başka ‘zor kullanımın
aracıyla’ yaralandığında ve sağlık hizmetine
ihtiyaç duyduğunda orada bulunan bir
doktorun yardım etmesini istemez misiniz?
O anda kendiniz ya da söz gelimi çocuğu-
nuz için derin bir nefes alabilmekten, ka-
namanın durdurulmasından daha önemli
bir kanun maddesi aklınıza geliyor mu?
Yanınızda bulunan bir hekimin tıbbi yardım
vermek yerine sizi ‘ihbar etmesini, gözaltına
aldırmasını’ mı tercih edersiniz? Ya da
hakkında açılabilecek 6 yıla varan hapis
davası kaygısıyla çekingen davranacak
hekimlerin bu çekingenliği nedeniyle zarar
görebilecek olmanız sizin için bir şey ifade
etmez mi? Hekim hasta ilişkisinin, yani
tedavi sürecinin sizlerin iktidar kavgasından,
o an için siyaseten kime yarar sağlayaca-
ğından çok uzak, bütünüyle hasta yararı
gözetilen bir işlem olduğunu sizlere nasıl
anlatabiliriz? Bu sorulara makamı, görevi,
siyasi görüşü ne olursa olsun sağlıklı dü-
şünen hiçbir bireyin olumsuz yanıtlar ve-
rebileceğine inanmıyoruz, inanmak iste-
miyoruz. Öyleyse kendiniz ve yakınlarınız
için isteyebileceğiniz bu hekim tutumunu
bu ülkenin diğer yurttaşları için; örneğin,
ağacına, parkına, yaşamına sahip çıkan
gençleri için de istemek zorundasınız. De-
mokratik bir ülke özlemi, yaşamına saygı
talebi, kentine, doğasına, suyuna sahip
çıkma refleksi hiç kimse için suç kalıbına
sığdırılamayacağı gibi, demokratik protesto
hakkını kullananların tedavi edilmesi de
suç haline dönüştürülemez. Daha önce de
defalarca söylediğimiz gibi yasalarınız,
genelgeleriniz, yönetmelikleriniz ne derse
desin bizler; bu topraklarda bin yıldır
olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sa-
dece hekimliğin gereklerini yerine getirecek,
değerlerimize sahip çıkacak, genç hekim
meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız!”

Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde yaralı göstericilere sağlık hizmeti sunan hekimler, 
Hipokrat andına sadık kaldıkları için yargılanıyor!

Tıp Dünyası
İSTANBUL

Gezi Hekimliği yargılanamaz! 

Uluslararası destek 
Gezi Olaylarında Dolmabahçe Bezm-i

Alem Valide Sultan Camii’ne yaralı olarak
sığınan yurttaşlarımıza acil tıbbi yardımda
bulunan Dr. Sercan Yüksel ve Erenç Yase-
min Dokudan’a uluslararası tıp camiasından
yoğun destek var. Dünya Tabipler Birliği,
Avrupa Hekimler Daimi Komitesi ve İnsan
Hakları İçin Hekimler Örgütü ortak bir
basın açıklaması yaparak iki hekimin mes-

leklerinin gereğini yerine getirdikleri için
yargılanmalarına tepkilerini dile getirdiler.
Uluslararası hekim ve insan hakları örgütleri
açıklamalarında Türkiye’deki yargı merci-
lerine, tıbbi tarafsızlık ve tıp etiği alanla-
rındaki uluslararası ilkeleri güvence altına
alma ve doktorların bu ilkelere uygun
hareket etmeleri nedeniyle herhangi bir
yaptırıma maruz kalmamalarını sağlama
çağrısında bulundular.

Hekimliği yargılayanları
tarih yargılayacaktır 

Aralarında 2 hekimin de bulunduğu 255
kişinin yargılandığı Gezi Davası’na 6 Mayıs
2014 tarihinde Çağlayan Adliyesi İstanbul
55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Gerçekte cezalandırılmak istenenin hekimlik
değerleri olduğuna dikkat çeken TTB ve
İstanbul Tabip Odası yöneticileri 7 Mayıs
2014 Çarşamba günü sabah saatlerinden
itibaren duruşmaya katılarak meslektaşlarına
destek verdiler. Ayrıca aynı gün İstanbul
Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
ve Adli Tip Uzmanları Derneği tarafından
Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen
bir basın açıklamasıyla açılan dava ve he-
kimler üzerindeki baskılar protesto edildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Özdemir Aktan burada yaptığı konuşmada
şunları söyledi: "2 hekim arkadaşımız nez-
dinde bugün burada yargılanan; Türkiye'nin
onuru, Türkiye'nin insan haklarına saygısıdır.
Burada yargılanan hükümettir, devlettir.
Hekimlerimizin yaptıklarıyla ilgili olarak
en ufak bir endişemiz yok; doğruyu yap-
mışlardır, bundan sonra da hekimliğin
gereği neyse onu yapmaya devam edecek-

lerdir. Maalesef Gezi olayları sürecinde
hekimlik yapmanın suç sayıldığı, hekimlik
yapanların korkutulduğu, sindirilmeye ça-
lışıldığı bir dönem yaşadık. Bu süreç içinde
birçok meslektaşımız hastalara baktığı, ya-
ralılara yardım ettiği için suçlandı, soruş-
turmalara uğradı. Hükümet bununla da ye-
tinmeyip alelacele yasalar da çıkarttı ve bu
tür durumlarda verilen sağlık hizmetlerine
karşı hekimlere 1 ila 3 yıl hapis ve 2 milyon
liraya kadar para cezası öngören bir yasa
maddesi, bir utanç maddesi maalesef ki
yasalaştı. Verilen cezalar kara para akla-
yanlara verilen cezayla, uyuşturucu kaçak-
çılarına verilen cezayla eşdeğerdedir. Acil
durumdaki hastalara bakmanın, yaralılara
yardım etmenin cezası maalesef bu yüz kı-
zartıcı suçlarla ayni kefeye konmaktadır.
Ancak unutmayalım ki bu yasa ayni şekilde
depremler sırasında da koşup yaralılara
yardım eden hekimle için de geçerlidir. Bu
ülkede depremler yaşayacağız. Daha önce
olduğu gibi hekimler yine yardıma koşa-
caklar, yasalara rağmen yardıma koşacaklar.
Hekimleri bağlayan hususlar yasalar değil,
evrensel tıp kuralları, evrensel etik kural-
larıdır. Bu nedenle bu yargılamalar hekimleri
yolundan çeviremez, kimseyi korkutamaz" 
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Manisa’nın Soma ilçesindeki Soma Hol-
ding’e bağlı Soma Kömürleri Maden Oca-
ğı’nda 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen
trafo patlaması sonucunda 800’e yakın ma-
den işçisi toprak altında kaldı, yüzlerce
maden işçisi yaşamını yitirdi. Patlama son-
rası çıkan yangında 300’e yakın maden
işçisi karbonmonoksit gazından zehirlenerek
hayatını kaybetti, yüzün üzerine maden
işçisi ise toprak altında.

Yastayız…
DİSK-KESK-TMMOB-TDB ve TTB;

Soma’daki işçi kardeşlerimiz için tüm işçi
sınıfına, emekçilere ve emek dostlarına 15
Mayıs 2014 tarihinde iş bırakma çağrısında
bulundu. Ayrıca, halk siyah giyinmeye,
siyah kurdeleler takmaya, balkonlarına
siyah bezler asmaya, evinin, işyerinin bal-
konuna, aracına siyah bezler asmaya çağı-
rıldı.

Tüm yurtta iş bırakıldı
DİSK-KESK-TMMOB-TDB ve TTB,

Soma’da yaşanan facianın ardından 15 Ma-
yıs günü tüm yurtta iş bırakarak iş cinayet-
lerini protesto eden basın açıklamaları yaptı.
Hekimler, sağlık çalışanları ve tüm işçi ve
emekçiler siyah giyinip, siyah kurdeleler
takarak işyerlerinde sabah saat 09:00’da 3
dakikalık saygı duruşu yapmalarının ar-
dından bulundukları illerde bir araya gelerek
basın açıklamaları düzenlediler. 

Ankara’da işçi ve emekçiler, siyasi partiler
ve demokratik kitle örgütlerinin de katılımı
ile Milli Kütüphane önünde toplanıp Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürü-
dü.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde
sabah saatlerinden itibaren çok sayıda iş
yerinde iş bırakıldı. Hastanelerde, fabrika-
larda, belediyelerde, okullarda iş bırakan
emekçiler polisin biber gazlı müdahalelerine
rağmen bulundukları illerde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdür-
lükleri önüne giderek basın açıklamaları
yaptı.

“AKP Hükümeti bu cinayetin failidir”
Tüm illerde okunan DİSK-KESK-

TMMOB-TDB ve TTB imzalı ortak basın
açıklaması metninde ise “Çok açıktır ki
yaşanan bu katliamın sorumlusu, güvencesiz
çalıştırmayı yaygınlaştıran, işçi sağlığını
bir maliyet unsuru olarak gören sermaye
ve AKP Hükümetidir. İşçi sağlığı ve gü-
venliğinin tamamen bir maliyet unsuru ola-
rak görüldüğü ve maksimum kârı elde
etmek için en acımasız üretim süreçlerinde
çalışmak zorunda bırakılan Soma’daki yüz-
lerce işçi kardeşimiz başından beri ölüme

terk edilmişlerdir. Özelleştirme, taşeron-
laştırma politikalarını sürdürenler, maliyet
düşürmek için işçilerin hayatına kast edenler,
onlara cesaret verenler, daha önceki madenci
katliamlarını sözleriyle ve icraatlarıyla ak-
layanlar, iş güvenliği yasasıyla işyerlerindeki
denetimleri bile özelleştirenler Soma kat-
liamının failidir ve hesap vermelidir” de-
nildi.

Özelleştirme ve
taşeronlaştırma can alıyor!

Açıklamada, Türkiye işçi sınıfının iş ci-
nayetlerine, güvencesiz çalıştırmaya karşı
sabrı kalmadığı ifade edilerek, yıllarca
kamu eliyle üretimin yapıldığı madenlerin,
özel sektöre devredilmesinden sonra iş ka-
zalarında patlama yaşandığı, 2002 yılından
2011 yılına kadar kömür madenlerindeki
iş cinayetlerinin yüzde 40 arttığı bildirildi.
“Bu dönüşüm sayesinde Soma’da katliamın
yaşandığı işletmenin patronun övündüğü
rakamlar ortaya çıkmış, kömürün tonunun
maliyeti 130 dolardan 23 dolara düşmüştür.
Bunun tasarrufun bedeli de yüzlerce işçinin
ölümüyle ödenmiştir” denilen açıklamada,
özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları
sonrası Türkiye’nin ölümlü maden kazala-
rında Avrupa’da birinci sıraya yükseldiği,
Dünya’da ise bu alanda ilk üç sırada yer
aldığı belirtildi.

AKP’nin Soma’daki iş cinayetlerinin
araştırılması için 6 ay önce verilen bir
önergeyi reddettiğinin hatırlatıldığı açıkla-
mada, “İş sağlığı ve güvenliği yasasıyla bu
alanı da piyasaya devreden, denetimi yapanın
işverenden maaş aldığı bir sistem kuran,
yine tüm uyarılarımıza rağmen bu alandaki
denetim yetkisini bağımsız emek ve meslek

örgütlerine vermeyi reddedenler, hiç mi
vicdan azabı çekmemektedir” diye sorul-
du.

Başbakan açıklamalarıyla
katliamı meşrulaştırıyor!

Açıklamada şöyle denildi: “Daha önceki
cinayetlerin ardından ‘Bu mesleğin fıtratında
ölüm vardır’ diyerek yeni katliamları meş-
rulaştıran hükümet üyelerine, Soma’da Baş-
bakan da katılmıştır. 19’uncu yüzyıldan,
20’inci yüzyıl başından örnekler vererek
zihniyetinin 150 yıl öncesinde kaldığını
gösteren Başbakan’a 21. yüzyılda olduğu-

muzu hatırlatmayı bir borç biliriz. Hedef
2023 diye yola çıkanların 1862’deki bir
kazayı örnek göstererek ‘Bu işin fıtratında
var’ demesi ülkemizin içinde bulunduğu
tabloyu gayet net özetlemektedir. Bu ülkenin
70 milyon insanı, teknoloji bu kadar geli-
şirken insana değil ölüme yatırım yapan
bir anlayışı hak etmemektedir. Soma’da
yitirdiğimiz işçilerden bize kalan sadece
acı değil böylesi katliamların yaşanmaması
için mücadele görevleridir. ‘Kader’, ‘fıtrat’
diyerek sorumluluklarını unutturmaya ça-
lışanlara ilan ediyoruz ki unutmayacak,
güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız
için mücadeleyi büyüteceğiz”. 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

TTB Heyeti Soma’daydı
Patlamanın hemen ardından TTB Merkez

Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, TTB
Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Kolu üyesi Dr. Mustafa Vatansever, Manisa
Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Pekbayık,
Manisa Tabip Odası önceki genel sekreteri
ve Psikiyatri Uzmanı Şahut Duran ve Ma-
nisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Bülent Kundak ile Sağlık Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası Manisa Şu-
besi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin
Kaplan’dan oluşan bir heyet olay yerine
gittiler ve incelemelerde bulundular. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Özdemir Aktan, TTB 2. Başkanı Prof. Dr.
Gülriz Erişgen, TTB Genel Sekreteri Dr.
Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Üye-
leri, Dr. Arzu Erbilici, Dr. Filiz Ünal İn-
cekara, Dr. İsmail Bulca, Dr. Zülfükar
Cebe, Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Melda Pelin
Yargıç ile Manisa Tabip Odası Başkanı

Dr. Derya Pekbayık, Manisa Tabip Odası
önceki genel sekreteri Psikiyatri Uzmanı
Şahut Duran, Manisa Tabip Odası yönetim
kurulu üyeleri ve Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Konseyi Üyesi Mustafa Oral ise
15 Mayıs 2014 tarihinde Soma’ya giderek
temaslarda bulundu. Heyet önce Soma
Devlet Hastanesi Başhekimini ziyaret etti
ardından hastane önünde basın açıklaması
yaptı. 

Daha sonra patlamanın yaşandığı madene
giden heyet, Soma Holding’e bağlı Soma
Kömürleri’nin işyeri hekimi ile görüştü.
Heyet bölgedeki Maden Mühendisleri
Odası yöneticileri ile de temaslarda bu-
lundu. 14 Mayıs 2014 tarihli Soma Eynez
Maden Faciası TTB Olağandışı Durumlarda
Sağlık Hizmetleri Kolu Hızlı Değerlen-
dirme Raporu’na ise 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/r
apor-4570.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Kader değil, cinayet!
Kömür Karası Değil YÜZ Karası…
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Tabip odaları 
yeni yönetimlerini belirliyor

Manisa Tabip Odası Seçimli Olağan
Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014’de yapıl-
dı.

Manisa Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Derya Pekbayık (Başkan)
Dr. Hasan Semih Bilgin (Genel Sekre-

ter)
Dr. Orhan Köker (Veznedar)
Dr. Kuzeymen Balıkçı (Sayman)
Dr. Kenan Kaya (Üye)
Dr. Sunay Hacıoğlu (Üye)
Dr. Bülent Kundak (Üye)

Manisa Tabip Odası Başkanı
Dr. Derya Pekbayık’ın mesajı:

Ülkemiz son bir
yıldır zor zaman-
lardan geçiyor. Bir
taraftan daha fazla
özgürlük talebi,
diğer yandan ben
ne dersem o ola-
cak zihniyetiyle
gittikçe baskı al-
tında kalan bizler,
elimizden alınma-

yan çalışılan özgürlükler. Sınırlarımızın di-
binde süren savaş birçoğumuz için gündelik
hayatın parçası artık. Muktedirler ekonomik
göstergelerle övünseler de hepimiz her
geçen gün yoksullaşıyoruz. En acısı ise
yolsuzlukla yüzleşip yüzümüz kızartacak
olayları zamanla kanıksar olmamız. Siyasi

iktidarın sağlığı piyasalaştırma girişimleri
hız kesmeksizin devam ediyor. Bir taraftan
hekimler şiddet mağduru olmaya devam
ederken, diğer taraftan kamu özel ortaklığı
adı altında kentlerimizin hastaneleri zen-
ginlere peşkeş çekilmeye başlandı bile. İyi
giden bir şey yok gibi görünse de son bir
yıldır farklı bir ülkede yaşıyoruz.

“Gezi” deneyimi sarsıcı izler bıraktı he-
pimizde. Gencecik insanlar, sağlıkları, ya-
şamları pahasına bir ders verdi herkese.
Bireylerin bir araya geldiklerinde ne denli
kararlı, ne denli güçlü ve ne denli özgür
olabileceklerini öğrettiler hepimize. He-
kimliğin zor zanaat olduğunu gördük bir
kez daha. O günlerde insanlara yardım
etmek için sokağa çıkan, iyi hekimlik yapan
meslektaşlarımız yargılandı, tehdit edildi.
Bir daha yardım etmeyelim diye de yasalar
çıkarıldı. Yine de muktedirin sultasını sus-
turan bir gücün mümkün olduğunu gördük.
O gücü arkamıza alıp direndik hukuksuzluğa,
savunduk bilimin üstünlüğünü ve büyüttük
umudumuzu. Bugün oda yönetimine gel-
diysek bu umudun sayesindedir.

Daha zor günlerde göreceğiz belki de.
Bizler başka bir sistemin mümkün olduğu
inancıyla; sağlıkta dönüşüm programıyla
yapboza dönen sağlık sistemi içinde he-
kimlere ve sağlıkçılara uygulana şiddetin
her zaman karşısında olacağız. Etik değerleri,
iyi hekimliği, herkesin insanca yaşam hak-
kını, meslek onurumuzu, bilimin üstünlü-
ğünü, bizlerin ve toplumun eşit, ulaşılabilir
sağlık hakkını savunmaktan vazgeçmeye-
ceğiz.

MANİSA TABİP ODASI
Aydın Tabip Odası’nın 12-13 Nisan

2014 tarihlerinde yapılan Olağan Seçimli
Genel Kurulu sonucunda 2014–2016 dö-
nemi Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Aydın Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Metin Aydın (Başkan)
Dr. Adalet Çıbık (Genel Sekreter)
Dr. Işık Doğan (Muhasip) 
Dr. İsmail Hakkı Ertin (Veznedar)
Dr. Alparslan Ünsal (Üye)
Dr. Güneri Kuruöz (Üye)
Dr. Arif Erkan (Üye)

Aydın Tabip
Odası
Başkanı Dr.
Metin
Aydın’ın
mesajı: 

Sağlıkta ki dö-
nüşümün yıkıcı
etkileri giderek

artarken, buna paralel olarak ülkede ki
antidemokratik uygulamalarda artmaktadır.
Maalesef hekimler ve ülke insanlarımız
bu durumda nasıl hareket edeceklerini
veya nasıl bir pozisyon alacakları konu-
sunda sıkıntı yaşamaktadırlar.

Yaşanılan bu sıkıntı tabip odaları olarak

bizleri de etkilemektedir. Biz Aydın Tabip
Odası olarak 1. 2. 3. basamaktaki kamu
ve özel sektörde çalışan hekimlerin so-
runlarını ortaklaştıramazsak çözüm aşa-
masında sorun yaşayacağımıza inanıyoruz.
Birlik ve beraberlik ortamı yaratabilmek
içinde hekimler arasındaki ücret ve gelir
dengesizliğini minimuma indirecek po-
litikalar ve eylemler üretmemiz gerekiyor.
Biz önümüzdeki 2 yıllık görev süremiz
içinde Aydın’da ki tüm hekimleri, içinde
bulunduğumuz Ege Tabip Odaları’nı,
diğer tüm Tabip Odaları’nı ve TTB na-
zarında sürekli gündemde tutacak ve bir
kazanım elde edebilecek aşağıdaki ana
başlıklar altında bir yol ve eylemlilik
süreci yapacağız ve tüm kesimleri bu ko-
nuda destek ve katkıya davet edeceğiz.

1-Yıpranma payı istiyoruz.
2-Emekli hekimlerin ücretleri acilen

1.sınıf Hakim düzeyine getirilmesini is-
tiyoruz. (4500 TL-5000 TL)

3-Sabit performans ücreti acilen 2 katına
çıkarılmalı, emekliliğe yansıtılmalı.

4-İyi hekimlik değerlerini savunuyoruz
ve iyi hekim olacak şekilde eğitim almak
ve çalışma ortamları istiyoruz.

5-Sağlıkta şiddete, ülkede savaşa hayır
diyoruz.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu
olarak herkesi bu noktada iş birliği, katkı,
destek ve mücadeleye davet ediyoruz.

AYDIN TABİP ODASI

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip odaları genel kurullarını düzenlemeye başladılar. Tabip odalarının
seçimli genel kurulları Mayıs ayı sonlarına kadar sürecek. 2014-2016 dönemi için 66 tabip odası,

Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri seçimli genel kurullarında;  yönetim,
denetleme, onur kurulu üyeleri ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimlerinde oy kullanacak

delegasyonunu belirliyor. Genel kurullarını tamamlayan tabip odalarının seçili kurullarına ve oda
başkanlarının mesajlarına gazetemizin Mayıs ve Haziran sayılarında yer vereceğiz. Gazetemizin

Mayıs sayısının baskısına yetişen tabip odalarının seçili kurullarını okuyucularımızla paylaşıyoruz.



Osmaniye Tabip Odası Genel Kurulu 6 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Cengiz

Dağlaraştı (Baş-
kan)

Dr. M. Bengü
İmadoğlu (Ge-
nel Sekreter)

Uzm. Dr.
Alptekin Keçe-
baş (Muhasip)

Dr. Sahil Pa-
ker (Veznedar)

Dr. İlknur
Kutlu (Üye)

Osmaniye Tabip Odası
Başkan Dr. Cengiz Dağlaraştı’nın mesajı:

Osmaniye Tabip Odası yönetim kurulu olarak hedefimiz Os-
maniye’deki hekimlerimizi en iyi şekilde temsil etmek, iyi he-
kimlik yapabilmek, özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak
ve onların dertlerine çare olmaktır.

Değerli meslektaşlarım;
Sağlığın giderek ticarileştiği, katılımcılıktan uzak, sadece

şekilden öteye gitmeyen ve usulen yapılan çalıştaylarla sağlık
politikalarına yön verilmeye çalışılan bir dönemden geçmekteyiz.
Hasta memnuniyetinin her zaman dikkate alındığı bu sistemde
sağlık personellerinin memnuniyet oranlarının giderek düş-
mektedir. Bu durum sistemde bir sıkıntı olduğu gerçeğini gös-

termektedir. Malesef birçok hekimimizin gerek özel piyasa şartlarının gerekse kamuda
performans ve gelecek kaygılarının artması ile kaliteli hekimlik ‘’İYİ HEKİMLİK’’ten
ödün vermeleri bu sıkıntıların giderek artmasına neden olmuş, hasta memnuniyeti ise
artık hekime şiddete varan doyumsuzlukta taleplere sebep olmuştur.

Tabipler birliğimizin  ‘’İyi hekimlik’’ standartlarını belirleyen kılavuzlar hazırlayarak
öncü rol alması gerekmektedir. Hekimlerimizin her türlü kaygılardan uzak durarak
etik-deontolojik hususlarda hekimlik dışı davranışlarda bulunmamaları; Avrupa Birliği
ortalaması olan hasta muayene sürelerinin 10 dk uygulanması ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün hedeflediği beş yıldızlı hekim profiline uygun çalışmaları ile bu sorunların
azalacağı öngörüsündeyiz. Ayrıca hekimlerimizden tabip odalarımızı bu mücadelede
yalnız bırakmamalarını, odalarımızın yapacağı çalıştaylar ve kurulan komisyonlarda
görev almalarını, örgütlülük bilinciyle tabip odalarımıza sahip çıkmalarını bekliyo-
ruz.
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Çanakkale Tabip Odası Seçimli Genel
Kurulu 20 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.
Çanakkale Tabip Odası Başkanlığına Dr.
Hülya Görgün seçildi.

Çanakkale Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Hülya Görgün
(Başkan)

Dr. İlhan Pirinç-
ciler (Genel Sekre-
ter)

Dr. Zeynep Güna-
yı (Muhasip-Vezne-
dar) 

Doç. Dr. Coşkun
Bakar (Üye)

Dr. Güleda Eren-
soy (Üye)

Çanakkale Tabip Odası
Başkanı Dr. Hülya Görgün’ün
mesajı: 

"Yeni yönetim döneminde, Çanakkale
Tabip Odası Etkin Demokratik Hekimleri
hekim örgütlenmesini büyüterek meslek-
lerine sahip çıkıyorlar".

ÇANAKKALE TABİP ODASI

OSMANİYE TABİP ODASI

Uşak Tabip Odası Genel Kurulu 27 Ni-
san 2014 tarihinde yapıldı.

Uşak Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Adnan Memiş (Başkan)
Dr. Ali Karaoba(Genel Sekreter)
Dr. Filiz Kurt(Sayman)
Dr. Ulaş Çelebi(Veznedar)
Dr. Ahmet Çiftçi(Üye)

Uşak Tabip Odası Başkanı
Dr. Adnan Memiş’in mesajı: 

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği
(TTB), Türkiye'deki hekimleri temsil eden
bir meslek örgütüdür. Hekimlerin haklarını
korumayı, hekimlik mesleğini temsil et-
meyi ve ahlakını korumayı, tıp eğitimine
katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlı-
ğını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edin-
miştir.

Dolayısıyla temel görevi öncelikle he-
kimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının mad-
den ve manen haklarının gözetilerek, sağ-
lıklı bir toplum ve kaliteli bir sağlık
sistemi çerçevesinde hizmet verildiği Türk
Tabipleri Birliği ve onun temsilcisi olan
Uşak Tabip Odası bünyesinde yeni seçilen
bu ekiple elimizden geldiğince en iyi hiz-
meti vermeyi hedefliyoruz.

Hekimlik hizmeti ve bunun temsilcisi
olan Türk Tabipleri
Birliği’nin siyasi
partiler üzerinde bir
kurum olduğu bi-
linmelidir. Şunu be-
lirtmek gerekir ki
gerek mevcut hü-
kümet, gerekse di-
ğer siyasi partiler,
sağlık politikalarını

oluştururken, hekimlerin ve buna bağlı
olarak Türk Tabipleri Birliği’nin düşün-
celerini ve katkılarını almadan bir sistem
oluşturdukları takdirde, bu haliyle sağlık
politikası her zaman eksik ve yetersiz
olacak ve yürümesi mümkün olmayacaktır.
Ülkenin sağlık politikasının oluşturulma-
sında güçlü bir Türk Tabipleri Birliği ol-
malıdır. Hatta güçlenmesi hükümetlerce
desteklenmelidir. Bu yüzden buradan tüm
hekimlere sesleniyoruz: Güçlü bir TTB
için tüm hekimleri üye olmaya ve ülkenin
sağlık politikasına katkıda bulunmaya
davet ediyoruz.

Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta ya-
tağında söylediği söz olarak bilinen ‘’Halk
içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi,
olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat
gibi” sözünden de anlaşılacağı gibi, pek
çok dert ve sıkıntı insanın karşısına çıka-
bilir. Ancak bütün bu problemler sağlık
kadar önemli değildir. Tek bir nefesin
bile değeri bilinmelidir. Bütün dünya in-
sanın olsa bile sağlık olmayınca hiçbir
şeyin öneminin olmadığı anlaşılmakta-
dır.

Hizmet verdiğimiz halkımızdan kutsal
bir görevi üstlenen hekimlerimize ve tüm
sağlık çalışanlarına güvenmelerini ve des-
tek olmalarını rica ediyoruz.

Son olarak da Atatürk’ün sözünü hatır-
latmak istiyoruz: ’’Beni Türk Hekimlerine
emanet ediniz.’’

Tabip odaları
yeni yönetimlerinibelirliyor

UŞAK TABİP ODASI

Adana Tabip Odası,
26-27 Nisan 2014 tari-
hinde yapılan genel kurul
ve seçimler sonucunda
yeni yönetim kurulu üye-
lerini belirledi. 

Adana Tabip
Odası Yönetim
Kurulu

Dr.H. Neslihan Önenli
Mungan(Başkan)

Dr. Mehmet Özalevli
(Genel Sekreter)

Dr. Ahmet Suntur
(Muhasip)

Dr. Hakan Şen (Vez-
nedar)

Dr. Resmiye Kaya Niron(Üye)
Dr. Tekin Müjde (Üye)
Dr. Ömer Eşki (Üye)

Adana Tabip Odası Başkanı
Prof. Dr. H. Neslihan
Önenli Mungan’ın mesajı: 

Önceden olduğu gibi tüm hekimleri
saran bir yönetim şekli ile yola devam
edeceğiz. Tüm hekimleri çevreleyen
demokratik, adil ve emekçinin yanında
olan bir oda olacağız. Eski hekimleri-
mizin kazanımlarını yitirmemek, yeni

kazanımlar elde etmek ve bizden sonra
gelecek yönetimlere daha çok kazanımları
olan bir tabip odası teslim etme hedefin-
deyiz.

ADANA TABİP ODASI
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Muğla Tabip Odası Genel Kurulu
12-13 Nisan 2014 tarihinde yapıldı. 

Muğla Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Çağlayan Üçpınar (Başkan)
Dr. Cafer Şahin (Genel Sekreter)
Dr. Mehmet Akarca (Sayman)
Dr. Ali İhsan Uysal (Veznedar)
Dr. Sabiha Ercan (Üye)
Dr. Esin Arbil (Üye)
Dr. Altan Özkaya (Üye)

Muğla Tabip Odası
Başkanı Dr. Çağlayan
Üçpınar’ın mesajı: 

Muğla Tabip Odası’nın olağan
seçimli genel kurulu sonucu Muğla
Tabip Odası yönetimini arkadaşla-
rımızdan devralmış bulunuyoruz.
Geçen dönemde özveri ile görev
yapan tüm arkadaşlarımıza şahsım
ve tabip odası üyeleri adına teşek-
kürü bir borç bilirim. Bugüne kadar
yerel tabip odaları ve genel merke-
zimiz çalışmalarıyla ülkemizde sür-
dürülen ve sağlık sistemimizi piyasa
koşullarına çeviren, adına da sağlıkta
dönüşüm programı denilen hukuk-
suzluğa karşı savaştık. Elbette ki
geçmiş dönemdeki yönetimlerimizle
oluşturulan bu karşı duruşumuzu
sürdürerek halkımızı aydınlatmaya
ve uyarmaya devam edeceğiz.

Sağlık hizmeti sunulan her nok-
tada birey, kurum, grup farkı gö-
zetmeksizin yanlış uygulamaların
karşısında olup doğruyu, toplum ve
birey sağlığı için yararlı olan seçe-
nekleri duyurma çabalarımızı ke-
sintisiz sürdürme amacı içindeyiz.

Önümüzdeki çalışma döneminde;
iyi hekimlik için, bağımsız demo-
kratik laik bir Türkiye için, mesle-
ğimize, haklarımıza, onurumuza,
geleceğimize ve ülkemize sahip
çıkmak için, bağımsız bilimsel, çok
sesli, demokratik, çözüm üreten,
birleştiren, meslektaşlarıyla barışık,
güler yüzlü ve mücadeleci bir Tabip
Odası yaratmak için çaba göstere-
ceğiz.

Dikkatimiz ve çabamız; sağlık
çalışanlarının ve emeklerinin de-
ğersizleştirilerek sağlık alanında ya-
şanan olumsuzlukların faturasının
bizlere “şiddet” olarak dönmesi,
hukuksuzca yok edilen Muğla Dev-
let Hastanesi ve hiçbir altyapısı ol-
mayan Muğla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin durumu, keyfi idari
uygulamalar, aile hekimleri üzerin-
den toparlanmaya çalışılan sağlık
sistem(siz)liği, ayaklar altına alınan
mesleki onurumuz, emekliliğimize
yansımayan ödemeler ve açlık sı-
nırında yaşayan emekli meslektaş-
larımızın durumu üzerinde olacak-
tır.

Sağlıklı olmak sağlıklı çevre ve
sağlıklı toplumdan ayrı düşünüle-
mez. Bu bilinçle ilimizin ve ülke-
mizin çevre ve doğal kaynakları-
mızın gelecek kuşaklara sağlıklı
ulaştırılması hedefiyle çevre ve doğa
korunması konusunda sorumlu ve
müdahaleci bir yapıda olacağız.

Biz hekimlerin her zamankinden
daha fazla bir arada olmaya ve ör-
gütlü davranmaya ihtiyacı olduğu
bu dönemde,  uluslararası hukuk
ve evrensel etik değerler çerçeve-
sinde iyi hekimlik uygulamalarının
savunucusu ve koruyucusu olan he-
kimlerle ve tabip odaları ile kavga
eden bir iktidara karşı bu değerleri
savunmaya devam etme, gücünü
hekim dayanışmasından alan ba-
ğımsız, mücadeleci bir tabip odası
olma sözü veriyoruz. İlimizdeki
kamu kuruluşları, meslek ve emek
örgütleri ve sivil toplum örgütleri
ile kurulan iyi ilişkileri sürdürerek,
sorunların çözümüne yönelik aktif,
yapıcı ve işbirliği içinde Muğla için
yararlı olmaya çalışacağız.

MUĞLA TABİP ODASI
Kayseri Tabip Odası Olağan Genel Kurulu 26-

27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Kayseri Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İ. Suat Öktem (Başkan)
Dr. Selim Ekinci (Genel Sekreter)
Dr. Füsun Yeğenoğlu (Veznedar)
Dr. Mehmet Akif Yücel (Sayman)
Dr. Kubilay Duru (Üye)
Dr. Gamze Saccı (Üye)
Dr. Seyit Muhsin Sarıkaya (Üye)

Kayseri Tabip Odası Başkanı
Prof. Dr. İ. Suat Öktem’im mesajı:

Mevlana der ki;
ne adamlar gördüm
üstünde elbise yok-
tu, ne elbiseler gör-
düm içlerinde adam
yoktu. 

İşte kimilerine
göre 3 bin, kimile-
rine göre 5 bin, hatta
kimilerine göre de
13 bin yıllık bir ta-
rihe sahip olan Türk
milletinin geçmişine

baktığımızda; uygun adamda uygun elbise oldu-
ğunda yükseliş dönemi, adam ile elbise uygun
olmayınca da gerileme ya da çöküş dönemleri
görürüz.

Kişilerin, toplulukların, milletlerin hayatına
baktığımızda da teorik ile pratiğin (uygulamaların)
üst üste gelme oranı onların mutlu olup olma-
malarının, yaşam kalitelerini artırıp artırmama-
larının, ilerleme ya da gerilemelerinin en önemli
formülünü oluşturmaktadır. Tabii ki bu formülü
uygularken samimi olmak gerekir, takiyeci ol-
mamak gerekir yani ya göründüğümüz gibi ola-
cağız ya da olduğumuz gibi görüneceğiz.

Şimdi bu dediklerimiz için örnek verecek olur-
sak;

Tüm dünyada bir tıp doktorunun konusunda
uzman olması için o kişinin ortalama 30-32
yaşına kadar okuması gerekir. Bir çoğumuz da
çocuklarımızın bir tıp fakültesine girmesi için
gerekli puanı alması konusunda dünyalar kadar
fedakarlıklara katlanırız, sonuçta çocuğumuz
doğru dürüst çocukluğunu yaşamaz ama çok ba-
şarılı olur ve tıp fakültesine girer. Böylece olay
bitiyor mu? Hayır! Bu sefer gençliğini yaşayamaz,
çünkü iyi bir doktor olabilmek için daha çok ça-
lışması gerekir. Derken tıp fakültesi de biter ve
mecburi hizmet, uzmanlık sınavı, eğer sınavda

yeterli puanları alırsa uzmanlık yapacağı bölüme
asistan olarak giren doktor arkadaş, burada en az
4-5 yıl geceli gündüzlü çalışır, bir doktora tezi
hazırlar, yine sınavlara girip mezun olur ve
mecburi hizmete gider. Sonuçta çok okuyup, ül-
kesine, devletine ve milletine iyi hizmet edip
mutlu olacaktır. Bu duygularla çalışırken bazı
kendini bilmez, düşünmekten aciz zavallılar ta-
rafından sözlü veya fiili saldırıya uğrayabilecektir.
Hepimiz teorik olarak deriz ki; doktorluk çok
kutsal bir meslektir… Peki, bu kutsal işi yapan
kişilere hakaret edenlere, saldıranlara toplum
olarak bir yaptırım uyguluyor muyuz? Toplumdan
dışlıyor muyuz? Kanun yapıcılar olarak çok
kutsal bir iş yaptığını söylediğimiz kişilere yönelik
koruyucu doğru dürüst bir kanun çıkartıyor
muyuz? Tabii ki hiçbirisi yok. Saldırıya uğramış
bir doktorun avukat olan annesinin dediği şu
sözler çok manidardır: ‘’Ben oğlumu tartaklasınlar,
hakaret etsinler diye mi bu kadar çile çekip, ço-
cuğuma da çile çektirip, okutup, doktor olsun
diye çaba sarfettim’’.

Bir başka örnek daha verelim;
Okumanın yüce dinimizin emri olduğunu he-

pimiz biliyoruz. Millet olarak da insanlarımızı
hep okumaya yönlendirmişizdir. Ne kadar çok
okumuşsak o kadar çok saygı görmüşüzdür. Yük-
selme dönemlerimizde hep böyle olmuştur. Aynı
kurumda çalışan iki kişi düşünelim; birisi lise
mezunu olsun, diğeri de iki fakülte bitirmiş olsun.
Siz eğer siyasi ve ideolojik nedenlerle belirli bir
konuma getirilmiş olan lise mezunu birisinin
emrinde iki fakülte bitirmiş kişiyi çalıştırırsanız,
çocuğunuz da bu durumu görünce, sizin çocuğu-
nuza ‘’yavrum oku, bilgilen… daha iyi yerlerde
olursun… daha kaliteli bir hayatın olur…’’
sözlerini boşa söylersiniz. Alacağınız cevap
‘‘hayır ne gereği var? Lise muzunun emrinde ça-
lışmak için mi iki fakülte bitirecek kadar çok
okuyayım!’’ şeklinde olur. Çocuğunuza verecek
cevap bulamazsınız.

Teoride samimi olabilirsiniz, en çok uygula-
madaki samimiyetsizlik güven yitimine sebep
olur ve teorik ile pratiğin üst üste gelme oranını
düşürerek uzun vadede sizi başarısızlığa mahkum
eder.

Teorik pratik uyumsuzluğu ile ilgili örnekler
artırılabilir.

Sonuçta ilerlemek istiyorsak; teorik ile pratiğin
yani söylediklerimizle yaptıklarımızın örtüşme
oranını artırmamız hem de çok çok çok artırmamız
gerekir. Yoksa bu oran niye bu kadar düşük diye
bir gün tarih bizden ölmüş olsak bile mutlaka
hesap sorar. 

Uygun elbise içerisindeki uygun adamların sa-
yısının artığını görebilmek umuduyla, saygılarımla. 

Tabip odaları

yeni yönetimlerini

belirliyor

KAYSERİ TABİP ODASI
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İstanbul Tabip Odası'nın 27 Ni-
san 2014 tarihinde gerçekleştirilen
seçimleri Gezi ruhunun zaferiyle
sonuçlandı. 4.600 hekimin oy kul-
landığı seçimleri 3.250 oy alan
Demokratik Katılım Grubu ka-
zandı. Özgür Hekimler Platformu
760 oy, Hekimlikte Özlük ve Onur
Platformu 575 oy aldı. Demokratik
Katılım Grubu %71 oy oranıyla
son dönemlerin en yüksek oranına
ulaştı.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Selçuk Erez (Başkan)
Dr. Samet Mengüç (Genel Se-

kreter)
Dr. Ümit Şen (Sayman)
Dr. Z. Dilek Kanmaz (Vezne-

dar)
Dr. İncilay Erdoğan (Üye)
Dr. Hakan Hekimoğlu (Üye)
Dr. Ozan Toraman (Üye)

İstanbul Tabip Odası
Başkanı Prof. Dr. Selçuk
Erez’in mesajı: 

İ s t a n -
bul’da ta-
bip odası
seçimlerini
bu yıl da
Demokra-
tik Katılım
G r u b u
(DKG) ka-
z a n d ı .
Meslektaş-

larımızın büyük çoğunluğu, oyla-
rını demokrasiden, insan hakla-
rından, Gezi ruhundan yana, sağlık
alanındaki çarpıklıkların, hekim-
lerin, tüm sağlıkçıların güvence
ve haklarının yok edilişini dile
getirenlerden yana kullandılar. Be-
nim DKG’nu benimsememim bü-
tün bunların yanında başka ne-
denleri de var:  Bunu anlatmam
için sosyal tıbbın kadın doğum
bölümünün yurdumuzdaki gelişi-

minden söz açmam,  1933’te Al-
manya’da Nazi rejiminin kovmuş
olduğu Yahudi kökenli bilim adam-
larının yurdumuza geldikleri, üni-
versitelerimizde ders verdikleri,
özellikle dünyada sosyal jineko-
lojinin önderi sayılan Ord. Prof.
Wilhelm Liepmann’ın Türkiye’ye
geldiği yıllara dönmem gerekir.

Ord. Prof. Wilhelm
Liepmann kimdi?

1933 tarihinde Nasyonal Sos-
yalistler Almanya’da iktidara gel-
diklerinde Prof. Wilhelm Liep-
mann, Berlin’de Charité Hasta-
nesi’nde Kadın Bilimi Enstitüsü
Direktörüydü. Nasyonal Sosya-
listlerin “Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums” olarak an-
dıkları yasa 7 Nisan 1933’te kabul
edilince etnik kökenleri ya da po-
litik nedenlerle 145 hekim ve bilim
adamının öğretim üyeliğine ve ça-
lışmalarına son verilmişti. Sauerb-
ruch’un öğrencisi  olan Rudolf
Nissen, kurbağalar kullanılarak
yapılan bir tür  gebelik testinin
bulucusu  olan Bernhard Zondek
gibi Prof. Liepmann da memle-
ketlerini terk etmek zorunda kal-
mışlardır.

Prof.Liepmann, önce İstanbul
Üniversitesi’nde Haseki’deki Ka-
dın Doğum kürsüsünün başına ge-
tirilmişti.

Dr. Liepmann, fakülteyi bitir-
dikten sonra Almanya’da Prof.
Strauss’un yanında asistan olmuş
ve Bumm’un kliniğine devam et-
mişti. 1907’de uzman olduğunu
ve Alman ordusunda çalıştığını,
sonra 1918’de Profesör,1921’de
ise Ordinarius Profesör rütbelerine
yükseltildiğini biliyoruz.

1925-1933 yılları arasında Sos-
yal Sigortalara bağlı Cecilianhaus
Enstitü ve kliniklerinde direktör
olmuş ve tıp fakültesinde gece
kursları vermişti. 1933’de kısa bir
süre Barcelona Tıp Fakültesi’nde
misafir profesör olarak çalışmış-

tı.
Ord. Prof. Wilhelm Liepmann

Türkiye de tıp eğitimine anlamlı
katkılarda bulunmuş birçok öğrenci
ve akademisyen yetiştirmişti. Ba-
bam Dr. Naşit Erez de onun ya-
nında doçent olmuştu.

Dr. Liepmann, bu ara Çapa’da
ikinci bir kadın doğum kliniğinin
açılması konusundaki düşüncesini
üniversite yöneticilerine benimsetip
bu amaçla gerekli ön hazırlıklara
girişmişti. Adı geçen klinik, Prof.
Liepmann’ın vefatından sonra,
onun plan ve ilkelerine uygun ola-
rak Prof. Dr. Naşit Erez tarafından
açılmış ve yönetilmiştir.

Liepmann, dünyada Sosyal Ji-
nekoloji olarak bilinen dalın ön-
derlerindendi. Almanya’da üni-
versitelerde okutulan ders ve mes-
lek kitaplarının yanında sosyal ji-
nekoloji konularında yayınlanmış
olan yapıtları da vardı.

Dr. Naşit Erez, hocası Liep-
mann’dan bu konuda öğrendikle-
rini, “Doğum bilimini öğrenenlerin
konunun sosyal cephelerini gör-
memezlikten gelemeyeceklerini”
vurgulayarak yansıtırdı.

Babam, Doç. Ertuğrul Yenen ve
Doç. Kazım Arısan’la beraber yaz-
dıkları Doğum Bilgisi ( İstanbul
1955)  başlıklı eserde yer alan şu
satırlar, Prof. Liepmann’dan öğ-
rendiklerini benimsemiş olduğunu
gösterir: “Memleketimizde garp
memleketlerinde olduğu gibi ge-
belik proçeslerine bağlı ölüm va-
kaları üzerinde büyük çapta ista-
tistik çalışmalar noksan olmakla
beraber hasta materyeli geniş olan
doğum kliniklerimizde gebelik ve
doğum komplikasyonlarının sekeli
yüzünden tedavi gören hasta sa-
yısına bakılacak olursa mortalite
ve morbidite nisbetlerinin bizde
çok daha yüksek bulunacağından
şüphe etmemek lazım gelir. Me-
safelerin geniş, köy ve kasabala-
rımızı merkezlere bağlayan yolların
henüz idealden uzak ve kifayetsiz
oluşu doğum yardımı problemini

hayli güçleştirmekle beraber pek
çok yerde de halkın zihniyeti…
doğum ve loğusa bakımının orta
çağı andıran şartlar altında yapı-
labilmesini mümkün kılmaktadır.

Bu bakımdan antenatal bakım,
modern doğum yardımı ve loğusa
yardımı daha büyük bir ehemmi-
yeti haizdir. Şuurlu bir şekilde tat-
bik edilmekle mortalite ve mor-
bidite nisbetleri yarı yarıya, belki
de daha fazla düşürülebilir. Anne
ve çocuk sağlığının korunması,
doğum bilgisinde tıbbın diğer dal-
larındakinden daha önemlidir”.

Ord. Prof. Naşid Erez Türkiye’de
aile planlaması ve doğum kontro-
lünün benimsenmesi ve yaygın-
laşması konusunda çok çalışmış
olan bir hekimdir. Türkiye’de sos-
yal tıbbın önderlerinden olan Prof.
Nusret Fişek de bu ülkede aile
planlaması ve doğum kontrolünü
engelleyen yasaların değiştirilme-
sini isteyenlerdendi. Dr. Fişek,
1963 Ekiminde Ankara’da top-
lanmış bulunan III. Uluslararası
Jinekoloji Semineri’nde yaptığı
“Türkiye’de nüfus planlaması ça-
lışmaları” konulu konuşmada şun-
ları söylemişti: “Doğumu önleyici
ilaç ve araçların satılması ve bu
hususta kadın ve erkeklere bilgi
verilmesi için ilk çaba harcayanlar
Dr. Zekai Tahir Burak, Prof. Naşit
Erez gibi geniş ve ileri görüşlü
kadın hastalıkları ve doğum uz-
manlarıdır. Sağlık Bakanlığı ilk
olarak 1958 yılında bu konuyu
inceletmek için bir komisyon top-
lamıştır. Bu komisyon, Bakanlığa,

gebeliği önleyici araç ve ilaçların
satışının serbest bırakılması için
yasaların değiştirilmesini öner-
miştir. Bundan sonra yapılan giri-
şim, Adalet Bakanlığı’yla Sağlık
Bakanlığı arasında yazışmaların
başlamasıdır”.

Babamın o toplantıda, meslektaşı
Prof. Nusret Fişek’e mesleğinin
sosyal konularını önemsemeyi ho-
cası Prof. Liepmann’dan öğren-
diğini aktardığına şahit olmuştum.

Sosyal jinekoloji konusunda yur-
dumuzda gerçekleşenleri izlemiş,
aile planlaması henüz yasakken
her hafta düşük yapmak için rah-
mine çiriş, ebegümeci vb. uygu-
lanarak istenmeyen gebeliklerin
giderilmesine çalışıldığından mik-
rop kapmış, böbrek yetmezliği so-
nucu yaşamları son bulmuş genç
kadınları görmüş eski bir asistan
olarak sosyal tıbbın önemini ve
gereğini kavrayamamam imkan-
sızdır.

Bu nedenlerle de İstanbul Tabip
Odası’nda çalışan ve hekimin gör-
evinin tanı koymak ve reçete yaz-
maktan ibaret olmadığını, hasta-
ların sosyal ve ekonomik açıdan
verilen ilaçları edinip edinemeye-
ceklerini, doğru kullanıp kullana-
mayacağını da düşünmek zorunda
olduğunu bilen ve bu nedenle ül-
kenin sağlık politikalarının düzel-
tilmesini istemenin, bunun için
çalışmanın şart olduğunu savunan
meslektaşlarımın yer aldığı De-
mokratik Katılım Grubu’na katıl-
mak ve onları desteklemekten baş-
ka bir yol tutamazdım.

İSTANBUL TABİP ODASI

Kastamonu Çankırı Tabip Odası
Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014
tarihinde yapıldı.

Kastamonu
Çankırı Tabip
Odası Yönetim
Kurulu

Op. Dr. Serkan Aydın
(Başkan)

Op. Dr. Dursun Baş-
tuğ (Genel Sekreter)

Op. Dr. Emre Uzunoğlu (Say-
man)

Op. Dr. Ali Rıza Özcan (Üye)
Dr. Mehmet Çulha

(Üye)

Kastamonu
Çankırı Tabip
Odası Başkanı
Op. Dr. Serkan
Aydın’ın
mesajı: 

Kastamonu - Çankırı Tabip Oda-
sı seçimlerinde bize güvenerek
göreve getiren tüm meslektaşlarıma
teşekkür ediyorum.

Başta hekimler olmak üzere tüm
sağlık çalışanlarının çalışma or-
tamlarının iyileştirilmesi, çalışan-
lara yönelik şiddetin önlenmesi,
insan sağlığının kutsallığını esas
alarak toplum sağlığının korun-
ması, geliştirilmesi ve halk sağlığını
yakından ilgilendiren konularda
toplumu aydınlatmayı hedefle-

mekteyiz. Bunları yaparken tüm
kurum ve kuruluşlarla birlikte ça-
lışmayı düşünmekteyiz. Odamıza
üye olmayan meslektaşlarımızı

üye olmaya davet ediyoruz ve on-
ları, bütün meslektaşlarımızla daha
aktif birlikte yöneteceğimiz bir ta-
bip odasına bekliyoruz.

KASTAMONU ÇANKIRI TABİP ODASI

Tabip odaları
yeni yönetimlerinibelirliyor
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Ankara Tabip Odası seçimleri
13 Nisan 2014 Pazar günü ger-
çekleştirildi. Çağdaş Hekimler gru-
bu aday listesinin karşısına rakip
çıkmadı.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. K. Çetin Atasoy
(Başkan)

Dr. Z. Ebru Basa (Genel
Sekreter)

Dr. Mine Önal (Muha-
sip)

Dr. Asuman Doğan
(Veznedar)

Dr. Haluk Alagöl (Üye)
Dr. Onur Naci Kara-

hancı (Üye)
Dr. Rıza Özbek (Üye)

Ankara Tabip
Odası Başkanı Dr. K.
Çetin Atasoy’un mesajı:

Saygıdeğer Tıp Dünyası Okur-
ları,

Hepinizi Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu adına selamlıyo-
rum. 

Geçtiğimiz Nisan ayında, bir
seçim sürecini daha başarı ile ta-
mamladık ve Ankaralı hekimler
Ankara Tabip Odası organlarını
ve Büyük Kongre delegelerini seç-
tiler. Seçim çalışmalarına katılmak

ve seçimlerde
oy kullanmak
suretiyle An-
kara Tabip
Odası’na des-
teğini somut
olarak ortaya
koyan herkese
çok teşekkür
ediyorum. 

Hekimler ve
hekim örgütle-
ri çok yoğun
ve dinamik bir

gündem ile karşı karşıya. Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın doğurduğu
ve büyütmekte olduğu sorunlar,
aile hekimlerine dayatılan acil ser-
vis ve 112 istasyonu nöbetleri,

sağlık çalışanlarına hız kesmeden
devam eden şiddet, performans
sisteminin olumsuzlukları, hekim
emeğinin giderek değersizleştiril-
mesi, tıp fakültelerimizin ve eğitim
sistemimizin sıkıntıları, emekli
hekimlerimizin sorunları… 

Seçimler kuşkusuz demokratik
katılımın olmazsa olmazı, ama ta-

bip odalarının bütün bu sorunlu
alanlarda mücadele etme yeteneği
üyelerinin odaların seçim sonrası
çalışmalarına da etkili bir şekilde
katılmasına bağlı. Bu anlamda
meslektaşlarımızın tabip odalarının
teknik çalışmalarına komisyonlar
aracılığıyla ortak olmaları, bilgi
ve deneyimleri ile odalarımızı zen-

ginleştirecek, örgütümüze güç ka-
tacak, mesleki dayanışmamızı yü-
celtecektir. 

Yeni dönemdeki çalışmalarımı-
zın ülkemizin sağlık ortamına ve
hekim emeğinin değerinin korun-
ması mücadelemize olumlu so-
nuçlar getirmesini diliyor, hepinize
saygılarımı sunuyorum.

Denizli Tabip Odası’nın Olağan
Genel Kurulu 19-20 Nisan 2014
tarihinde yapıldı. Üç adayın baş-
kanlık için yarıştığı seçimlerde
yedi kişilik yeni Yönetim Kuru-
lu’nun tamamı Çağdaş Hekimler
Grubu listesinden oluştu.

Denizli Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gökhan Önem (Baş-
kan)

Dr. Belkıs Sınık (Genel Sekre-
ter)

Dr. Süreyya Tan (Muhasip)
Dr. Simay Kaya (Veznedar)
Dr. Oğuz Peker
Dr. İsmail Sancak
Dr. Mustafa Kıvrak

Denizli Tabip
Odası
Başkanı Prof.
Dr. Gökhan
Önem’in
mesajı: 

Değerli Tıp Dün-
yası okurları,

Denizli Tabip
Odası’nın yeni yö-
netimi olarak 2014-2016 dönemi
için bayrağı devraldık. Amacımız

almış olduğumuz bu büyük so-
rumluluğu en iyi şekilde yerine
getirdikten sonra bizden sonraki
yönetime devretmek.

Tüm meslekler içerisinde en
zorlu eğitimi gerektiren mesleği-
miz, son yıllarda uygulanan yanlış
sağlık politikaları sonucunda daha
önce hiç olmadığı kadar sıkıntılı
bir dönem yaşıyor. Uğradığımız
ciddi hak kayıplarının yanı sıra
mesleki itibarımız zedelenmiş, he-
kimlerin aidiyet duygusu zayıfla-
tılmış ve olumlu bir gelecek bek-
lentisi çok azalmıştır.  Bu olumsuz
tablodan kurtulmanın tek yolu,
yine biz hekimlerin azim ve ka-
rarlılığından geçmektedir. Kutsal
hekimlik mesleğinin toplumsal ya-
şamda hak ettiği yeri yeniden ala-

bilmesi için bir
meslek örgütü ola-
rak tabip odalarına
büyük görevler
düşmektedir.

Hekimlik mesle-
ğine gönül vermiş
kişiler olarak bizler
çok büyük bir ai-
lenin fertleriyiz. Bu
aile içerisinde asis-
tan hekimler, pra-
tisyen hekimler,

aile hekimleri, işyeri hekimleri,
uzman hekimler, öğretim üyeleri

ve hekim adayı olarak tıp fakültesi
öğrencileri yer almakta. Bu büyük
aileyi tek bir çatı altında toplayan
tek kuruluş tabip odalarıdır. Ancak
üzülerek belirtmek isterim ki he-
kimler arasındaki dayanışma ve
hekimlerin tabip odasına olması
gereken desteği yeterli düzeyde
değildir. Denizli Tabip Odası olarak
bu tespitten hareketle yeni dö-
nemde en önemli önceliklerimizin
başında tüm hekimlik alanları ara-
sındaki iletişimi ve odamızın üye
sayısını arttırarak mesleğimizin
haklarını daha gür bir sesle du-
yurmak olacaktır.

Aile hekimliği sistemi, perfor-
mans sistemi, tam gün yasası, sağ-

lıkta torba yasa, işyeri hekimliğinin
taşeronlaştırılması ve sağlığın özel-
leştirilmesi gibi tüm uygulamalar
Sağlık Bakanlığı tarafından “ker-
van yolda dizilir” mantığıyla hayata
geçirilmiş ve tüm hekimlik alan-
larında ciddi hak kayıplarına ve
mağduriyetlere yol açmıştır. Ge-
linen noktada hukuki mücadelenin
yanı sıra tek çıkar yol hekimlerin
hangi alanda olurlarsa olsunlar
hep birlikte hareket etmeleri ve
sağlık politikalarında söz sahibi
olmalarından geçmektedir.

Tıp fakültelerine alt yapı ola-
naklarına bakmaksızın aşırı öğrenci
alınması yakın gelecekte mesle-
ğimize yeni ve ciddi sorunların

ekleneceğini, sağlık alanında geç-
mişte yapılan yanlış planlamaların
yine yanlış yöntemlerle çözülmeye
çalışıldığını göstermektedir. Birer
hekim adayı olan tıp fakültesi öğ-
rencilerini hak mücadelemize kat-
mak adına çalışmalar yapmak ve
kurum hafızamızı aktarmak du-
rumundayız. Böylece hekimler
arasında yaratılmak istenen “ka-
bullenmişlik sendromu”nun etkisi
bertaraf edilebilir.

Denizli Tabip Odası Yönetim
Kurulu olarak bu haklı mücadelede
sizlerin yanında yer almanın ver-
diği gurur ve mutlulukla sizlere
merhaba diyoruz. Haklarımıza ha-
kim olmadan iyi hekim olamayız.

DENİZLİ TABİP ODASI

Tabip odaları

yeni yönetimlerini

belirliyor

ANKARA TABİP ODASI



Şubat 2014 tarihini taşıyan Türkiye’de
Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum
Raporu yayımlandı. Rapor Yükseköğretim
Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı (SB),
Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
imzasını taşıyor.  İlki Mart 2008’de,
ikincisi Haziran 2010’da çıkan benzer
başlıklı raporların üçüncüsü. Bu kez ekibe
Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlı-
ğı’da eklenmiş. Kapakta bu kurumlara
ait 4 logoyu görünce ister istemez insanda
beklenti artıyor, verilerin ötesinde çö-
zümleyici ve “kuvvetli” bir ışık tutucu
değerlendirme arıyor. 

Editörün Önsözü’nden raporun YÖK
Başkanı’nın “talimatıyla” hazırlandığı be-
lirtiliyor. YÖK Başkanı’nın Önsözü’nden
de yükseköğretim sisteminin son on yılda
“büyük bir büyüme” gerçekleştirdiğini,
2023’e giderken “önümüzde duran en bü-
yük” hedefin “bu niceliksel büyümeyi ni-
teliksel bir büyümeye dönüş-
türerek…
taçlan-
dırmak”
olduğunu
öğreniyo-
ruz.

Rapor-
dan anlıyo-
ruz ki ülke-
mizde aktif
çalışan tıp
doktoru sayı-
sı 129.383.
Aktif tıp eği-
timi veren tıp
fakültesi sayısı
2003-2004’te
56 iken 2012-
2013’te 73’e çık-
mış. Öğrenci sa-
yısı ise
3 2 . 1 1 8 ’ d e n
51.445’e. Unutma-
dan not düşelim:
Tıp fakültesi sayısı
şu an 86. 

Konuyla ilgisi nedeniyle Sağlık Dü-
şüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi’nin Hazi-
ran-Temmuz-Ağustos 2013 sayısından
birkaç yazıya da göz atalım. Bunlardan
ilki Prof. Dr. Recep Öztürk imzalı. Yazıdan
ise ülkemizde 79’u faal olmak üzere 82
tıp fakültesi, YÖK iznini alıp yasal süreci
bekleyen 13 tıp fakültesinin yolda oldu-
ğunu, yanı sıra başka tıp fakültesi talep-
lerinin de mevcut bulunduğunu öğreni-
yoruz. Bu rakamlarla -Karayip ülkelerini
hariç tutarsak- dünyada nüfus başına en
fazla tıp fakültesi olan ülke durumuna
“yükselmiş” durumda olduğumuzu anlı-

yoruz. Devamla dünyada genel olarak as-
gari 1-1.5 milyon nüfusa hitap eden tıp
fakülteleri yerine ülkemizde bu rakamın
500 bin altına inebildiğini de okuyup
gurur duymuştuk! (Aynı yazıda “yardım-
cılık” gibi unvanlar ihdas edilmesinden
bahsedildiğini not düşelim).

Sağlık Bakanlığı’nın eski müsteşar yar-
dımcılarından, şimdi İstanbul Medipol
Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Sa-
bahattin Aydın’ın aynı sayıdaki yazısından
ise “üniversite mezunu doktor yardımcı-
lığı” müjdesini almıştık. 

Son olarak aynı derginin aynı sayısında
SB Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Doç.
Dr. Salih Mollahaliloğlu’nun “Sağlık Ba-
kanlığı’nın sağlıkta insan kaynakları 2023
vizyonu” yazısında şu satırları görmüştük:
“..2023 yılına gelindiğinde ülkemizin eko-
nomik şartları çerçevesinde ve hedeflenen
sağlık hizmetlerini istenilen nitelikte hal-
kımıza verebilmek için toplamda yaklaşık
137 bin uzman hekim, 19 bin pratisyen

hekim, 44 bin aile
hekimi… görev
yapıyor olması
gerekmektedir.
Uzman hekim-
lerin yaklaşık
103.000’i …
kamuda istih-
dam edilmiş
olacaktır”.

Karayip ül-
kelerinin sağ-
lığı nasıl al-
gıladıkları
vb.  (özel
o l a r a k
Küba ör-
neğindeki
üstün ba-
şarıları)
ayrı bir
tartışma
konusu
kuşku-
s u z .

Karayip ülke-
lerini siyasi durumundan kamu

yaklaşımına, ekonomiye kadar ele almadan
sağlığı konuşmak ve hekim sayısını de-
ğerlendirmek anlamsız. Ama aktardığımız
son yazıdaki ifadeyle “2023’te Türkiye’de
hedeflenen sağlık hizmetlerini istenilen
nitelikte” vermek eğer hekimlerle olacaksa
o tarihteki hekimlerin azımsanmayacak
bir bölümü 2003-2013 döneminde “yük-
seköğrenimde büyük bir büyümenin” ya-
şandığı ve bunun tıp fakültesi öğrencileri
için de gerçekleştiği “niceliksel” dönemin
ürünü hekimler olacak.

Sağlıkta önce zarar verme ilkesini ve
önemini bilenler için alarm demektir bu
tablo.
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Birisi 40 yıl boyunca sağlık ekonomisti
olarak çalıştı ve sağlığın sosyal belirleyici-
lerinin başında gelen yoksulluğun, sağlıkta
eşitsizliğin en önemli göstergesi olduğunu
ispatladı. 

Diğeri 40 yıldır aktivist.
Birisi uluslararası alanda bilimsel titizliği

ve disiplini ile tanınan ve yaşamını insanların
sağlığı ve refahını iyileştirmeye adamış bir
bilim insanı.

Diğeri yaşamını hastalarına ve bilime ada-
mış yüz akı, inatçı bir tıp doktoru.

Birisi yanlış ekonomik politikalar yüzünden
sağlık sistemindeki çarpıklıkları “ The Health
of Nations Towards a New Poli-
tical Economy” adıyla kitaplaş-
tıran sağlık ekonomisi profesörü
Gavin Mooney.

Diğeri sağlıkta dönüşüm
programının aksaklıklarını ya-
şayarak gözlemleyen ve sıkı
bir sağlıkta dönüşüm prog-
ramı karşıtı olan genel cerrahi
profesörü Cem Terzi.

Birisi yazdı diğeri çevir-
di…

Kitabın adı Ulusların
Sağlığı

Yeni Bir Ekonomi Po-
litiğe Doğru alt başlı-
ğıyla oldukça iddialı bir
isimle Türkçe’ye çevrilen Ulusların
Sağlığı kitabı bir çırpıda okunuyor. Kitabı
elime aldığımda günlerden bir Cuma akşa-
mıydı. Kitabı bitirdiğimde gün ağarmış ve
hafta sonu tatili başlamıştı. Pazar günü ise
kitap tanıtımı yazmaya başladım. Kitap ta-
nıtım yazıları zordur. Sağlığın Sağlığı kitabını
ise tanıtmaya gerek yok. Adı, yazarı ve çe-
virmeni her şeyi açıklıyor. Geriye okumadan
başka bir şey kalmıyor.

Her kitap bir şeyler öğretir. Bazı kitaplar
ise düşündürür. Ulusların Sağlığı düşündüren
kitaplardan. Kitap 6 bölümden oluşuyor.

Giriş kısmının adı bile kitabı okumak için
bize birçok ipucu veriyor: Neoliberalizm
öldürüyor. 

Bu kısımda dünyanın zenginliğiyle erken
ölümlerin ve sağlık sorunlarının arasındaki
zıtlıklar ele alınıyor.

İkinci kısım ise sağlık sistemlerini sorgu-
luyor: Durum neden bu kadar kötü? alt baş-
lığıyla sağlık politikaları sorgulanıyor ve
neoliberalizmin sağlık üzerine olumsuz
etkileri masaya yatırılıyor.

Üçüncü bölümde ABD, İngiltere, Güney
Afrika ve Avustralya sağlık sistemleri ince-
leniyor: Örnek durum çalışmaları. Ülkemiz-
deki durumu anlamak için Birleşik Krallık
örneği incelemeye değer. ABD ise gelece-
ğimize ayna tutuyor.

Kitabın dördüncü bölümü çözümlere ay-
rılmış. Bu bölümde sağlıkta eşitsizliklerden

kurtulmanın teorik reçetesi verilmiş adeta.
Sağlık hakkının ve toplumun sağlık hak ta-
lebinin önemine değinilerek eşitsizliklerin
çözümü için bilinçli insanların toplumda
seslerini duyurmasının zamanının geldiği
vurgusu yapılmış bu bölümde.

“Durum nasıl düzeltilebilir?” sorusuna
yanıt aranan beşinci bölümde Kerala’nın
toplum katılım modeli, Küba ve Venezüella
örnekleri üzerinden yanıtlar aranıyor.

Sonuç kısmının yazıldığı altıncı bölüm
oldukça iddialı bir alt başlıkla yazılmış: De-
ğiştirebilir miyiz?

Kitabı okuduktan sonra evet değiştirebiliriz
diye düşündüm.

Siz de buna ancak kitabı okuduktan sonra
karar vereceksiniz.

Ulusların Sağlığı Yordam Kitap’tan çıktı.
Kitapevleri ya da İdefix’ten bulabileceğiniz

kitabın tanıtım yazısında
aşağıdaki bilgiler yer
alıyor:

Sağlık hizmetlerine
bu kadar çok kaynak
ayrılmasına rağmen ne-
den hâlâ bu kadar çok
hastalık var ve neden
sağlıkta eşitsizlik diz
boyu? Bu çarpıcı kitapta,
tanınmış sağlık ekonomisti
Gavin Mooney, sağlık hiz-
metinin ekonomi politiğini
gözler önüne seriyor. Sağ-
lığın sosyal belirleyicilerinin
ne kadar az ele alındığını açı-
ğa çıkarıyor.

Bu kitap, aralarında Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere, Güney Afrika
ve Küba’nın da bulunduğu pek çok örnek
üzerinden, sağlık politikalarının hizmet ettiği
topluma dönmesi gerektiğini gösteriyor.
Mooney, küresel olarak sağlık ve sağlık hiz-
metlerine yaklaşımımızın yeniden ele alın-
maya ihtiyacı olduğunu güçlü verilerle ka-
nıtlıyor.

Kitabı Türkçe’ye kazandıran Prof. Dr.
Cem Terzi’nin neoliberal sağlık politikalarının
Türkiye’deki uygulamalarını tartıştığı yazısı,
kitabı daha da cazip kılıyor.

Tanıtım Bülteninden:
‘Okuyucu ilk sayfadan son sayfasına kadar

elinden bırakamayacak… Bu kitap güncel
bir ihtiyacı karşılamakla kalmayıp bir klasik
haline gelecek.’

Vicente Navarro
‘Sağlık ekonomistleri sağlığın ekonomi

politiğini dikkate almadıkça karşı karşıya
olduğumuz sağlık sorunlarının çözümü çok
zor olacaktır. Bu kitap bize bir yol gösteri-
yor.’

Di McIntyrene (Cape Town Üniversitesi)
‘Özgün bir yaklaşımı ve akıcı bir dili olan

bu kitapta, Mooney, günümüze ait çarpıklıkları
ustalıkla sergiliyor ve sorunların çoğunun
altında neoliberal politikaların yattığını gös-
teriyor.’

Thomas Rice (California Üniversitesi)

arada bir

Dr. Ali Özyurt

Bir kitap okudum 
hayatım değişti

Dr. Eriş Bilaloğlu

Türkiye’de sağlık eğitimi
ve sağlık insangücü 
durum raporu
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-Hemşirelik mesleğinde ne
gibi sorunlarla karşı karşıya-
sınız?

Mevlüde Karadağ: Türk Hem-
şirelik Kanunu 1954 yılında çıktı.
Türk Hemşireler Derneği’nin yıl-
lar süren mücadeleleri sonucunda
25 Nisan 2007 yılında kanun bazı
maddelerinde değişiklik yapıldı.
En önemli iki değişiklik; hemşi-
relik eğitiminin lisans eğitimine
temellendirilmesi ve erkeklerin
de hemşirelik yapmasına imkan
vererek cinsiyet ayrımcılığının
ortadan kalkmasıdır. Dolayısıyla
bu iki yenilik bizim için olumlu
ve sevindirici oldu. Ancak ka-
nunda bu değişiklikler yapılırken
içerisine geçici bir madde eklendi,
bu madde “sağlık meslek lisele-
rine beş yıl süreyle öğrenci alın-
masına ve mezunlarına da hem-
şirelik yapma hakkı tanımasıdır”.
Bu geçici maddenin eklenme ge-
rekçesi olarak da hemşire sayı-
sının yetersizliği gösteriliyordu.
Yasa değişikliğine kadar hemşi-
relik eğitimi lise-ön lisan ve lisans
olmak üzere 3 farklı eğitimden
oluşuyordu.

1995 yılında sağlık meslek li-
selerinin kapatılması için Sağlık
Bakanlığı ile YÖK arasında bir
anlaşma yapıldı. Türkiye gene-
lindeki tüm sağlık meslek lisele-
rinin hemşirelik bölümlerinin
hepsi kapatıldı. Onların yerine
iki yıllık ön lisans eğitimi veren

Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulları açıldı. Lise eğitimin-
den sonra iki yıllık eğitim veren
bu ön lisans eğitimi 2000 yılına
kadar devam etti.  2000 yılında
Sağlık Bakanlığı bunu tek taraflı
olarak fes etti ve sağlık meslek
liselerini tekrar açılmasına, ya
da hemşirelik programlarına öğ-
renci alınmasına başlandı. 

Özetlersek birincisi lise düze-
yinde Sağlık Meslek Lisesi, li-
seden sonra iki yıllık ön lisans
düzeyinde eğitim alan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lundan mezun olanlar ve liseden
sonra dört yıllık lisans düzeyinde
eğitim alan Hemşirelik Yüksek-
okulu ve ya Sağlık Yüksekokulları
Hemşirelik Bölümünden mezun
olan hemşireler. Bu farklı eği-
timlerden mezun olan hemşire-

lerin hepsi alanda hemşire olarak
aynı işi yapıyordu. Sadece özlük
haklarında küçük farklılıklar olu-
yordu. 

2007 yılında kanunda değişik-
liğine eklenen geçici maddede
belirtildiği gibi Sağlık Meslek
Lisesi düzeyinde eğitimin biteceği
düşüncesiyle seviniyorduk ancak
2012 yılında bir sürprizle karşı-
laştık. Sağlık meslek liselerinin
hemşirelik bölümüne öğrenci alın-
masına devam edilmesi kararı
alındı. Ayrıca 6354 sayılı yasa
ile özel sağlık meslek liselerinin
açılmasına da olanak sağlandı.
Bu özel sağlık liseleri biliyorsunuz
ücretli, ücretli olunca da 15 bin
TL gibi büyük paralarla öğrenci
alınmaya başladı. Bu bir kazanç
kapısı olarak görüldüğü için mes-
lekle hiçbir ilgisi olmayan insanlar
tarafından yetersiz eğitimci kad-
rosuyla Özel Sağlık Meslek Lisesi
açılmasının önü açıldı.

Tabi ki bu karara tepkiler çok
fazla oldu. Ayrıca yapılan değer-
lendirmeler sonrasında kontrolsüz
bir biçimde sağlık meslek lisesinin
açılmasıyla gelecekte Sağlık Ba-
kanlığı’nın ihtiyacından daha
fazla sayıda hemşire yetişeceği
ve hemşirelerin işsiz kalabileceği
fark edildi ve Sağlık Bakanlığı
2014 yılından itibaren bu liselere
kayıtlı öğrencilerin yardımcı hem-
şire olarak mezun olacağını açık-
ladı. Yani yeni bir meslek tanımı
“ Hemşire yardımcısı” geldi. 

Biz çocukların hemşirelik gibi
zor bir mesleği yapmalarını iste-

miyoruz. Çünkü bu okullarda
eğitim alanlar 14-15 yaşında fi-
ziksel cinsel ve psikososyal ge-
lişimin tamamlamamış adölesan
yani ergenlik dönemindeki ço-
cuklardır. Adölesan yaştaki in-
sanların sağlık hizmeti gibi çok
ağır bir yükle karşı karşıya gel-
mesini istemiyoruz çünkü o hiz-
meti verecek olan kişi henüz ço-

cuk, hem duygusal hem fiziksel
olarak gelişimini tamamlamamış
olan bir kişi ve genellikle 18 ya-
şını doldurmadan, yani rüştünü
ispat etmeden mezun oluyorlar.
Genç yaşta, çocuk yaştaki bir ki-
şiye ağır bir iş olan sağlık bakım
sorumluluğunun verilmesini is-
temiyoruz. 

2 Mayıs, tüm Dünya’da
“Dünya Hemşireler Günü”
olarak kutlanıyor.
Hastanelerde, aile sağlığı
merkezlerinde, toplum
sağlığı merkezlerinde,
kısaca sağlık hizmeti
üretilen her yerde sağlık
alanının önemli bir
bileşenini oluşturan
hemşireler, Dünya
Hemşireler Günü’ne bu yıl
da sayısız sorunlarla
giriyor.
Yaşamın içinde görevi
gereği insana en yakın
durmak, en yakınında
dururken onun tüm yaşam
belirtilerine karşı duyarlı
olmak, onları
anlamlandırmak, görev,
sorumluluk, yetkileri
kapsamında gerektiğinde
müdahale etmek, uyarmak
ve sonucu izlemek, bu
nedenle, ilk ve orta eğitimin
tüm aşamalarını
tamamladıktan sonra lisans
düzeyinde iyi bir mesleki
eğitimden geçmek ve
hemşire diplomasını
aldıktan sonra da mesleki
gelişimini sürdürmek
zorunda olan bir mesleğin
üyesidir hemşire.
Bu özellikleri taşıması, bu
özelliklerle donatılması ve
geliştirilmesi gereken
hemşire 2014 yılı itibariyle
başkalarının yaşamlarına
yakın durmak bir yana
kendi mesleki ve özel
yaşamına uzak kalmak
zorunda bırakıldı,
bezdirildi, sindirilmiş bir
insan haline geldi. 
Türk Hemşireler Derneği
(THD) Genel Başkan
Yardımcısı Çiğdem
Özdemir, Genel Sekreter
Hatice Uçak ve THD
Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüde Karadağ ile
hemşirelerin yaşadığı
sorunlar ve talepleri
üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdik…

Jülide Kaya
Tıp Dünyası

Hemşireler, Dünya Hemşireler
Günü’ne bu yıl da sayısız
sorunlarla girdi

‘
Türk Hemşireler Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüde Karadağ: Biz
çocukların hemşirelik
gibi zor bir mesleği
yapmalarını
istemiyoruz...  Çünkü o
hizmeti verecek olan kişi
henüz çocuk. Hem
duygusal hem fiziksel
olarak gelişimini
tamamlamamış bir kişiye
ağır bir iş olan sağlık
bakım sorumluluğunun
verilmesini istemiyoruz. ‘

Türk Hemşireler Derneği
Genel Sekreteri Hatice
Uçak: Son yıllarda
hemşirelik; isimsiz,
itibarsız, şiddetin
gölgesinde sinen, susan
ve fırsatını bulduğu anda
meslekten kaçmayı
hedefleyen insan gücü
haline getirildi. Şiddetten
bahsetmişken; şiddet
hattımıza gelen
başvuruların büyük
çoğunluğu hekimlerden
gelen şiddetle ilgili
maalesef…

Sol baştan: Hatice Uçak, Çiğdem Özdemir, ve Mevlüde Karadağ



Türk Tabipleri Birliği
Tıp Öğrenci Kolu’nun
(TTB-TÖK) düzenlediği
Ata Soyer Tıp Eğitim
Sempozyumu 19-20 Ni-
san 2014 tarihinde An-
kara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hasan Ali Yücel

Salonu’nda yapıldı. Çe-
şitli sağlık örgütlenme-
lerinin de katıldığı sem-
pozyumda, farklı başlık-
larda oturumlar düzen-
lendi, sunumlar yapıldı.
220 kişinin katılımıyla
yapılan Ata Soyer Tıp

Eğitimi Sempozyumu

Sonuç Bildirgesi’ne

http://www.ttb.org.tr/in-

dex.php/Haberler/2014-

0 4 - 2 1 - 1 2 - 4 0 - 2 8 -

4515.html adresinden

ulaşabilirsiniz.

Avrupa Konseyi Parlamenterler
Asamblesi tarafından yılda bir verilen
Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne
Türk Tabipleri Birliği’nin aday göste-
rildiği açıklandı.

Adaylık belgesinde TTB’nin mes-
leğin çıkarları adına gerçekleştirdiği
çalışmaların yanı sıra halk sağlığı ala-
nında da aktif olduğu ve bu amaca
yönelik olarak ilkesel konumlar be-
nimsenerek halk sağlığıyla ilgili çeşitli
konularda raporlar hazırladığı, bunların
arasında bulaşıcı hastalıklar (örneğin
H1N1 pandemisi ve verem gibi), çevre
kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki et-
kileri ve sağlık alanındaki reformların
da yer aldığı belirtildi.

Belgede ayrıca, TTB’nin yaşam hak-
kı, kötü muamelenin yasaklanması ve
sağlık hakkı (sağlık hizmetlerine erişim
hakkıyla birlikte) dâhil olmak üzere
insan haklarının savunulmasında da
önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği’nin kurumsal
olarak kamu sağlığı ve hekimlerin
haklarının savunusu dışında aday gös-
terilme gerekçesi belgede şöyle özet-
leniyor:

Gezi Parkı eylemleri esnasında Türk
Tabipleri Birliği, temel bir hak olan
sağlık hakkı ve tıp pratiğinin temel il-
keleri konusunda ikirciksiz bir tutum
alarak insan haklarının savunulmasında
çok önemli bir rol oynamıştır. TTB’nin
bu bağlamdaki hareketi özel olarak
üç alana odaklanmıştır: Yaralanan gös-
tericilere acil tıbbi yardım, kamuoyu
duyarlılığını artırma ve göstericilerin
sağlık durumuna ilişkin veri toplama.

Belgede ayrıca şu ifadeler yer aldı:
Sağlık çalışanlarının yaralı göstericilere

yardım etmesini önleyen polis müda-
haleleri karşısında-ki bu müdahaleler
göstericileri tedavi eden hastane acil
servis çalışanlarına gaz sıkılmasına
kadar varmıştır- TTB üyesi yüzlerce
gönüllü doktor yaralılara yardım için
sokaklara çıkmış; böylece yalnızca
mesleklerinin gereğini yapan doktorlar
dâhil herkese ayrım gözetmeden sal-
dıran polisin varlığına rağmen yaşam
kurtarmıştır. Ayrıca TTB, yaralıların
durumu ve sağlıkçıların karşılaştıkları
güçlüklere ilişkin çok sayıda açıkla-
masıyla, yaralılara gerekli yardımın
yapılabilmesi için sağlıkçılara yönelik
şiddet ve saldırganlığa son verilmesi
yolunda yetkililere yaptığı sürekli çağ-
rılarla Türkiye’de ve uluslararası ka-
muoyunda geniş çapta bir duyarlılık
oluşmasını sağlamıştır.

TTB, olaylar sırasında başvurulan
şiddet ve bunun sonuçlarına ilişkin
veri (ölü sayısı, yaralı sayısı vb.) top-
layarak da değerli bir iş yapmıştır. Bu
çalışma, göstericilerin haklarına yönelik
ihlallerin günışığına çıkarılmasına yar-
dımcı olmuştur. TTB tarafından ha-
zırlanan bir rapor da biber gazı kulla-
nımının insan ve halk sağlığı üzerindeki
etkileriyle ilgilidir.

Şiddet içermeyen bu etkinlikleri ne-
deniyle TTB üyeleri hakkında yasal
işlemlere başvurulmuştur. Yakınlarda
çıkartılan bir yasayla doktorlara “yet-
kisiz” acil hizmet verme yasağı geti-
rilmekte, buna aykırı davrananlar için
hapis ve para cezası öngörülmektedir.
Anayasa Mahkemesi halen bu yasanın
anayasaya uygun olup olmadığını de-
ğerlendirmektedir. 
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-Son dönem sağlık politi-
kalarının mesleğinize yan-
sımaları nasıl oldu?

Çiğdem Özdemir: Son dö-
nem uygulanan sağlık politi-
kalarıyla, kamu hastaneler bir-
liğinin yapılanmasına bakıl-
dığında hastanelerde başhem-
şireliklerin kaldırıldığını gö-
rüyoruz. Hemşirelik hizmetleri
artık bakım hizmetleri müdür-
lüğünün altında planlanıp yü-
rütülüyor ve aynı zamanda bu
birim çeşitli sağlık disiplinle-
rinin yönetiminden de sorumlu.
Şimdilik bakım hizmetleri mü-
dürlüğüne çoğunlukla hemşi-
reler atanmışsa da dört yıllık
lisans mezunu herhangi bir di-
siplin bu göreve getirilebilir.
Profesyonel bir mesleğin en
önemli özelliklerinden biri
kendi kendini yönetmesi, ken-
disiyle ilgili kararlar alabil-
mesidir. Ancak bu şekilde güç-
lü olabilir ve gelişebilir. Bakım
hizmetleri müdürlükleri ile bu
güç hemşirelerin elinden alın-
mıştır. Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde de benzer birim
mevcut, sağlık ocakları ile bir-
likte görevi toplum sağlığını
korumak ve geliştirmek olan,
birinci basamak sağlık hiz-
metlerinde önemli bir yeri
olan, halk sağlığı hemşireliği
tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Aile hekimliği sistemi ile bir-
likte sağlık elemanı olarak
isimlendirilen, hemşire dışında
acil tıp teknisyeni, ebe, labo-
rant, yaşlı bakım elemanında
çalıştırılabildiği,  fonksiyonun
ne olduğu belli olmayan bir
alan oluşturulmuştur. Açılması
planlanan sağlık kampüslerinde
sağlık çalışanlarının özellikle
hemşirelerin taşeron sitemle
işe alınmasının planlanması
ise mesleki standartların, etik
ilkelerin, özlük haklarının ko-
runması ve iş güvencesi açı-
sından oldukça tehlikeli bir
durumdur. Hemşirelik mesleği
isimsizleştirilerek ucuz emek
gücüne dönüştürülmektedir. 

-Hekim hemşire ilişkileri
üzerine neler söyleyebilirsi-
niz?

Hatice Uçak: İş arkadaşla-
rımız hekimlerle ilişkimizin;
profesyonel boyutlarda, ekip
işbirliği içinde olmadığını söy-
leyebilirim. Aynı ortamda ça-
lışan iş arkadaşı olarak birbi-
rimizi tanımıyoruz. 

Sağlık Bakanlığı yöneticileri
hekimler, sağlık kurumlarının
yöneticileri hekimler biz hem-
şirelerin hangi şartlar altında
çalıştığımızın en yakın tanık-
ları. Buna rağmen uygulanan
sağlık politikaları, kurum po-

litikaları; hemşireyi, hemşire-
liği güçsüz bağımlı kılmaya
ve yok etmeye yönelik… Bu-
gün TTB ile TDB-TEB ile bi-
raya gelmemizin nedeni hem-
şireliğin yıllardır var olan ve
daha da derinleşen sorunlarına
benzer sorunları şimdi iş ar-
kadaşlarımızın yaşıyor olması.
Bizleri yeni yeni fark ediyorlar
ve yeni yeni anlıyorlar… 

Son yıllarda hemşirelik;
isimsiz, itibarsız, şiddetin
gölgesinde sinen, susan
ve fırsatını bulduğu
anda meslekten kaç-
mayı hedefleyen in-
san gücü ha-
line getirildi.
Ş i d d e t t e n
bahsetmişken;
şiddet hattımıza
gelen başvuru-
ların büyük ço-
ğunluğu hekim-
lerden gelen şiddetle ilgili maa-
lesef…

-Peki, talepleriniz neler-
dir?

Mevlüde Karadağ: Hem-
şirelik eğitiminin kanunumuz-
da belirtildiği gibi lisans dü-
zeyinde olmasını istiyoruz.
Hiçbir mesleğin yardımcısı
yok neden bizim mesleğimize
yardımcı geliyor.  Biz hemşire
yardımcılığı istemiyoruz. 

Ülkemizde çok kontrolsüz
bir şekilde hemşirelik prog-
ramları açılıyor. Lisans düze-
yinde de, alt yapısı iyi olmayan
hatta hemşire eğitimcisi ol-
mayan okullarda hemşirelik
öğrencisi yetiştirilmeye çalı-
şılıyor. Hemşirelik eğitimi bi-
rebir uygulama gerektiren bir
eğitimdir ve en az bir öğretim
elemanı ile 17 öğrencinin kli-
nikte uygulama yapabilecek
şekilde bir sayısal düzenleme-
nin yapılması gerekiyor. Üni-
versitelerin Hemşirelik prog-
ramlarının kontenjan artışla-
rının ya da öğrenci alımlarının
okulun eğitim alt yapısı ola-
naklarına ve öğretim elemanı
donanımına göre yapılmasını
talep ediyoruz. 

Öncelikle hem eğitimde hem
de hastanelerdeki hemşirelik
hizmetlerinin yönetiminin
hemşireler tarafından yapıl-
masını istiyoruz, yani hemşi-
reyi hemşirenin eğitmesini ve
yönetmesini istiyoruz. Hem-
şirelik kanunumuz ve yönet-
meliklerimiz var bu kanunun
ve yönetmeliklerin mutlaka iş-
ler hale getirilmesi gerekiyor. 

Hatice Uçak; Performans
sisteminin kaldırılmasını isti-
yoruz ve hemşirelik hizmetinin
karşılığı olan maaşı almak, al-

dığımız bu maaşın da emekli-
liğe yansıtılmasını istiyoruz.
Şu anda bir sürü insan artık
tükenmiş durumda, emekli ol-
maya korkuyor çünkü aldığı
maaş emeklilik zamanında aç-
lık sınırına kadar düşebiliyor. 

Çalışma saatlerimiz uzun ve
yorucudur. Bunların uluslar-
arası standartlara çekilmesi
gerekiyor. Özlük haklarımızın
korunmasını istiyoruz. Bu an-
lamda çalışma saatleri ve üc-
retlendirmelerin daha uluslar-
arası standartlara göre yapıl-
ması gerekiyor. 

Hekimlik ve hemşirelik, aynı
amaca hizmet eden, aynı amaç
uğruna çok zor şartlar altında
çalışan, sağlık hizmetinin bir-
birini tamamlayan ayrılmaz
bir bütünü. 

Yıllardır bu bütünün bir ya-
rısı hekimlik ilerlerken diğer
yarısı hemşirelik hep geride
bırakıldı! Hiçbir zaman yan
yana yürüme fırsatı bulamadık.
Hekimler ve hemşireler olarak
ancak birlikte ilerlediğimizde
bir yerlere varabiliriz. Bunu
iş arkadaşlarımız hekimlerin
artık anlamasını istiyoruz. Aynı
ortamda neler yaşadığımızı
bilmemiz, birbirimizi anlamayı
kolaylaştıracak ve dayanışma
içinde dostlukla, barışla çalış-
mamızı sağlayacaktır.   Te-
şekkür ederiz.

TTB, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi
İnsan Hakları Ödülü’ne aday gösterildi 

TÖK Ata Soyer Tıp Eğitim
Sempozyumu Ankara’da düzenlendi

Türk Tabipleri Birliği, ilgili birim
ve kol temsilcilerinin katılımı ile Tütün
Kontrolü Çalışma Grubu kurdu. Ça-
lışma grubu, çalışma ve etkinliklerini,
Merkez Konsey, UDEK, STED ve
Hukuk Bürosu temsilcilerinin yanı sıra
Kadın Hekim, Halk Sağlığı, Aile He-
kimliği, Pratisyen Hekimlik, İşçi Sağlığı
ve İşyeri Hekimliği kollarının temsil-
cilerinin katkısıyla sürdürmeyi amaç-
lıyor. Çalışma grubu ilk toplantısını
14 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi.
Grup yakın, orta ve uzak dönem et-
kinliklerini planladı. Yakın dönem et-

kinlikler arasında Sigara ve Sağlık
Ulusal Komitesi üyelerinin ve bile-
şenlerinin de katkısıyla Sürekli Tıp
Eğitimi Dergisi 31 Mayıs Tütünsüz
Bir Dünya Günü özel sayısının çıka-
rılması ve kadınların tütün kullanımına
ilişkin mücadele gerekçesini ve yön-
temlerini açıklayan sorular ve yanıtlar
dökümanı hazırlanması yer aldı. Yapılan
etkinliklerin TTB’nin süreli yayın or-
ganları aracılığı ile hekimlere ve top-
luma ulaştırılmasının değerli bir çaba
olduğuna dair ortak görüş benimsen-
di.

TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu kuruldu

‘
Türk Hemşireler
Derneği Genel Başkan
Yardımcısı Çiğdem
Özdemir: Hemşirelik
mesleği
isimsizleştirilerek ucuz
emek gücüne
dönüştürülmektedir. 

Mayıs 2014
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