


Binlerce yıldır bu topraklarda 
şifa dağıtmış hekimler olarak, 2020 
yılına, sağlık hizmetini layıkıyla 
yerine getirebileceğimiz bir ortamın 
ve koşulların sağlanması talebimizi 
yineleyerek giriyoruz. 14 Mart Tıp 
Haftası’na giderken, Hükümet’e, 
Sağlık Bakanlığı’na, YÖK’e, üni-
versitelere ve bütün kamuoyuna 
talebimizi en çıplak haliyle hay-
kırıyoruz: HEKİMLİK YAP-
MAK İSTİYORUZ! 

Sağlık ortamındaki şiddete RAĞ-
MEN, kışkırtılmış sağlık talebine 
RAĞMEN, nitelik kaybı yaşatılan 
tıp eğitimine ve uzmanlık eğitimine 
RAĞMEN, yetersiz koşullar ve 
donanım eksikliğine RAĞMEN, 
sevk zinciri olmamasına RAĞ-
MEN, performans – ciro baskısına 
RAĞMEN, hukuksuz KHK’lar ve 
güvenlik soruşturması adı altında 
yaşanan keyfiliğe RAĞMEN, ge-
lecek kaygısına RAĞMEN, bilim 
ve akıl dışı uygulamaların yay-
gınlaştırılmasına RAĞMEN, etik 
değerlerdeki erozyona RAĞMEN, 
emeklilikteki mağduriyetlere RAĞ-
MEN, şehir hastaneleri adlı akıl 
tutulmasına RAĞMEN,  liyakatı 
yok sayan anlayışa RAĞMEN, 
idari baskılar ve yaşatılan mobinge 
RAĞMEN…  HEKİMLİK YAP-
MAK İSTİYORUZ! 

HEKİMLİK YAPABİLMEK 
İÇİN ŞİDDETSİZ BİR 
SAĞLIK ORTAMI TALEP 
EDİYORUZ! 

Meslektaşlarımızın teker teker 
öldürüldüğü, binlercesinin yara-
landığı, on binlercesinin sözlü ve 
fiili tacize maruz kaldığı bir sağlık 
ortamına sessiz kalmamız söz ko-
nusu olamaz. Sağlıktaki bu ölümcül 
şiddeti tam olarak ortadan kaldı-
racak yasal düzenlemeler yapılın-
caya, hasta- hekim ilişkisini insani 
boyuta taşıyacak siyasal - kültürel 
iklim oluşuncaya ve buna uygun 
sağlık politikaları tesis edilinceye 
kadar bu konuda mücadeleyi hep 

birlikte yükseltmekte kararlı ol-
duğumuz bilinmelidir.  

Ülkemizi sarsan ekonomik krizin 
yoksullaştırıcı, işsizliği derinleştirici 
etkisini ve bu krize yol açan poli-
tikaların sahibi iktidarın sorumlu-
luktan sıyrılıp, hizmetlerdeki ak-
samaları çalışanlara yıkma alış-
kanlığını hesaba kattığımızda; önü-
müzdeki dönem sağlık ortamında 
sorunların çığ gibi büyüyeceğini 
ve şiddette artış olacağını görü-
yoruz. Bu krizin hekimler olarak 
üzerimize bir yandan ücret kaybı 
ve yoksullaşma, diğer yandan da 
şiddette artış olarak dönmesine 
izin vermeyeceğiz. 

TTB kongresinde alınan kararla 
“Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” 
olarak kabul edilen ve Dr. Ersin 
Arslan’ın öldürülme yıl dönümü 
olan 17 Nisan Cuma günü ülke-
mizin bütün sağlık kurumlarında 
gerçekleştirilmek üzere sağlıkta 
şiddeti engelleme talepli GöREV-
İş Bırakma eylemini sağlık hiz-
metinin tüm bileşenleri ile birlikte 
gerçekleştireceğimizi buradan ilan 
ediyoruz. 

Bugünden başlayarak sağlık or-
tamında mücadele eden bütün uz-
manlık dernekleri, sağlık sendi-
kaları, sağlık meslek dernekleri 
ile birlikte bu süreci ortaklaştırmaya 
çalışacağız. Tüm sağlık birimle-
rinde, yaşamın her alanında, tüm 
olanakları kullanarak yapacağımız 
etkinliklerle ve her ayın 17’sinde 
yineleyeceğimiz çağrılarla 17 Nisan 
gününe kadar kararlılığımızı gös-
termeye devam edeceğiz.  

TOPLUMUN SAĞLIĞINI 
ÖNCELEYEN VE 
HEKİMLERİN 
KOŞULLARINI 
İYİLEŞTİREN BİR 
YÖNETİM ANLAYIŞI 
ZORUNLUDUR! 

Mesleğimizin değerlerine güve-
niyoruz. Toplumun ihtiyacının, 
sağlık hizmetini tüketmek; sürekli 

tetkik, görüntüleme işlemlerine 
girmek, sadece “reçete yazdıra-
bilmek” olmadığını, hastaların ve 
yakınlarının kronik, ölümcül ve 
ağır sağlık tabloları karşısında 
madden ve manen yıkım ve çare-
sizlikle karşı karşıya kalmak iste-
mediğini çok iyi biliyoruz. Eşit, 
nitelikli, ulaşılabilir, parasız bir 
sağlık hizmet sunumunun kolay 
olmadığına ama mümkün olduğuna 
inanıyoruz.  

Ekonomik krizle birlikte bir yan-
dan beslenme, barınma, ısınma 
gibi sağlığı etkileyen en temel pa-
rametrelerde yoksunluk ve kişisel 
sağlığını korumada zorluk yaşa-
yacak, diğer yandan GSS primi 
ödeyemediği için sağlık hizmet 
kapsamının dışına çıkacak mil-
yonların olduğu ülkemizde, bizden 
beklenenin HER ŞEYE RAĞMEN 
HEKİMLİK YAPMAK olduğunu 
görüyoruz. 

Hekimliğin, öncelikle en deza-
vantajlı kesimlerden başlayarak 
ve en az harcamayla ihtiyacı olan 
herkese, tıbbın gerektirdiği nitelikli 
sağlık hizmetini sunmak olduğunu, 
bu hizmeti sunarken de hekimlerin 
ve sağlık çalışanlarının özverili 
emeklerinin maddi ve manevi kar-
şılığının verilmesi gerektiğini ha-
tırlatıyoruz.  

SINAVLARIN, 
KADROLARIN,  
ATAMALARIN 
HAKKANİYETE VE 
LİYAKATA DAYALI 
YAPILDIĞI BİR SAĞLIK 
ORTAMINDA HEKİMLİK 
YAPMAK İSTİYORUZ 

Sağlık hizmet sunumu ve he-
kimlik uygulamaları hiyerarşi ve 
disiplini gerektirdiği gibi liyakatı 
ve hakkaniyeti zorunlu kılar. Bir 
ekip hizmeti olan hekimlikte hi-
yerarşi, bilimsel başarıya, emeğe 
ve deneyime dayanmak zorundadır. 
Politik kayırmacılıkla oluşturulan 
akademik kariyerler hekimlik uy-

gulamalarının esasını zedeler. Yakın 
zamanda ortaya çıkan ve Tıpta 
Uzmanlık Sınavında da (TUS) ya-
pıldığı anlaşılan soru hırsızlığına 
dayalı uzmanlık ve devamındaki 
kariyer aşamalarının kabul edilmesi 
mümkün değildir. Kanunen suç, 
etik dışı ve başkalarının hakkının 
gaspı niteliğindeki soru hırsızlık-
larının ve sadece politik torpil ya 
da akrabalık ilişkilerine dayalı 
idari ve akademik kadrolaşmaların 
hekimlik mesleğinin itibarını ve 
niteliğini zedelediği açıktır. 

Mahkemece de belirlenmesi son-
rasında hırsızlık ve haksızlıklarla 
elde edilmiş bütün konumların geri 
alınmasını, sınav, atama, yükselt-
melerde herkese eşit fırsat tanıya-
cak bir sistemin inşa edilmesini 
ısrarla talep etmeye devam ediyo-
ruz. 

ADALET VE HUKUK 
HEKİMLİK VE SAĞLIK 
ORTAMININ DA 
VAZGEÇİLMEZİDİR 

 Hastalar karşısında adil dav-
ranması ve onlar hakkında tasar-
rufta bulunurken bilimsel bilginin 
yanı sıra kanuni düzenlemelere de 
uyması beklenen hekimlerin kendi 
mesleki yaşamları için adalet bek-
lemeleri, hukuksal olmayan yollarla 
mağdur edilmelerine itiraz etmeleri 
en doğal haklarıdır. Ülkemizde 
zorlu bir sınav, ağır bir eğitim ve 
fedakarlıkla elde edilebilen he-
kimlik yapabilme hakkının mah-
keme kararı olmadan, atanmış ku-
rulların keyfiyetine sahip KHK ve 
“güvenlik soruşturmaları” ile en-
gellenmesini kabul etmiyoruz. 
Suçu, suçluyu ya da masumu ayırt 
etme, hak mahrumiyetini gerekti-
recek bir cezayı verme yetkisine 
sahip mahkemeler dışında hekim-
lerin mesleklerini yapmalarına en-
geller konulması ülkemiz demok-
rasisi açısından karanlık bir tablo 
yarattığı gibi hekimliğin temel de-
ğerleri ile de bağdaşmamaktadır.

ŞİDDETSİZ BİR SAĞLIK ORTAMINDA 
EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALARAK 

HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!



TTB’nin 14 Mart’a giderken “Hekimlik 
Yapmak İstiyoruz” ana temasıyla 
başlattığı eylem ve etkinlik programı 
kapsamında, “Antidemokratik 
Uygulamalara Karşı Hekimler 
Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi.
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Şiddeti marifet 
saymaya karşı 

savaşmak gerek!

Ankara’yı beyaza 
boyayacağız!

“15 Mart’ta, sağlıkta şiddete karşı Büyük Beyaz Miting’de, Ankara’dayız! Sağlıkta şiddet sona erene, 
bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Dr. Ersin Arslan’ın 
ölüm yıldönümü olan ve ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü’ ilan ettiğimiz 17 Nisan’da ‘Ya Sağlıkta 
Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!’ diyerek G(ö)REV’de olacağız!”

Hekimlik yapmak 
istiyoruz!

Şiddetsiz bir sağlık ortamında, emeğimizin karşılığını alarak

17 NİSAN 
15 MART15 MART
17 NİSAN 

Tabip Odası Başkanları, tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını 
15 Mart’ta Ankara’ya çağırıyor: Sağlıkta yaşanan sorunların 
sorumlusu biz değiliz! Başta şiddet olmak üzere sağlıkta 
yaşanan tüm sorunları dile getirmek için 15 Mart’ta 
Ankara’da olacağız. Ankara’yı beyaza boyayacağız! 

KHK’lere teslim 
olmadık, gelecek 
bizimdir!

TTB Merkez Konseyi, “2018 Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması” ve 
“Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 
2018” raporlarındaki verileri 
değerlendirdi. 4

Büyük Beyaz Miting düzenleme 
hazırlığında olan sağlık meslek örgütü 
temsilcileri, sağlıkta şiddetin önlenmesi 
çağrısıyla siyasi partilere de bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi.

Siyasi partilere sağlıkta 
şiddete karşı birlikte 
mücadele çağrısı 

8

14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak 
İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında Tüm 
Türkiye’de sağlıkta şiddete karşı  
basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Sağlıkta şiddete karşı 
tek yürek 

9

Sağlık alanında 
yaşanan şiddete karşı 
ortak mücadele kararı 
alan sağlık meslek 
örgütleri 15 Mart 2020 
tarihinde 
gerçekleştirilecek                             
Büyük Beyaz Miting’e 
çağrı yaptı.   8

Büyük Beyaz  
Miting’de  

buluşuyoruz!

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip 
Odası’nın 30 yıllık aktivist ve emekçisi, 
hekim mücadelesinin yorulmaz 
isimlerinden Dr. Ali Özyurt yaşamını 
kaybetti. Özyurt’u, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi ve İstanbul Tabip Odası  
önünde düzenlenen törenlerde, yüzlerce  
meslektaşı gözyaşları içinde uğurladı. 11

Dr. Ali Özyurt 
aramızdan ayrıldı 

8

Sağlıkta Dönüşüm 
Programı çöktü

10

ASM’ye sopalarla  
saldıranlara ceza yağdı 7
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 Rize-Artvin Tabip Odası’nca dü-
zenlenen “Her Yönüyle Aşı ve Sağlı-
ğımız” konulu etkinlik, Türk Tabipleri 
Birliği (TTB), Klinik Mikrobiyoloji 
Derneği (KLİMİK) ve Artvin Beledi-
yesi Öztürk Serengil Tiyatro Toplu-
luğu’nun katkılarıyla, 28 Eylül 2019 
tarihinde Artvin Ahmet Hamdi Tan-
pınar Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Aşı reddi/tereddüdüne yol açan 
yanlış iddialara dikkat çekmek ve aşı-
nın yararları konusunda toplumu bil-
gilendirmek amacıyla düzenlenen et-
kinlik kapsamında aşı konulu tiyatro 
gösterimi ile Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi ve KLİMİK 
Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap’ın ko-
nuşmacı olduğu konferans gerçekleş-
tirildi.  

Etkinlik, tiyatro sanatçıları Zeki 
Alasya ve Metin Akpınar tarafından 
1988 yılında çekilen “Haydi Büyükler 
Çocuklarınızı Aşıya” başlıklı TV skeç-
lerinin sunumu başladı. Artvin halkı 
ile aşı konusunda yapılan kısa röpor-
tajların yer aldığı video gösteriminin 
ardından, Artvin Belediyesi Öztürk 
Serengil Tiyatro Kulubü oyuncularının 
aşı konulu oyunu sahnelemeleriyle 
devam etti. Yazar-şair Dr. Ceyhun 

Atuf Kansu’nun 
“Kızamuk Ağı-
dı” adlı şiirin-
den yola çıka-
rak kaleme alı-
nan “Umut” 
adlı oyun, izle-
yicilerin büyük 
beğenisini aldı.  

Oyunun ar-
dından, Prof. 
Dr. Alpay 
Azap’ın konuşmacı olduğu konferansa 
geçildi. “Aşı Karşıtlarının İddiaları 
ve Gerçekler” başlıklı bir sunum yapan 
Prof. Dr. Alpay Azap, aşıların kendi-
sinin hastalık yaptığından, eradike 
edilen hastalıklar için aşı yaptırmaya 
gerek olmadığına; aşıların içinde civa 
bulunduğundan, aşı yaptırmanın kişisel 
bir karar olduğuna ve toplumu ilgi-
lendirmeyeceğine kadar aşı karşıtları 
arasında kabul gören iddiaları yanıtladı. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşıyı 
20 yüzyılda halk sağlığı alanındaki 
en büyük buluş olarak değerlendirdiğini 
hatırlatan Azap, aşıyla önlenebilir has-
talıkların sıklığındaki asıl düşüş aşının 
kullanıma girmesiyle olduğuna dikkat 
çekti.  

Artvin sınırları içinde sele yol açan 
yoğun yağışa rağmen yoğun ilgi gören 
toplantıya 170 kişi katıldı. Aşı reddi/te-
reddüdü olan ailelerden de toplantıya 

katılanlar oldu. Toplantının soru ve 
katkılarının alındığı son bölümünde, 
çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden bir 
kişinin itirazları karşısında, izleyiciler 
arasında bulunan Artvin Belediye Baş-
kanı Demirhan Elçin’nin “Çocuğunu 
köpek ısırsa, kuduz aşısı yaptırmaz 
mısın” sorusuna karşılık ise katılım-
cının “yaptırırım” yanıtını vermesi 
dikkat çekti.  

Etkinliğin moderasyonunu yürüten 
Dr. Ezgi Yaşar, Türkiye’de ve dünyada 
giderek artan aşı tereddüdüne ve kar-
şıtlığına dair, halkı bilgilendirme ama-
cıyla bu toplantıyı düzenlediklerini 
belirterek, “Koruyucu sağlık hizmetinin 
en önemli bileşenlerinden biri olan 
bağışıklamayı en basit şekliyle ve bü-
tünlüklü biçimde ele alarak, hep birlikte 
bunun üzerinde tartışalım” istedik 
diye konuştu.

Tıp Dünyası 
ANKARA

2019 yılı Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne Didem 
Gülçin Erdem’in “Boşluklara Doğru 
İlerleyelim” adlı eseri değer bulundu. 

144 katılımcının başvurduğu 2019 
Yılı TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü 
için Seçici Kurul değerlendirme top-
lantısı 7 Ocak 2020 tarihinde gerçek-
leştirildi. Ahmet Telli, Doğan Hızlan, 
Cevat Çapan, Ali Cengizkan ve Turgay 
Fişekçi’den oluşan TTB Behçet Aysan 
Şiir Ödülü Seçici Kurulu, “genç kuşağın 
özgün seslerinden” olarak değerlen-
dirdikleri Didem Gülçin Erdem’i “Boş-
luklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle 
ödüle değer buldu. 

Oy birliğiyle karar alan Seçici Kurul, 
Erdem’in ödüle değer görülmesini 
“yeni modern şiirin bir hamlesi olarak 
ben’in özne olma hallerini deşimliyor. 
Merak ve hayret duygusunu yitiren 
gerçekliğe karşı bireyin eylemli olma 
halini öne çıkartarak kimlik serüvenini 
şiirinin başat izleği olarak sunuyor” 
gerekçesiyle açıkladı. 

Ödül töreni tarihi daha sonra açıkla-
nacak. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul 
Tabip Odası (İTO) Kanal İstanbul Projesi 
için verilen “Çevresel Etki Değerlendir-
mesi (ÇED) Olumlu” kararının yürüt-
mesinin durdurulması ve iptali talebiyle 
dava açtı. Dava dilekçesinde, Kanal İs-
tanbul Projesi ÇED Olumlu kararının 
sağlık etkileri yönünden eksik, hatalı ve 
hukuka aykırı olduğu vurgulandı.  

İstanbul İdare Mahkemesi’nde açılan 
davada, TTB’nin kuruluş yasasından kay-
naklı olarak toplum ve birey sağlığını 
korumakla ilgili görevleri bulunduğu ha-
tırlatılarak, bunun da sadece hasta olmama 
halini değil, sağlıklı ve güvenli bir çevre 
ve ekosistem içinde yaşama hakkını da 
kapsadığı bildirildi. Kanal İstanbul Projesi 
ÇED Olumlu kararının sağlık etkileri 
yönünden eksik, hatalı ve hukuka aykırı 
olduğu vurgulandığı dava dilekçesinde, 
yürütmeyi durdurma ve iptal talebine 

konu olan ÇED Olumlu raporunun ek-
siklik ve hukuka aykırılıkları ile ilgili 
olarak özetle şunlar sıralandı:  

- Kanal İstanbul Projesine ilişkin “Sağlık 
Etki Değerlendirmesi” yapılmamıştır. 

- Su hakkına olumsuz etki eden ince-
leme ve değerlendirmeler eksik ve hata-
lıdır. 

- Türkiye’nin su kısıtı bulunan ülkeler 
içinde olduğu dikkate alınmamıştır. 

- Hava kirliliği riski, hatalı ve eksik 
verilere dayanılarak yapılmıştır. 

- Asbest riski ÇED raporunda değer-
lendirilmemiştir.  

ÇED Olumlu kararının bilimsel görüşler, 
keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü 
hukuksal kanıt ışığında, başta Anayasa 
olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal 
mevzuata aykırı olduğuna yer verilen 
dava dilekçesinde, uygulanması halinde 
telafisi imkânsız zararların ortaya çıkacağı 
açık olan ÇED Olumlu raporunun davalı 
idarenin savunması alınmaksızın yürüt-
mesinin durdurulması ve iptali istendi.

Kanal İstanbul için “olumlu” ÇED raporuna TTB’den dava 

Rize-Artvin Tabip Odası, aşı reddi/tereddüdüne yol açan yanlış iddialara dikkat çekmek ve aşının 
yararları konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla tiyatro gösterimi ve konferans düzenledi.

TTB ve İTO, Kanal İstanbul Projesi için verilen “ÇED Olumlu” raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İstanbul İdare 
Mahkemesi’nde dava açtı.  

Tıp Dünyası  
ANKARA

2019 TTB Behçet Aysan 
Şiir Ödülü “Boşluklara 
Doğru İlerleyelim” adlı 
eseriyle Didem Gülçin 
Erdem’in…

Tıp Dünyası 
ANKARA

Artvin’de “Her Yönüyle Aşı ve Sağlığımız” toplantısı  

Mart 2020
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gündem...

Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz Kod” 
verilerine göre; sağlık çalışanlarına yö-
nelik olarak 2018 yılında 9 bin 820 
sözel, 1233 fiziksel, 2 bin 392 hem fi-
ziksel hem sözel olmak üzere toplam 
13 bin 446; 2019 yılının ilk 7 ayı 
itibarıyla da 8 bin 498 sözel, 211 fiziksel, 
2 bin 22 hem fiziksel hem sözel, toplam 
10 bin 731 şiddet olayı gerçekleştiği 
ortaya çıktı.  

Bu veriler, “sağlık çalışanlarının can 
güvenliğinin korunmasına ilişkin gerekli 
önlemlerin alınabilmesi açısından Sağlık 
Bakanlığı’na başvurduğunu ancak yeterli 
bir cevap alamadığını” ifade eden baş-
vurucuların dilekçesi üzerine, Sağlık 
Bakanlığı’nın 9 Eylül 2019’da TBMM 
Dilekçe Komisyonu’na gönderdiği cevap 
yazısında yer alıyor.  

Buna göre 2018 yılında günde en az 
43 sağlık çalışanı, 2019 yılında ise (sa-
dece ilk 7 ayın verileri doğrultusunda) 
51 sağlık çalışanı şiddete uğradı. Bu 
veriler, son iki yılda sağlıkta şiddet olay-
larının artışı açısından dikkat çekici ol-
duğu kadar, 2016 yılının (günde 31 
sağlık çalışanının şiddete uğradığı) ve-
risiyle kıyaslandığında da ürkütücü bir 
tablo ortaya koyuyor (Bkz. Günde en az 
31 sağlık çalışanı şiddet görüyor / 
http://www.ttb.org.tr/595ych3). Buna 
göre, sağlıkta şiddet olaylarının 3 yıl 
içerisinde yüzde 61 oranında arttığını 
söylemek mümkün.  

Mızrak çuvala sığmıyor! 
Bu tablo; Türk Tabipleri Birliği olarak, 

Beyaz Kod verilerine ilişkin daha önceki 
resmi başvurularımıza yanıt veren Sağlık 
Bakanlığı’nın, son iki yıldır yaptığımız 
başvuruları neden ısrarla yanıtsız bırak-
tığını açıklıyor aslında. Sağlık Bakanlığı 
tıpkı bebek ölümlerini saklarken yaptığı 
gibi (Bkz. Raporlar Sağlık Bakanlığı’nın 

yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yan-
sıtıyor / http://www.ttb.org.tr/245yhvo), 
sağlık alanındaki olumsuzlukların üstünü 
veri/bilgi saklayarak örtebileceğini zan-
nediyor, ama artık mızrak çuvala sığ-
mıyor! 

Sağlık Bakanlığı sağlık alanındaki 
olumsuzlukların üzerini örtmeye çalışsa 
da bizler çalıştığımız kurumlarda neler 
yaşadığımızı biliyoruz. Hep söyledik; 
sağlıkta şiddetle ilgili olarak Bakanlığa 
ulaşan resmi kayıtlar aslında buzdağının 
sadece görünen kısmı! Sağlıkta Dönüşüm 
Programı (SDP) uygulanmaya başla-
dıktan sonra art arda yaşama geçirilen 
sağlığı ticarileştiren uygulamalar, sağlık 
hizmetini alınır-satılır bir meta gibi 
gören yaklaşım, üzerine siyasetçilerin 
hekimlik mesleğini itibarsızlaştırmaya 
çalışan söylemleri de eklenince giderek 
büyüyen bir şiddet dalgası olarak karşı-
mıza çıktı.  

Yöneticilerin umursamazlığı 
sağlıkta şiddetin artışında rol 
oynuyor 

Bu konu ile ilgili önlem alması gere-
kenler ise sağlıkta şiddeti önce yok say-
dılar, sonra –böylesi işlerine geldiği 
için- şiddetin mağduru hekimleri ve sağ-
lık çalışanlarını suçladılar. Olaylar yılda 
en az bir hekim ya da sağlık çalışanının 
ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına 
ve binlercesinin sözlü ya da fiili tacizine 
dönüşünce şeklî ve kararlılık içermeyen 
sözlerle, adımlarla sağlık çalışanlarını 
oyalama yoluna gittiler. “Sağlıkta şiddeti 
önleme” adı altında çıkardıkları yasa 
ise sorunun çözümüne yönelik hiçbir 
gerçekçi, somut düzenleme içermeyen 
bir kandırmacadan ibaret olarak kaldı. 
Başta Sağlık Bakanlığı yöneticileri olmak 
üzere yetkililerin bu olaylar karşısındaki 
umursamaz tavırları, sağlıkta şiddetin 

artışında rol oynadı, katliamları kolay-
laştırdı.  

Şiddeti insanlar birbirinden 
öğreniyor 

7 Şubat 2020 tarihli Cumhuriyet Pazar 
Dergi’de felsefe alanının duayen isim-
lerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile 
yapılan bir röportaj yer aldı. Şiddetin 
öğrenilen bir davranış olduğunu ortaya 
koyan araştırmalar bulunduğunu belir-
tiyor Kuçuradi ve insanların birçoğunun 
kendilerini –yani hırslarını- tatmin etmek 
için hiçbir sınır tanımadan şiddet ey-
lemlerinde bulunabildiğini söylüyor. 
“Kötü”yü en çok “kötü” örneklerin bes-
lediğini, zarar vermeyi de insanların 
birbirinden öğrendiğini söylüyor Kuçu-
radi. Yaşamdaki örneklerin insanlara 
zarar vermeyi sıradanlaştırdığına dikkat 
çekiyor ve “Şiddeti marifet saymaya 
karşı savaşmak gerekir” diye ekliyor.   

Sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar 
sağlık çalışanlarının üzerine 
yıkılamaz 

Bizler, binlerce yıldır bu topraklarda 
şifa dağıtmış hekimler ve sağlık çalı-
şanları olarak, kuruluşundan bu yana 
her platformda iyi, doğru ve güzel olanın 
mücadelesini vermiş Türk Tabipleri Bir-
liği’nin değerlerinin temsilcileri olarak, 
gelinen noktadaki tarihsel sorumlulu-
ğumuzun farkındayız. Biliyoruz ki, sağlık 
hizmetlerindeki aksamalar asla ve asla 
sağlık çalışanlarının üstüne yıkılamaz. 
Sağlıkta şiddet yapısaldır. Ülkedeki genel 
politik ve toplumsal atmosferden, yok-
sulluk, işsizlik gibi ekonomik olgulardan 
bağımsız değildir. Ekonomik, politik ve 
toplumsal alanda sorunlar derinleştikçe, 
sağlık alanında da sorunların çığ gibi 
büyüyeceğini ve sağlıkta şiddetin arta-
cağını herkesin görmesi gerekir. Bu so-
runların sağlık çalışanları olarak üzeri-

mize bir yandan hak kaybı ve yoksul-
laşma, diğer yandan da maruz kalınan 
şiddette artış olarak dönmesini kabul-
lenmiyoruz. Emeğimizi değersizleştiren, 
ücretlerimizi ezdiren, çalışma koşulla-
rımızı her geçen gün zorlaştıran yönetim 
anlayışı değişinceye; sağlıktaki bu ölüm-
cül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak 
yasal düzenlemeler yapılıncaya; öner-
diğimiz tedbirler alınıncaya; hasta- sağlık 
çalışanı ilişkisini insani boyuta taşıyacak 
toplumsal - kültürel iklim oluşuncaya 
ve buna uygun sağlık politikaları tesis 
edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi 
hep birlikte yükseltmekte kararlıyız.   

Şimdi! Biz! 15 Mart’ta 
Ankara’dayız! 

Şair, yazar Murathan Mungan, “Şairin 
Romanı”nda “insanoğlunun yaşamda en 
geç keşfettiği şeyin ‘şimdiki zaman’ ol-
duğunu” söylüyor!  

Bir meslektaşımızın daha incitilmesine, 
bir çalışma arkadaşımızın daha hırpa-
lanmasına, saldırıya uğramasına, yaşa-
tırken öldürülmesine tahammülümüz 
yok. Şiddetsiz bir sağlık ortamında, 
emeğimizin karşılığını alarak çalışmak 
istiyoruz.  

O halde; ŞİMDİ!.. BİZ!..  
Hekimi, hemşiresi, diş hekimi, ebesi, 

eczacısı, laborantı, radyoloji teknisyeni, 
fizyoterapisti, diyetisyeni, sağlık tek-
nisyeni, sağlık memuru, psikologu, bi-
yologu, paramediki, hastabakıcısı, taşeron 
sağlık işçisi; kısacası tekmil sağlık çalı-
şanları, 15 Mart 2020 Pazar günü, saat 
10.00’da, Tandoğan Meydanı’nda, An-
kara’dayız! Ankara’yı beyaza boyaya-
cağız!

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Şiddeti marifet saymaya karşı  
savaşmak gerek! 

Toplum ve  
Hekim 
Dergisi’nden 
“Askıda 
Abonelik” 
kampanyası

İzmir Tabip Odası, Türk Tabipleri 
Birliği’nce (TTB) yayımlanan Toplum 
ve Hekim Dergisi’nin, tıp fakültesi 
öğrencilerine ulaştırılması için “Askıda 
Abonelik” kampanyası başlattı.

İzmir Tabip Odası, Türk Tabipleri 
Birliği’nce (TTB) yayımlanan Toplum 
ve Hekim Dergisi’nin, tıp fakültesi 
öğrencilerine ulaştırılması için “Askıda 
Abonelik” kampanyası başlattı. 

“Geleceğin hekimlerine Toplum ve 
Hekim Dergisi aboneliği hediye etmek 
ister misiniz?” çağrısıyla başlatılan 

kampanya kapsamında, Toplum ve 
Hekim Dergisi’ne abone olan hekim-
lerden isteyenler, bir abonelik de ge-
lecekteki meslektaşları için yaptırabi-
lecekler. 

Gelecekteki meslektaşlarına Toplum 
ve Hekim Dergisi aboneliği hediye 
etmek isteyenler, ayrıntıları 
http://www.ttb.org.tr/thnew/index.php/a
bone bağlantısından öğrenebilir ya da 
Türk Tabipleri Birliği’ne başvurabilirler. 

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ



Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 
Sempozyumu Bursa’da yapılacak

Türkiye sağlık gündemi açısından 
son derece önemli veriler içeren iki 
rapor 2019’un son günlerinde arka 
arkaya yayımlandı. 8 Kasım 2019 
tarihli “2018 Türkiye Nüfus ve Sağ-
lık Araştırması” ile 12 Kasım 2019 
tarihli “Sağlık Harcamaları İstatis-
tikleri, 2018” başlıklı iki raporu in-
celeyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez Konseyi, bu iki rapora 
ilişkin değerlendirmesini ve var 
olan sağlık verileri incelenerek oluş-
turulan “Türkiye’nin Sağlığı 2019” 
raporunu basın toplantılarıyla ka-
muoyuna duyurdu.  

Söz konusu raporlar doğrultusunda 
TTB’nin Türkiye’nin var olan sağlık 
fotoğrafına ilişkin tespitleri şöyle: 

Sağlık yatırım harcamaları da va-
tandaşın cebinden çıkıyor 

• TÜİK tarafından yayımlanan 
“Sağlık Harcama İstatistikleri”ne 
göre Türkiye’de 2018 yılında mua-
yene, ameliyat, ilaç, hastane, aşı 
vb.’yi içeren cari sağlık harcama-
larının yüzde 72’si, cari ve yatırım 
harcamalarından oluşan toplam sağ-
lık harcamalarının ise yüzde 70’i 
kişiler tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. 

• Merkezi ve yerel devlet tarafın-
dan yatırım için yapılan harcamaların 
toplam yatırım harcamaları içindeki 
payı, 2017 yılında yüzde 80 iken, 
2018 yılında yüzde 64’e gerilemiştir. 
Buna karşın, prim ve cepten ödeme 
gelirleri üzerinden yapılan yatırım 
harcamalarının toplam yatırım har-
camaları içindeki payı 2017 yılında 
yüzde 15 iken, 2018 yılında yaklaşık 
iki katına çıkarak, yüzde 30’a yük-
selmiştir. Yıllar içinde sağlık yatırım 
harcamalarında genel ve yerel devlet 
harcamalarının payı azalmakta, prim 
ve cepten ödeme gelirleri üzerinden 
yatırım için yapılan harcamaların 
payı artmaktadır. 

• SGK’nin tedavi hizmet giderleri 
için topladığı sağlık prim gelirle-
rinden 2018 yılında yatırım harca-
maları için kullandığı pay, 2017 yı-
lına göre 6 kat artmıştır. Başka bir 
ifadeyle, Hükümet, sağlık hizmet-
lerinde yatırım harcamalarını da ge-

nel bütçe yerine toplayabildiği sağlık 
sigortası primleriyle gerçekleştiril-
mektedir. 

Bebek ve çocuk ölümlülüğü 
bilgileri saklanıyor 

• Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü tarafından 1968 
yılından bu yana her beş yılda bir 
hazırlanan Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması’nda (TNSA) son 10 ra-
pordan farklı olarak ilk kez “Bebek 
ve Çocuk Ölümlülüğü” bilgilerine 
yer verilmemiştir. Oysa raporun ek-
leri arasında bulunan soru formu 
bu verilerin toplandığını ortaya koy-
maktadır. 

• Türkiye’de aile planlaması ge-
reksinimi karşılanamayan 15-49 yaş 
evli kadınların oranı 2018 döne-
minde bir önceki döneme göre 2 
katına çıkmıştır. 

• Sezaryenle doğumlar artmıştır. 
1998’de yüzde 14 olan sezaryenle 
doğum, 2018’de yüzde 52’ye yük-
selmiştir. 

• Gebelikleri süresince doğum 
öncesi bakım verilmemiş gebelerin 
oranı yüzde 62’lik bir artışla; 2013’te 
yüzde 6.2 iken, 20187de yüzde’10’a 
yükselmiştir. 

• Doğum yapan gebelerden ilk 
24 saat içinde doğum sonrası bakım 
(ilk sağlık kontrolü) alan gebelerin 
oranı 2013’te yüzde 84’ten 2018’de 
yüzde 71’e gerilemiştir. 

• Yaşlarının gerektirdiği aşıların 
tümü yapılmış (tam aşılı) çocukların 
oranında da düşüş yaşanmıştır. 
2008’de yüzde 77’si, 2013’te yüzde 
74’ü tam aşılı olan çocukların oranı 
2018’de yüzde 67’ye düşmüştür. 
Anne eğitimi ve hanehalkı eğitimi 
refahı azaldıkça tam aşılı çocukların 
oranı da azalmaktadır. 

“Türkiye’nin Sağlığı – 
2019” 

• 1 Ocak-31 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında da 8 bin 498 sözel, 211 fi-
ziksel, 2 bin 22 fiziksel ve sözel ol-
mak üzere toplam 10bin 731 sağlık 
emekçisine yönelik şiddet vakası 
gerçekleşmiştir. Aynı tarihler içinde 
bunlardan sadece 6 bin 726 olgu 
yargıya taşınmıştır. Buna göre, bir 
günde 51 sağlık çalışanı şiddete uğ-
ramaktadır.  

• 2019 yılı rakamlarına göre 10 
şehir hastanesi Sağlık Bakanlığı büt-
çesinin %12’sini kullanmıştır. Plan-
lanan şehir hastaneleri tamamlandı-
ğında Sağlık Bakanlığı bütçesinin 
%64’ü şehir hastanelerine ayrılmış 
olacaktır. Bu halkın sırtına yüklenmiş 
büyük bir ağırlıktır ve bu büyük 
kaynaklar hastane patronlarına ak-
tarılmaktadır.  

• 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla 
hekim ücretlerindeki erime büyümüş, 
hekim ücretleri arasındaki eşitsizlikler 
de derinleşmiştir. 

• Özelde ücretlendirme politikaları 
ise inanılmaz ölçüde vahşileşmiş ve 
dayanılmaz hale gelmiştir. Özel sağlık 
birimlerinde ortalama bir ücretten 
söz etmek mümkün değildir. Özelde 
çalışan hekimler emek sömürüsüyle 
karşılaşmaktadırlar. Emekli hekim-
lerin ücretleri arasında da ciddi farklar 
vardır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı 
çöktü 

Var olan bu tablo, Sağlıkta Dönü-
şüm Programı’nın çöktüğünün bir 
başka işaretidir. Sorunların çözümü 
için herkese parasız, nitelikli, ka-
musal, bölge ve nüfus temelinde ör-
gütlenmiş, ekip tarafından sunulan, 
harcamaların genel bütçeden yapıldığı 
bir sağlık hizmeti sağlanmalıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı çöktü

Tıp Dünyası  
ANKARA

TTB Merkez Konseyi, “2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” ve “Sağlık Harcamaları 
İstatistikleri, 2018” raporlarındaki verileri değerlendirdi. Buna göre, raporlardaki veriler 
Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor ve Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın çöktüğünü ortaya koyuyor.  Türk Tabipleri Birliği 

Merkez Konseyi ve Bursa 
Tabip Odası tarafından 
düzenlenen Birinci Ba-
samak Sağlık Hizmetleri 
Sempozyumu 27-28-29 
Mart 2020 tarihlerinde 
Bursa’da gerçekleştirile-
cek. 

Sağlık hizmeti sunu-
munda özel bir yeri olan 
ve temel niteliklerinden 
ödün verilmeden sürdü-
rülmesi gereken birinci 
basamak sağlık hizmet-
lerinin, 1980’lerin son-
larında belirginleşmeye 
başlayan ve 2003’te yeni 

adı Sağlıkta Dönüşüm 
Programı olarak duyuru-
lan “sağlık reformu” sü-
reçleriyle uğradığı deği-
şim, toplumun sağlığında 
da değişime yol açtı. Bu 
neoliberal dönüşüm sü-
recinin birinci basamak 
sağlık hizmetlerine ve 
toplumun sağlığına olan 
etkisi tüm boyutlarıyla 
ele alınacağı sempozyum-
da, aile hekimliğinden 
cezaevi hekimliğine, iş-
yeri hekimliğinden kurum 
hekimliğine, birinci ba-
samak hekimliğinin tüm 
alanlarında yaşananlar 
gözden geçirilerek çözüm 
önerileri geliştirilmeye 
çalışılacak.

Tıp Dünyası  
ANKARA

TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı

Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) Pratisyen Hekim-
ler Kolu toplantısı 25 
Ocak 2020 Cumartesi 
günü Ankara’da yapıldı. 
On ilin Pratisyen Hekim 
Komisyonlarından 36 he-
kimin katılımıyla gerçek-
leşen toplantıda, TTB 
Pratisyen Hekimler 
Kolu’nun kuruluşunun 
30. yılı kutlandı. Toplan-
tıda ayrıca, 2020 yılında 
düzenlenecek olan 22. 

Pratisyen Hekimlik Kon-
gresi de gündeme alındı. 
Kongre yönergesi gereği 
Başkanlar Kurulu’nun 
toplanarak 22. Pratisyen 
Hekimlik Kongresi sü-
recini başlatması karar-
laştırıldı. Toplantı sonrası 
tüm katılımcılar ve ko-
nuklarla düzenlenen kok-
teylde, kuruluşundan bu-
güne birikimin sergilen-
diği sunumlar eşliğinde, 
TTB Pratisyen Hekimler 
Kolu’nun 30. yılı kutlan-
dı.

Tıp Dünyası  
ANKARA

Ülke genelinde, 2020 
yılında uygulanacak Türk 
Tabipleri Birliği Hekimlik 
Uygulamaları Veri Tabanı 
(TTB-HUV) Katsayısı 
Listesi, Tabip Odaları’nın 
önerileri ve 3 Aralık 2019 
tarihinde TTB’de gerçek-
leştirilen TTB-HUV Da-
nışma Kurulu Toplantı-
sında yürütülen çalışma, 
görüş ve önerileri ışığında 

TTB Merkez Konseyi ta-
rafından belirlendi. 2020 
yılı katsayıları belirlenir-
ken, T.C. Kalkınma Ba-
kanlığı’nın illerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik dü-
zeylerine göre yaptığı 
gruplandırma dikkate 
alındı ve altı bölge olarak 
değerlendirildi. 2020 Yılı 
katsayılarının tespitinde, 
6 bölgenin 2019 Yılı kat-
sayılarına eşit oranda  (% 
13.81) artış uygulandı. 

TTB HUV 2020 Yılı Katsayı  
Listesi belirlendi

Tıp Dünyası  
ANKARA

Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Selma Güngör
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KHK’lere teslim olmadık, gelecek bizimdir!

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 14 
Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İs-
tiyoruz” ana temasıyla başlattığı eylem 
ve etkinlik programı kapsamında, 9 Şubat 
2020 tarihinde Antidemokratik Uygula-
malara Karşı Hekimler Buluşuyor” fo-
rumu gerçekleştirildi.  

Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Kon-
seyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün üstendiği 
forumun ilk bölümünde gerçekleştirilen 
“Kanun Hükmünde Kararnamelerinize 
Teslim Olmadık, Gelecek Bizimdir” baş-
lıklı panelin konuşmacılığını TTB önceki 
dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Raşit Tükel ve Barış Akademisyeni 
Doç. Dr. Özlem Özkan üstlendiler.  

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Sinan Adıyaman’ın açış konuşmasının 
ardından başlayan panelde, Dr. Selma 
Güngör Olağanüstü Hal (OHAL) döne-
minden bugüne TTB’nin antidemokratik 
girişimlere karşı yürüttüğü mücadeleye 
ilişkin bir sunum yaptı.  

Güngör’ün sunumunun ardından Prof. 
Dr. Raşit Tükel, OHAL sürecinin genel 
olarak kamu çalışanlarına ve özel olarak 

da sağlık çalışanlarına etkisini anlattı. 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
21 Temmuz 2016’da 3 aylığına OHAL 
ilan edildiğini ve bu sürenin 7 kez uza-
tıldığını anlatan Tükel, bu dönemde en 
yaygın olarak ihlal edilen hakkın çalışma 
hakkı olduğunu söyledi. Bu dönemde 
OHAL Komisyonu’nun raporuna göre 

125 bin 678 kişinin kamudan ihraç edil-
diği bilgisin veren Tükel, 12 Eylül dö-
neminde Sıkıyönetim Kanunu kapsa-
mında 5 bin kişinin işten çıkarıldığı dik-
kate alındığında, buradaki tasfiyenin bü-
yüklüğünün ortaya çıktığını söyledi.  

Doç. Dr. Özlem Özkan da, Barış Aka-
demisyenleri (BAK) Dava Koordinas-

yonu’nun OHAL sürecinde yürüttüğü 
mücadeleyi ve dayanışmayı anlattı. BAK 
Dava Koordinasyonu’nun, barış akade-
misyenlerinin kitlesel yargılanmaları kar-
şısında oluşturulan bir yapı olduğunu 
ve yaklaşık 2 yıl boyunca kesintisiz şe-
kilde mücadelesini sürdürdüğünü belirten 
Özkan, bu mücadelenin gerek yürütül-
düğü mekân ve gerek heterojen grupların 
bir araya geldiği bir örnek olarak, nasıl 
bir örnek oluşturabileceğini ayrıntılan-
dırdı. 

Tıp Dünyası  
ANKARA

TTB’nin 14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” ana temasıyla başlattığı eylem ve etkinlik programı kapsamında, 9 Şubat 2020 
tarihinde “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, “Savaş 
Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
açıklaması dolayısıyla baş-
lattığı disiplin soruşturması 
sonucunda, Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) Genel Sekreteri 
Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a, 
aylığının ½’si oranında maaş 
kesme cezası verdi.  

Sağlık Bakanlığı Yüksek 
Disiplin Kurulu, 26.12.2019 
tarihinde gerçekleştirdiği top-
lantısında, TTB Merkez Kon-
seyi’nce yapılan “Savaş Bir 
Halk Sağlığı Sorunudur” baş-

lıklı açıklama dolayısıyla Dr. 
Bülent Nazım Yılmaz’ın 
“devlet memurluğundan çı-
karılması” talebini “geçmiş 
hizmetlerindeki olumlu ça-
lışmaları göz önünde bulun-
durarak” reddetti ve bir derece 
hafif ceza ile cezalandırılma-
sına karar verdi. Buna bağlı 
olarak uygulanması istenen 
“3 yıl kademe ilerlemesinin 
durdurulması” cezasının da 
“yükselebilecekleri kadroların 
son kademesinde bulunan 
devlet memurlarının, kademe 
ilerlemesinin durdurulmasının 
talep edildiği hallerde brüt 
aylığının ¼’ü ya da ½’si ke-

silir” hükmü doğrultusunda 
değiştirilerek, Dr. Bülent Na-
zım Yılmaz’ın aylığının ½’si-
nin kesilmesine karar verildi.  

TTB Merkez Konseyi’nden 
yapılan açıklamada, “Sağlık 
Bakanlığı’nın kendi bünye-
sinde görev yapan bir hekimi 
bütün dünyada evrensel ola-
rak kabul edilen ‘Savaş Bir 
Halk Sağlığı Sorunudur’ il-
kesini dile getirdiği için ce-
zalandırmasını kınıyoruz. 
Sağlık Bakanlığı’nı bu cezayı 
geri çekmeye davet ediyor, 
cezayla ilgili olarak tüm itiraz 
yollarına başvuracağımızı du-
yuruyoruz” denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın TTB Genel Sekreteri’ne  
ceza vermesini kınıyoruz!
Sağlık Bakanlığı, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla 
başlattığı disiplin soruşturması sonucunda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a, aylığının ½’si oranında maaş 
kesme cezası verdi. TTB Merkez Konseyi cezayı kınadı, geri çekilmesini istedi. 

Tıp Dünyası  
ANKARA

Ankara 3. İdare Mahkemesi, “Sa-
vaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
açıklaması dolayısıyla Türk Tabip-
leri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 
üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile 
hekimliği sözleşmesinin feshedil-
mesinin hukuka uygun olmadığına 
karar verdi. 

Hatırlanacağı gibi, TTB Merkez 
Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün 
aile hekimliği sözleşmesi, “Savaş 
Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açık-
laması gerekçe gösterilerek Sağlık 
Bakanlığı’nca açılan dava sonu-
cunda Ankara Valiliği tarafından 
feshedilmiş, Güngör tarafından açı-
lan itiraz davası 10 Eylül 2019 ta-
rihinde Ankara 3. İdare Mahke-

mesi’nde gerçekleştirilmişti.  
Konuya ilişkin kararını açıklayan 

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Gün-
gör’ün, “Savaş Bir Halk Sağlığı 
Sorunudur” açıklaması gerekçe 
gösterilerek Sağlık Bakanlığı’nca 
açılan dava sonucunda Ankara Va-
liliği tarafından aile hekimliği söz-
leşmesinin feshedilmesi işlemini 
iptal etti. 

Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 
kararını değerlendiren TTB Merkez 
Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, 
Valiliğin kararının hukuksuz oldu-
ğunun mahkeme tarafından da 
onaylanmış olduğunu belirterek, 
“Biz haklı olduğumuzu biliyorduk. 
Bunun kanıtlanmış olduğunu gör-
mek çok sevindirici” diye konuş-
tu.

Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin 
feshedilmesi hukuka aykırı bulundu. 

Tıp Dünyası  
ANKARA

Prof. Dr. Raşit Tükel, Dr. Selma Güngör, Doç Dr. Özlem Özkan

Ankara Valiliği’nin kararı hukuksuz!
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Bil-
dirgeleri’nin güncellenmesi ve yeni ha-
zırlanan etik bildirgelerin onaylanarak 
kabul edilmesi amacıyla düzenlenen, 
TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi, 
24 Kasım 2019 Pazar günü Ankara’da 
gerçekleştirildi. 

Açılış ve saygı duruşunun ardından 
Divan oluşturuldu. TTB önceki dönem 
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Raşit 
Tükel’in Divan Başkanlığı’na ve Tekirdağ 
Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla’nın 
Divan Başkan Yardımcılığı’na seçilme-
sinin ardından, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, ola-
ğanüstü kongrenin açış konuşmasını 
yaptı.   

TTB Etik Kurulu üyesi Prof. Dr. Feride 
Aksu Tanık, TTB Etik Kurulu’nca geç-
tiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenen di-
siplinlerarası geniş katılımlı çalıştay so-
nucu hazırlanan ve düzenleme çalışmaları 
TTB Etik Kurulu’nca yürütülen bildir-
gelerin, onaylanarak kabul edilmek üzere 
TTB Büyük Kongresi’nin gündemine 
getirildiğini bildirdi. 

Tanık’ın konuşmasının ardından, etik 
bildirgelerin okunarak tartışılmasına ge-

çildi. TTB Etik Kurulu üyesi Dr. Cumhur 
İzgi’nin okuduğu bildirgelerin, Kongre’de 
dile getirilen öneriler doğrultusunda TTB 
Etik Kurulu tarafından gözden geçirilerek 
düzenlenmesi ve duyurulması konusunda 
TTB Merkez Konseyi’ne yetki verilmesi 
kararlaştırıldı. 

Kongre’de görüşülerek kabul edilen 
TTB Etik Bildirgeleri şöyle: 

• TTB Geleneksel, Alternatif ve Ta-
mamlayıcı Sağlık Uygulamaları (GAT-
SU) Bildirgesi 

• TTB Beslenme ve Gıda Güvenliği 
Bildirgesi 

• TTB Çalışanların Sağlığına İlişkin 
Hekim Sorumluluğu Bildirgesi 

• TTB Çevre Sağlığı Bildirgesi 
• TTB Hekim Hakları Bildirgesi 

• TTB Mahremiyet Hakkının Korun-
masına İlişkin Bildirgesi 

• TTB Özgürlüğünden Yoksun Bıra-
kılan Bireylere İlişkin Bildirgesi 

• TTB Palyatif Bakım Hizmetleri Bil-
dirgesi 

• TTB Yaşamın Sonuna İlişkin Bildir-
gesi 

• TTB Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar 
Bildirgesi 

• TTB Silahlı Çatışma, Yerinden Edilme 
ve Göçe Zorlanmaya İlişkin Bildirgesi 

• TTB Tıp Eğitimi Etiği Bildirgesi 
• TTB Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet 

Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelik 
Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri Bildirgesi 

• TTB Yaşamın Başlangıcına İlişkin 
Bildirgesi

Tıp Dünyası  
ANKARA

TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde 
TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez Konseyi ve TTB Kadın 
Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 
kız çocuklarının kendilerine te-
cavüz eden kişilerle evlendiril-
mesine ilişkin düzenlemenin, 
tepkiler üzerine geri çekilmesine 
karşın AKP iktidarı tarafından 
çeşitli vesilelerle yeniden yeni-
den gündeme getirilmesine tepki 
gösterdi.   

2. Yargı Paketi içinde TBMM 
gündemine bir kez daha getiril-
mesi planlanan ve çocuk istis-
marcılarının evlilik yoluyla affını 
içeren tasarının hem tecavüzü 
cezasız bıraktığına hem de çocuk 
yaşta evliliği yasayla meşru hale 
getirdiğine dikkat çeken TTB, 

tabip odalarıyla birlikte ortak 
bir açıklama yaparak, çocuğun 
cinsel istismarının kesinlikle af-
fedilemeyeceğini bildirdi. 

Açıklamada, söz konusu yön-
deki girişimin toplumun çocuk-
lara karşı ahlaki sorumlulukları 
açısından asla onaylanamayacak 

bir tutum olduğu belirtilerek, 
“Bu tür girişimler, yaratılan fiili 
durumlar ve fiili duruma yasal 
kılıf oluşturma çabaları taraf 
olunan çocuk ve kadın haklarına 
ilişkin uluslararası sözleşmelere 
aykırıdır ve suçtur” denildi. Cin-
sel istismar da içinde olmak 

üzere çocuklara yönelik her tür 
istismarın suç olduğuna dikkat 
çekilen açıklamada, şu ifadelere 
yer verildi: 

“Cinsel istismar suçunun ise 
hangi gerekçeyle olursa olsun 
affedilemeyeceği asla akıldan 
çıkarılmamalıdır. Devletin gör-

evi, kız çocuklarını erken yaşta 
zorla evliliklere yönlendirmek 
ve cinsel istismar suçlularını ge-
leneksel, göreneksel, dinsel doğ-
maların ardına sığınarak cezasız 
bırakmak değil, suçları önle-
mektir. Devletin kurumlarını ve 
erişkin toplumunu, çocuk hak-
larını ve çocukların üstün ya-
rarlarını koruma konusunda du-
yarlı davranmaya ve çaba gös-
termeye; başta kız çocukları ol-
mak üzere çocuklara karşı görev 
ve sorumluluklarını acilen yerine 
getirmeye; onların bedensel, ruh-
sal, cinsel ve sosyal açıdan ko-
runmasız durumlarını istismar 
eden, hayatlarını karartan giri-
şimlere son vermeye çağırıyo-
ruz.” Metnin tamamına  
http://www.ttb.org.tr/845yhyp 
bağlantısından ulaşılabilir.

Tıp Dünyası  
ANKARA

Çocuğun cinsel istismarı affedilemez!

Dünya Tabipler Birliği’nin 
(DTB) Ekim 2019’da 
Gürcistan’ın Tiflis kentinde 
gerçekleştirilen 70. Genel 
Kurulu’nda “Yasa ve Etik 
İlişkisi Üzerine DTB 
Bildirgesi” kabul edildi. 
Bildirge, etik değerlerin ve 
yasal ilkelerin genellikle yakın 
ilişki içinde olduğunu, ancak 
bunlar arasında çelişki 
olduğunda hekimlerin meslek 
etiği yükümlülüklerinin yasal 
yükümlülüklerden önce 
geldiğine dikkat çekiyor. 
Bildirgede ayrıca, yasaların 
tıp etiğiyle çeliştiği 
durumlarda hekimlere ilgili 
yasaların değişmesi için çaba 
gösterme sorumluluğu da 
tanımlanıyor.

Dünya Tabipler 
Birliği: Hekimin 
meslek etiği 
yükümlülükleri 
yasal 
yükümlülüklerden 
önce gelir

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ



Tıp Dünyası 
İZMİR

7
Mart 2020

Dünya Tabipler Birliği (DTB) 
Ekim 2019’da Gürcistan’ın Tif-
lis kentinde gerçekleştirilen 70. 
Genel Kurulu’nda “Şiddet ve 
Sağlıkla İlgili Dünya Tabipler 
Birliği Açıklaması”nı güncel-
ledi. 

Şiddetin boyutlarına ve sağlık 
üzerindeki etkilerine dikkat çe-
ken DTB, şiddetin önlenmesi 
konusunda üyelerine öneriler 
getirirken, hükümetlere de ön-
leyici politikalara ilişkin çağrıda 
bulundu.  

Sağlık çalışanlarının ve sağlık 

kurumlarının giderek artan bi-
çimde şiddet içeren saldırılara 
maruz kaldığına dikkat çeken 
DTB, sağlık kurumlarını, sağlık 
çalışanlarını, hastaları ve yara-
lıları özel olarak hedef alan bu 
saldırıların, tıp etiğinin, ulus-
lararası insani hukukun ve insan 
hakları hukukunun doğrudan 
ihlali anlamı taşıdığına dikkat 
çekti.  

DTB’nin açıklamasında, bir-
çok ülkenin kendi yargı sistem-
lerinde şiddet önleme program-
larına yer verme gereksinimini 
giderek daha fazla duymaya 
başladığına, bununla birlikte 
şiddeti önleme ve yönteme ala-

nının hâlâ birçok güçlükle yüz 
yüze olduğuna işaret edildi. Şid-
detle ilgili veri bildiriminin ol-
mayışı ya da yetersizliği, şiddeti 
önleme programlarına ve şiddet 
mağdurlarına yönelik destek 
hizmetlerine yeterli yatırım ol-
mayışı, var olan şiddet karşıtı 
yasaların uygulanmaması gibi 
faktörler söz konusu güçlükler 
arasında sayıldı.  

Şiddetin çok boyutlu ve ön-
lenebilir bir toplum sağlığı so-
runu olarak sürdüğünü kabul 
eden ve hekimlerin gerek birer 
rol modeli olarak, gerekse şiddet 
mağdurlarının bakımı ve des-
teklenmesi açısından önemli 

rolü olduğunu vurgulayan DTB, 
açıklamada bu küresel sorunla 
mücadelede taşıdığı kararlılığa 
da vurgu yaptı.  

DTB, üyelerine şiddetin ön-
lenmesi konusunda hükümetin 
her kademesindeki siyasal ve 
kamusal mevki sahiplerinin eği-
tilmesi ve kendilerine tavsiye-
lerde bulunulması önerisinde 
bulunurken, hükümetlere de şid-
det için elverişli koşulların oluş-
masına yol açabilecek hakka-
niyetsizlik ve eşitsizlikleri or-
tadan kaldırarak sosyal adaleti 
yaygınlaştırma çağrısında bu-
lundu. Sosyoekonomik, eğitsel 
ve sağlıkla ilgili altyapıların ve 

fırsatların oluşturulması ve ge-
liştirilmesi, sağlığın sosyal be-
lirleyenlerine odaklanılması, 
düşmanca ve baskıcı kültüler 
tutum ve pratiklerin, cinsiyet, 
inanç, etnik köken, milliyet, si-
yasal bağlılık, ırk, cinsel yöne-
lim, toplumsal konum, hastalık 
ya da engellilik temelindeki her 
tür eşitsizliğin ve ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması ile faillerin 
cezasız kalmaması da DTB’nin 
hükümetlere yönelik çağrıları 
arasında yer aldı.  

Açıklamasının tam metnine 
http://www.ttb.org.tr/175yhwh 
bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ

DTB'nden sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklama 
Dünya Tabipler Birliği, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarına yönelik olarak giderek artan şiddetin, tıp etiğinin, uluslararası insani 
hukukun ve insan hakları hukukun doğrudan ihlali anlamına geldiğini bildirdi. 

İzmir Katip Çelebi Üniver-
sitesi Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde görevli 
Dr. Kadir Songür’e jiletle sal-
dırarak ağır yaralayan sanığın 
yargılandığı davanın ilk du-
ruşması 10 Şubat 2020 tari-
hinde İzmir 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde gerçekleştirildi. 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Sinan Adıyaman, TTB 
Merkez Konseyi üyesi Dr. Mü-
betcel İlhan, İzmir Tabip Odası 
Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz, 
İzmir Tabip Odası Genel Se-
kreteri Dr. Lütfi Çamlı, An-
talya, Aydın, Çanakkale, De-
nizli, Manisa Tabip Odası’ndan 
temsilciler, sağlık meslek ör-
gütlerinin temsilcileri, çok sa-
yıda hekim ve sağlık çalışanı 
Dr. Kadir Songür’e destek ver-
mek amacıyla duruşmaya ka-
tıldı.    

Duruşma sonrası adliye çı-
kışında, İzmir Tabip Odası ta-
rafından bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Si-

nan Adıyaman burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de çok 
üzücü olayların üst üste ya-
şandığını belirterek, genel ola-
rak şiddetin arttığını, sağlık 
alanında ise daha fazla arttığını 
söyledi. Sağlık sistemindeki 
sorunların hekimlere  ve diğer 
sağlık çalışanlarına şiddet ola-
rak yansıdığını belirten Adı-
yaman, sistemdeki sıkıntıların 
biran önce düzeltilmesi, sağ-
lıkta şiddet yasasının bir an 
önce çıkarılması gerektiğini 
vurguladı. Adıyaman, bu ko-
nuda siyasi partilerle çeşitli 
görüşmeler yaptıklarını belir-
terek, sağlıkta şiddete yol açan 

uygulamaları içeren Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’ndan vaz-
geçilmesi gerektiğini kaydet-
ti. 

Dr. Kadir Songür’ün annesi 
Dr. Nergiz Songür de yaptığı 
konuşmada, “Bizler sağlıkçı 
olarak hastalarımızın hayatla-
rını kurtaran kişileriz, bizleri 
karşınızda görmeyin, bizler sü-
rekli sizin yanındayız ve sizleri 
yaşatmak için görevimizin ba-
şındayız, sağlıkta şiddet sona 
ersin” dedi. Dr. Nergiz Songür, 
sürecin en başından bugüne 
kadar bize destek olan ve ya-
nımızdan hiç ayrılmayan İzmir 
Tabip Odası’na, TTB Merkez 

Konseyi Başkanı Prof. Dr. Si-
nan Adıyaman’a, diğer illerden 
gelen tabip odaları temsilcile-
rine, sağlık meslek örgütleri 
temsilcilerine, sendika temsil-
cilerine ve sağlık çalışanlarına 
teşekkür etti. 

Büyük Beyaz Miting’e 
davet 

Sağlık meslek örgütlerinin 
temsilcileri daha sonra İzmir 
Tabip Odası’nda bir basın top-
lantısı düzenleyerek 15 Mart 
2020 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirilecek Büyük Beyaz 
Miting’e çağrı yaptılar. 

Sağlık çalışanlarından Dr. Kadir Songür’e destek

Tıp Dünyası  
ANKARA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Kadir Songür’e jiletle 
saldırarak ağır yaralayan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Şubat 2020 tarihinde İzmir 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. 

2019 yılı Mart ayında, Bornova 
Mevlana Mahallesi Yunus Emre 
Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) 
sopalarla saldırarak, ASM’de görev 
yapan hekimleri darp eden kişilerin 
yargılandığı dava sonuçlandı. İzmir 
Tabip Odası (İTO), saldırganlara 
ceza yağdığını duyurdu.  

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu 
tarafından takip edilen dava sonu-
cunda, sanıklara farklı eylemler 
nedeniyle çok sayıda ceza verildi. 
Cezalar paraya çevrilmedi ve erte-
lenmedi. 

Sanıklardan biri, farklı mağdur-
lara yönelik, yaralama, hakaret ve 
kamu malına zarar verme suçla-
rından  ayrı ayrı 3 yıl 3 ay; 1 yıl 2 
ay; 1 yıl; 6 ay; 1 yıl ve 6 ay hapis 
cezası olmak üzere toplamda 7 yıl 
2 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Bir diğer sanık, farklı mağdurlara 
yönelik, yaralama, tehdit ve kamu 
malına zarar verme suçlarından 
ayrı ayrı 1 yıl; 1 yıl; 9 ay ve 6 ay 
hapis cezası olmak üzere toplamda 
3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Bir sanık da farklı mağdurlara 
yönelik yaralama suçlarından ayrı 
ayrı 1’er yıl olmak üzere toplamda 
2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

ASM’ye sopalarla 
saldıranlara  
ceza yağdı



15 Mart 2020 tarihinde sağlık alanında 
yaşanan şiddete dikkat çekmek amacıyla 
Büyük Beyaz Miting düzenleme hazır-
lığında olan sağlık meslek örgütü tem-
silcileri, sağlıkta şiddetin önlenmesi çağ-
rısıyla siyasi partilere de bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi.  

Sağlık meslek örgütlerinden temsilciler 
23 Ocak 2020 tarihinde HDP Eş Baş-
kanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli 
ile bir görüşme yaptılar. 24 Ocak 2020’de 
AKP Grup Başkanı Mehmet Naci Bos-
tancı ile görüşen sağlık meslek örgütü 
temsilcileri, 27 Ocak’ta CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 4 Şubat 
2020’de de İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener ile biraraya geldiler.  

Görüşmelerde sağlık alanında giderek 
artan şiddet bunu yaratan nedenler ve 
çözüm önerilerinin yanı sıra sağlık ala-
nında yaşanan çeşitli sorunlar ele alındı. 
Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri 
15 Mart 2020 tarihinde sağlık alanında 
yaşanan şiddete dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenecek Büyük Beyaz Miting ve 
bu süreçte gerçekleştirilecek etkinlik 
programı hakkında da bilgi aktardılar. 
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Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı 
ortak mücadele kararı alan sağlık meslek 
örgütleri 31 Ocak 2020 tarihinde basın 
toplantısı düzenleyerek 15 Mart 2020 ta-
rihinde gerçekleştirilecek Büyük Beyaz 
Miting’e çağrı yaptı.  

Açıklamaya, Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Sinan Adıyaman, Türk Dişhekimleri 
(TDB) Birliği Başkanı Prof. Dr. Atilla 
Stephan Ataç, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı 
Gönül Erden ve Genel Sekreteri Dr. Pınar 
İçel, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
(SHUD) Başkanı Fikri Akbin, Türk Psi-
kologlar Derneği (TPD) Yönetim Kurulu 
Üyesi Ercan Başal, Ankara Veteriner He-

kimleri Odası (AVHO) Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri 
ve Teknikerleri Derneği (Tüm-Rad Der) 
Ankara İl Başkanı Ali İpekli katıldılar.  

Ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıya-
man, dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık 
çalışanlarının emeğinin bu kadar değer-
sizleştirilip, böylesi fiili ve sözlü şiddete 
maruz bırakılmadıklarını belirterek, hiçbir 
ülkede sağlık çalışanlarının öncelikli ta-
lebinin sağlıkta şiddetin engellenmesi ol-
madığını kaydetti.  

Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların 
sağlık çalışanlarının üzerine yıkılamaya-
cağını belirten Adıyaman, sağlıktaki ölüm-
cül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak 
yasal düzenlemeler yapılıncaya ve sağlık 
çalışanlarının önerdiği önlemler alınıncaya 
kadar sağlık meslek örgütleri olarak mü-

cadeleyi hep birlikte yükseltmeye kararlı 
olduklarını söyledi.  

Adıyaman, bu amaçla Türkiye’nin 81 
ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye 
olan olmayan tüm sağlık çalışanları, genci 
yaşlısı, atama bekleyeni emekilisi, her 
branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, 
eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, 
sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğ-
rencisi binlerce kişiyle birlikte; 15 Mart’ta 
Büyük Beyaz Miting’de Ankara’da ola-
caklarını bildirdi. 

Tıp Dünyası  
ANKARA

Siyasi partilere sağlıkta 
şiddete karşı birlikte 

mücadele çağrısı

Türk Tabipleri Birliği, Türk 
Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası, Tüm Radyoloji Teknis-
yenleri ve Teknikerleri Derneği, 
Sosyal Hizmet Uzmanları Der-
neği, Türk Psikologlar Derneği 
ve Ankara Veteriner Hekimleri 
Odası’nın yanı sıra Devrimci 
Sağlık İş Sendikası ve Veteriner 
Hekimler Derneği de mitinge 
destek veren sağlık örgütleri 
arasında yer alıyor.

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri 15 Mart 
2020 tarihinde gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı.  

Tıp Dünyası  
ANKARA

15 Mart’ta, Ankara’da  
Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz!

Türk Tabipleri Birliği ve tabip 
odalarının 14 Mart’a giderken yü-
rütecekleri eylem ve etkinlik takvimi 
açıklandı. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm 
yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar 
sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme 
Günü” ilan edilen bu tarihte iş bı-
rakma ile sona erecek olan eylem 
ve etkinlik takvimi kapsamında, sağ-
lıkta şiddete karşı 15 Mart’ta Anka-
ra’da Büyük Beyaz Miting gerçek-
leştirilecek.  

Tabip odaları yöneticileriyle 11 
Ocak 2020 tarihinde Ankara’da bi-
raraya gelen Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) Merkez Konseyi, “Şiddetsiz 
Bir Sağlık Ortamında, Emeğimizin 
Karşılığını Alarak Hekimlik Yapmak 
İstiyoruz” talebiyle TTB’nin 2020 
Manifestosu’nu açıkladı. Buna göre, 
başta artan şiddet olmak üzere sağlık 
alanında yaşanan sorunlara dikkat 
çekmek üzere, Nisan ayının sonuna 
kadar çeşitli eylem ve etkinlikler 
gerçekleştirilecek.  

Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldö-
nümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek 

ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” 
ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile 
sona erecek olan eylem ve etkinlik 
takvimi kapsamında, sağlıkta şiddete 
karşı 15 Mart’ta Ankara’da Büyük 
Beyaz Miting gerçekleştirilecek.  

Sağlıkta şiddet sona erene, bu ko-
nuda somut ve inandırıcı adımlar 
atılıncaya kadar sürdürülecek mü-
cadele kapsamında, “Sağlıkta Şiddeti 
Önleme Günü” olan 17 Nisan’da 
“Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da 
Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” 
talebiyle iş bırakma - GöREV eylemi 
gerçekleştirileceği duyuruldu.  

Şiddetsiz bir sağlık ortamında, emeğimizin karşılığını alarak

15 Mart’ta, sağlıkta şiddete karşı Büyük Beyaz Miting’de, Ankara’dayız! Sağlıkta şiddet sona erene, bu 
konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm 
yıldönümü olan ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan ettiğimiz 17 Nisan’da “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak 
Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” diyerek G(ö)REV’de olacağız!

Tıp Dünyası  
ANKARA

3 Mart 2020 
Şehir Hastaneleri İle 
İlgili Eylem ve 
Etkinlikler 
 
8 Mart 2020 
Dünya Kadınlar 
Günü’nde “Kadın 
Hekimler de Size 
Rağmen Hekimlik 
Yapmak İstiyoruz” 
açıklamaları 
 

15 Mart 2020 
Beyaz Miting (Ankara) 
 
11 Nisan 2020  
Basın Açıklaması 
TTB’nin Önerdiği 
“Sağlıkta Şiddete Karşı 
Yasa” Kabul Edilsin 
 
17 Nisan 2020 
Sağlıkta Şiddete Karşı 
İş Bırakıyoruz

Hekimlik yapmak istiyoruz!

Eylem programı: 
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Tabip Odası Başkanları, 15 
Mart Pazar günü Ankara’da ger-
çekleştirilecek Büyük Ankara 
Mitingi’ne çağrı yaptı. Tüm he-
kimleri, sağlık çalışanlarını, sağ-
lıkta şiddete karşı olan tüm ke-
simleri 15 Mart’ta Ankara’ya 
davet eden Tabip Odası Baş-
kanları, “Sağlıkta yaşanan so-
runların sorumlusu biz değiliz. 
Güvenli koşullarda, şiddetin ol-
madığı ortamlarda, emeğimizin 
karşılığını alarak çalışmak, iyi 
hekimlik yapmak istiyoruz” me-
sajı verdiler.  

İstanbul, Ankara, İzmir, An-
talya, Diyarbakır ve Bursa Tabip 
Odası Başkanlarının Tıp Dünyası 
aracılığıyla yaptıkları çağrılar 
şöyle:  

Prof. Dr. Funda 
Obuz 
İzmir Tabip Odası 
Başkanı  

15 Mart’ta kalabalık bir hekim 
grubu ile Ankara’da olmak isti-
yoruz ve bunun için çalışmala-
rımıza başladık. Sağlıkta gün-
demi oluşturan en önemli konu 
sağlıkta şiddet. Bununla ilgili 
çalışmalarımızı paylaşıyoruz, 
yürüttüğümüz faaliyetleri akta-
rıyoruz meslektaşlarımıza. İz-
mir’de pek çok hekime şiddet 
olayı yaşandı. Saldırıya uğrayan 
bir hekim arkadaşımızın mah-

kemesi geniş bir kamuoyu oluş-
turdu, sanık tutuklu yargılanıyor. 
Yaralanan bir başka hekim ar-
kadaşımıza saldıranlar da büyük 
cezalar aldılar. Biz hekimiz, iyi 
hekimlik yapmak istiyoruz ve 
buna engel olan politikalardan 
vazgeçilmesini istiyoruz; tale-
bimiz bu kadar basit aslında… 
Şiddetsiz bir ortamda, kendi 
mesleğimizi yapmak, insanca 
yaşayacak ücret almak istiyoruz. 
İzmir Tabip Odası olarak hem 
15 Mart’a, hem 17 Nisan’a tüm 
meslektaşlarımızı davet ediyo-
ruz. 

Prof. Dr. Pınar Saip 
İstanbul Tabip Odası 
Başkanı   

Sağlıkta yaşanan sorunların 
sorumlusu biz değiliz. Sağlıkta 
yaşanan bütün sorunları dile ge-
tirmek için tüm sağlık örgütleri 
ve sağlık çalışanlarıyla birlikte 
Ankara’da olacağız ve bir an 
önce bu sorunların giderilmesi 
için taleplerimiz yükselteceğiz. 
Güvenli koşullarda, şiddetsiz 
bir ortamda, emeğimizin karşı-
lığını alarak çalışmak, iyi he-
kimlik yapmak istiyoruz. Türk 
Tabipleri Birliği’nin dile getirdiği 
talepleri haykırmak üzere 15 
Mart’ta buluşuyoruz, tüm mes-
lektaşlarımızı, sağlık çalışanla-
rımızı 15 Mart’ta Ankara’ya da-

vet ediyoruz.  

Dr. Güzide Elitez 
Bursa Tabip Odası 
Başkanı 

Mesleki değerlerimizi savun-
mak, sağlıkta yaşanan şiddete 
dur demek, hekimliği onuru-
muzla yapabilmek, meslektaş-
larımızla tek yürek tek ses ol-
mak üzere 15 Mart’ta Büyük 
Hekim Buluşması'nda Anka-
ra’dayız.  

Prof. Dr. Vedat 
Bulut 
Ankara Tabip Odası 
Başkanı  

Sağlık çalışanları olarak 2018 
yılında günde 30 sözel ve 5 fi-
ziksel şiddet olarak karşılaştı-
ğımız sağlıkta şiddet olgusu 
2019 yılı Ekim ayı istatistikle-
rinde toplamda 19.200 rakamını 
aştı. Yani bir yıl içerisinde yüzde 
50’nin üzerinde artış gösterdi. 
Daha önemlisi Sağlık Bakanlı-
ğı’nın bu verileri resmi yazış-

malarla isteyen Ankara Tabip 
Odası’nın bu talebini yanıtsız 
bırakmasıydı. Hükümetin kötüye 
giden her olayda istatistiki ra-
kamları saklamak, şeffaflığı yok 
etmek gibi bir alışkanlığı var. 
Gelecek planlamalarını yaparken 
güven duyduğumuz TÜİK ve-
rileri enflasyondan, sağlık veri-
lerine her alanda yanlış bilgi-
lendirmeler içeriyor. Kamuoyu 
yoklamalarında TÜİK en az gü-
venilen kurumlar arasına itildi. 
Bunun nedeni hükümetin artık 
güvenilirliğini yitirecek düzeyde 
kendini karanlıklarda gizleme 
telaşı olarak ortada duruyor.  

Çok defalar sağlıkta şiddeti 
önlemek için sunduğumuz öne-
riler göz ardı edildi. “Sağlıkta 
Şiddet Yasası” TBMM’ye geti-
rilmek istenmiyor. Bu konuda 
yaygın eğitimden örgün eğitime, 
yazılı ve görsel basın denetim-
lerinden kamuoyunu bilinçlen-
dirme etkinliklerine her alanda 
öneriler paketimiz hükümetin 
elinde bulunmaktadır. Sağlıkta 
şiddetin önlenmesinde ayakla-
rının geri basmasının açık ve 
tek bir nedeni vardır. Popülizm 
ve eğitimli insanlara karşı kom-
pleks içerisinde bulunan hükü-
met, liyakat yerine biatı, eği-
timlilik yerine cehaleti, geçine-
bilecek ücret politikaları uygu-
lamak yerine fakirliği körükle-
mektedir. Fakirlik ve cehalet oy 
kaynağı olmuş bir siyasi partinin 
bu sorunları düzeltmek yerine 
daha derinleştirdiğini gözlem-
liyor ve tarihe not düşüyoruz.  

Sağlıkta şiddetle ilgili önlemler 
alınıncaya kadar demokratik 
kitle meslek örgütü olarak, 6023 
sayılı yasanın bize verdiği hakla, 
mücadelemiz sürdürülecektir. 
Bu nedenle tüm sağlık çalışan-
larını 15 Mart tarihinde Beyaz 
Miting’e çağırmaktayız. 17 Ni-
san tarihinde iş bırakma görevini 
tüm Türkiye’de yerine getire-
ceğiz. 15 Mart günü ‘’Beyaz 
Miting’’le artık kar yeryüzünden 
göğe yağacak, Ankara’yı beyaza 
boyayacağız. Umudun ve barışın 

rengine beyaz katmak isteyen 
tüm sağlık çalışanlarıyla omuz 
omuza Ankara’da buluşacağız. 

Dr. Mehmet Şerif 
Demir 
Diyarbakır Tabip Odası 
Başkanı  

Emeğimizin karşılığını aldı-
ğımız barışçıl ve şiddetsiz bir 
sağlık ortamı içinde; nitelikli, 
eşit, parasız, ulaşılabilir ve ana-
dilinde sağlık hizmeti için 15 
Mart’ta Ankara’da Beyaz Mi-
ting’de olacağız! 

Prof. Dr. Nursel 
Şahin 
Antalya Tabip Odası 
Başkanı  

Şiddetsiz ve sömürüsüz bir 
yaşam için eşitlik ve özgürlük 
için biraradayız, mücadeleden 
geri durmayacağız.  

Ankara’yı beyaza boyayacağız!

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ

Tabip Odası Başkanları, tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını 15 Mart’ta Ankara’ya çağırıyor: Sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu biz 
değiliz! Başta şiddet olmak üzere sağlıkta yaşanan tüm sorunları dile getirmek için 15 Mart’ta Ankara’da olacağız. Ankara’yı beyaza 
boyayacağız! 



Sağlıkta şiddet durdurulmalıdır 
başlıklı basın açıklaması yapmak 
isteyen sağlık emekçileri An-
kara’da polis saldırısına uğradı. 
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 
14 Mart’a giderken “Hekimlik 
Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri 
kapsamında Tüm Türkiye’de 
sağlıkta şiddete karşı basın açık-
lamaları gerçekleştirildi. 

Ankara’da 17 Ocak 2020 
Cuma günü Dışkapı Hastanesi 
Acil servis önünde sağlık hiz-
metini aksatmayacak şekilde 
“Sağlıkta Şiddet Durdurulma-
lıdır” başlıklı basın açıklaması 
için biraraya gelen TTB, Ankara 
Tabip Odası (ATO), Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası (SES) yöneticileri, üyeleri 
ve sağlık çalışanları Anayasa’nın 
34. maddesine aykırı şekilde 
polis tarafından engellendiler. 

Tüm şehirlerde aynı anda ya-
pılan açıklama hastane başhe-
kiminin onayına rağmen Anka-
ra’da polis şiddetiyle karşılandı. 
Polisin sağlık emekçilerine sert 
müdahalesinin ardından dört kişi 
gözaltına alındı. 

Ellerinde “Sağlıkta Şiddet 
Sona Ersin!" yazılı dövizlerle 
polis şiddetiyle karşılaşan sağlık 
emekçileri ifade özgürlüklerinin 
engellenmesini kınayarak göz-
altına alınan arkadaşlarının ser-
best bırakılmasını beklediler. 

Gözaltına alınan aktivistlerin 

serbest bırakılmasının ardından 
basın açıklaması ATO’da yapıl-
dı. 

Açıklamaya, TTB Merkez 
Konseyi üyesi Dr. Selma Gün-
gör, ATO başkanı Dr. Vedat Bu-
lut, Yönetim Kurulu üyesi Dr. 
Gülgün Kıran, SES Ankara şube 
eşbaşkanları Hüsnü Yıldırım ve 
Rona Temelli katıldı. Açıklama 
öncesinde yapılan sert müda-
haleyi kınayan ATO Başkanı 
Dr. Vedat Bulut “Görülüyor ki 
sağlıkta şiddet sadece vatandaş-
lardan, bireylerden gelmiyor 
emniyet teşkilatından, valilikten, 
güvenlik güçlerinden de geliyor” 
dedi. 

Türkiye’nin her şehrinde bu 
açıklama yapılabilirken burası 
Ankara denilerek engellenmesini 
eleştiren Dr. Bulut sözlerini “An-
kara’da Anayasa, kanunlar farklı 
değildir. Valiliğin OHAL döne-
minden kalan emir yazısı ka-
nunların yasaların üstünde de-
ğildir. Bunu zaman içinde öğ-
renecekler bu alçakça işlemin 
sorumluları yargı önüne çıkarı-
lacaktır. Bugün kendini emin 

zannedenler yarın iktidarlarının 
da güçlerinin de sonsuz oldu-
ğunu ve sorumsuz olduklarını 
sanmasınlar. Bu konuda Tabip 
Odası olarak gerekli mercilere 
başvuracağız” dedi. 

Türkiye’nin her yerinde 
eş zamanlı açıklamalar 

Aynı gün, İstanbul, İzmir, Ada-
na, Antalya, Balıkesir, Bursa, 
Denizli, Diyarbakır, Gaziantep-
Kilis, Manisa, Muğla, Tekirdağ 
ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
“Sağlıkta Şiddet Durdurulma-
lıdır” açıklamaları gerçekleşti-
rildi. 

Açıklamalarda sağlıkta şiddet 
sona erene bu konuda somut ve 
inandırıcı adımlar atılıncaya ka-
dar mücadelenin sürdürüleceği, 
her ayın 17’sinde yeniden yapı-
lacak çağrılarla “Sağlıkta Şiddeti 
Önleme Günü” olan 17 Nisan’da 
“Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya 
Da Biz Sağlık Sistemini Dur-
duracağız!” talebiyle iş bırakma 
- GöREV eylemi gerçekleştire-
ceğimizi bir kez daha duyurul-
du.

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ

14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında Tüm Türkiye’de sağlıkta şiddete karşı basın açıklamaları 
gerçekleştirildi. Ankara’da açıklamayı gerçekleştirmek isteyen sağlık emekçileri polisin saldırısına uğradı.

Antalya Adana

İzmir

Ankara

Muğlaİstanbul
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Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın 30 yıllık aktivist ve emekçisi, hekim mücadelesinin yorulmaz 
isimlerinden Dr. Ali Özyurt yaşamını kaybetti. Özyurt’u, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tabip Odası 
önünde düzenlenen törenlerde, yüzlerce meslektaşı gözyaşları içinde uğurladı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Yüksek Onur Kurulu üyesi, TTB 
ve İstanbul Tabip Odası’nın 
(İTO) 30 yıllık aktivist ve emek-
çisi Dr. Ali Özyurt, tedavi gör-
mekte olduğu İstanbul Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nde, 16 Ocak 
2020 tarihinde yaşamını kaybetti. 
Dr. Ali Özyurt, 17 Ocak 2020 
Cuma günü İstanbul’da düzen-
lenen törenlerin ardından, 500 
Evler Mezarlığı’nda toprağa ve-
rildi. 

Hekimliğinin yanı sıra yazar, 
edebiyatçı kimliğiyle de tanınan 
Dr. Ali Özyurt’un genç yaşta 
aramızdan ayrılışı büyük üzüntü 
yarattı. Dr. Ali Özyurt’u son 
yolculuğuna yüzlerce kişi uğur-
ladı. Dr. Ali Özyurt için ilk tören 
17 Ocak 2020, Cuma günü 
11.00’da Cerrahpaşa Tıp Fakül-
tesi bahçesinde yapıldı.  

Ardından uzun yıllar emek 
verdiği, her kademesinde görev 
aldığı İTO önünde bir tören dü-
zenlendi. Törene, Dr. Ali Öz-
yurt’un ailesi, eşi Dr. Hazan 
Özyurt’un yanı sıra çok sayıda 
meslektaşı, uzun yıllar görev 
yaptığı Siyami Ersek EAH’den 
çalışma arkadaşları, çeşitli siyasi 
parti ve kitle örgütlerinden bir-
likte mücadele yürüttüğü arka-
daşları katıldı. Törende dostları 
Dr. Ali Özyurt’un ardından ko-
nuşmalar yaptılar, onun sevdiği 
şiirleri seslendirdiler. 

Adıyaman: Onu çok 
arayacağız  

TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Sinan Adıyaman burada 
yaptığı konuşmada, “Ali hepi-
mize dokundu. Hem örgüte, hem 
bireysel olarak tek tek bizlere 
dokundu. Hasta yatağında bile 
etkinlikler organize etti. Daha 
3 ay önce çok önemli bir toplantı 
düzenledik. Hasta yatağında ‘ben 
duruma el koydum’ dedi ve öyle 

büyük katkı sundu ki, insanlar 
o toplantıyı ayakta izledi. Onu 
çok arayacağız, ona layık olmaya 
çalışacağız” dedi. 

Çerkezoğlu: Demokrasi 
mücadelesinde                   
sen hep                                 
olacaksın 

İTO Yönetim Kurulu’nda ve 
TTB Yüksek Onur Kurulu’nda 
birlikte görev yaptığı TTB İkinci 
Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, 

“Sevgili Ali seni unutmayacağız! 
Bilesin ki, bu ülkede demokratik 
hekim hareketi var olduğu sü-
rece; hekimler yoksul halkın, 
mağdurların, ötekileştirilenlerin, 
ezilenlerin yanında saf tuttuğu 
sürece; tabip odaları emekten, 
demokrasiden, özgürlükten ve 
barıştan yana tutum almaya de-
vam ettiği sürece bu mücadele-
nin bir yerinde sen de olacaksın!” 
diye konuştu. 

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar 

Saip de, “Ali çok özel bir in-
sandı. Herkese değen, dokunan, 
umut veren biriydi. Onun ener-
jisi, yaşamı, bize öğrettikleri 
unutulmayacak. O hem bir sıra 
neferiydi hem de bir liderdi, 
bize yol gösteren. İstanbul Tabip 
Odası’nın en mücadeleci insan-
larından biriydi. Onun bize açtığı 
yol, perspektif gelecekte de biz-
lere yol gösterecek” dedi. 

TTB eski başkanları Prof. Dr. 
Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Raşit 

Tükel ve Prof. Dr. Özdemir Ak-
tan, TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Dr. Samet Mengüç, TTB Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Taner Gören, İTO eski başkan-
larından Prof. Dr. Selçuk Erez, 
DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerke-
zoğlu, Dr. Nazmi Algan, Prof. 
Dr. Onur Hamzaoğlu, Dr. Ay-
şegül Tözeren, CHP İstanbul İl 
Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 
HDP Ankara Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu törende konuşma 
yapan isimler arasında yer aldı-
lar. 

İTO önündeki törenin ardından 
Dr. Ali Özyurt Gaziosmanpaşa 
Merkez Camisi’nde ikindi na-
mazını takiben 500 Evler Me-
zarlığı’nda toprağa verildi. 

TTB’ye ve hekim           
mücadelesine katkıları                
unutulmayacak 

TTB Merkez Konseyi, Dr. Ali 
Özyurt’un kaybı dolayısıyla yap-
tığı açıklamada, Yol arkadaşı-
mızı, TTB ve İstanbul Tabip 
Odası’nın (İTO) bütün kademe-
lerinde görev yapmış çok değerli 
bir aktivistimizi/meslektaşımızı 
yitirmenin büyük acısı içindeyiz. 
Başta ailesi ve yakınları olmak 
üzere tüm sevenlerine ve TTB 
camiasına başsağlığı diliyoruz. 
TTB’ye ve hekim mücadelesine 
katkıları unutulmayacak” ifade-
lerine yer verdi.

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ

Dr. Ali Özyurt 
 
1963 yılında İstanbul’da 

doğdu. İlk, orta ve lise eğiti-
mini İstanbul’da tamamladı. 
İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi’nde (1981-
1987) öğrenim gördü. 1987-
1989 yılları arasında İnebolu 
Sağlık Ocağı’nda mecburi 
hizmetini yaptı. 1989 yılında 
asistan olarak girdiği Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Siyami 
Ersek Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde halen anestezi 
ve rehabilitasyon uzmanı ola-
rak çalıştı. Okul yıllarında 

hayali olan halk sağlığı ala-
nında doktora unvanı aldı. 
Öğrencilik yıllarından itiba-
ren İstanbul Tabip Odası’nın 
her kademesinde ve TTB’nin 
çeşitli kademelerinde görev 
yaptı. Evli ve bir kız babası-
dır. Edebiyata ve medya/sos-
yal medya çalışmalarına özel 
ilgi duyan, TTB ve İTO’nun 
ilgili birimlerinde aktif faa-
liyet sürdüren Dr. Ali Özyurt, 
mesleki ve tabip odası faali-
yetlerini içeren anılarını “Söz 
Uçar Yazı Kalır” ve “Umu-
duna Yaşamak” adlı iki ki-
tapta toplamıştır. 

ALİ AĞITI 
-Ali Özyurt için- 

 
Dildar’a düş 
müydü Ali 
Neşe’sinden ayrı 
düştü 
Hazan oldu can 
yâreni 
Dostları nârına 
düştü 

 
Serdar Koç 

(16 Ocak 2020, 
Ankara) 

Dr. Ali Özyurt aramızdan ayrıldı 
Mart 2020
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Bilimsel bilgiler 
kliniğe 
ulaşamıyor 

- Akademisyenler ve 
öğrenciler birbirinden 
uzaklaşmakta ve mes-
leki sorunlarda aynı 
duyarlılığı göstereme-
mektedir.  

- Akademisyenlerin 
araştırmalarla ürettik-
leri bilgiler klinisyen-
lere ulaşmamaktadır. 

- Araştırmalar kli-
niklerde uygulamaya konulamamaktadır.  

- Akademisyenler kliniklere öğrenci götürdük-
lerinde kliniklerde hemşireler tarafından kabul 
görmemektedir. 

- Klinisyen hemşireler, akademisyen hemşirelerle 
birlikte çalışma yapmakta isteksiz davranmaktadırlar.  

- Öğrenciler klinikte çalışan hemşireler tarafından 
dışlandığı için yeterince eğitim alamamaktadırlar. 

- Örgütlenme bilinci gelişmiyor, meslekleşme 
gecikiyor.  

- Kliniklerde hasta bakım kalitesi azalıyor. 
- Birbirini meslektaş saymayan iki grup oluşu-

yor. 
- Akademisyenler klinisyenlerin sorunlarını bil-

miyor veya anlayamıyor.  
- Klinisyen hemşireler öğrenci eğitiminde öğ-

rencilere rol modeli olmuyor ve öğrencilere eğitim 
vermek istemiyor. 

- Bilimsel bilgiler kliniğe ulaşamadığı için kli-
nikteki hemşireler kendilerini yenilemiyor, mezun 
oldukları eski bilgilerle hasta bakımını sürdürüyor, 
bu onların ekip içinde güçsüz ve söz sahibi ola-
mamalarına neden oluyor. 

Sistemik sorunlara pratikte           
yaşananlar eklenince, sorunlar 
katmerleniyor 

 - Aynı kurumda olmadığınız zaman kliniğe ka-
bulde sorunlar yaşanıyor, misafir gibi gidiyorsunuz, 
adaptasyon problemi yaşanıyor. 

- Öğrenci kabulünde sorunlar oluyor.  
- Sistemde zaten sorunlar var. Sistemik sorunlara 

pratikte yaşananlar eklenince, sorunlar katmerleniyor.  
- İş yükü fazla olduğu için iş odaklı çalışılıyor, 

hocalar öğrencilere yeterince vakit ayıramıyor.  
- Öğrenci sayısı fazla, rotasyon var, öğrenciler 

çok sık değişiyor. Çok farklı öğrencilerle çalışınca 
adaptasyon sorunu oluyor.  

- Malpraktis kaygısı oluyor. Hasta şikâyetleri 
arttı. Bu nedenle hocalar öğrenciyi uygulamaya 
dâhil etmek istemeyebiliyorlar.  

- Altyapı sorunları etkili, akademisyen sayısı 
etkili. Hocalar kendi dersi dışında derslere girebiliyor, 
başka bir hastaneye geçebiliyor. Hastanenin sürekli 
çalışanı olmadığı için oradaki personelle ilişkisi 

olumsuz etkilenebiliyor.  
- Kişisel yaklaşımlar 

devreye giriyor. Gitti-
ğiniz yerde sürekli gü-
leryüzlü olmak, kendi-
nizi kliniğe kabul ettir-
mek gibi bir baskı al-
tında kalıyorsunuz. Bir 
yabancılaşma yaşanıyor.  

- İşleyiş için yürütül-
mesi gereken prosedür-
ler öğrencinin ya da ho-
canın kendi gayretine 
kalıyor. 

- Klinikten uzak kalma, sadece staj dönemlerinde 
gitme söz konusu olabiliyor. Bu durum, hasta pro-
filini ve hocaların durumunu da etkiliyor. Hem 
uygulamaya dâhil olmayı azaltıyor, hem de hocanın 
kendi profilini geliştirmesi açısından eksiklik oluyor. 
Sadece akademik çalışmalarla haşır neşir oluyor, 
hocanın pratik uygulama zenginliği açısından de-
zavantajlar yaratabiliyor.

Piyasa kurallarına 
göre işletim 

 Prof. Dr. Saadet Ülker 
de söz konusu maddeye; 
planın “Sağlık sistemin-
de hizmet sunucusu ve 
ödeyici rolleri, hizmet 
kalitesi, mali sürdürüle-
bilirlik, denetim, perfor-
mans başta olmak üzere 
daha etkin bir biçimde 
yerine getirilecek şekilde 

güçlendirilecektir” şek-
lindeki 590. maddesinin 
kaynaklık ettiğini hatır-
latarak, şöyle konuştu:  

“1982 Anayasası ile 
birlikte ülkemizde sağlık 
dâhil tüm hizmet sek-
törlerinde yürünen yol, 
üniversiteleri giderek 
azalan kamu kaynakları 
karşısında varlığını sür-
dürebilmek için piyasa 

ekonomisi kurallarını be-
nimser ve işleyişini de 
ona göre düzenler hale 
getirmiştir. Bu anlayış, 
11. Planda ‘Her alanda 
rekabet …’ ibaresiyle 
yaygın ve yerleşik bir 
dil olarak yerini almıştır. 
Sağlık alanında rekabet, 
daha açık ifadesiyle pi-
yasa kurallarına göre iş-
letim. Çok acı!” 

Tıp eğitiminin geleceğine darbe
Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda, üniversite hastanelerinin ve tıp eğitiminin geleceğini doğrudan etkileyecek bir 
maddeye yer verildi. Buna göre, uzun süredir neoliberal politikalarla kasıtlı bir şekilde borç krizi içerisine sokulan üniversite hastanelerinde, 
hastane ve eğitim-öğretim hizmetlerinin birbirinden ayrıştırılmasına yönelik bir düzenleme hazırlanması, 2019-2023 dönemine ait 5 yıllık 
plana dâhil edildi. Oysa, uygulama ve çalışma alanlarının birbirinden ayrı olmasının yarattığı problemler tıp dışındaki sağlık mesleklerinde 
yıllardır yaşanıyor. Bu alanlardaki akademisyenler, tecrübelerinden hareketle eğitimin niteliğinin etkileneceği, yabancılaşma yaşanacağı, 
çekinik uygulamaların artacağı uyarısında bulunuyor.  

Dünyada “sağlık reformu” ola-
rak nitelenen adımların önemli 
bir aşamasını oluşturan, Türki-
ye’de de “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı” ile karşılığını bulan 
“sağlık hizmetlerinin sunumu 
ve finansmanını birbirinden ay-
rılması” sürecinde, sıra uzun sü-
redir neoliberal politikalarla ka-

sıtlı bir şekilde borç krizi içerisine 
sokulan üniversite hastanelerine 
geldi. Üniversite hastanelerinde 
uygulama ve çalışma alanlarının 
ayrılmasına yönelik bir düzen-
lemenin hazırlanacağını, Tem-
muz 2019’da Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca 
yayımlanan 11. Kalkınma Pla-
nı’ndan öğrendik.  

Planın 590.4 no’lu maddesin-
de, “Üniversite hastanelerinin 

hastane işletmeciliği ayrıştırıla-
rak, eğitim ve öğretim hizmet-
lerinin etkin bir şekilde sunu-
muna imkan verecek şekilde yö-
netim, hizmet sunumu ve fi-
nansman yapısı itibarıyla sür-
dürülebilir bir yapıya kavuştu-
rulacaktır”  ifadelerine yer veri-
liyor. Oysa, uygulama ve çalışma 
alanlarının birbirinden ayrı ol-
masının yarattığı problemler tıp 
dışındaki sağlık mesleklerinde 

yıllardır yaşanıyor. Bu alanlar-
daki akademisyenler, tecrübele-
rinden hareketle eğitimin niteli-
ğinin etkileneceği, yabancılaşma 
yaşanacağı, çekinik uygulama-
ların artacağı uyarısında bulu-
nuyor. Söz konusu maddenin iç-
eriği uygulamaya konursa, ben-
zer sorunların tıp eğitiminde de 
yaşanacağını öngörmek zor değil.  

Başkent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü’nden Prof. Dr. Hayriye 
Ünlü, Ege Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Ebelik Bö-
lümü Dr. Öğretim Üyesi Üm-
mahan Yücel ile Türk Hemşireler 
Derneği eski başkanı ve Hacet-
tepe Üniversitesi Hemşirelik Fa-
kültesi Cerrahi Hastalıkları Hem-
şireliği emekli öğretim üyesi 
Prof. Dr. Saadet Ülker, konuyu 
Tıp Dünyası için değerlendirdiler. 

Tıp Dünyası 
ANKARA 

Prof. Dr. Hayriye Ünlü
Dr. Öğretim Üyesi 
Ümmahan Yücel

Prof. Dr. Saadet Ülker 
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez Konseyi, Kamu-Özel 
İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan 
şehir hastanelerinin, yetersiz ön 
hazırlık, mevzuata aykırı yetki-
lendirme, ihale komisyonlarınca 
eksik inceleme ve uygulamayı 
denetleyecek birimlerin kurul-
maması nedenleriyle kamu za-
rarına neden olduğu gerekçe-
siyle, Sayıştay’a suç duyuru-
sunda bulundu. Şikâyet dilek-
çesinde gerekli incelemenin ya-
pılarak, ihmali ve suiistimali 
bulunduğu tespit edilen ilgililer 
hakkında yargılama yapılması 
ve oluşan kamu zararının söz 
konusu ilgililerden tahsil edil-
mesi talep edildi. 

Hatırlanacağı gibi, Sayıştay 
tarafından Eylül ayında açıkla-
nan Sağlık Bakanlığı’na ait 2018 
yılı Denetim Raporu’nun geniş 
bölümü şehir hastanelerine ay-

rılmış, raporda şehir hastanele-
rine yapılan ödemelerin kayıt 
dışı kaldığı, kiralama işleminin 
uygun muhasebeleştirilmediği 
ve borcun gizlendiği, Sağlık Ba-
kanlığı’nın yasaya aykırı şekilde 
şirketlerin borcunu üstlendiği 
şeklinde tespitlere yer verilmiş-
ti. 

TTB Merkez Konseyi, Sayış-
tay Raporu’nda daha pek çoğu 
yer alan bu usulsüzlüklerle ilgili 
olarak, Sayıştay Denetim Yö-

netmeliği’nin “Kamu zararının 
tespiti” başlıklı 43. maddesine 
dayanarak suç duyurusunda bu-
lundu. Söz konusu madde, “yar-
gılamaya esas raporlar düzen-
lenirken kamu zararının tespiti 
ile kamu görevlilerine sorum-
luluk yöneltilmesinde aranan 
şartları” düzenliyor. Buna göre; 
“mevzuata aykırı karar, işlem 
veya eylem varsa” ve “mevzuata 
aykırı karar, işlem veya eylem-
den bir kamu zararı oluşuyorsa”, 

bu zararın oluşmasına neden 
olan kamu görevlilerinin belir-
lenmesi ve oluşan zarardaki il-
liyet bağlarının ortaya konulması 
gerekiyor. 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca’nın, 2020 Yılı Bütçe Ka-
nunu görüşmeleri sırasında yap-
tığı konuşmanın, şehir hastane-
lerine dair uygulamanın kamu 
zararına neden olduğunu doğ-
rular nitelikte olduğu da, TTB 
Merkez Konseyi’nin şikâyet di-

lekçesinde yer aldı. 
Suç duyurusunun gerekçeleri 

ana başlıklarıyla şöyle: 
- Sözleşmelerin özel hukuk 

hükümlerine tabi olmasının da-
yanak yasaya aykırı olması 

- Harcama yetkisinin mevzuata 
aykırılığı 

- Kamu hizmeti imtiyazı ve-
rilmesine karşın, özel usulüne 
tabi işlem yapılmaması 

- Paranın değeri analizi ya-
pılmaması nedeniyle kamu za-
rarına neden olunması 

- İhalelerde fizibilite raporunda 
belirlenen yaklaşık maliyetin 
üzerinde bedel belirlenmesi 

- Hastaneler için Çevresel Etki 
Değerlendirme yapılmaması 

- İhalelerde aynı hizmet için 
belirlenen bedeller arasında fahiş 
fark oluşması 

- Şehir hastaneleri kira öde-
melerinde oluşan kamu zararı 

- Mevcut hastanelerin kapa-
tılmasıyla nedeniyle kamu zararı 
oluşması

TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere 
yol açanlar hakkında suç duyurusu

Tıp Dünyası  
ANKARA

TTB Merkez Konseyi, kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastanelerinin, yetersiz ön hazırlık, mevzuata aykırı yetkilendirme, ihale 
komisyonlarınca eksik inceleme ve uygulamayı denetleyecek birimlerin kurulmaması nedenleriyle kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle, 
Sayıştay’a suç duyurusunda bulundu. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
ve İstanbul Tabip Odası (İTO) 
tarafından düzenlenen “Şehir 
Hastaneleri: Yalanlar ve Ger-
çekler” başlıklı sempozyum, 9 
Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da 
Şişli Belediyesi Nazım Hikmet 
Kültür ve Sanat Evi’nde ger-
çekleştirildi. 

Sempozyumun açılış konuş-
malarını TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıya-
man ve İTO Başkanı Prof. Dr. 
Pınar Saip yaptılar. Adıyaman 
konuşmasında Türkiye’de şehir 
hastaneleri ile ilgili sürecin nasıl 
geliştiğini aktardı. Şehir hasta-

nelerinin hizmet sunmaya baş-
lamasının ardından hem hasta-
lardan hem de sağlık çalışanla-
rından şikâyetler aldıklarını be-
lirten Adıyaman, Sayıştay Ra-
poru’nda da şehir hastanelerinde 
yaşanan usulsüzlüklere yer ve-
rildiğine dikkat çekti. Adıyaman, 
“TTB olarak şehir hastanelerinin 
kamulaştırılması taraftarıyız ve 
bu konudaki mücadelemize de-
vam edeceğiz” diye konuştu.   

Konuşmaların ardından Prof. 
Dr. Raşit Tükel’in kolaylaştırı-
cılığını üstlendiği,  Prof. Dr. 
Uğur Emek, Prof. Dr. Kayıhan 
Pala ve Dr. Bayazıt İlhan’ın ko-
nuşmacı olduğu “Türkiye’de Şe-
hir Hastaneleri Süreci” başlıklı 

panele geçildi.   
Sempozyuma öğle saatlerinde 

verilen arada konuya ilişkin bir 
de basın açıklaması gerçekleş-
tirildi. TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıya-
man, İTO Başkanı Prof. Dr. 
Pınar Saip ve İTO Yönetim Ku-
rulu üyesi Dr. Güray Kılıç’ın 

katıldığı basın toplantısında, şe-
hir hastaneleriyle ilgili iddialara 
ve gerçeklere yer verildi. 

Sempozyumun öğleden son-
raki bölümünde Dr. Bülent Na-
zım Yılmaz’ın kolaylaştırıcılı-
ğında, Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. 
Benan Koyuncu, Dr. Candan 
Coşkun, Dr. Ayşe Jini Güneş 

Keskin ve Dr. Nazan Aksaray 
tarafından Türkiye’de Şehir Has-
taneleri Deneyimleri paylaşıl-
dı. 

Sempozyumun son oturumun-
da yer alan Dr. Güray Kılıç’ın 
kolaylaştırıcılığındaki “İstan-
bul’da Şehir Hastanesi ve Ta-
şınması Beklenen Hastaneler 
Sorunu” başlıklı panele ise Dr. 
Ali Şeker konuşmacı olarak ka-
tıldı.  

Sempozyumun son bölümünde 
katılımcıların soru ve katkılarıyla 
forum yapıldı. Hekimler ve sağ-
lık çalışanlarından yoğun ilgi 
gören sempozyumu, çok sayıda 
katılımcı izledi.

Tıp Dünyası 
İSTANBUL

Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı
Sayıları 10’u bulan şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte, TTB’nin yıllardır bu konuda yaptığı uyarıların ve öngörülerinin doğruluğu da 
ortaya çıktı. TTB ve İTO, “Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu”nda şehir hastaneleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın 
iddialarına karşılık var olan gerçekleri bir kez daha kamuoyu ile paylaştı.
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Klinik Mikrobiyoloji ve 
İnfeksiyon Hastalıkları 
Derneği (KLİMİK) ilk kez 
29 Aralık 2019’da Çin’in 
Wuhan kentindeki bir 
deniz ürünleri ve canlı 
hayvan satan markette 
çalışan 4 kişide bulguları 
tespit edilen, hızlı 
yayılması ve ölümle 
sonuçlanabilmesi 
dolayısıyla bir anda 
dünyanın gündemine 
giren Yeni Koronavirüs 
hakkında merak edilenler 
için en güncel verilerle 
bilgi notu hazırladı.  

 

Yeni Koronavirüs nasıl 
ortaya çıktı? 

Yeni Koronavirüs ilk defa 29 
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan 
şehrindeki deniz ürünleri ve 
canlı hayvan satan bir markette 
çalışan 4 kişide ve aynı günlerde 
bu marketi ziyaret eden çok sa-
yıda kişide akciğer infeksiyonu 
(pnömoni) bulgularının tespit 
edildiğinin açıklanmasıyla gün-
deme gelmiştir. Hastalardan alı-
nan örneklerin incelenmesi so-
nucunda 7 Ocak’ta, hastalığa 
neden olan virusun SARS (2002) 
ve MERS (2012) gibi Korona-
virüs ailesinden olduğu anlaşıl-
mış ve virusa Yeni Koronavirüs 
2019 (2019-nCoV) adı veril-
miştir. 2019-nCoV genomunun 
SARS Koronavirüsuyla %70 

benzerlik gösterdiği bildirilmiş-
tir. 

Koronavirüsler insanlar ara-
sında hastalık yapabilen, bazı 
hayvan türlerinde (kedi, deve, 
yarasa) tespit edilebilen geniş 
bir virus ailesidir. Hayvanlar 
arasında dolaşan Koronavirüsler 
zaman içinde değişim göstererek 
insana bulaşma yeteneği kaza-
nabilirler ve böylelikle insan ol-
guları görülmeye başlar. Ancak 
bu virusların insanlar açısından 
tehdit oluşturması, insandan in-
sana bulaşma yeteneği kazan-
malarından sonra söz konusu 
olur. 2019-nCoV, Wuhan şeh-
rinde canlı hayvan marketini zi-
yaret edenlerde ortaya çıkmış, 
insandan insana bulaşma yete-
neği de kazanmış olan bir vi-
rustur. 
Hastalığın belirtileri 
nelerdir? 

Hastalık, 2-14 gün süren bir 
kuluçka süresinden sonra birden 
başlayan yüksek ateş (39 derece), 
öksürük ve nefes darlığı ile ka-
rakterlidir. Bazı hastalarda boğaz 
ağrısı ve burun akıntısının da 
olduğu görülmüştür. Hastalık 

genellikle orta-ağır bir klinik 
seyir göstermektedir. Ağır has-
talanan ve ölen kişilerin büyük 
kısmı ileri yaştaki (>65y), altta 
yatan hastalıkları (akciğer has-
talıkları, organ yetmezlikleri, 
kanser, diyabet, bağışıklık bas-
kılayan hastalıklar) olan kişi-
lerden oluşmaktadır. Genç sağ-
lıklı erişkinlerde hastalık nispeten 
hafif seyretmektedir. 
Hastalık nasıl bulaşır? 

Yeni Koronavirüsün, diğer 
Koronavirüsler gibi solunum 
salgıları ile bulaştığı düşünül-
mektedir. Hasta kişilerden ök-
sürük, hapşırık, gülme, konuşma 
sırasında çevreye saçılan virus 
içeren solunum salgısı damla-
cıkları, sağlam kişilerin muko-
zalarına temas ederek bu kişilerin 
hastalanmasına neden olur. Has-
talığın bu şekilde insandan in-
sana bulaşması için yakın temas 
(1 metreden yakın) gereklidir. 
Bugüne kadar 16 sağlık çalışa-
nının hastalarla temas sonucunda 
hastalandığı, hayvan marketini 
hiç ziyaret etmeyen kişilerde de 
hastalık geliştiği gösterilmiştir. 
Bu bulgular 2019-nCoV’nin in-

sandan insana bulaşabildiğinin 
göstergesidir. Ancak halen bu-
laştırıcılığın ne ölçüde olduğu 
bilinmemektedir. Salgının nasıl 
seyredeceğini belirleyen en 
önemli faktör virusün insandan 
insana ne kadar kolay bulaşa-
bildiği ve gerekli önlemlerin ne 
kadar başarıyla alınacağıdır. 

Bugünkü bilgiler ışığında 
2019-nCoV’nin gıdalarla (et, 
süt, yumurta vb) bulaşmadığı 
söylenebilir. 
Hastalıktan nasıl 
korunulabilir? 

Hastalıktan korunmak için bir 
aşı söz konusu değildir. Bu ne-
denle korunmada şimdilik en 
etkili yöntem virüsle (hasta ki-
şilerle) temas etmekten kaçın-
maktır. Bugün için ülkemizde 
hastalığın yayılması söz konusu 
olmadığından toplumda özel bir 
önlem alınmasına gerek yoktur. 
Ancak solunum yolu enfeksi-
yonu yapan çok sayıda virusun 
(grip, nezle virüsları vb.) insanlar 
arasında dolaşmakta olduğu kış 
aylarında sadece 2019-nCoV’tan 
değil, diğer tüm solunum virus-
larından korunmak için el te-
mizliğine dikkat edilmesi, temiz 
olmayan ellerin göz, ağız ve 
buruna götürülmemesi çok 
önemlidir. 

Hastalığın kaynağı olan 
Çin’den dünyanın diğer bölge-
lerine yayılmasını engellemek 
için Wuhan’da toplu taşıma araç-
ları kullanımı yasaklanmış, şe-
hirden giriş-çıkışlar durdurulmuş, 

maske kullanım zorunluluğu ge-
tirilmiştir. 
Acil ünitelerde ve 
hastanelerde infeksiyon 
kontrolü nasıl 
sağlanmalıdır? 

Mikroorganizmanın bulaşma 
dinamikleri henüz tam tanım-
lanmamış olmakla birlikte, salgın 
bölgesinden gelen ve uygun kli-
nik tablosu olan hastalarda şu 
infeksiyon kontrol önlemleri 
alınmalıdır: Hastanın en kısa 
süre içinde ayrı bir odaya (varsa  
hava yolu izolasyonu için uygun 
olan negatif basınçlı oda tercih 
edilmeli) alınarak cerrahi maske 
takması sağlanmalı, odanın ka-
pısı kapalı tutulmalıdır.  Hastaya 
bakım verecek sağlık çalışanları 
temas ve hava yolu izolasyon 
önlemlerine uymalı ve yüz-göz 
koruyucu kullanmalıdır. En kısa 
sürede yerel sağlık otoritelerine 
bildirim yapılmalıdır. 
Hastalığın tedavisi var 
mıdır? 

Bugün için Koronavirüslere 
etkili olduğu gösterilmiş ilaç 
yoktur. Bu nedenle hastalara şi-
kayetlerini azaltacak ve varsa 
bozulan organ fonksiyonlarını 
destekleyecek tedaviler veril-
mektedir.  Ülkemizde son 14 
gün içinde Çin’e bizzat seyahat 
etmiş olan veya seyahat etmiş 
biriyle yakın teması olan kişiler, 
ateş, öksürük, solunum sıkıntısı 
gibi belirtileri olursa mutlaka 
en yakın sağlık kuruluşuna baş-
vurmalıdırlar.

Yeni Koronavirüs hakkında bilgi notu

İran’da Koronavirüs vakala-
rının artışı ve hastalık dolayısıyla 
ölümlerin görülmesinin ardından 
Sağlık Bakanlığı’nı uyaran Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez 
Konseyi, “Kapımızdaki korona-
virüs tehlikesine karşı önlemler 
artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki 
koruyucu ekipman eksiklikleri 

giderilmelidir” açıklaması yap-
tı. 

İran’da çok sayıda enfekte kişi 
olmasının Türkiye’de bir takım 
ciddi önlemlerin alınmasını ge-
rektirdiğini bildiren TTB Merkez 
Konseyi, başta Sağlık Bakanlığı 
olmak üzere yetkili kurumların 
halkı hızlı, doğru ve tam olarak 
bilgilendirmesinin, paniğe neden 
olabilecek spekülatif haberlerin 

ve yanlış bilgilerin yayılmasının 
önüne geçeceğini hatırlattı. TTB 
Merkez Konseyi ayrıca, kişisel 
korunma önlemleri hakkında 
toplumun yaygın biçimde bilgi-
lendirilmesi amacıyla Sağlık Ba-
kanlığı’nın yerel yönetimlerle 
işbirliği yapmasını da önerdi.  

Sağlık kuruluşlarında koruyucu 
ekipman temininde sorunlar ya-
şandığı yönünde bilgiler bulun-

duğuna işaret eden TTB Merkez 
Konseyi, İran ile komşu illerden 
başlanmak üzere sağlık kuru-
luşlarında koruyucu tıbbi mal-
zeme ve ekipman stoklarının bir 
an önce yeterli hale getirilmesi 
gerektiğini dikkat çekti.  

Hastalığın tanısı acil olduğun-
dan etken virüsün tanısına yö-
nelik serolojik testlerin Hıfzısıhha 
Merkezi dışında üniversite has-

tanelerinin laboratuarlarında da 
çalışılabilmesine dönük düzen-
lemeler yapılması gerektiğini 
bildiren TTB Merkez Konseyi, 
sürecin izlenmesi ve kamuoyu-
nun bilgilendirilmesi amacıyla 
TTB bünyesinde bir uzman heyet 
oluşturulduğunu ve gereksinim 
durumunda her türlü tıbbi ve bi-
limsel yardıma hazır olunduğunu 
duyurdu. 

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Koronavirüs uyarısı 
TTB Merkez Konseyi, Koronavirüs tehlikesine karşı önlemlerin artırılması ve sağlık kuruluşlarındaki ekipman eksikliklerinin giderilmesini 
istedi. TTB bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun düzenli bildirilmesi amacıyla uzman bir heyet oluşturuldu. 

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ
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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 
17 Nisan’a kadar devam edecek 
olan eylem ve etkinlik takvimi kap-
samında 18 Ocak’ta başlattığı bölge 
toplantıları tamamlandı. Sırasıyla; 
Samsun, Manisa, Adana, İstanbul, 
Mardin ve Ankara’da gerçekleşti-
rilen Bölge Tabip Odaları Toplan-
tılarında, TTB Merkez Konseyi 
üyeleri tabip odaları yöneticileri ve 
hekimlerle buluştu. Toplantılarda, 
TTB Merkez Konseyi’nin “Hekim-
lik Yapmak İstiyoruz” talebiyle baş-
lattığı 14 Mart Eylem ve Etkinlik 
Programı, sağlık alanında giderek 
artan şiddet ve öne çıkan sorunlar 
konuşuldu.  

Karadeniz Bölge Tabip 
Odaları 

Karadeniz Bölge Tabip Odaları 
Toplantısı 18 Ocak 2020 tarihinde 
Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun, 
Trabzon, Ordu, Giresun ve Sinop 
Tabip Odaları yöneticilerinin katıl-
dığı toplantıda, TTB Merkez Kon-
seyi’ni Dr. Selma Güngör temsil 
etti.  

Ege Bölge Tabip Odaları 
Aynı gün Ege Bölge Tabip Odaları 

Toplantısı da Manisa’da gerçekleş-
tirildi. İzmir, Aydın, Muğla, Balı-
kesir, Çanakkale, Antalya, Isparta-
Burdur ve Manisa Tabip Odaları 
temsilcileri ile TTB İkinci Başkanı  
Dr. Ali Çerkezoğlu ve TTB Merkez 
Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan 
biraraya geldi.  

Güney İlleri Tabip Odaları 
19 Ocak 2020 tarihinde gerçek-

leştirilen Güney İlleri Tabip Odaları 
Toplantısı’na (GİTO) adana, Adı-
yaman, Gaziantep, Hatay, Kahra-
manmaraş, Mersin, Şanlıurfa Tabip 
Odaları yöneticileri katıldı. Adana’da 
gerçekleştirilen toplantıya TTB İkin-
ci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile 
TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ya-
şar Ulutaş katıldılar. 

Marmara Bölge Tabip 
Odaları 

Marmara Bölge Tabip Odaları 
Toplantısı 25 Ocak 2020 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. TTB 
Merkez Konseyi’ni İkinci Başkan 
Dr. Ali Çerkezoğlu’nun temsil ettiği 
toplantıya İstanbul, Bursa, Tekirdağ, 
Kırklareli, Çanakkale Tabip Odaları 

yöneticileri katıldılar.  

Doğu ve Güneydoğu Bölge 
Tabip Odaları 

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şan-
lıurfa, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak 
Tabip Odaları temsilcilerinin katıl-
dığı Doğu ve Güneydoğu Bölge 
Tabip Odaları toplantısı ise 26 Ocak 
2020 tarihinde Mardin’de yapıldı. 
Toplantıya TTB Genel Sekreteri 
Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve TTB 
Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis 
Yerlikaya katıldılar.  

İç Anadolu Bölge Tabip 
Odaları 

Bölge Tabip Odaları kapsamındaki 
son toplantı 2 Şubat 2020 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara, 
Eskişehir ve Aksaray Tabip Odaları 
yöneticilerinin katıldığı İç Anadolu 
Bölge Tabip Odaları Toplantısı’na 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Sinan Adıyaman katıldı. Sağlık 
alanında yaşanan sorunlara dikkat 
çeken ve TTB’nin eylem planı hak-
kında bilgi veren Adıyaman, tüm 
sağlık çalışanlarından ve meslek 
örgütlerinden de sağlıkta şiddetin 
önlenmesine yönelik eylemlere des-
tek vermelerini istedi.  

Tabip Odalarından 15 Mart’a katılım kararlılığı
Tıp Dünyası 

HABER MERKEZİ

Marmara Bölge Tabip Odaları

Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları

Güney İlleri Tabip Odaları 

İç Anadolu Bölge Tabip Odaları

2019 Nusret Fişek Hizmet Ödülü, Dr. Bülent Şık ve Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
tarafından Prof. Dr. Nusret 
Fişek anısına iki yılda bir 
verilen Nusret Fişek Halk 
Sağlığı Hizmet Ödülü bu yıl Dr. 
Bülent Şık ve Prof. Dr. Kayıhan 

Pala’ya verildi.  
15 Ekim 2019 tarihinde 
toplanan 2019 Nusret Fişek 
Hizmet Ödülü Seçici Kurulu Dr. 
Bülent Şık’ı; halkın sağlığını 
etkileyen kanserojenler, gıda 
güvenliği, beslenme 
konularında yürüttüğü bilimsel 

çalışma ve sonuçlarını 
kamuoyuyla paylaşma 
sorumluluğu göstererek 
yürüttüğü mücadele nedeniyle, 
Dr. Kayıhan Pala’yı, sağlığın 
piyasalaşmasına, termik 
santrallere ve hava kirliliğine 
karşı yürüttüğü mücadeleyi 

bilimsel temellere dayandırıp, 
içinde yer aldığı meslek örgütü 
ve diğer platformlarda bu 
kararların görünür olmasına 
sunduğu katkılar ve bu anlayışı 
süreklileştirmesi nedeniyle, 
2019 Nusret Fişek Hizmet 
ödülüne değer buldu.

Tıp Dünyası  
ANKARA



ASKIDA ABONELİK 
 

HEKİMLER GELECEKLERİNE  
SAHİP ÇIKIYOR! 

GELECEĞİN HEKİMLERİNE TOPLUM HEKİM 
DERGİSİ ABONELİĞİ  

HEDİYE ETMEK İSTER MİSİNİZ? 
 

Bir dergi size, bir dergi öğrencilere… 
Ayrıntılı bilgi için: 

http://www.ttb.org.tr/thnew/index.php/abone 
Tel: (0312) 231 31 79 (pbx) 



TIP VE UZMANLIK 
EĞİTİMİNDEKİ EROZYON 
DURDURULMALIDIR! 

Yanlış kurgulanmış bir sağlık 
sisteminin çözüm olarak bulduğu 
yöntemler de yanlıştan kurtula-
mıyor. Ülkemizde 122 tıp fakültesi 
kurulmuş olması da yıllık 15.000 
öğrenci kontenjanı açılması da 
sorunu çözmediği gibi derinleş-
tirmekten başka bir işe yaramıyor. 
Tıp eğitiminin ve hekim istihda-
mının bu tür masa başı hesapla-
malarla düzenlenmesi ise nitelik 
kaybı ve özgüven yitimine yol 
açıyor. Akademik kadrolardaki 
nitelik kaybı tıp ve uzmanlık öğ-
rencisi sayısındaki artışla birlikte 
yıllardır belli bir güven ve say-
gınlığa sahip ülkemiz hekimliğini 
zedelemeye devam ediyor. Uy-
gulanan tüketime dayalı sağlık 
sisteminin doğal sonucu olarak 
uzman hekim sayısı pratisyen he-
kim sayısını geçmiş, birkaç bölüm 
değiştirmeden uzmanlık eğitimini 
tamamlayan hekim neredeyse kal-
mamış durumda. Eğitim alanın-
daki bu tablonun sürdürülmesi 
mümkün değildir. Bu yanlış yol-
dan en kısa zamanda dönülmeli-
dir. 

DÜNYA BANKASININ 
“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
PROGRAMI” ÇÖKTÜ!  
EKONOMİK KRİZ 
KOŞULLARINDA SAĞLIĞI 
HAK OLARAK GÖREN 
YENİ BİR SAĞLIK 
SİSTEMİ ÖNERİYORUZ!  

Daha bugünden 13 milyon ki-
şinin hiç GSS kapsamına gire-
mediği ve 5 milyonu aşkın kişinin 
de 1 Ocak 2020 itibariyle prim 
borcu nedeniyle sağlık hizmetin-
den yararlandırılmadığı, günübirlik 
uygulamalarla milyonlarca kişinin 
geçici olarak oyalandığı; seçim 
propagandası dışında topluma ağır 
bir maliyet yükleyen şehir hasta-

nelerinin her yıl döviz kuruna 
göre artarak 2019 itibariyle yıllık 
14 milyar lira kira borcu bıraktığı; 
yıllık 120 milyon yurttaşın acil 
servislere akın ettiği, herkesin ne-
redeyse bir yıl içinde çekilmiş en 
az 2 adet tomografi ya da MR’a 
sahip olduğu ve bunun gerek ma-
liyetinden gerekse de sağlığına 
olan zararından bihaber olduğu; 
2002 yılında 18 milyar olan sağlık 
harcamalarının 2018 yılında 165 
milyar TL’ye çıktığı ve daha 
önemlisi 114 milyar TL’sinin ki-
şiler tarafından gerçekleştirildiği, 
her yıl artan sağlık harcamalarının 
neredeyse tamamının cepten ya-
pılan yani yurttaşın cebine bakan 
harcamalar olduğu bir sağlık sis-
teminin sürdürülebilir olmadığı 
görülüyor. Bu yanlışta ısrar yüksek 
gelir grubu dışında kalan on mil-
yonlarca yurttaşın sağlık hizmetine 
erişiminin iyice zorlaştığı, nitelikli 
bir sağlık hizmetine erişemeyen 
yurttaşların mağduriyetlerinin yanı 
sıra öfkelerinin de hekim ve sağlık 
çalışanlarına artarak yöneldiği bir 
sağlıkta yıkım programı olacaktır.  

HEKİMLER OLARAK 
EMEĞİMİZİN 
KARŞILIĞINI İSTİYORUZ!  

Bugün sağlık hizmetine ulaşı-
mın önündeki temel engel, bizzat 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 
finansman modelinin kendisi olup 
vergi, prim, ilave ücret, katkı-
katılım payı, tamamlayıcı sigorta 
diye devam eden “paran kadar 
sağlık” düzenidir. 

Türk Tabipleri Birliği olarak; 
nitelikli sağlık hizmeti, nitelikli 
tıp eğitimi ve bilimsel çalışmalar 
için;  iş güvencesini,  insancıl 
bir ücretlendirme yöntemini, tek 
işte çalışarak insanca yaşamaya 
yetecek ve emekliliğe yansıyan 
bir ücreti, mesleki gelişimi özen-
dirici ve destekleyici bir izin ve 
değerlendirme sistemini, makul 

çalışma saatlerini içeren bir ça-
lışma düzenini, sosyal ve ekono-
mik hakları demokratik bir bi-
çimde güvence altına alacak toplu 
sözleşme ve grev hakkını içeren 
sendikal hakları, her türlü şid-
detten arınmış, sağlıklı ve güvenli 
çalışma koşullarını, hastalarla gü-
vene dayanan insani ilişki orta-
mını tesis eden, hekimleri ceza-
landırmayı değil tıbbi hataları 
önlemeyi ve hastaların zararlarını 
derhal karşılamayı amaç edinen 
kamusal bir zarar karşılama ku-
rumunu içeren bir çalışma mo-
delini öneriyoruz. Kamuda bunun 
adı tam süre çalışmadır. Özel 
sektör hekim istihdamında da bu 
perspektifle hekim emeğinin her 
anlamda korunmasını sağlayacak 
düzenlemeleri yapmak mümkün-
dür. 

Hekimler dâhil bütün sağlık ça-
lışanlarının ekonomik ve sosyal 
haklarında bir iyileştirme sağlan-
ması gerektiğini, bunun için ön-
celikle; iş güvencesini ortadan 
kaldıran bütün sözleşmeli çalışma 
biçimlerine, sağlık hizmetini par-
çalamaya ilişkin hizmet satın 
alma ve taşeronlaştırma yöntem-
lerine, hasta başına pay vererek 
çalıştırmaya, zorla çalıştırmaya 
yönelik yasaların ve alt düzenle-
melerin ortadan kaldırılması ge-
rektiğini savunuyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği olarak, 
Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri, 
kurum hekimlikleri dâhil bütün 
hekimleri kapsayıcı bir biçimde; 
ek gösterge, özel hizmet tazminatı 
ve makam tazminatlarına ilişkin 
düzenlemelerde ücret artışlarını 
sağlayacak değişiklikler istiyo-
ruz. 

 Hekim ücretlerinin verdiğimiz 
hizmetin niteliği ile orantılı olarak 
ele alınmasını, performans - ciro 
kriteri olmadan ve emeklilikte 
de insanca yaşanabilir bir geliri 

sağlayacak ölçülerde yükseltil-
mesini, bunun için TBMM’de sı-
rasını bekleyen hekim ücret dü-
zenlemesi yasa tasarısının gün-
deme alınmasını,  öncelikle ka-
muda performans, özelde ciro 
kriterine tabi olmayan temel üc-
retin ülkemizde yaşanan yüksek 
enflasyon rejimi karşısında alım 
gücünü koruyacak biçimde dü-
zenlenmesini, emekli hekim ma-
aşlarındaki farklı uygulamaların 
ortadan kaldırılmasını ve hekim-
liğin her koşulda kamusal bir hiz-
met olma niteliği dikkate alınarak 
farklı sosyal güvenlik kurumu 
emeklisi hekimlerin kamu he-
kimleri ile aynı emeklilik hakla-
rına tabi olmasını talep ediyo-
ruz. 

Türk Tabipleri Birliği olarak; 
uzmanlık dernekleri, sağlık sen-
dika ve dernekleri ile birlikte; bu 
taleplerimizin kararlılıkla savu-
nulması için 14 Mart 2020 günü 
ülkemizin bütün illerinde ekip 
arkadaşlarımız sağlık çalışanları 
ile birlikte meydanlarda olacak 
o güne kadar bu süreci bütün 
sağlık kurumlarına taşıyacağız. 

Talep ve beklentilerimizin kar-
şılanması için aşağıdaki mücadele 
programı doğrultusunda bütün 
meslektaşlarımızla birlikte karar-
lılıkla bir kez daha haykırıyoruz: 
HEKİMLİK YAPMAK İSTİ-
YORUZ! 

ŞİDDETSİZ BİR SAĞLIK ORTAMINDA 
EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALARAK 

HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!



17 NİSAN 
15 MART15 MART
17 NİSAN 


