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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52
kişinin hayatını kaybettiği
bombalı saldırıların ardından
Reyhanlı’ya giden DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB yöneticilerinden
oluşan heyet gözlemlerini
paylaştı.

TTB heyeti Reyhanlı’daydı 
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp
Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Prof.
Dr. Gürcan Altun, cinsel istismar mağduru
3 çocuğu rıza vermedikleri nedeniyle
"zorla muayene" yapmadığı için
yargılandığı davada beraat etti.

"İyi Hekimlik" beraat etti
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gündem...

Dr. Bayazıt İlhan’ın 
yazısı sayfa 3’te

Takke Düşüren
Kahramanlar

Gezi direnişi sürüyor! 
Türkiye polis şiddetine ve hükümetin antidemokratik tutumuna karşı ayakta!
Sokaklar revire döndü, hekimler tüm yaralılar için seferber oldu.
Revirlere gaz atıldı, sağlık hizmeti verenler gözaltına alındı.

Gezi Direnişi’nde canla başla!
#direnhekimlik

Gezi Direnişi tüm
yurtta grevle birleşti

Hekimler ve
sağlık çalışanları
alanlardaydı

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin
çağrısıyla yurt genelinde onbinlerce
emekçi, doğaya, yaşama ve emeğe
sahip çıkarak, eşit, özgür,
demokratik bir ülke, iş güvencesi ve
insanca yaşam için 5 Haziran 2013
tarihinde greve gitti. Greve hekimler
ve sağlık çalışanları
oldukça kitlesel katılım
gösterdiler. 8-9

aHastanelere getirilen
eylemciler fişleniyor
mu?  12
aTTB, ‘biber gazı’
kullanımı ile ilgili bilgi
istedi 12
aDünya Tabipleri
Birliği’nden Başbakan’a
mektup 6
aGaz’ı kes demokrasiyi
aç! 6
aHekimlere gözaltı,
savaşta bile yapılmaz! 7

Sağlık Bakanı’ndan insani yardım için suç duyurusu!
Herkesin gözü önünde gerçekleşen yoğun biber gazı kullanımı, insanların bedenleri, evleri hedef alınarak gaz fişekleri fırlatılması, ölenler, gözünü kaybedenler,
kafatası kırılanlar, beyin kanaması geçirenler varken, hekimler, tıp öğrencileri sağlık hizmeti sırasında gözaltına alınırken, sağlık hizmeti verilen yerlere gazlı
saldırılar yapılırken ve yurttaşların sağlığını ilgilendiren bu kadar ihlaller yaşanırken susan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu en sonunda konuştu ve Gezi
Parkı eylemlerinde tüm yaralıların yardımına koşan hekimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın bu işareti üzerine Sağlık
Bakanlığı Denetçiliği Gezi Parkı’nda ilk yardım hizmeti sunduğu için İstanbul Tabip Odası’na soruşturma açtı. 10
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Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı TBMM
Genel Kurulu'nda kabul edilerek
yasalaştı.

Genel Sağlık Sigortası (GSS)
uygulamasında üç önemli deği-
şiklik dikkat çekiyor: Aylık geliri
asgari ücretin üçte birinden az
olan yurttaşlar, yoksulluklarını

Sosyal Güvenlik Kurumu’na is-
patlamak için evlerine giren mey-
ve sebzeden tezek mi odun mu
yaktıklarına kadar bir dizi bilgiyi
içeren utanç verici bir yoksulluk
testinden geçirilirken 5726 sayılı
Tanık Koruma Kanunu kapsa-
mındaki gizli tanıklar bu testten
muaf tutuluyorlar.

Yani, bundan böyle gizli ta-
nıklar aylık gelirleri ne olursa
olsun GSS primi ödemeden sağ-
lık hizmeti alabilecekler.

AKP Hükümeti’nin daha önce
büyük propagandalarla kaldırdığı

üniversite hastanelerindeki “hoca
parası” ise geri geldi. Üniversite
hastanelerinde, kişilerin tercihiyle
mesai saati dışında sağlık hizmeti
sunan öğretim üyesine ilave ücret
verilecek. 

Vakıf üniversiteleri ve özel
hastanelerde ödenen (vatandaşlar
tarafından “bıçak parası” olarak
tanımlanan) “ilave ücret” tava-
nına % 100 zam yapıldı. Yani,
özel hastanelere gitmek zorunda
kalan hastalar eskisinin iki katı
para ödemek zorunda kalacak-
lar.

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO)
toplantısı için Mersin’de bir araya
gelen Adana Tabip Odası, Adıyaman
Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip
Odası, Hatay Tabip Odası, Kahra-
manmaraş Tabip Odası, Mersin Tabip
Odası, Şanlıurfa Tabip Odası yönetici
ve üyeleri ile TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, TTB
Merkez Konseyi üyesi İsmail Bulca,
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı
ve TUS’a giren genç hekimlerin ka-
tılımı ile 7 Nisan 2013 tarihinde ya-
pılan ve ciddi adaletsizliklere yol
açan Yabancı Dil Seviye Belirleme
Sınavı (YDS) ile ilgili basın toplantısı
düzenlendi.

11 Mayıs 2013 tarihinde düzenle-
nen basın toplantısında konuşan TTB
Merkez Konseyi Genel Sekreteri
Bayazıt İlhan, “7 Nisan 2013 tari-
hinde yapılan Yabancı Dil Seviye
Belirleme Sınavı (YDS), pek çok
kuşku ve tartışmayı beraberinde ge-
tirmiştir. Tıpta Uzmanlık Sınavı’na
(TUS) girecek hekimlerin önemli
bir kısmının mağduriyetine yol açan,
geriye dönülemez ve telafisi mümkün
olmayan hak kayıplarına neden ola-
bilecek bu sınavın, 24 Nisan 2013

tarihinde TTB Merkez Konseyi’nin
ÖSYM’ye iletmiş olduğu görüşler
çerçevesinde yeniden değerlendiril-
mesi kaçınılmaz olmuştur” dedi.

Sınavın TUS’a umut bağlamış ya
da akademik olarak mesleğinde yük-
selmeye çalışan hekimler için pek
çok açıdan adaletsizliklere yol açtı-
ğına işaret eden İlhan sözlerini şöyle
sürdürdü: “YDS’de sorulan sorular
mesleki yabancı dili ölçmekten çok
uzak olmuş, hekimler gibi eğitimlerini
belli bir alanda sürdüren meslek
grupları açısından dezavantajlı durum
oluşturmuştur. Şüphesiz hekimlik
mesleği açısından yabancı dil bilgisi
önemlidir, ancak bunun daha çok
mesleki dil bilgisi üzerinden ve stan-
dardı oluşturulmuş sınavlarla değer-
lendirilmesi gerektiği açıktır. Aksi
durumda mevcut sınav bilim sınav-
larının ötesinde standardı ve ölçtüğü
dil bilgisi yönünden ayrı bir engele
dönüşmektedir. Türk Tabipleri Bir-
liği’nin girişimlerinden sonra ÖSYM
tarafından Eylül ayında yapılacak
TUS öncesi bir YDS sınavı daha
yapılması kararı açıklanmıştır. Şüp-
hesiz sorunun çözülmesi yönünde
bir adım olarak açıklansa da, bu
sınav 7 Nisan’da yapılan sınava ben-
zer biçimde yapılırsa sorunu çöz-
meyecek, daha da büyütecektir.”

Genel Sağlık Sigortası’nda değişiklik

Gizli tanık ve hastane
patronlarına nimet, 
vatandaşa külfet 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

"YDS mağduriyetinin takipçisiyiz” 
Tıp Dünyası

HABER MERKEZİ

YÖK, YDS sorularına
ilişkin inceleme başlattı

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 7 Nisan'da ilk kez uy-
gulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavındaki (YDS)
sorularının zor olduğuna dair şikayetleri değerlendirdiklerini
belirterek, "Bir çalışma grubu kurduk, bu soruları inceletiyoruz"
dedi. Özellikle sosyal medyada yapılan şikayetlerin kendilerine de
iletildiğini kaydeden YÖK Başkanı Çetinsaya, "Uzmanlarımıza şu
anda inceletiyoruz soruları. Akademisyen adayları, yüksek lisans
adayları da bu sınavlara girdikleri için sınavların kalitesi, derecesi,
zorluğu önemli. Bir çalışma grubu kurduk, bu soruları inceletiyoruz.
Tüm muhataplarımızla konuyu görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Evrensel Gazetesi’nin arşivinden alınmıştır.

Türk Hemşireler Derneği (THD) tarafından 12
Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle, 11
Mayıs Cumartesi günü “Toplumumuzun Sağlığı
ve Mesleğimizin Geleceği“ sloganıyla Ankara’da
miting düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen
hemşireler, Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirilen
mitingde ucuz işgücü yapılmak istenmelerine karşı
çıkarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini iste-
diler. Hemşirelerin eylemine Türk Tabipleri Birliği,
Türk Diş Hekimler Birliği, Türk Eczacılar Birliği,

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası,
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Der-
neği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve
Ankara Tabip Odası yöneticileri de destek verdi.

THD Genel Başkanı Saadet Ülker mitingde
yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda yapılan
düzenlemelerle hemşirelik mesleğinin, eğitiminden
çalışma koşullarına kadar büyük zararlara uğra-
tıldığını ifade ederek, "Hemşireler sağlık sisteminin
en ağır koşullarda çalışanlarından biri olduğu
halde hizmeti karşılığı aldığı ücret kabul edilemez
ölçülere inmiştir. Ağır çalışma koşullarının ve gü-
vencesizliğin ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi.

Hemşireler hakları için alana çıktı  
Tıp Dünyası
ANKARA 



Gerçeğin çıplaklığıyla ortaya çıktığı zamanlar ve bunu
zorlayan kahramanlar oluyor.

Daha önce de olduğunu hatırlıyoruz. Örnek mi, Başbakan’a
“Ananı da al git” dedirten çiftçi, eski Sağlık Bakanı’na “bu
halinle sana iş vermişiz, daha ne istiyorsun” dedirten görme
engelli yurttaş akıllarda. Onlar onurlu duruşlarıyla “beni
seviyorsan takla at” diyen Bakan’ın önünde takla atanlara ben-
zemiyorlardı.

Dikkat et, orada çok para var!
Biz hekimler için önemli bir andı. Yıllardır dikkat çekmeye

çalıştığımız sağlık hakkına kasteden, sağlığı piyasa kurallarına
terk eden sağlık politikalarının en yalın yüzünü Edirne’de üni-
versite öğrencisi genç bir kadın ortaya serdi. İlaca ulaşamadığını
anlatmaya çalışan kanser hastası genç kadın, karşısında eline
para tutuşturup “dikkat et orada çok para var” diyen, nobran
davranışlı, sadaka vererek yönetebileceğini düşünen bir Bakan
buldu. Ancak tüm Türkiye’nin önünde onurlu, sakin, kendinden
emin tavrıyla “hayatta çaresizliği yaşamamışsınız, ben dilenci
değilim” diyerek o Bakan’ın ve sistemin gerçek yüzünü o
kadar açık bir biçimde ortaya saçtı ki Sağlıkta Dönüşüm’ün ve
AKP’nin sağlığa, sosyal güvenliğe bakışının mahkum olduğu
andı. O anda takke düştü, kel göründü!

Bari o ağaca dokunmayın!
Çok geçmedi, İstanbul’da Taksim’de kentine, doğaya, öz-

gürlüklerine, yaşam biçimine sahip çıkan bir grup kahraman
ortaya çıktı. Taksim Gezi Parkı’nda sabahlayan bu gruba yönelik
sabah saat beşteki vahşi “şafak operasyonu” sadece Türkiye
değil tüm dünyanın nefretini üzerine çekti. Küçücük bir grup
insanın üzerine kontrolsüz bir şiddetle saldırılıyordu ve bir
köşede yığılıp kalmış direnişçi bir ağacın üzerindekileri öfkeyle
parçalayan polis memuruna “bari o ağaca dokunmayın” diyordu.
O anda da takke düştü kel göründü.

“Ustalık dönemi”nin ne olduğu, “ileri demokrasi”nin ne
olduğu tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

***
İnsanlar dayanamadılar, yarınları için, çocukları için, yaşam

hakkı için, su için, hava için, ekmek için, kentleri için bir şeyler
yapmaları gerektiğinin farkındalar.

Karşılarındaki polis şiddeti tüm dünyanın kanını dondursa
da insanlar vazgeçmeye niyetli değil. Kendilerini dikkate
almayan, “çok oy aldım, istediğimi yaparım” diyen bir iktidar
anlayışına karşı kendi varlıklarını ve taleplerini kabul ettirmeye
çalışıyorlar. Üstelik bunu en barışçıl, en yaratıcı, en sempatik
yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar.

Hekimler ve sağlık çalışanları da gaz yiyerek, kafalarına cop
yiyerek, gözaltına alınarak, ama yılmadan, ellerinden en iyi
gelen şeyi yaparak, sağlık hizmeti vererek onlara destek olu-
yorlar.

Hastaneleri satanlara itiraz var, dereleri satanlara itiraz var,
cennet kıyıları satıp nükleer santral yaptıranlara itiraz var,
güzelim dağları siyanürlü borularla deldirenlere itiraz var, ha-
yatlarına yatak odalarına kadar burnunu sokanlara, ne yiyip ne
içeceğini öğretenlere itiraz var. 

Belli oldu, bundan sonra yağma yok, direniş var!

Haziran 2013
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Takke Düşüren
Kahramanlar

Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından 29
Ocak 2013 tarihinde kürsüsünden alınıp medi-
koda görevlendirilen Türk Dermatoloji Derneği

Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, karara ilişkin
yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne yürüt-
menin durdurulması istemi ile açılan davada,
mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararı
verdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları
Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr.
Gürcan Altun, cinsel istismar mağ-
duru 3 çocuğu rıza vermedikleri
nedeniyle "zorla muayene" yap-
madığı için yargılandığı davada
beraat etti.

Edirne Adliyesi'nde 23 Mayıs
2013 tarihinde görülen duruşmaya,
Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk,
SES Genel Başkanı Dr. Çetin Er-
dolu, Adli Tıp Uzmanları Derneği
Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer,
TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem
Korur Fincancı, Kırklareli Tabip
Odası Başkanı Dr. Halil Muhacir,
Kırklareli Tabip Odası Genel Se-
kreteri Taner Pehlivan, İstanbul
Tabip Odası’nı temsilen Dr. Hü-

seyin Demirdizen, Edirne Barosu
temsilcileri, Edirne Tıp Fakültesi
öğrencileri, KESK Edirne Şubeler
Platformu, Edirne Kent Konseyi
Kadın Meclisi ile TTB Hukuk
Bürosu'ndan Avukat Ziynet Öz-
çelik katıldı.

Cinsel istismara uğrayan 3 kız
çocuğunun istemedikleri için mua-

yenesi yapmayan Prof. Dr.Gürcan
Altun hakkında “görevi ihmal ve
adli görevi kötüye kullanmak”
iddiasıyla 1 yıla kadar hapis iste-
miyle dava açılmış, "Etik İlkeler
doğrultusunda iyi hekimlik yap-
manın" yargılanması hekimlerin
ve sağlık meslek örgütlerinin tep-
kisine neden olmuştu.

Eskişehir Tabip Odası Hıfzıs-
sıhha Kurulu’ndan tasfiye edildi.
Eskişehir Tabip Odası tarafından
14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan
basın toplantısında, tasfiye kara-
rının, ‘Hıfzıssıhha Kurulu tara-
fından alınacak kararlara Eskişehir
Tabip Odası’nın halkın çıkarlarını
ve toplum sağlığını düşünerek
muhalefet edeceği’ gerekçesiyle
alındığı ifade edildi.

Eskişehir Tabip Odası Onur
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gaye
Usluer basın toplantısında yaptığı
konuşmada, Eskişehir Tabip Oda-
sı’nın sağlık alanındaki eşitsiz-
liklerin ortadan kalkması, nitelikli
ve parasız sağlık hizmeti verilmesi
için çaba harcadığını ifade ederek
şunları söyledi: “Eskişehir Tabip
Odası uzun yıllardan beri il Hıf-
zıssıhha Kurulu’nda temsil edil-
miştir. Bu temsiliyet bugüne kadar

ya günün tabip odası başkanları
ya da tabip odası yönetim kuru-
lunun görevlendirdiği bir hekim
tarafından sağlanmıştır. Uzun yıl-
lardan beri süregelen bu uygulama,
Hıfzıssıhha Kurulu’nun yapısında
yasal bir değişiklik olmamasına
karşın il Halk Sağlığı Müdürlüğü
imzalı bir resmi yazı ile bu kurulda
yer almak üzere serbest çalışan
bir hekimi görevlendirmesi isten-

miştir. İşçilerin işe giriş için al-
maları zorunlu olan raporların üc-
ret paralı (ücret karşılığı) hale ge-
tiren, bu haliyle alınacak raporların
sağlık açısından da birçok hatalı
bildirimlere de yol açacağını ifade
eden görüşümüz kimi yetkililer
tarafından kabul edilmemiştir. Bu
nedenle tabip odasının bu kuruldan
tasfiyesine karar verilmiştir.”

Tıp Dünyası
EDİRNE

"İyi Hekimlik" beraat etti

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Tıp Dünyası
ESKİŞEHİR

Prof. Dr. Ertan Yılmaz hukuk mücadelesini kazandı

Toplum sağlığını
öncelemek ‘tasfiye’ edildi

Dr. Bayazıt İlhan
TTB MK Genel Sekreteri

gündem...
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) he-
yeti, DİSK, KESK ve TMMOB
başkanları ile birlikte Reyhanlı ve
Antakya’da acıları paylaştı, savaş
karşıtı mücadeleyi büyütme çağrısı
yaptı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Özdemir Aktan, İstanbul
Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.
Ali Çerkezoğlu ve Hatay Tabip
Odası Başkanı Dr. Selim Matkap,
Hatay-Reyhanlı’ya giderek, şehri
fiziken ve ruhen parçalayan bom-
baların patlatıldığı mekanlarda in-
celemelerde bulundu, ölen yurt-
taşlarımızın taziye evlerine giderek
başsağlığı diledi.

Ardından Reyhanlı Devlet Has-
tanesi ziyaret edilerek, Başhekim
Dr. Alpay Özkaya ile Reyhanlı’da
yaşananlardan sonra sağlık hiz-
metlerinde aksama yaşanıp yaşan-
madığı, yaralıların durumu ve he-
kimler ve sağlık çalışanlarının ya-

şadıkları sıkıntılar değerlendirildi.
Görüşmede, hekimlerin çok ağır
şartlarda hizmet sunmakta oldukları,
patlamalardan sonra her afet duru-
munda olduğu gibi insanların kenti
terk etme eğilimine girdiği bölgeye
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının
normalden daha fazla yöneldikleri
ve bunu gönüllü yaptıkları ifade
edildi. Ziyaret esnasında ise ilçede
çalışan tüm hekimlerin, Reyhanlı
ve hatta Hatay halkıyla aynı psi-
kolojiyi paylaştığı; yani umutsuz,
karamsar ve yaşam enerjilerinin
ellerinden alınmış olduğu gerçeği
ile karşı karşıya kaldıkları gözlen-
di.

Türk Tabipleri Birliği tarafından,
gerek başhekime gerekse halen
hastane acilinde görevi başındaki
hekimlere “her zaman yanlarında
olunacağı, sorunlarının duyurulması
ve çözülmesi konusunda çaba har-
canacağı ifade edildi. TTB heyeti,
ağır yaralı Dr. Adil Sünger’i tedavi
gördüğü hastanede ziyaret etti. 

“Reyhanlı için yastayız”
Antakya’da tüm emek ve meslek

odaları, TTB, DİSK, KESK ve
TMMOB başkanları ile birlikte 16
Mayıs Perşembe günü ise “Reyhanlı
için yastayız” eylemi yaptı. TTB
Merkez Konseyi Başkanı Dr. Aktan
eylemde yaptığı konuşmada, “Rey-
hanlı için yasta ama barış için dim-
dik ayaktayız” diyerek, AKP hü-
kümetinin Ortadoğu’da savaşları
destekleyen politikalarının ve halk-
ları birbirine düşüren, mezhep ça-
tışmasına zemin hazırlayan söylem
ve etkinliklerinin faturasını Rey-
hanlı’daki masum halka çıkarmaya
hakkı olmadığını ifade etti. Savaş
karşıtı mücadelenin ülkenin her
yanına taşınması gerektiğini ve
güçlü, etkili ve savaş politikalarını
durduracak bir savaş karşıtı kam-
panyaya ihtiyaç olduğunu söyleyen
Dr. Aktan, savaşın ve çatışma or-
tamının bir halk sağlığı sorunu ol-
duğunu, toplum sağlığı için de
barış talebinin savunucusu olacak-
larını vurguladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde
52 kişinin hayatını kaybettiği
bombalı saldırıların ardından
Reyhanlı’ya giden Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK), Kamu Emekçileri Sen-
dikaları Konfederasyonu
(KESK), Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği (TMMOB)
ve Türk Tabipler Birliği (TTB)
yöneticilerinden oluşan heyet
gözlemlerini 29 Mayıs 2013 ta-
rihinde TTB’de düzenlenen basın
toplantısıyla paylaştı.

Basın toplantısına DİSK Baş-
kanı Kani Beko, KESK Başkanı
Lami Özgen, TMMOB Genel
Sekreteri Hakan Genç ve TTB
Merkez Konseyi II. Başkanı Dr.
Gülriz Erişgen katıldı. DİSK
Başkanı Kani Beko tarafından

yapılan açıklamada, “DİSK,
KESK, TMMOB ve TTB heyeti
olarak, neredeyse savaşın bir
cephesi haline getirilmiş olan
Hatay’ın, ziyaretimiz boyunca
duyduğumuz ‘barış’ çığlığını
tüm Türkiye emekçilerine an-
latma ve aktarma ile sorumlu
olduğumuz noktasında görüş bir-
liğine varılmıştır. Örgütlerimiz
halkların savaşa karşı tepkilerini
birleştirme sorumluluğuyla ha-
reket etmeye kararlıdır” denil-
di.

Öte yandan TTB, psikolojik
destek konusunda durum analizi
yapmak üzere ilk gözlem ekibini
Reyhanlı’ya yolladı. Heyetin
gözlemleri ve değerlendirmele-
rine www.ttb.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

A Haber kanalında Selin On-
gun’un sunuculuğunu yaptığı “Bi
Sormak Lazım” programına konuk
olarak katılan Star gazetesi yazarı
Hakan Albayrak Hatay ve özellikle
Reyhanlı’da görev yapan hekimler
hakkında ağır ithamlarda bulun-
du.

Hakan Albayrak “polisin baskı-
sıyla otopsi raporunun değiştirildiği”
iddiasını dile getirdi, ancak bu ki-
şilerin kimler olduğunu açıklamadı.
Yine Hakan Albayrak hekimleri

ayrımcılık yapmakla itham etti, he-
kimlerin değiştirilmesi için giri-
şimlerde bulunduklarını ve bazı
hekimlerin bu yolla yerlerinin de-
ğiştirildiğini iddia etti.

Yayıncı kuruluşa Türk Tabipleri
Birliği tarafından cevap hakkının
kullanılması talebinde bulundu an-
cak bu hak henüz kullandırılmadı.

Hekimleri zan altında bırakan
yayına dair TTB, RTÜK’e şikayet
başvurusu yaptı.

Hatay Tabip Odası tarafından
yapılan açıklamada ise sağlık çalı-
şanlarının ve sağlık idarecilerinin
gece gündüz demeden, her türlü

zorluğa rağmen özveriyle çalıştığı
vurgulanarak şöyle denildi: "Bizler
insanları Alevi Sünni, Müslüman
Gayri Müslim, Türk veya değil,
hatta suçlu ve suçsuz diye de ayır-
mayız. Sağlık hizmetinin gereği
ne ise eldeki olanaklar çerçevesinde
ve aciliyetine göre bir sıralama ile
onu yaparız. Bugüne kadarki uy-
gulamalarımız hep böyle olmuştur.
Bundan sonra da böyle olmaya de-
vam edecektir".

Açıklamada,  Albayrak'ın Rey-
hanlı ve Reyhanlı halkına dönük
kabul edilemez ve gerçekle hiçbir
bağı olmayan yorumlarına tepki

gösterilerek şu ifadelere yer verildi:
“Öncelikle kendisinin hiçbir ay-
rımcılığa maruz kalmadan bir Psi-
kiyatri uzmanına muayene ettire-
bileceğimizi iletmek isteriz. Diğer
yandan zaten acımızın bunca yoğun
olduğu bugünlerde, televizyon ka-
nalına çıkıp bölgedeki alevi dok-
torlar Sünni Suriyeli sığınmacılara
bakmıyorlar iddialarının yalan, hiç-
bir şekilde gerçekle bir bağı olma-
dığını, bunu en iyi bilenlerin de
kendi vatandaşlarımız ile Suriyeli
sığınmacılar olduğunu tüm Türkiye
kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Ga-
zeteci müsveddelerinin bu tarz yo-

rumlarına da itibar edilmemesi ge-
rektiğini tekrar hatırlatırız. Ayrım-
cılık yaptığını iddia ettiği isim lis-
tesini derhal ilgili makamlara ve
Hatay Tabip Odası’na iletmesi ha-
linde gerekli soruşturmanın da ya-
pılarak, ayrımcılıkla bizlerin de
mücadele edeceğimizi tüm kamuo-
yu ile paylaşmak isteriz. Gerçekle
hiçbir şekilde örtüşmeyen bu id-
dialarla ilgili olarak ayrı ayrı Halk
Sağlığı Müdürümüzden, İl Sağlık
Müdürümüzden ve Sayın Hatay
Valimizden gereken duyarlılık ve
açıklamayı beklediğimizi basın ara-
cılığı ile iletmek isteriz.”

TTB, Hakan Albayrak’ın çirkin iddialarına ilişkin RTÜK’e şikayette bulundu
Tıp Dünyası

HABER MERKEZİ

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

“Ortadoğu’ya dair hiçbir stratejik derinlik Reyhanlı’da öldürülen yurttaşlarımızdan değerli olamaz!” 

Hatay’ın sesini tüm Türkiye’ye,
Türkiye’nin dayanışmasını 

Hatay’a taşıyacağız

TTB heyeti Reyhanlı’daydı
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Masum Yaqubi 1967 doğumlu, Afganistan uy-
ruklu, Eskişehir’de yaşayan kadın mülteci. 30
Nisan 2013 tarihinde kalp krizi tanısıyla acilen
Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne yatırıldı, 2
Mayıs günü Kardiyoloji bölümünde koroner
anjio yapılan hastanın bypass olması gerektiğine
karar verildi. Aynı hastanenin Kalp ve Damar
Cerrahisi bölümüne devredilen hastanın ameliyat
hazırlıklarına başlandı ancak bu süreçte hastane
idaresi Masum Yaqubi’nin mülteci olduğu için
SGK kapsamında olmadığını, hastane döner ser-
mayesine 20.000 TL yük getireceğini bu nedenle
Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ameliyatının
yapılamayacağına karar verdi.

İlgili hekimler çıkış yolu olarak hastayı Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk
etti. Ancak aynı gerekçelerle Masum Yaqubi Tıp

Fakültesi’nde de ameliyat edilmedi.
Sonuç olarak kalp ameliyatı olması gereken

ve hayati tehlikesi bulunan Masum Yaqubi evine
gönderildi. Şimdi Masum Yaqubi Birleşmiş Mil-
letler Türkiye Ofisi’nden gelecek yanıtı bekliyor. 

Eskişehir Tabip Odası tarafından 6 Haziran
2013 tarihinde konu ile ilgili bir basın toplantısı
düzenlendi. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr.
Bülent Nazım Yılmaz basın toplantısında yaptığı
açıklamada, “2013 yılında Türkiye’de böyle bir
sağlık sistemi vardır. Sosyal güvencen yoksa
cebinde paran yoksa hayati tehliken olsa bile
evine gönderilirsin. Eskişehir Tabip Odası olarak
böyle sağlık sistemi, böyle üniversite hastanesi
olmaz olsun diyoruz. Başta Sağlık Bakanı olmak
üzere tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu
hastayı bir maliyet hesabına evine yollayan
hastane yöneticilerinin bir an önce görevden
alınmalarını ve haklarında idari işlemlerin bir
an önce başlatılmasını talep ediyoruz” dedi.

1Sağlıkta Dönüşüm Programı, bu prog-
ramın uygulamaları ve en son uygu-

lamaya geçirilen Kamu Hastane Birlikleri
sürecinde gerek birlik içinde yer alan has-
taneler arası, gerekse birlik dışına geçici
ve kalıcı görevlendirmeler yaşanmaktadır.
Çalışanlar nerede çalışacaklarıyla ilgili
olarak sürekli belirsizlik içindedir. "İş ve
İşyeri güvencesi" kalmamıştır. Tüm sağlık
çalışanları olarak bu güvencemizin sağ-
lanmasını istiyoruz.

2Performansa göre
çalışma sağlık hiz-

metinin niteliğini alabil-
diğine düşürmüş, çalışan-
ları baskısı altına almıştır.
Bu yetmiyormuş gibi, per-
formansa göre yapılan ek
ödemelerin "ödeme gü-

vencesi" ortadan kalkmıştır. Kaldı ki bu
ödemeler emekliliğe yansımamakta, gelecek
güvencesi sağlamamaktadır. Bizler, “per-
formans yerine, emekliliğe yansıyacak,
ödeme güvencesi olan ücret”, ücretlerimizin
vergi dilimi ile erimesine son verilmesini
istiyoruz.

3Özellikle Kamu Hastane Birlikleri
uygulaması sürecinde daha da artan

iş yükü, eksik kadro ile hizmet vermek

zorunda kalmamız, 56-65 saate varan haf-
talık mesailere neden olmakta, bizleri es-
nek-kuralsız, görev tanımı dışında çalışmak
zorunda bırakmaktadır. Nitelikli bir sağlık
hizmeti için standart kadro esaslarına uyu-
larak eksik kadroların tamamlanmasını;
çalışanların, görev tanımları dışında ki iş-
lerde çalıştırılmamasını, çalışanların es-
nek-kuralsız ve insan yaşamıyla bağdaş-
mayan biçimde çalıştırılmasına son veril-
mesini istiyoruz. Sağlıkta "taşeron" olmaz!
Bu nedenle taşeron çalıştırma biçimi ve
güvencesiz çalışma terk edilsin istiyoruz.

4Özel Sağlık Kurumlarındaki sağlık
çalışanları hem iş, hem ücret güven-

cesinden yoksun, günde 12 saate varan
sürelerle köle gibi çalıştırılmaktadır. Özel
Sağlık Kurumlarındaki sağlık çalışanlarının

iş ve gelir güvencesinin sağlanmasını, sen-
dikalar, meslek örgütü ve derneklerinin
bu konuda taraf olmasını istiyoruz.

5Sağlık Haktır! Herkesin sağlık hiz-
metine engelsiz erişimi sağlanmalıdır.

Oysa; sağlık hizmetine erişimin önünde
birçok bürokratik engel dışında, Genel
Sağlık Sigortası Primi'nden, her kademede
ödenmesi zorunlu katkı-katılım payı ve
ilave ücretler gibi parasal engeller mev-
cuttur. Bu engeller ve nitelikli bir sağlık
hizmetine ulaşamama, hizmeti alamayan-
larla sağlık çalışanlarını karşı karşıya ge-
tirmekte, sağlık çalışanına şiddet olarak
yansımaktadır. Sağlık hizmetine ulaşmanın
önündeki parasal engellerin, katkı-katılım
payı ve ilave ücretlerin kaldırılmasını is-
tiyoruz.

Tıp Dünyası
ESKİŞEHİR

Sağlık meslek örgütleri ‘Sağlık
Hakkı’ için imza kampanyası başlattı

Sağlık Hakkı Talepleri

Böyle sağlık sistemi, böyle hastane yöneticiliği, böyle tıp fakültesi olmaz!

Aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin
de (TTB) bulunduğu sağlık meslek ör-
gütleri, 22 Mayıs 2013 tarihinde Türki-
ye’nin her yerinde, talepleri ve sağlık
hakkı için imza kampanyası başlattı.
Toplanan imzalar daha sonra Sağlık Ba-
kanlığı’na iletilecek.

Konu ile ilgili, TTB (Türk Tabipleri
Birliği), TDB (Türk Dişhekimleri Birliği),
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası), DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci
Sağlık İşçileri Sendikası), THD (Türk

Hemşireler Derneği), Türk Ebeler Der-
neği, TÜM RAD DER (Tüm Radyoloji
Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği),
SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Der-
neği), Türk Psikologlar Derneği, TMRT
DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Tek-
nisyenleri Derneği) ve SÖZSEN (Sağlık
Çalışanlarının Sözü Sendikası) tarafından
20 Mayıs 2013 tarihinde TTB’de basın
toplantısı düzenlendi. 

Basın açıklaması metni, tüm katılımcı
sağlık meslek örgütleri adına TTB Merkez
Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan
tarafından okundu.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ



Dünya Tabipleri
Birliği’nden
Başbakan’a
mektup

Barışçıl
protestolara
yönelik
şiddeti
durdurun!
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İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'na
AVM yapılmaması ve parktaki
ağaçların sökülmemesi için tama-
men barışçıl olarak başlayan ve
tüm yurt geneline yayılan eylemlere
polis gaz bombaları, tazyikli su ve
plastik mermilerle müdahale etti. 

Tüm yurtta hekimler, tıp öğren-
cileri ve hemşiresinden ebesine
tüm sağlık çalışanları yaralılara
sağlık hizmeti vermeye çalıştı.

Taksim Gezi Parkı’nın yıkımına
karşı gelişen fiili halk direnişi ga-
zetemiz baskıya girdiğinde 14. gü-
nünü geride bırakırken polis şiddeti
sürüyordu. 

31 Mayıs günü itibariyle Türki-
ye’nin her yerinde Taksim Gezi

Parkı’nı savunmaya çalışan vatan-
daşlara yönelik polisin sınır tanımaz
saldırısı devam ederken, Türk Ta-
bipleri Birliği, yaşanan antidemo-
kratik uygulamaları, biber gazının
fütursuzca kullanımını, polis şid-
detini protesto ederek, tüm mes-
lektaşlarını işlerini güçlerini bırakıp
sokaklarda vahşice şiddete maruz
kalan vatandaşların yardımına koş-
maya çağırdı.

Hekimler olayların yaşandığı ilk
günden başlayarak büyük bir öz-
veriyle yaralıların yardımına koş-
tular, gerek hastanelerde gerekse
yoğun saldırıların olduğu bölgelerde
gönüllü sağlık hizmeti vermeye
çalıştılar.

Tüm yaralılara yardımcı olabil-
mek için seferber olan tıp fakültesi
öğrencilerinden, intörnüne, asistan

hekimine kadar tüm hekimler mü-
dahalelerin bulunduğu yerlerin çev-
resinde revirler kurdular.

Taksim Gezi Parkı direnişi sü-
recinde polisin kullandığı orantısız
ve bitimsiz şiddet pek çok vatan-
daşın ciddi şekilde ve hatta bazıla-
rının ölümcül şekilde yaralanmasına
yol açtı. Müdahalelerde 12 Haziran
2013 tarihli verilere göre 4 kişi
hayatını kaybederken, 55 kişi ağır
yaralandı. 1’i Ankara’da, 3’ü İs-
tanbul’da 1’i Eskişehir’de olmak
üzere 5 ağır yaralının durumu cid-
diyetini korurken, 10 kişi gözünü
kaybetti, 1 kişinin dalağı alındı.
Ankara Kızılay’da özel bir ders-
hanede çalışan 47 yaşındaki te-
mizlik işçisi 5 Haziran çarşamba
gecesi kalp krizi nedeniyle hayatını
kaybetti. İşçinin çalıştığı bölgedeki

yoğun gaz maruziyeti ile ilgisi ol-
duğu düşünülen olay hakkında  ise
incelemeler sürüyor.  Kamu hasta-
nelerine, özel hastane ve tıp mer-
kezlerine ve çatışmaların yaşandığı
alanlarda kurulan revirlere ise top-
lam 7478 kişi yaralı olarak baş-
vurdu. İçeride yaralılar ve doktorlar
var iken 02 Haziran 2013 gecesi
Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde
kurulan revire gaz bombası ile mü-
dahale edildi. Yoğun polis müda-
halesi nedeniyle çok sayıda yara-
lının bulunduğu Taksim Gezi Par-
kı’ndaki  revire 12 Haziran 2013
saat 03 sularında 5 adet gaz bombası
atıldı. 31 Mayıs itibari ile meydana
gelen olaylarda bir TTB Merkez
Konsey Üyesi ve Ankara Tabip
Odası Yöneticisi yaralandı.

Gezi parkı protestosuna güç ver-

mek ve hükümetin baskı politika-
larına karşı çıkmak için bir araya
gelen, yüzbinlerle ifade edilecek
kalabalıklara emniyet güçlerinin
müdahalesi çok sert oldu. Polis,
demokratik haklarını kullanan ey-
lemcilere yoğun biber gazıyla, ka-
falara, gözlere isabet eden gaz kap-
sülleri ve plastik mermilerle karşılık
verdi.

Tabip odalarından alınan bilgilere
göre yaralanmaların çoğu, tazyikli
suyun ölçüsüz biçimde insan bedeni
hedef alınarak kullanılması, biber
gazı kapsüllerinin eylemcilerin üze-
rine sıkılması, doğrudan hedef alı-
narak direkt fırlatılması ve plastik
mermilerin yakın mesafeden ateş-
lenmesiyle gerçekleşti. 

Gaz’ı kes demokrasiyi aç!

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Gezi direnişi sürüyor! 
Türkiye polis şiddetine ve hükümetin antidemokratik tutumuna karşı ayakta!
Sokaklar revire döndü!

Hekimler yaralıların yardımına koştu

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı
Dr. Cecil Wilson, TTB’den gelen
bilgilendirmeden sonra Başbakan
Recep Erdoğan’a bir mektup yazdı.
Mektupta Türkiye’deki yetkililer-
den orantısız güç kullanımının dur-
durulması istendi. Mektupta şu ifa-
delere yer verildi: “Size bu mektubu
tüm dünyada milyonlarca hekimi
temsil eden ve ülkelerin tabip bir-
liklerinin küresel federasyonu ko-
numundaki Dünya Tabipleri Birliği
(WMA) adına yazıyorum. Hastalar
ve hekimler adına hareket eden

WMA’nın amacı, tüm insanların
mümkün olan en üst düzey tıbbi
bakım, etik, eğitim ve sağlıkla
ilgili insan hakları standartlarına
ulaşmasıdır. Bu çerçevede WMA
örnek uygulamaların, tıp etiğinin
ve tıpta hesap verebilirliğin ulus-
lararası ölçekte yaygınlaştırılma-
sında temel rol oynamaktadır. Ay-
rıca kuruluş, tüm dünyada risk al-
tındaki hekimlere destek vermek-
tedir. 

Bu mektubun amacı, 27 Mayıs
günü İstanbul Taksim Gezi Par-
kı’nda barışçı biçimde başlayan
gösterilerle ilgilidir. Türk Tabipleri
Birliği (TTB) göstericilere karşı

uygulanan kaygı verici ölçülerdeki
aşırı şiddete dikkatimizi çekmiştir.
TTB tarafından verilen bilgilere
göre ayrıca Ankara’da, Adana, Es-
kişehir ve Gaziantep gibi diğer il-
lerde polisin göstericilere müda-
halesi sonucunda yüzlerce kişi ya-
ralanmış ve gözaltına alınmıştır.
Kaynaklarımıza göre yaralanma-
ların büyük bölümüne tazyikli su
ve gaz bombası yol açmıştır. WMA,
kalabalıkların kontrolünde ya da
gösterilerin önlenmesinde kulla-
nılan gaz bombası ve tazyikli su
gibi teknolojileri şiddetle kınamak-
tadır. Bu teknolojiler, insan hakları
ihlallerini kalıcılaştırma sonucunu

verecek şekillerde kullanılmakta,
kullanımda gerekenin çok ötesine
geçilmekte ya da özel durumları
olan nüfus kesimlerine uygulan-
maktadır. Dolayısıyla size, barışçı
gösterilere karşı aşırı güç kullanı-
mına derhal son verme, toplantı
ve ifade özgürlüğü hakkını güvence
altına alma çağrısında bulunuyoruz.
Ayrıca, aşırı güç kullanımı durum-
larıyla birlikte, gerek göstericilere
gerekse halktan kişilere kötü mua-
melede bulunduğu tespit edilen
görevlilerin yargı önüne çıkarılması
için bağımsız ve tarafsız bir araş-
tırma yürütülmesini talep ediyoruz.
İlginiz için teşekkür ederim.”

Fotoğraf: Dr. Seyfi Durmaz Fotoğraf: Dr. Seyfi Durmaz

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Fotoğraf: Gökçer Tahincioğlu
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Revirlere gaz atıldı, sağlık hizmeti verenler gözaltına alındı

Ankara’da Kızılay Meydanı ve
çevresinde 2 Haziran günü AKP
hükümetini protesto eden yurttaşlara
polis tarafından ölçüsüz şiddet içe-
ren müdahalede bulunuldu. Hızını
alamayan polis hiçbir biçimde kabul
edilemez şekilde yurttaşlara sağlık
hizmeti vermek için kurulan sağlık
noktalarına saldırdı, hekimler, tıp
öğrencileri, diş hekimleri ve sağlık
çalışanları, sağlık hizmeti sunarken
polisin fiziki şiddetine maruz kal-
dılar ve apar topar gözaltına alın-
dılar.

Hekimler ve sağlık çalışanları
her zamanki gibi büyük bir duyar-
lılıkla Kızılay Meydanı çevresinde
sağlık birimleri oluşturdu ve yara-
lılara tıbbi bakım vermeye çalıştılar.
İşte bu birimler Ankara’da polis
tarafından basıldı. Polis bu kapalı
alanları gaza boğdu. İçeride hastalar
vardı, yaralılar vardı, onlara yardım
etmeye, tıbbi bakım vermeye çalı-
şan hekimler vardı. YKM, Star-
bucks, Leman Kültür’deki sağlık
birimleri dağıtıldı. Nazım Hikmet
Kültür Merkezi’ndeki revir talan
edildi. 

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş
Hekimleri Birliği, Ankara Tabip
Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası ve Türkiye
Psikiyatri Derneği tarafından konu
ile ilgili 3 Haziran 2013 tarihinde
Türk Tabipleri Birliği’nde basın
toplantısı düzenlendi. Ortak açık-
lama metni ise Türk Tabipleri Birliği
Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ta-
rafından okundu. 

Polisin kalabalığın arasına gaz
bombaları yağdırdığını, nişan alarak
ve çok yakın mesafeden gaz kap-
süllerini insanların kafasına, gözüne,
gövdesine, koluna fırlattığını ve
plastik mermi kullanıldığını belirten
Bayazıt İlhan, yaralılara sağlık hiz-
meti sunan hekimlerin, diş hekim-
lerinin, hemşirelerin, tıp öğrenci-
lerinin polisin fiziki şiddetine maruz
kaldığını ve gözaltına alındığını
bildirdi. Yaşananlara “Savaşta bile
yapılmaz bu!” diye tepki gösteren
Dr. İlhan, sağlık çalışanlarının polis
vahşetini kabul edilemez bulduğunu
vurguladı. Dr. İlhan,  

“Ne türden olursa olsun hiçbir
çatışma ortamında hiçbir şekilde
sağlık birimlerine, sağlık persone-
line, sağlık araçlarına müdahale
edilemez” dedi.

Yaralıların tedavisini
engellemek suçtur!

Ankara polisinin yaralıların te-
davisini engelleyerek, geciktirerek,
sağlık personelinin her şartta yap-
makla yükümlü oldukları acil tıbbi
hizmet verme yükümlülüğünü ke-
sintiye uğrattığını ifade eden İlhan,
“Bu saldırıları kınıyoruz. Bu sal-
dırının sorumlusu birinci derecede
Hükümet ve onun İçişleri Baka-
nı’dır. Sorumluların bu saldırıların
hesabını vermesi gerekir. Meslek-
lerinin gereğini yerine getirmek
için sağlık birimlerinde bulunan
ve şu anda gözaltında olan tüm
sağlık personeli ve öğrenciler derhal

serbest bırakılmalıdır. Böyle rezalet
olmaz!” diye konuştu.

Madımak Oteli gibi…
Mülkiyeliler Birliği'nde yaralılara

müdahale ederken polisin müda-
halesi ve gaz bombaları altında ka-
lan Ankara Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Ebru Basa’nın
"Kendimi tıpkı Madımak Oteli'nde
gibi hissettim” dediğini aktaran

Ankara Tabip Odası Başkanı Özden
Şener ise “Ağır bir can kaybı, toplu
katliam yaşanabilirdi. Bu durum
gaz odalarını hatırlattı” diye ko-
nuştu. 

Sağlık Bakanlığı sağlık
çalışanlarına yönelik
polis şiddetine
duyarsız kaldı

Türk Dişhekimleri Birliği Genel
Başkan Vekili Serdar
Sütçü ile SES Genel
Başkanı Çetin Erdolu
ise konuşmalarında ya-
ralılara sağlık hizmeti
vermeye çalışan sağlık
çalışanlarına yönelik
polis şiddetine Sağlık
Bakanlığı’nın duyarsız
kalmasına tepki gös-
terdiler ve gözaltındaki
sağlık çalışanlarının
serbest bırakılmasını
istediler.

Tıp Dünyası
ANKARA

Savaşta bile yapılmaz!

İzmir’de
hekime polis
saldırısı

2 Haziran Pazar akşamı Taksim
Gezi Parkı eylemleri ile ilgili olarak
gerçekleştirilen gösterilerde yaralananlara ilk
yardım hizmeti sağlayabilmek amacıyla İzmir Tabip
Odası’nda oluşturulan İlk Yardım Eşgüdüm Merkezi’nde
gönüllü olarak çalışan Dr. Özlem Aydın’a İzmir Tabip Odası’nın
kapısında bir polis memuru tarafından kafasına copla vurulmak
suretiyle saldırı gerçekleştirildi. TTB ve İzmir Tabip Odası tarafından
yapılan açıklamada, “Bu süreçte sağlık hizmeti sunanlara yönelik saldırı noktasına
gelen bu polis şiddetini kınıyor, bu ülkeyi yönetenleri ve polisi uluslararası hukuk ku-
rallarına uygun hareket etmeye davet ediyoruz” denildi.

Fotoğraf: Murat Yiğit Paker

Fotoğraf: Murat Yiğit Paker

Fotoğraf: Murat Yiğit Paker
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KESK, DİSK, TMMOB ve
TTB’nin çağrısıyla yurt genelinde
onbinlerce emekçi, doğaya, yaşama
ve emeğe sahip çıkarak, eşit, özgür,
demokratik bir ülke, iş güvencesi
ve insanca yaşam için 5 Haziran
2013 tarihinde greve gitti.

İşçi ve emekçilerin 5 Haziran
grevi, Gezi Parkı direnişiyle birleşti
ve ülkenin dört bir tarafına yayılan
eşitlik, özgürlük ve demokrasi ta-
lebi, yaşamını ve geleceğini savunan
tüm halkı alanlara çıkardı. Greve

en yoğun katılımı gösteren hekimler
ve sağlık çalışanları ise acil ve zo-
runlu birimler dışında sağlık hizmeti
vermedi.

Grevde, ‘İş ve gelir güvencesi
istiyoruz’, ‘performans sistemi son
bulsun’, ‘kamuda CEO istemiyo-
ruz’, ‘hükümet memuru istemiyo-
ruz’ talepleri dile getirilirken sık
sık atılan sloganlarla AKP hükümeti
istifaya çağrıldı.

Hekimler ve sağlık çalışanları
ise TTB başta olmak üzere Tabip
Odaları, SES ve Dev Sağlık-İş’in
çağrısıyla tüm yurtta, sabah saat-

lerinden itibaren iş bırakarak has-
tane bahçelerinde toplandı, basın
açıklamaları yaptı, taleplerini dile
getirdikleri pankart döviz ve slo-
ganlarla bulundukları bölgelerdeki
miting alanına yürüdüler.

Meydanlarda okunan, KESK,
DİSK, TMMOB ve TTB imzalı
yapılan ortak açıklamalarda ise
“Bizler ülkemize dair sorumlulu-
ğumuz gereği, Başta Başbakan ol-
mak üzere AKP iktidarını Tak-
sim’den Türkiye’ye yayılan dire-
nişin şartlarını yerine getirmeye
çağırıyoruz:

-Taksim Gezi Parkı’nın park ola-
rak kalacağı resmen ilan edilmeli-
dir.

-Halka uygulanan şiddetin so-
rumluları hesap vermeli ve istifa
etmelidir, biber gazı kullanımı ya-
saklanmalıdır.

-Ülkenin dört bir yanında göz-
altına alınan binlerce kişi hakkında
hiçbir soruşturma açılmayacağı ilan
edilmeli, yaratılan mağduriyetler
nedeniyle halktan özür dilenmeli-
dir.

-Taksim başta olmak üzere Tür-
kiye’deki tüm meydanlarda, ka-

musal alanlarda toplantı ve eylem
yasaklarına son verilmelidir.” de-
nildi. Açıklamada, Türkiye’de uzun
süreden beri işçi sınıfının, kamu
emekçilerinin kazanılmış haklarına,
onların sendikal özgürlüklerine yö-
nelik kapsamlı bir saldırı yürütül-
düğü ifade edilerek, ayrıca meslek
örgütleri baskı altına alındığına,
güvencesizlik, taşeronlaşma, esnek
ve kuralsız çalıştırma ve işsizlik
başlığı altında çalışma yaşamının
tüm ücretliler ve emekçiler açısın-
dan bir cehenneme dönüştürüldü-
ğüne vurgu yapıldı.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Gezi direnişi tüm yurtta grevle birleşti

Ankara

İstanbul’da hekimler ve sağlık çalışanları sabah saatlerinde iş bırakarak
hastane bahçelerinde toplandılar ve basın açıklaması yaptılar. Daha sonra
ise TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelerek Taksim
Meydanı’na yürüdüler. Taksim Meydanı’nda DİSK ve KESK yöneticilerinin
ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan da bir açıklama
yaptı.

Özdemir Aktan konuşmasında, “kimyasal bir savaş” olarak tanımladığı
biber gazı kullanımına mermilerin de eklendiğini belirtti ve şunları
söyledi: “Polis müdahalesinde İki kişi hayatını kaybederken, en az beş
kişi görme yetisini kaybetti. 50'den fazla insan ameliyata alınırken
beşi hala yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor. Büyük bir
özveriyle çalışan sağlıkçı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu
alanda görüldü ki faşizme teslim olmuyoruz, baskıcı otoriter rejime
karşı çıkıyor ve bu ülkede bir arada kardeşçe, demokrasi, özgürlük
ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Başbakan açıkça Gezi Parkı’nın
olduğu gibi kalacağını açıklamalı, polisin yaptığı zulüm kınanmalı,
cezalandırılmalı, siyasiler daha özgür, demokratik, herkesin barış
içinde yaşayacağı bir toplum isteğini belirtmeli.”

İstanbul’da onbinler Taksim
Meydanı’na yürüdü

İstanbul



Hekimler beyaz önlükleriyle
Kızılay Meydanı’ndaydı

Ankara’da binlerce işçi ve emekçi uzun bir aradan sonra il kez Kızılay Meydanı’nda
toplandı. Mitinge sendikaların ve meslek örgütlerinin yanı sıra birçok siyasi parti ve kitle
örgütü katıldı. 

Ankara’da hekimler, tıp öğrencileri ve sağlık çalışanları Hacettepe Tıp Fakültesi
hastanesinde bir araya geldiler. Burada hekimler ve sağlık çalışanlarına seslenen Ankara
Tabip Odası Başkanı Özden Şener, Ankara’da Gezi Parkı direnişine destek amaçlı yapılan
protestolarda yaralanan vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya çalıştıkları revirlerin polis
tarafından basılmasına ve gaz bombaları ile kuşatılmalarına tepki gösterdi. “Hasta tedavi eden
doktorlar hemşireler gazlarla boğulmaya çalışıldı” diyen Şener, halkın faşist uygulamalara
isyan ettiğini direniş sonucunda Taksim ve Kızılay meydanlarının geri alındığını ifade etti. Sık
sık “Diktatör istifa”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Herkese sağlık güvenli gelecek”
sloganları atan hekimler ve sağlık çalışanları daha sonra  “Hükümet İstifa”, “İş ve işyeri
güvencesi, ücret güvencesi ve performans yerine emekliliğe yansıyacak ücret, ücretlerimizin vergi
dilimiyle erimemesi, can güvencesi, sağlık hakkı için grevdeyiz” yazılı pankartlarla Kızılay
Meydanı’na yürüdü.

Ankara

Ankara

Ankara

Batman geleneği
bozmadı, grev yine
yüzde yüz

KESK’in almış olduğu grev kararı doğrultusunda
Batman Tabip Odası ve SES Batman Şubesi 4 Ha-
ziran’da tüm sağlık kuruluşlarını gezerek, sağlık
çalışanlarını 5 Haziran’da yapılacak grevin amacı
hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

5 Haziran günü ise Bölge Devlet Hastanesi,
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve tüm Aile Sağlığı
Merkezleri’nde grev yüzde yüz başarı ile gerçek-
leştirildi. Greve tüm hekim ve sağlık çalışanları
katılım sağlayarak mesleki bağımsızlık, iş güvencesi
ve sağlık hakkı ile ilgili itirazlarını dile getirdiler.

Daha sonra miting için KESK bile-
şenleri ile beraber Sanat Sokağı’nda
toplanıldı. Davul-zurna eşliğinde bütün
emekçiler halaylar eşliğinde sloganlarla
taleplerini dile getirdiler. KESK adına
yapılan konuşmalardan sonra söz alan
TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Zül-
fikar Cebe şunları söyledi: “KESK ile
beraber yıllardır emek alanında TTB
olarak omuz omuza mücadele ediyoruz.
Bu anlamda alanda bulunan sizleri
kutluyorum. Tüm kamu çalışanlarını
da zincirlerinden kurtulmak için
KESK’te örgütlenmeye çağırıyorum.

Unutmayalım ki özgürlüğün en büyük düşmanı
halinden memnun kölelerdir. KESK’in tüm
ülkede öne çıkardığı iş ve gelir güvencesi, per-
formansa dayalı ücretlendirmeye hayır ve ka-
muda CEO istemiyoruz talepleri bizim de ta-
leplerimizdir. Bu yüzden TTB olarak tüm
meydanlarda bu gün KESK ile beraberiz.
Biz bu politikaları sağlıkçılar olarak sağlık
alanında yapılan tahribatlardan iyi biliyoruz.
Bu iktidarın halka paran kadar sağlık
anlayışı yanında emekçilere de öngör-
düğü esnek, ucuz ve güvencesiz çalışma
biçimidir. TTB olarak insanca bir ya-
şam, iş ve gelir güvencesi ile demo-
kratik bir Türkiye için KESK ile
omuz omuza mücadele etmeye de-
vam edeceğimizi belirtir, hepimize
kolaylıklar dilerim’’.

Batman 

Batman Ağrı



Polisten
doktorlara gaz ve
dayak
Banu Güven

Taksim'de gönüllü sağlık ekipleri gece gündüz
demeden çalışıyor. Zor olan koşullar, polisin
katkısıyla daha da zorlaşıyor. 5 Haziran'ın ilk
saatlerinde konuştuğumuz gönüllüler polisin
beyaz önlüklüleri hedef aldığını, hastalarla il-
gilenirken küfürlerle gaz bombalarının hedefi
olduklarını anlatıyor. Gönüllü sağlık ekibinin
içinde asılsız ihbarlarla sivil polis tarafından
bir noktaya çekilip dayak yiyenler de var. Yoğun
gaz kullanımı revirlerde çalışmayı da zorlaştırıyor.
Taksim’de salı gece yarısından sonra yayılan
gazın ardından, meydanda bulunan bir ilk mü-
dahale alanına gidiyorum. Burada genç doktorlar,
hasta bakıcılar, ilk yardımcılar cansiperane şe-
kilde çalışıyor. Gazın ardından iki üç dakikada
bir hasta geliyor. Bazen kucakta, bazen sedyede.
İçeriye beş altı kişinin kollarında, panik içinde
taşınanlardan birinin bir kadın sağlık görevlisi
olduğunu görüyorum. Daha önce biri daha ge-
tirilmiş. Onlarla ne koşullar altında çalıştıklarını
ve nelerle karşılaştıklarını konuşmalıyım. Ortalık
biraz durulduğunda içeriye alınıyorum.

Herkesin sesi kısık. Herkes çok yorgun, ama
hiç şikayet etmiyor. Arı gibi çalışıyorlar. Bir-
birlerine ‘‘Hadi sen git, dinlen biraz’’ diyorlar.
Ama herkes ‘‘biraz daha’’ kalıyor...

Burada çalışan sağlık ekibinin koordinasyo-
nunu, idaresini, güvenliğini üstlenen iki genç
adamla konuşuyorum önce. İkisi de güvenlik
uzmanı, ama sahadaki sağlık personelinin gü-
venliğini sağlamanın hiç kolay olmadığını an-
latıyorlar. Polis ilk yardım yapmaya ve hastaları
taşımaya çalışan sağlık ekiplerine müdahale
ediyor. Bazen sivil polisler çıkıyor karşılarına,
bazen küfrederek gaz bombasını doğrudan üzer-
lerine yollayan çevik kuvvet.

Beyaz önlüklüler nasıl hedef oluyor?

Balkan anlatıyor: ‘‘Bu arkadaşların doktor
olduğu her hallerinden belliyken, polisin elindeki
mühimmatla, gaz bombalarıyla onları hedef al-
dığını gördük. Bazen 20 metre 30 metre mesafe
kalıyor arada. Sağlık ekibi ‘Yapmayın, doktorum’
demesine rağmen, hedef gözeterek sıkıyorlar.’’ 

‘‘Mesela Gümüşsuyu’nda parkın başlangıç
noktasında polis arkadaşlara, doktor olduklarını
söylemelerine rağmen müdahale ediyor. Bili-
yorsunuz, gaz bombalarının havaya sıkılması
lazım, polis artık doğrudan insanların üzerine
sıkıyor. Ağza alınmayacak küfürler ediliyor po-
lisler tarafından.’’ 

‘‘Önceki akşam Beşiktaş’taki bir ilkyardım
noktasına bir yaralı soktuk. Müdahale ediyoruz.
‘Burada yaralı var, gelmeyin’ diyoruz, bize ana
avrat küfrederek altı - yedi tane el bombası
attılar. Spor Caddesi (Süleyman Seba Caddesi)
üzerindeydik. İTÜ’ye gelmeden.’’ 

‘‘Altı kadar müdahaleyle karşılaştım. Üzeri-
mizde beyaz önlükler olmasına rağmen yapı-
yorlar bunu.’’

‘‘Eylemciler için de durum şöyle: Gazı ye-
diniz, düştüyseniz durumunuz daha fena. Darp,

tekme hepsi geliyor. Buraya mesela öyle durumda
kaç kadın eylemci geldi. Elinizi havaya kaldırın,
alnınızın ortasına yersiniz.’’ 

Garip kimyasallar
‘‘Çok garip gazlar, kimyasallar kullanıyorlar.

Bu bize dün gelen bir vaka. Genç bir erkek.
Bacaklarını sıyırarak kot pantolonunun üzerinden
bir cisim geçiyor. Hafif bir ısı hissediyor ama,
önce hiç acı hissetmiyor. İki saat sonra hafif
karıncalanma üzerine pantolonunu indirdiğinde,
bu tabloyla karşılaşıyor. Tabipler Birliği bunun
ne olduğunu anlamaya çalışıyor.’’

Derken genç bir doktor revire giriyor ve ar-
kadaşlarına sitem ediyor: ‘‘Neden bırakıp gittiniz
beni? Beni sivil polis zannettiler, saldıracak-
lardı.’’

‘‘Nasıl olur, üzerinizde önlüğünüz var ama’’
dediğimde, ‘‘Farketmiyor, siviller (polisleri kas-
tediyor), o kadar çok kılık değiştiriyorlar ki, ta-
nıyamıyorsunuz.’’

Koordinatörler anlatmaya devam ediyor:
‘‘Bakın ne yapıyorlar? Arkadaşları ‘‘Doktor!’’
diye bağırarak çağırıyorlar, sonra üç beş sivil
polis karşılayıp döverek geri gönderiyorlar.
Aşağıda yaralı var diyorlar, tekme tokat dayak
atıp gönderiyorlar. Mesela bir sivil polis yaralı
numarası yapıyor. Bir tanesi arkadaşı numarası
yapıyor sonra dayak... Aşağıya 100 çevik kuvvet
geliyorsa, üçte biri kadar da sivil polis geliyor.’’ 

‘‘Biz doktorlarımızı güvenliksiz aşağıya
göndermiyoruz. Buradan ‘‘Doktor!’’ diye bağıran
kimseye doktoru göndermiyoruz, ‘Hastayı
buraya getirin’ diyoruz.’’ 

‘’Arada tantanacılar dedikleri tipler var. Ar-
kadaşlarımızı kuytu bölgelere çekiyorlar. Mesela
Gümüşsuyu’ndan aşağıya inişte çalılıkların
orada ya da merdivenlerde mesela. Bu akşam
Balkan’la yaşadık. İTÜ’nün orada üç beş polis
çalılıklara girmişti, marketin tam karşısında.
Biz kalabalık bir grup olarak gelince, çalının
içinden çıkıp kaçtılar.’’ 

İlk yardımcıya sivil dayağı, gaz bombası

Sivil polis olduğunu düşündükleri şahısların
tuzağına düşenlerden biri de lise öğrencisi, gö-
nüllü ilk yardım görevlisi Nilfem olmuş. İki
saat kadar önce kucakta buraya taşınmış. Şimdi
biraz kendine gelmiş. Başına ne geldiğini anla-
tıyor. 

‘‘Ben sadece pansuman yapabiliyorum. Aşa-
ğıya doktor çağırıyorlardı. Gümüşsuyu’ndan
aşağıya doğru koştuğumda Opera Oteli’nin
orada merdivenlerde birden sırtıma tekme yedim.
Sonra üzerime birileri gelmeye başladı zaten.
Birinin elinden birşey attığını gördüm, gaz gel-
meye başladı. Beyaz önlüklü biri vardı, elinde
bulaşık eldiveni gibi yeşil kalın bir eldiven
vardı. Üzerinde doktor önlüğü olduğuna emi-
nim.’’

Nilfem’in anlattıkları daha önce farklı sağlık
görevlilerinin anlattıklarını doğruluyor. Liseli
ilk yardım gönüllüsü devam ediyor: 

‘‘Dün saat dört buçuk civarı ‘Hasta var’ de-
diler. Aşağıya doğru koşmaya başladık. Biz
iniyoruz, hasta yok... ‘Hasta nerede, hasta ne-
rede?’ diye soruyoruz, ‘Aşağıdaymış’ diyorlar.
Sonunda en aşağıya kadar indik. En son arkamı
döndüm, ‘Hasta nerede?’ dedim. Önüme gaz
bombası düştü, tekme attım uzaklaştırdım, sonra
dört tane daha geldi. Sadece bizim ekipten 6
kişi bayıldı. Oradaki eylemciler bizi yukarıya
çıkardı. Aşağıda yaralı falan hiç yokmuş, ta-
mamen bizi oraya çekmek için uydurulmuş
yani.’’ 

Konuştuğum hekimlerin hepsi polisin işlerini
yapmayı engellediğini ve çoğunlukla mobil
sağlık ekiplerinin sıkıntıyla karşılaştıklarını an-
latıyor. Ama revirlerde çalışmak da hiç kolay
olmuyor. Biraz önce gelen hastalara müdahalede
bulunan Doktor Duygu, Doktor Barış ve Doktor
Mehmet ile konuşuyoruz.

Gümüşsuyu'nda iki reviri kaçarak
terketmek zorunda kaldık

Doktor Mehmet: ‘‘Biz bugün Gümüşsuyu’nda
iki reviri, gaz bombaları nedeniyle kaçarak ter-
ketmek zorunda kaldık. Bir sürü malzememiz
orada kaldı. Ne toplayabildiysek öyle kaçtık.
İçerisi de gazla dolduğu için hastaların durumu
daha kötüye gidiyordu. Dışarıya çıksak da başka
türlü zor.’’ 

Doktor Barış devam ediyor: ‘‘Dolmabah-
çe’deydik. Caminin avlusuna gaz bombası
atınca nefes alamayanlar oldu. İki hastayı ben
gördüm, zar zor damar yollarını açarak kortizon
iğneleri yaparak kendine getirdik. Bir kişinin
parmağında kopuk vardı, büyük ihtimalle iyi-
leşemeyecektir onun tendonlar. Gazdan insanlara
yardımcı olmak için bile çıkamadık dışarıya.’’ 

Hipokrat Yemini ettik biz!

‘‘Ortada hukuken bir suç var. Sağlık hizmeti
veren hekimlere, hastabakıcılara, ilk yardım
görevlilerine, tıp uzmanlarına polisin bire bir
müdahaleye kalkışması. Biz Hipokrat yemini
ettiysek, bu işi yapmak bizim doğal hakkımız
ve görevimiz. Asıl işin etik olmayan yanı, in-
sanlara sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının
işlerinin zorlaştırılması. En üzücü noktası bu
işin. Sürekli ‘‘Polis burayı gelip basacak’’ gibi
tehditler geliyor. Revirden de çıkıp gittiğimizde,
‘‘Hasta var’’ diye çağırıldığımızda da sivil
polisle karşılaşabiliyoruz.

Genç arkadaşlara da ‘Sakın herhangi bir yere
tek başınıza gitmeyin’ diyoruz.’’ 

Doktor Duygu da ilkyardım noktasına kadar
giren ‘‘kim olduğu belirsiz kişilerle’’ karşılaş-
mış:

‘‘Doktor olduğunu söyleyen iki kişiyle kar-
şılaştık. Ama birkaç tıbbi şey sorduk. Bilemediler.
Bu arada biri yabancı bir gazeteciyle konuşmuştu
bile, beş dakika sonra kendisi gitti zaten. ‘‘Kar-
diyologum’’ dedi, ama nabza bile bakmayı bil-
meyen bir tipti. Diğeri ‘‘Psikiyatristim’’ dedi,
en temel şeyleri bile bilmiyordu. Buradan çı-
karttım mecburen. Aramıza böyle de giriyorlar.
Artık kayıtları çok daha sıkı tutmaya başla-
dık.’’

Bu arada Doktor Barış, meslektaşına takılıyor:
‘‘Ama öyle kazık sorular soruyor ki, ben bile
bilemedim vallahi.’’

Sabah 6‘da Atatürk Kütüphanesi’nin altındaki
barikattan gelen ‘‘Doktor!’’ çağrısına cevap
vermek için koşturan genç tıp öğrencileri var
yine. Ortalık yatıştıktan sonra konuşuyoruz.
Biri önceki gece Dolmabahçe tarafında polisin
bir meslektaşını doğrudan hedef aldığını, gaz
bombasının genç öğrencinin karın bölgesine
geldiğini, ama ciddi şekilde yaralamadığını an-
latıyor. Aynı hikaye: ‘‘Durun dedik, dinlemedi-
ler.’’

Taksim’deki ilk yardım noktasından ayrılırken
hekimler şunu söylüyorlar. ‘‘Tek isteğimiz şu:
Bizim görevimiz hayat kurtarmak, bırakın ya-
palım. Bizi üniversiteden Hipokrat Yemini et-
tirmeden mezun etmediler, ona uygun davran-
sınlar yani.’’

Kaynak: http://www.banuguven.com/ 5Haziran
2013

dışardan göz

Sağlık Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu, Gezi Parkı eylemle-
rinde tüm yaralıların yardımına
koşan hekimler hakkında suç du-
yurusunda bulunacağını söyledi!

Milliyet Gazetesi’nden Önder
Yılmaz’ın haberine göre Müez-
zinoğlu, olaylarda yararlananlara
sağlık hizmeti vermek üzere su-
nulan revirlerin hukuki olmadığını
belirterek, yasal sürecin başlatı-
lacağını bildirdi. 

TTB: Yaralılara yardım
etmek değil, aksine yardım
etmemek suçtur

TTB tarafından Sağlık Baka-
nı’na verilen yanıtta ise “Yaralı-
lara, hastalara yardım etmek insan
olmanın gereğidir. Yaralılara yar-
dım etmek değil, aksine yardım
etmemek suçtur. Ayrımsız bir bi-
çimde insan yaşamını, sağlığını
gözetmek, ilk yardımda bulunmak
hekimlerin, diş hekimlerinin bi-
rinci ödevidir. Gereksinimi olan
her insana sağlık hizmeti vermek
her türlü toplumsal yarar düşün-
cesinin üstündedir” denildi. TTB
tarafından yapılan açıklamada,
insanların sağlığını korumanın,
sağlık hizmetine ihtiyacı olanların
temel hak ve özgürlüklerin gü-
vence altına alındığı bir sağlık
hizmetine ulaşmalarının sağla-
masının Sağlık Bakanlığı’nın ya-
sal ödevi olduğu hatırlatıldı.

“Sağlık Bakanı’na soralım han-
gi konuda, kime karşı suç duyu-
rusunda bulunmayı düşünüyor-
sunuz?  1999 Körfez Depremi
ve 2011 Van-Erciş Depremlerinde
de sağlık emekçileri revirler ku-
rarak gönüllü sağlık hizmeti ver-
mişlerdi. Onlar da mı hukuk dı-
şıydı?” denilen açıklamada, o
günlerde olduğu gibi bugün de
hekimlerin, sağlık çalışanlarının,
mesleklerinin doğası gereği ihti-
yacı olanlara, eylemcilere de, gü-
venlik görevlilerine de, ayrımsız
bir biçimde her yer ve her za-
manda sağlık hizmeti vermeye
devam edeceği vurgulandı. 

Açıklamada, TTB’nin meslek
onuruna, insanlık değerlerine uy-
gun davranışı nedeniyle baskıya
uğrama olasılığı olan bütün he-
kimlerin, tıp öğrencilerinin ve
sağlıkçıların yanında olacağı vur-
gulandı.

İstanbul Tabip Odası’na
soruşturma

Sağlık Bakanlığı’nın açıklama-
sının ardından ise Sağlık Bakanlığı
Denetçiliği Gezi Parkı’nda ilk
yardım hizmeti sunduğu için İs-
tanbul Tabip Odası’na soruşturma
açtı.

Sağlık
Bakanı’ndan
insani yardım için
suç duyurusu!

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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TTB, Taksim Gezi Parkı ey-
lemleri sürecinde Türkiye genelinde
gerçekleştirilen gösterilerde polisin
çok yoğun kimyasal ajanlar (biber
gazı ve benzeri) kullanması ve bu
kimyasal ajanlardan kaynaklı çok
sayıda vatandaşın sağlık sorunları
yaşamasının ardından web tabanlı
bir çalışma başlattı ve elde edilen
ilk veriler ile yaşanan sağlık so-
runlarını ön rapor haline getirdi.

“Kimyasal Silah / Gösteri Kontrol
Ajanlarına Maruz Kalma Değer-
lendirme Formu”nun ilk verileri,
TTB’nde 10 Haziran 2013 tarihinde
düzenlenen basın toplantısıyla pay-
laşıldı. 

Basın toplantısına TTB Merkez
Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt
İlhan, “Gösteri Kontrol Ajanlarıyla
Temas Edenlerin Sağlık Sorunları
İle İlgili Ön Değerlendirme Rapo-
ru”nu hazırlayan Prof. Dr. Feride
Aksu Tanık, Doç. Dr. Cavit Işık
Yavuz ile Dr. Harun Balcıoğlu ka-
tıldı.

Yapılan açıklamada, “31 Mayıs
2013 günü İstanbul’da meşru ve
barışçıl bir gösteriye polisin sert
ve kabul edilemez müdahalesi ve
şiddetiyle başlayan; İstanbul dışında
çok sayıda şehirde yaygınlaşan
gösterilerde gaz kullanımının eriştiği
boyut kaygı verici ve insan sağlığına
etkileri açısından kabul edilemez
durumdadır” denilerek, kimyasal-
ların aşırı, sorumsuz ve kasıtlı kul-
lanımının, kısa erimde sağlık so-
runlarına, yaralanmalara, organ ka-
yıplarına ve ölümlere yol açtığına
dikkat çekildi. Açıklamada, insan
sağlığı açısından sakıncalı, zararlı
olduğu açık olan bu kimyasal si-
lahların kullanımının yasaklanması
istendi.

Biber gazı kapsülleri,
bomba olarak
Vietnam’a atılmıştı

Basın toplantısında konuşan Dr.
Harun Balcıoğlu Türkiye'de C.S
adıyla kullanılan biber gazı kap-
süllerini ABD’nin 1950'lerde bomba
şeklinde Vietnam Savaşı'nda kul-
landığını hatırlatarak, biber gazının
hipertansiyon ve astım krizini te-
tikleyen kimyasal bir silah olduğuna
dikkat çekti. 

Dr. Balcıoğlu, Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından Başbakan'a tütün
kontrolündeki başarısı nedeniyle
"Dumansız Hava Sahası Ödülü"
verilmesini de eleştirerek, "He-
kimler olarak bizler de tütün kont-
rolünü destekliyoruz. Ancak Baş-
bakan'ın bu ödülü hak ettiğini dü-
şünmüyorum. Kentleri biber gazına
boğarak insanları zehirleyemez-
siniz. Biz dumansız ve gazsız hava
sahası istiyoruz" diye konuştu.

Basın toplantısında sonuçları

sunulan ilk değerlendirme, forma

ulaşım ve yanıtlama sayısı 7 bin

olduğunda gerçekleştirildi. Rapo-

run yayımlandığı tarih itibarı ile

yanıt verme süreci ise devam edi-

yor. TTB’nin "Kimyasal Silah/Gös-

teri Kontrol Ajanlarına Maruz Kal-

ma Değerlendirme Formu"na

www.ttb.org.tr adresinden ulaşa-

bilirsiniz.

Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunları İle İlgili Ön Değerlendirme Raporu’nun sonuçları paylaşıldı

Tıp Dünyası
ANKARA

Dumansız ve gazsız hava sahası istiyoruz!

İşte ilk
bulgular!

Raporda yer alan ilk verilere göre yara-
lanmaların içeriğini olaylara güvenlik kuv-
vetlerinin kullandığı çeşitli tipteki gösteri
kontrol ajanlarına bağlı yüzeyel yangı ve
solunum sıkıntıları, yakından atılan göz
yaşartıcı gaz kapsülleri, plastik mermiler
ve darp nedenli kas-iskelet sistemi yara-
lanmaları (yumuşak doku zedelenmeleri,
kesiler, yanıklar, basit kırıklardan sekel bı-
rakacak ciddiyete sahip açık/kapalı kırık-
lara), kafa travmaları, plastik mermilerden

kaynaklı görme kayıplarına varan göz prob-
lemleri ve karın içi organ yaralanmaları
oluşturuyor. 

Forma yanıt verenlerin büyük çoğunluğu
ise (%64,4) 20-29 yaş grubu.

Formu yanıtlayanların yarıdan fazlası
(%54,5) kadın.

Forma 34 farklı ilden yanıt verildi.
Değerlendirme forumuna yanıt verenlerin

üçte biri (%32,9) gaza en yakın mesafede,
gazla beş dakikadan daha fazla süreyle
temas ettiklerini belirtti.

Göz yaşartıcı gazlara maruz kalma sonrası
ortaya çıkan belirtiler sorulduğunda yanıt
verenlerin en yoğun belirti olarak göz ya-

şarması, boğazda yanma, gözde kızarıklık,
burun akıntısı, öksürük şikayetlerini bil-
dirdi.

Yanıtlayıcılarda görülen belirtilerin toplam
sayısı 84.621’dir. 4033 kişi nefes darlığının,
368 kişi astım atağının başlamasının 137
kişi de hipertansiyon atağının gazla karşı-
laşma sonrası ortaya çıktığını belirtti.

Formu yanıtlayanlarda 1 saatten fazla
süren 26 binden fazla belirti saptandı ve
en sık görülenler göz belirtileri, kulak-bu-
run-boğaz belirtileri, genel belirtiler ve
psikolojik belirtiler olarak dikkati çekiyor.

Yaralanma şiddetine ilişkin belirtilenler
arasında açık yara ilk sırada. 

Raporun tamamına
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haber-
ler/bibergazi-3854.html adresinden ulaşa-
bilirsiniz.

Basın toplantısına, Dr. Harun Balcıoğlu, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz,  
Dr. Bayazıt İlhan, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık katıldı.

Önceleri ciddiye almadık;
“Olsa olsa iftira sahip-
lerinin fantezi dünyasını

yansıtıyordur.” deyip geçtik.
Kimsenin de ciddiye alacağına

inanmadık.
Sonra baktık ki bizzat Başbakan

Recep Tayyip Erdoğan da aynen
tekrarlıyor; açıklama yapmayı ge-
rekli gördük.

Açık olarak ifade ediyoruz:

Gezi Parkı Direnişi sırasında
Dolmabahçe Valide Sultan Ca-
mii’nde içki içildiği iddiası tama-
men gerçek dışıdır.

Dolmabahçe Valide Sultan Ca-
mii’nde, 1 Haziran Cumartesi ve
2 Haziran Pazar akşamları, Camii
görevlilerinin de bilgisi ve yar-
dımlarıyla (kendilerine bir kez
daha teşekkürlerimizi sunarız),
gönüllü sağlık ekiplerimiz tara-

fından revir kurulmuş ve polisin
vahşice saldırısında yaralanan yüz-
lerce yurttaşımıza sağlık hizmeti
verilmiştir.

Aralarında gencecik tıp fakültesi
öğrencilerinin de olduğu meslek-
taşlarımız o korkunç koşullarda,
kendi yaşamlarını da tehlikeye
atarak, fedakârca insanların yar-
dımına koşmuştur ve camii içinde
hiçbir şekilde içki içilmemiştir.

(İftiracılar için not düşelim: Biz
hekimler görev başında içki iç-
meyiz.)

Gerçek bizatihi Camii görevlileri
tarafından da ifade edilmişken bu
iddiaları devam ettirmek; halkın
direnişi karşısında uğranan ağır
yenilginin dışavurumu ve Gezi
Parkı Direnişi’ni itibarsızlaştırma
çabalarından başka bir şey değil-
dir.

Bu itibarsızlaştırma çabalarıyla
ağacına, doğasına, şehrine, yaşa-
mına sahip çıkan halkımızın ira-
desini ve en kötü koşullarda bile
mesleğinin gereğini yerine getiren
meslektaşlarımızı karalamaya ça-
lışanları kınıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

Dolmabahçe Camii’nde içki içildiği iddiaları 
Gezi Parkı Direnişi’ni itibarsızlaştırmaya yöneliktir 
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TTB Merkez Konseyi, İçiş-
leri Bakanlığı ile Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’ne bir yazı gön-
dererek, 31 Mayıs 2013 tari-
hinden itibaren ülke genelindeki
toplumsal olaylarda kullanılan
kimyasal gazların kimyasal iç-
eriği, bu süre içerisinde tüke-
tilen toplam miktar, kullanılan
gazların bilinen sağlık etkileri
ve alınması gereken koruyucu
önlemler, toksik etkili gazın
insan sağlığı üzerine etkileri

yönünden gazların uygulanma
özellikleri, “Portakal gazı” adıy-
la bilinen gazın kullanılıp kul-
lanılmadığı, toksik gaza maruz
kalan kolluk güçlerinin maru-
ziyete bağlı olarak oluşan sağlık
sorunları olup olmadığı, teda-
vileri ve buna bağlı iş gücü
kayıpları (izin süreleri) hak-
kında bilgi istedi.

Yazılarda, tabip odalarına
yapılan başvurularda toplumsal
gösterilerde “biber gazı” ve di-
ğer göz yaşartıcı gazlar yanında
“portakal gazı”  kullanıldığı,
kullanılan maddelerin değişik
sağlık sorunlarına yol açtığı,

gerek kişisel gerekse çevresel
maruziyete bağlı yakınmalar
ile sağlık kuruluşlarına başvu-
rular olduğu belirtilerek, 6023
sayılı Kanun’un TTB’ne verdiği
görev ve sorumlulukları yerine
getirebilmesi için, “gaz” kul-
lanımında, kullanılan maddeye
bağlı etkiler ve komplikasyon-
ların izlenebilmesi, riskli po-
pülasyonlarda (çocuk, yaşlı ve
solunum hastalığı olan kişiler
vb.) koruma ve tedavi süreç-
lerine dayanak oluşturması
amacıyla; sorulara yanıt veril-
mesi talep edildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği
tarafından hastanelere gönderilen form ile Gezi
eylemlerindeki polis müdahalesiyle yaralanan-
ların ayrı bir forma kaydedilmesi istendi. TTB,
Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği bir yazı ile has-
tanelerde göstericilerin isimlerinin ayrı formlara
kaydedilmesi uygulamasına itiraz etti.   

TTB tarafından yapılan açıklamada, söz ko-
nusu formun polise vermek üzere hazırlandığına
ilişkin genel kanaatin de etkisiyle, yaralananların
hastanelere başvurmaktan kaçındığı belirtilerek,
“Gösteriler karşısında kimi yerlerde ağır polis
baskısı hepimizin gözü önünde yaşanmaktadır.
Kullanılan gaz bombalarının ölçüsüz fazlalığının
yanı sıra kişileri hedef alarak kullanılmaları da
göstericilerin ölümcül yaralanmalarına neden
olmaktadır” denildi. Bütün bunlar ortada iken,
bir yandan da kişilerin iyi bir tıbbi bakım ola-
nağına erişmeleri önüne engel konulmasının
yaşam hakkının korunmasına ve nitelikli sağlık
hizmetine erişim hakkının sağlanmasına katkı
yapmadığının ifade edildiği açıklamada, “Sağlık
Bakanlığı’nın görevi, kim olduğuna bakmaksızın,
ihtiyaç duyanlara en iyi tıbbi yardımda bulu-
nulmasını sağlayacak olanaklar yaratmaktır. Bu
anlamda, gösterilere katılanlardan yaralananları
polise bildirmek; en azından yurttaşlarda bu
yönde güvensizliğe neden olabilecek tutumlardan
kaçınmak Sağlık Bakanlığı’nın özenle gözetmesi
gereken bir yaklaşımdır” denildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan
TTB’ne itham

Sağlık Bakanlığı ise bu konuda yurttaşların
sağlığını ve hasta haklarını gözeten bir adım
atmak yerine “TTB gibi bir meslek örgütünün
böyle asılsız iddialarla kamuoyunu yanlış bil-
gilendirmesi üzüntü vericidir” ifadesini kulla-
narak TTB’ye yönelik ithamda bulundu. Bunun
üzerine TTB, hastanelerden toplanan form ör-
neklerini kamuoyu ile paylaştı. TTB tarafından
Sağlık Bakanlığı’na verilen yanıtta ise “TTB,
kamuoyunu yanlış bilgilendirmez, asılsız id-
dialarda bulunmaz! Gösterilerde yaralanan yurt-
taşların bilgilerinin isimleriyle birlikte ayrı
formlarda kaydedildiği ortadadır. Gerisi ka-
muoyunun takdirine kalmaktadır. Kamuoyu her
zaman olduğu gibi son günlerde yaşadığımız
süreçte de doğru sağlık bilgilerini Türk Tabipleri
Birliği’nden almıştır. Türk Tabipleri Birliği gü-
venilirlik sınavını çoktan geçmiş, bu ülkenin
yüz akı hekim örgütüdür. Sağlık Bakanlığı’nın
ise herkesin gözü önünde gerçekleşen yoğun
biber gazı kullanımı, insanların bedenleri, evleri
hedef alınarak gaz fişekleri fırlatılması, ölenler,
gözünü kaybedenler, kafatası kırılanlar, beyin
kanaması geçirenler varken, hekimler, tıp öğ-
rencileri sağlık hizmeti sırasında gözaltına alı-
nırken, sağlık hizmeti verilen yerlere gazlı sal-
dırılar yapılırken, yurttaşların sağlığını ilgilen-
diren bu kadar ihlaller yaşanırken içinde bu-
lunduğu derin sessizlik de ortadadır” denildi.

Hastanelerdeki eylemciler için ayrı form tutuldu

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

TTB: Sağlık Bakanlığı
güvensizliğe neden
olabilecek tutumlardan
kaçınmalı

TTB, ‘biber gazı’ ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bilgi istedi   

Yazan, çizen, tasarlayan:
Emrah Cengiz
Kaynaklar: Reuters Habere Ajansı,
Wikipedia,  Halk TV



Ankara Tabip Odası (ATO) Emek-
li Hekim Komisyonu tarafından 25
Mayıs günü Kızılay Güvenpark’a
yoksulluk sınırındaki emekli maaş-
larına ilişkin bir basın açıklaması
yapıldı. Basın açıklamasına TTB
Merkez Konseyi Genel Sekreteri
Bayazıt İlhan da destek verdi.

ATO Başkan Dr. Özden Şener ta-
rafından okunan basın açıklamasında,
emekli hekim maaşlarının açlıkla

yoksulluk sınırı arasında olduğu dile
getirilerek “İnsanca yaşamaya ye-
tecek bir emekli aylığının bir an
evvel sağlanmasını talep ediyoruz”
denildi.

“Kimseye muhtaç
olmayacağımız bir
emeklilik istiyoruz”

İzmir Tabip Odası Emekli He-
kimler Komisyonu tarafından yapılan
açıklamada da “Gece gündüz çalışıp,
çabalayıp birçok badire atlattıktan

sonra emekliliği hak etmiş meslek-
taşlarımız ekonomik zorluklar içe-
risindedirler. Tıbbı okumayı düşünen
birçok gencimiz artık bu mesleği
düşünmez oldular. Bu yönden ge-
lecekteki hekim kalitesinin nasıl
olacağı akıllarda soru işareti bırak-
maktadır. Biz hekimliğin saygınlığına
gölge düşmesin diye bu duruma
şimdilik katlanıyoruz. Ancak bıçak
artık kemiğe dayanmıştır! Kimseye
muhtaç olmayacağımız bir emeklilik
istiyoruz” denildi.

Haziran 2013
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"Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri He-
kimliği Günleri", Bursa Tabip Odası
ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı tara-
fından 23-26 Mayıs 2013 tarihleri
arasında düzenlendi. İkincisi yapılan
Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Günleri ile mezuniyet sonrası sürekli
tıp eğitimi etkinliği olarak hem eği-
tim gereksinimlerini karşılamak,
hem de işçi sağlığı alanında reform
adı altında yaşanan değişimi tartış-
mak amaçlandı.

Geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz
Dr. Haldun Sirer ve Dr. Nazif Ye-
şilleten anısına düzenlenen etkinliğin
ilk gününde Bursa Tabip Odası Baş-
kanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dr.
Nazif Yeşilleten’in yeğeni Dr. Halil
Alper Akın, TTB Merkez Konseyi
üyesi Dr. Osman Öztürk’ün konuş-
malarının ardından Dr. Celal Emi-
roğlu tarafından hazırlanan Ustalara
Saygı sunumu gerçekleştirildi. 

183 kişinin katılımıyla gerçekleşen

etkinlikte, “Neoliberal Reformlar
ve İşçi Sağlığına Etkileri” “İşyerinde
Sağlık Gözetimi / İşyeri Hekimliği
Derneği”, “Mesleki Dermatozlar”,
“Mesleksel Solunum Sistemi Has-
talıkları”, “Sağlığın Korunması Ge-
liştirilmesi”, “Mevzuat Değişiklik-
lerinin Güncel Duruma Etkileri ve
Gelecek Öngörüleri”, “Hekimler

Meslek Hastalığının Neresinde?”,
“Engelli Çalışma Kriterleri, Risk
Gruplarında Sağlık Gözetimi”, “İşçi
Sağlığında Uygulama Örnekleri”,
“Bir Meslek Hastalığı Etkeni Olarak
Gürültü”,” İşçi Sağlığı Nereye Gi-
diyor? İşyeri Hekimliğinde Neler
Oluyor?” v.b. konu başlıklarında
oturumlar düzenlendi.

Tıp Dünyası
BURSA

CHP, kamu-özel ortaklığının
iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurdu

CHP, ‘Kamu- Özel Ortaklığı’ hakkında kanunun iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 6428 Sayılı Sağlık Bakanlığınca
Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi
Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 9 Mart 2013
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Türk Tabipleri Birliği’nin yasa tasarısına ilişkin hazırladığı
görüş, Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilmiş, Türk Tabipleri
Birliği Hukuk Bürosu tarafından yasanının Anayasaya aykırılığına
ilişkin bir rapor hazırlanmış ve rapor CHP’ye sunulmuştu.

CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, Meclis'te düzenlediği basın top-
lantısında, hastanelerin ve halkın sağlığının geleceğini yabancı
şirketlere satacak yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulmasının
hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Dr. Ersin Arslan
davasına devam edildi

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi ile ilgili davanın dördüncü du-
ruşması 6 Haziran 2013 tarihinde Gaziantep Adliyesi’nde görüldü.
Duruşma Adli Tıp’tan rapor gelmediği için 27 Ağustos 2013’e
ertelendi. Duruşmaya TTB Merkez Konseyi adına Merkez Konseyi
Üyesi Dr. İsmail Bulca katıldı

TTB, Şakran Cezaevi’ni
ziyaret talebinde bulundu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir Çağdaş Hukukçular Derneği,
Çakıl Derneği ve Gündem Çocuk Derneği'nin yayımladığı
raporlarda ifade edilen, İzmir Şakran Çocuk Cezaevi'nde çocukların
maruz kaldığı işkence ve kötü muamele ile ilgili inceleme ve de-
ğerlendirme yapmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü’ne yazılı bir başvuru yaparak,  Şakran Cezaevi’ni
ziyaret talebinde bulundu.

“Çocuklarımızın uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddetten ve
bunların bedenlerinde ve zihinlerinde yarattığı olumsuzluklardan
kaygılıyız” ifadelerine yer verilen yazıda, ‘alanlarında uzman he-
kimlerden oluşturulan bağımsız bir heyet ile Şakran Cezaevi'ni
ziyaret’ talebi iletildi.

Bölge Tabip Odaları
Isparta'da toplandı

Ege Bölge ve Batı Akdeniz Tabip Odaları toplantısı 25 Mayıs
2013 tarihinde Isparta Barida Otel’de yapıldı. Toplantıya Antalya,
Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Balıkesir, Manisa, Isparta ve Burdur
tabip odaları temsilcileri ve TTB Merkez Konseyi Başkanı
Özdemir Aktan ile TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök
katıldı. 

Toplantıda Isparta'da yürütülen Acil Sağlık Hizmeti Veren He-
kimlerin Tükenmişlik Durumları araştırmasının sonuçları paylaşıldı.
Acil sağlık hizmeti verilen yerlerde toplam poliklinik sayısının
%20'sinin yapıldığı ve yoğunluk nedeniyle nitelikli sağlık hizmeti
verilemediği belirtildi. Acil uzmanı olmayan ya da acil hekimliği
sertifika eğitimi almayan hekimlere acilde nöbet tutturulmaya
başlanması nedeniyle tıbbi uygulama hatalarında artış görüldüğü
belirtildi.

Toplantının sonraki gündem maddelerini ise 17 Mart'da ger-
çekleştirilen sağlıkçılar eyleminin sonuçlarının değerlendirilmesi,
Ortadoğu'da ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerin halk sağlığı
üzerine etkileri ve tıp öğrencilerinin hekim mücadelesindeki yeri
konuları oluşturdu. Toplantının son gününde ise tabip odaları
temsilcileri ile birlikte Gölcük, Milas, gül bahçeleri ve Eğridir
gezisi yapıldı.

“İşyeri Hekimliği Eğitim
Günleri” Bursa’da yapıldı

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Emekli hekim maaşları açlıkla
yoksulluk sınırı arasında!
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Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hüküm-
lülerin durumu giderek ağırlaşıyor, her geçen
gün ölümler artıyor. İnsan Hakları Derneği’nin
tespitlerine göre Türkiye cezaevlerinde 230’u
ağır olmak üzere 411 hasta mahkum bulu-
nuyor. Gerekli sağlık hizmetine ulaşamadığı
için yaşamını yitiren hastalara her geçen
gün yenisi ekleniyor. 

Basına yansıyan haberlere göre; Ocak
ayından itibaren “cezaevi koşullarında ka-
lamaz” raporuna rağmen dört kişi Adli Tıp
Kurumu’nun engeline takılarak yaşamını
yitirdi. Adli Tıp Kurumu’ndan cevap gel-
mediği için geçtiğimiz hafta ölen kanser
hastası İrfan Eskibağ bunun en son örne-
ğiydi.

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hüküm-
lülerin sağlık durumlarına ilişkin TTB tara-
fından 14 Mayıs 2013 tarihinde bir basın
toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt
İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Arzu Er-
bilici ve Ankara Tabip Odası İnsan Hakları
Komisyonu üyesi Burhanettin Kaya katıldı. 

TTB Merkez Konseyi Üyesi Arzu Erbilici
tarafından okunan basın açıklamasında, in-
fazların ertelenmesi hususunda gecikmelere
neden olan ve objektif olmayan kararlarda
imzası bulunan Adli Tıp Kurumu’nun dev-
reden çıkartılması istendi.

İnfaz Kanunu’nun 16. maddesinde yapılan

değişiklik ile “Ağır hastalık veya sakatlık
nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında
hayatını yalnız idame ettirememe halinde
infazın ertelenmesi” şeklinde düzenlenmeye
gidildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifa-
delere yer verildi: “Hasta mahkumlar eskisi
gibi tam teşekküllü devlet hastanelerinden
ve üniversite hastanelerinden alınan raporlara
rağmen Adli Tıp Kurumu engelini aşamadı.
Çünkü bu değişiklik, Adli Tıp Kurumu ta-
rafından düzenlenen ya da Adalet Bakanlı-
ğı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin
sağlık kurulları tarafından düzenlenip Adli
Tıp Kurumu’nun onayladığı rapor üzerine
infazın geri bırakılabileceği şartını içermek-
teydi. Kanun yürürlüğe gireli beri infazın
ertelenmesini bekleyen ağır terminal dönemde
hastaların cezaevinde yaşamını yitirmesi bu-
nun en somut göstergesi. Adli Tıp Kuru-
mu’nda aylarca süren ve neredeyse işkenceye
dönüşen raporları beklemeyi şart koşan dü-
zenleme bu haliyle sorun çözmekten oldukça
uzaktır. Ve ne yazık ki ağır çalışan bürokrasi
ve işleyişteki hantallığın yanı sıra toplumda
ek bir cezalandırma ve intikam alma algısı
uyandırmaktadır. “

“Adli Tıp Kurumu
devreden çıkarılmalı”

Temel insan haklarından biri olan sağlıklı
yaşama hakkının diğer insanlardan ayırt
edilmeksizin tüm tutuklu ve hükümlülere
eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir bi-
çimde sunulması gerektiğinin vurgulandığı

açıklamada, mevcut altyapı yetersizliği, bes-
lenme, barınma ve cezaevlerinde sağlık hiz-
metlerine ulaşım konusunda yaşanan zor-
luklara dikkat çekildi.

Açıklamada, ceza ve tutukevlerinde barınan
tutuklu ve hükümlülerin evrensel hukuk çer-
çevesinde ve en temel insan hakları esas
alınarak yaşam koşullarının düzenlenmesi,
şiddet, kötü muamele, işkence vb. kötü uy-
gulamaların önüne geçilmesi istenerek diğer
talepler şu şekilde sıralandı:

-Kronik, ağır, terminal dönem hastaların
erken tanı alması tedavi süreçlerinin uza-
maması, tedavi edilmemenin bir ceza aracı
olarak kullanılmaması, düzenli olarak iz-
lenmeleri ve yakınlarıyla görüşmeleri ko-
nusunda insani bir yaklaşımın esas alınma-
lıdır.

- Gerek evrensel hukuk ilkeleri, gerek en
temel insani duyarlılıklar, gerekse kamu vic-

danı açısından öncelikle ölümcül hastalığa
yakalananlar konusunda daha açık ve daha
az yoruma yer bırakacak yasal düzenlemeler
acilen yapılmalı ve uygulanabilir olmasının
önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

-İnfazların ertelenmesi hususunda gecik-
melere neden olan ve objektif olmayan ka-
rarlarda imzası bulunan Adli Tıp Kurumu
devreden çıkarılmalı, tam teşekküllü devlet
hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin
vereceği raporlar yeterli görülmelidir.

Basın toplantısında konuşan Ankara Tabip
Odası İnsan Hakları Komisyonu üyesi Bur-
hanettin Kaya, cezaevlerindeki sorunların
mahkumlarda yarattığı psikolojik travmalara
dikkat çekerken, Türk Tabipleri Birliği Genel
Sekreteri Bayazıt İlhan ise cezaevlerindeki
sağlık sorunlarını yerinde tespit etmek üzere
bulundukları girişimlerin Adalet Bakanlığı
tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

Cezaevlerinden yükselen çığlığa kulak verin!

Adli Tıp engeli öldürüyor!
Ocak 2013’ten bu yana cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerden dördü  “cezaevi koşullarında kalamaz” raporuna rağmen Adli Tıp
Kurumu’nun engeline takılarak yaşamını yitirdi. TTB tarafından yapılan açıklamada, “İnfazların ertelenmesi hususunda gecikmelere neden
olan ve objektif olmayan kararlarda imzası bulunan Adli Tıp Kurumu devreden çıkarılmalı, tam teşekküllü devlet hastanelerinin ve üniversite
hastanelerinin vereceği raporlar yeterli görülmelidir” denildi.

Tıp Dünyası
ANKARA

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir
Aktan ve beraberindeki heyet haksız yere 105
gündür tutuklu bulunan Dr. Cem Coşkun’u Kan-
dıra’da ziyaret etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir
Aktan, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Ali Özyurt ve Kocaeli Tabip Odası Yö-
netim Kurulu Üyesi Dr. Burhan Çağlar Usta’dan
oluşan heyet Kocaeli eski Tabip Odası Başkanı
Dr. Cem Çoşkun’u 4 Haziran günü Kandıra’da
yatmakta olduğu Kocaeli 1 No’lu F Tipi Ceza
İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Kapalı olarak yapılan görüşmede Dr. Cem Coş-
kun’a her türlü hukuki desteğin verileceği, tutuksuz
olarak yargılanması için kamuoyu oluşturulacağı

ve iddianamenin bir an önce hazırlanması için
yargıyı uyarmaya devam edileceği söylendi. TTB
tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Dr. Cem Coşkun, 52 yaşında ve 28 yıldır
aktif olarak hekimlik yapıyor. En temel insan
hakkı olan özgürlüğün kısılmasının daha ne kadar
süreceğini kestiremediğimiz meslektaşımız Dr.
Cem Çoşkun’un bir an önce serbest bırakılmasını
talep ediyoruz. Polis ifadelerinde ve savcılıkta
suç unsuru olarak gösterilen; bir meslek örgütü
olan Kocaeli Tabip Odası’na başkanlık etmek,
demokratik bir hak olan sendikal faaliyetlerde
bulunmak, üyesi olduğu kuruluşların çağrısıyla
düzenlenen basın açıklamalarına katılmak, Emek
Bayramı olarak ilan edilen 1 Mayıs’a üyesi olduğu
TTB flaması altında katılmak gibi sudan bahanelerle
özgürlüğü elinden alınan meslektaşımızın özgür-
lüğüne kavuşması en temel talebimizdir.”

TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Özdemir Aktan, Merkez
Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, Ada-
na-Osmaniye Tabip Odası Başkanı
Dr. Ali İhsan Ökten ve İstanbul Tabip
Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çer-
kezoğlu’ndan oluşan heyet, Adana
Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu bu-
lunan Dr. Melih Şanlı ve Dr. Ahmet
Aras’ı ziyaret ettiler.

16 Mayıs 2013 tarihinde gerçek-
leştirilen ziyaret sonrasında bir açık-
lama yapan TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Aktan; “Ülke öyle bir
hale geldi ki herkes ortada bir neden
olmadan tutuklanabiliyor. Her ke-

simden olduğu gibi hekimlerin de
tutuklanmasına şahit oluyoruz. Maa-
lesef 2 hekim arkadaşımız da Adana
Cezaevi’nde bulunuyor. Onların sağ-
lık durumlarını yakından görmek is-
tedik. Morallerinin yerinde olduğunu
gördük. 3 Temmuz’da duruşmalarının
yapılacağını öğrendik. Beklentimiz
o duruşmada arkadaşlarımızın serbest
bırakılması” dedi.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli
Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan,
Kocaeli Tabip Odası eski başkanı
Dr. Cem Coşkun’u da ziyaret ede-
ceklerini bildiren Dr. Aktan; TTB
olarak cezaevlerinde tutuklu bulunan
hekimlerin sağlık durumlarını ve ya-
şanan sorunları yakından takip et-
meye devam edeceklerini söyledi.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Taksim Özgürleşti sıra
Dr. Cem Coşkun’da…   

TTB, Adana Cezaevi’ndeki
hekimleri ziyaret etti   



Vatandaş
'özel'le
vedalaşırken

Üst üst gelen küresel yatırımcılara satılan
özel zincir hastane haberleriyle özel hastane
fark ücretlerine yapılan yüzde 200'lük
zammı alt alta koyup beraber okumalıydık.
Çünkü sağlıkta dönüşümün "altın dönemine"
vasıl oluyorduk.. Önce beyin travması ge-
çiren Dilan'ı yoğun bakımdan zorla "yerimiz
yok" diye taburcu eden tıp etiği emsali
Türkiye'nin en büyük hastane zinciri Medical
Park'ın çoğunluk hisselerini İngiliz Yatırım
şirketine satıldığı haberi gelmiş...

Akabinde Meclis'teki Torba Yasa'ya ko-
yulan bir değişiklikle özel hastanelerin va-
tandaştan aldığı fark yüzde 200'e çıkartıl-
mıştı..

Yani özel hastaneler SGK'ın bin lira öde-
diği hizmet için vatandaştan 900 TL alırken
şimdi bunu 2 bin TL'ye kadar talep edebi-
leceklerdi. 

Bu demekti ki özel ve devlet hastanesi
arasına sağlık hizmet bedellerine koyulan
200 kat farkla, dar gelirliler ve Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası olmayanların özel'e git-
meleri "geçmişin kısa ve hoş bir rüyası"
oluyordu.

800 TL ile doya doya rahat yaşayanlar
milyonlarca hane halkı bir özel poliklinikte
sadece muayene için "tetkik ve ilaç hariç"
60 TL verebilecekler miydi.. 

Anlaşılan önce özel hastanelerin kapısı
vatandaşa açılıp gerekli halk desteği sağ-
landıktan sonra...

Özel hastane farkları
önce yüzde 30,

sonra yüzde 90'a şimdi de yüzde 200'e çı-
kartılmıştı.

Hatta küçük mülkiyet özel hastaneler de
bu arada vatandaşın ayağını 'özel'e alıştırma
"işlevlerini" yerine getirirken "batık işletme"
halini aldığından ülkemize gelen sağlık
devlerinin önlerine atılmış, piyasa kar te-
kelini tırtıklamayan "ucuz yemler" olacak-
tı...

Yabancı sermaye
buyursun gelsin! 

Ne diyelim; "Neoliberal sağlık müstem-
lekesi" Türkiye'nin tesisatı bitmiş, eğitim
hastanelerinden hocalar kaçırtılmış, dok-
torları sözleşmeli ücretli, sağlık emekçileri
taşeron hale getirilmiş, SGK yani kamu
kaynak aktarımlı özel hastanecilik teşvik
edilmiş ve "süper dönüşümün" nihai ayağına
gelinmişti.. 

Son durumu civelek bir ekonomik ha-
berden alıntılarsak "Dünyanın bir çok ül-
kesini geride bırakan sağlık pazarımız 843
özel hastane ve 160 milyar dolarlık hacmiyle
yabancıların tek odak ülkesi" olduğunu
öğrenirdiniz.. 

Küresel yatırım-
cıların

her gün "Türkiye'nin gösterdiği sağlık ala-
nındaki büyüleyici performans dolayısıyla"
hayranlık içinde brifing istediklerini, "kapalı
kapılar ardında nasıl yoğun pazarlıklar
döndüğünü" okurdunuz.. 

E haliyle vatandaş "özel-devlet" bütün
hastanelerde hizmet alacak buyuran popülist
söylem de susacak ve "ne mutluluktur ki
az zamanda sağlık giderlerini 6 milyar
TL'den zınk diye 80 milyar TL'ye vardıra-
bildik" diyecekti...

Patlayan ameliyat sayısı ve kişi başı
doktor müracaatı OECD ortalamasından
yüksek, tonlarca ilaç tüketilen, tetkik-tah-
lil-görüntüleme pazarımızla küresel tekel-
lerin "altın yumurtlayan sağlık sömürgesi"
oluyorduk... 

Ayrıca yerli sermaye mülkiyetinden ya-
bancı sermayeye geçen "sağlık piyasasını"
doyuracak ve küresel sağlık tekellerini
abad edecek kaynak da yine kamunun
parası olacaktı..

Bu gelişmelerle kimlerin nasıl zengin-
leştiğini bulmak da yakın tarihli ev ödevimiz
olsundu. 

Kaynak: 08 Mayıs 2013 http://www.ak-
sam.com.tr/ Nihal KEMALOĞLU 

15
Haziran 2013

GSS Hikayeleri...
Suriyeli mülteciler: Yeni yayım-

lanan bir BM Mülteci Ajansı Raporu
Suriye’de komşu ülkelere sığınan
mülteci sayısının 1,39 milyon kişiye
ulaştığını ortaya koydu. Raporda
mültecilerin % 76’sının kadın ve ço-
cuklardan oluştuğu belirtiliyor. Mül-
tecileri barındıran en büyük kampların
Irak ve Ürdün’de olduğu belirtilen
raporda mültecilerin bulaşıcı hasta-
lıklar, özellikle akut solunum yolu
enfeksiyonu ve ishal için birinci ba-
samak sağlık hizmetlerine ihtiyaç
duydukları vurgulanıyor.

Fast food zincirine ceza: Ünlü
fat food zinciri McDonalds, çocuklara
yönelik ürünlerin pazarlanmasında
kullandığı yöntemler nedeniyle Bre-
zilya’da 1.6 milyon dolar para ceza-
sına çarptırıldı. Firma ürünlerine sağ-
lıklı yiyecek seçenekleri eklendiğini
iddia etse de yetkililer,  reklamlarda
oyuncak ve çizgi filmlerin kullanı-
mının çocukluk çağı şişmanlığının
artışına neden olduğunu belirtiyor-
lar.

Sinema filmleri ve sigara: ABD
Hastalık Kontrol ve Önleme Mer-
kezi’nin yeni bir raporu gençlerde
sigara kullanımının filmlerden etki-
lendiğine dikkat çekiyor. Rapora
göre gençlere yönelik filmlerde sigara
içme sahneleri sayısı 2010 ve 2012
yılları arasında ikiye katlandı. 

Avustralya’nın sağlığı geriledi:
Avustralya’da yapılan ulusal bir ça-
lışma, genel olarak Avustralyalıların
sağlığının son 5 yılda gerilediğini
gösterdi. Çalışmaya göre Avustral-
yalılar, 2007 yılına göre daha az
sigara içip alkol tüketiyorlar ancak
ülkede obesite ve anksiyete sıklığı
önemli ölçüde artış göstermiş du-
rumda. 

Gen Patenti: Gen patenti ABD
yüksek mahkemesi gündeminde tar-
tışılıyor. Tartışma esas olarak, gen-
insan-doğa üçgeninde yapılıyor ve
bu konuda patent alınabilirlik irde-
leniyor. Tartışmanın sonuçlanması
yılsonuna kadar beklenmiyor, ama
erken veriler mahkemenin, DNA’nın
patentine değil de cDNA’nın patentine
izin vereceği yönünde beklenti ya-
ratmış durumda. 

H7N9: Çin’de hükümet yetkilileri
H7N9 virüsü hakkında dikkatli olun-
ması ve yeni gelişmelere hazırlanıl-
ması konusunda görevlileri uyardı.
Çin’de 29 Nisan itibarı ile DSÖ’ye
bildirilen 126 laboratuar onaylı vaka
ile 24 ölüm bulunuyor. 

Lancet dergisinde Nisan ve Mayıs
aylarında yer alan haberlerden

Kocaeli Ü. T. F. Halk Sağlığı AD
araştırma görevlilerince derlenmiştir.

Tıp Dergilerinden  

Sağlık alanının piyasalaştırılmasına yönelik
düzenlemeler, yaşama geçirilmeye çalışıldıkları ülkelerde önemli

protestolara neden oluyor.  Tıp Dünyası’nda dünya ülkelerinde yaşanan
protestoları, hekim ve sağlık çalışanı eylemlerini duyurmaya devam ediyoruz.

Türkiye’de de hekimler, başta şiddet olmak üzere Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında
hekimleri ve sağlık çalışanlarını giderek daha olumsuz koşullarla karşı karşıya bırakan düzenlemelere

karşı neler yapılabileceğini tartışıyorlar. Tartışmayı Tıp Dünyası sayfalarına taşıyoruz ve soruyoruz; “Sizin
greviniz nasıl olsun?” tipdunyasi@ttb.org.tr adresine görüş ve önerilerinizi yazın, bu köşede yayımlayalım.

Grev Gözcüsü

Sizin
 greviniz n

asıl 
olsu

n?

Mozambik’te
doktorlar greve gitti

Mozambik'te maaşlarının iki katına çıkarılmasını isteyen
doktorlar Mayıs ayında greve gitti. Mozambik Tabipler
Birliği sözcüsü Paulo Gudo, "Hükümet istediğimiz ücret
artışına cevap vermediği sürece grev devam edecek." dedi.

Mozambik Başbakanı Alberto Vaquina, doktorlara greve
katılmamaları ve hastalarına olan sorumluluklarını aksat-
mamaları çağrısı yaptı. Afrika ülkesi Mozambik'te doktorlar
Ocak ayında 9 gün boyunca iş bırakmıştı. Yüzde yüz zam
isteğini reddeden hükümet, doktorlara geçen ay yüzde 15
zam vermişti.

Mozambik'te greve giden doktorlar halihazırda 670-
1275 dolar aralığında maaş alırken, ücretlerinin asgari 3
bin dolara çıkarılmasını talep ediyor.

24 milyon nüfusa sahip olan Mozambik'te sadece bin
200 doktor var. Ülkede şu anda askeri doktorların hasta-
nelerde görev yaptığı belirtiliyor. Kaynak: Cihan Haber
Ajansı
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Tıp Dünyası Gazetesi’ne www.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Devletin sırları çoğalırken bizim
mahremimiz satılığa çıkıyor.
Kendinize bile söylemek
istemediğiniz sırlarınızın
satılığa çıkarılmasını ister
misiniz?

Eşinizden gizlediklerinizin
ortalığa saçılmasını ister
misiniz?

Son adet tarihinizin, kaç düşük
yaptığınızın, hamile olup
olmadığınızın, girdiğiniz
depresyonun, aldığınız ilaçların
başkaları tarafından bilinmesini
ister misiniz?

Verilerimiz verilir mi verilmez
mi?

SGK-Sağlık Bakanlığı veri satış
mağazası mı kuracak! Veriyi
alan, kişiye özel reklam mı
yapacak!

Yoksa fişlenecek miyiz/fişleniyor
muyuz?

Mebusun, Bakanın, onun
yakınlarının mahremini koru,
benimkine saldır olur mu?

En mahrem bilgilerinizin
hekiminiz dışındakilerle
paylaşılmasına evet deyip
demediğinize yalnız başınıza
karar veriniz!

Güvenip gittiğiniz sır saklayan
hekimin ihbarcı yapılmasına
razı mısınız?

Temel ilkesi “zarar vermemek”
olan hekimlerin, hiç istenmeyen
olumsuzluklarda
(komplikasyon) bile meslekten
men cezası almasını ister
misiniz?

Hekiminize hastaya bile
dokunmayan beş üst düzey
Sağlık Bakanlığı yöneticisi ve
yedi atanmış “uzmandan”
mürekkep bir heyetin diploma
iptali cezası vermesine
gönlünüz razı olur mu?

Hekimler bunca ceza baskısı
altında, sorun çıkma ihtimali
yüksek hastalara bakmakta
çekinik davranırlarsa derman
bulabilir misiniz?

Peki ya canınızı, en
sevdiklerinizi bilgisine,
becerisine güvenerek emanet
ettiğiniz hekimlere bu yapılana
evet der misiniz?

Özel hayatımızdan elinizi,
gözünüzü, kulağınızı çekin mi
diyoruz? Hekim bağımsızlığı
üzerinde sallanan bir kılıca
dönecek Sağlık Meslekleri
Kurulu’na hayır mı diyoruz?

Öyle ise hep birlikte söyleyelim;

‘Devlet Memurları Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı’nın;

İnsanların hekime, sağlık

kuruluşuna gittiklerinde
verdikleri kişisel bilgilerin,
aldıkları sağlık hizmetine ilişkin
bilgilerin, kendilerine sorulup
rızaları alınmaksızın Sağlık
Bakanlığı tarafından
toplanması, işlenmesi ve
paylaşılmasını, hekimlere, her
türlü özel ve kamu sağlık
kuruluşuna, hastalarının kişisel
bilgilerini Sağlık Bakanlığı’na
verme mecburiyeti
getirilmesine,

Sağlık Bakanlığı’na, hekimleri,
diş hekimlerini, sağlık
personelini, mesleklerinden
geçici veya sürekli men etme,
diplomalarını iptal etme yetkisi
verilmesine ilişkin 8.
Maddesinin (h) bendinin (1) ve
(3) nolu alt bentlerini geri
çekin, yasalaştırmayın! 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Hasta mahremiyeti, hekimlik ahlakı satılık değil, tasarıyı geri çekin

Çok yazılacak, çizilecek. Türkiye tarihinde
kısa, orta vadede doğuracağı sonuçları göre-
ceğiz ama bu süreçte doktorların rolüne dair
bir iki cümle mutlaka “kayda geçmeli”!

Sizin gibi doktor olmaz olsun!
1 Haziran Cumartesi, saat 16.30 suları,

Ankara Kızılay’da biber gazının peynir ekmek
gibi insanların üzerine atıldığı anlar. Kızılay
Güvenpark önüne konuşlanmış ve biteviye
gaz atan polis grubuna 15-20 metre mesafede
yere oturmuş “direniyoruz”. İki kişi karşı ta-
raftan yaralı bir polisi kucaklamış getiriyorlar.
O tarafa doğru gidiyorum, o sırada sivil gi-
yimli, gaz maskeli muhtemel polis şefleri de
polisin yanına ulaşıyor, yardım etmek için
koşarak geldiğimi belirtmek için “doktorum”
diyorum, biri bana dönerek “sizin gibi doktor
olmaz olsun” diyor!

Cevap veriyorum, araya diğer bir gaz mas-
keli sivil polis şefi giriyor, geri dönüyorum.

(…)
12 Haziran Çarşamba, İstanbul AKM önü.

Bir polis AKM’den kuvvetli rüzgarla düşen
bir tahta parçasının başına gelmesiyle yara-

lanıyor. Gezi Parkı’nda yer alan hekimler
yardım için gidiyor. Önce kabul edilmiyor,
sonra ısrarla, bir iki girişim sonucu “onay”
çıkıyor ve ilk müdahale yapılıyor.

(…)
Hekimlik bu, olan, olması ge-

reken.
Gazmış, tazyikli suymuş al-

dırmadan ihtiyacı olanın yanında
olmak için çırpınan bu genç he-
kimlerle umut doluyoruz.

Sınavdan –bir kez daha- geçtik.
Darısı “güvenliğimizi sağlaya-
cak” polislere!

Hekimler “Gezi Sınavı”nı geçti, darısı “güvenliğimizi sağlayacak” polislere!

Kayda geçmeli!
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