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Prof. Dr. Raşit Tükel’in 
yazısı sayfa 3’te

“Savaşta en çok zarar gören kadınlar ve çocuklardır. Dünya
kamuoyunu konuya duyarlı ve aktif olmaya çağırıyoruz.
Türkiye’de de İstanbul Protokolü’nün uygulanarak savaştan
zarar gören kadın ve çocukların özel olarak korunması
sağlanmalıdır.” 12

Kadınlar 
savaş istemiyor!
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Erez: “İnsansan,
hekimsen ve
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15 Temmuz sonrası yaşama
geçirilen OHAL ortamında
nefes alamıyoruz…

Açığa almalar, işten
çıkarmalar, gözaltılar,
tutuklamalar sürüyor…

İnsan hakları ihlal ediliyor,
hukuk ayaklar altında!

Barış isteyen
akademisyenler, öğretim
üyeleri işten atılıyor, onlara
destek verenler
yargılanıyor.

FETÖ gerekçesiyle
başlatılan operasyonlar
muhalif kesimlere,
sendikalara, emek ve
meslek örgütlerine,
hekimlere döndü!

Hukuku, adaleti, barışı,
laikliği, demokrasiyi
kazanmak için
mücadelemiz sürecek!

Nefes alamıyoruz!

HEAL’in (Health and Environment
Alliance), 2050 yılına kadar kömürlü
termik santrallerin kapatılması önerisi,
TTB Temsilcisi Prof. Dr. Kayıhan
Pala’nın önerisiyle 10 yıl öne çekildi. 2

2019 yılında Dünya Tabipler Birliği
Genel Kurulu’nun İstanbul’da
yapılması önerisi, DTB Genel
Kurulu Ana Oturumu’nda
onanarak kesinleşti. 14

Yunanistan Tabipler Birliği tarafından
düzenlenen Avrupa’da Tıp Eğitiminin
Durumu toplantısı Kos Adası’nda yapıldı. 15

Avrupa’da Tıp
Eğitiminin Durumu
Toplantısı Kos’ta
yapıldı

HEAL toplantısında
TTB’nin 
önerileri öne çıktı

DTB Genel Kurulu
2019 yılında İstanbul’da
yapılacak

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporunda
şu tespit var: Kamu idarelerince açılıp
işletilen sağlık tesisleri
ruhsatlandırılamamaktadır. 
Av. Özgür Erbaş yazdı 11

Ruhsatsız sağlık 
hizmeti verilmektedir!

TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi: 

www.ttb.org.tr



2

Hesap Numarası: Türkiye Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi 
Hesap No: 00158007281178784

Baskı Öncesi Hazırlık: GEO Tanıtım ve Reklam Hizmetleri 
Turgut Reis Cad. 47/6 Tandoğan Ank. geotanitim@gmail.com

Basım yeri ve tarihi: İhlas Gazetecilik AŞ. Karacalar Mahallesi 57. Sokak No:
21/A  Akyurt Ankara TEL: 353 29 61 31 Ekim 2016

Tıp Dünyası Dergisi 
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Türk Tabipleri Birliği adına 
Prof. Dr. Mehmet Raşit Tükel
Genel Yayın Yönetmeni:
Mutlu Sereli Kaan

Katkıda bulunanlar:

Dr. Hande Arpat, Dr. Eriş Bilaloğlu,  
Av. Özgür Erbaş, Dr. Deniz Erdoğdu,
Dr. Selma Güngör, Dr. Bayazıt İlhan, 
Dr. Cavit Işık Yavuz

Yayımlayan: Türk Tabipleri Birliği
Yayın İdare Merkezi: GMK Bulvarı,
Şehit  Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4
Maltepe/Ankara Tel: (0312) 231 31 79 (pbx)
Faks: (0312) 231 19 52 - 53 
Yayının Türü: Yerel, süreli 

Yıl: 21   Sayı: 223
tipdunyasi@ttb.org.tr
http://www.ttb.org.tr 
Tıp Dünyası Dergisi,  Türk Tabipleri
Birliği tarafından ayda bir yayımlanır.
Ücretsizdir. 8.800 adet basılmıştır.

Ekim 2016

Türk Tabipleri Birliği Aile He-
kimliği Kolu’nun (AHK) yeni yü-
rütme kurulu, 15-16 Ekim 2016 ta-
rihinde Ankara’da gerçekleştirilen
toplantıda yapılan seçimlerle be-
lirlendi. Toplantıda ayrıca, birinci
basamak sağlık hizmet alanında ya-
şanan öncelikli sorunlar ve çözüm
yolları ele alındı. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya,
Bursa, Adana, Mersin, Hatay, Muğ-
la, Manisa, Eskişehir, Çanakkale,
Diyarbakır, Batman, Tekirdağ, Kocaeli, Gazi-
antep tabip odalarından aile hekimlerinin ka-
tıldığı toplantıda, aile hekimliği gündemiyle
ilgili olarak şunlar ele alındı: 

- Zorunlu Cumartesi nöbetlerinin kaldırıl-
masının yarattığı moral ve motivasyonun önü-
müzdeki dönem örgütlü ortak mücadeleye
önemli katkı sağlayacağı, tüm örgütlerin birlikte
mücadele sürdürmesinin önemi vurgulandı.

- Sıfır nüfuslu, binası, aleti-teçhizatı-yardımcı
sağlık personeli bulunmayan, plansız- prog-

ramsız aile hekimliği birimlerinin oluşturul-
masıyla mevcut sorunların daha da ağırlaştığı;
bu durumun hizmeti niteliksiz hale getirip za-
yıflatacağı, hekim emeğini ucuzlatacağı dile
getirildi. Sıfır nüfuslu yeni ihdas aile sağlığı
birimleri konusunda özel bir çalışma gurubu
oluşturulması kararlaştırıldı.

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, başta
Suriye’den gelen savaş mağduru insanlara ve
toplumun bazı kesimine ulaşamadığı, yeterli
koruyucu sağlık hizmetin sunumunda ciddi so-

runlar yaşandığı, bu durumun gün-
deme getirilerek, özel bir çalışma
gurubunun oluşturulması karar-
laştırıldı.

- TTB AHK tarafından düzen-
lenecek “Sürücü olur” raporlarıyla
ilgili çalıştayın hazırlık süreci ile
ilgili değerlendirme yapılarak, ça-
lışma grubu oluşturuldu.

- Aile Hekimlerinin verdiği ra-
porlarla ilgili kargaşanın ve so-
runların devam ettiği, bu nedenle
sağlık çalışanlarının şiddet gör-
düğü, bu konuyla ilgili ayrıca bir
çalışma grubunun oluşturulması

kararlaştırıldı.
- Birinci basamakta uygulanan kanser tara-

maları ile ilgili soruların ve sorunların giderek
arttığı, kanser taramalarının yararlılığı, bilimsel
değeri, uygulama biçimi gibi birçok boyutuyla
tartışılması için hazırlıkların yapılması ortak
görüş olarak benimsendi.

- Defin ve adli nöbetlerde yaşanan kargaşanın
ve sorunların her boyutuyla tartışılması amacıyla
ayrı bir çalışma grubunun oluşturulması be-
nimsendi. 

Sağlık ve Çevre Birliği (Health and En-
vironment Alliance, HEAL) yıllık toplantısı
ve Çalıştayı 19-20 Ekim 2016 tarihlerinde
Brüksel’de düzenlendi. HEAL toplantısı
ve Çalıştayına davetli olarak Türkiye’den
Prof. Dr. Kayıhan Pala (TTB Temsilcisi),
Doç. Dr. Haluk Çalışır (Türk Toraks Derneği
Hava Kirliliği Görev Grubu Başkanı) ve
Prof. Dr. Ali Kocabaş (Türk Toraks Derneği)
katıldı.

İlk gün öğleden önce gerçekleştirilen
ülke sunumlarında TTB adına söz alan
Prof. Dr. Kayıhan Pala, hava kirliliğinin
Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu
olduğunu, sorunun son on yılda giderek
büyüdüğünü, bu büyümenin Hükümetlerin
enerji politikaları ve kömür teşvikleriyle
doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi. 

Bu nedenle, TTB’nin hava kirliliği, enerji
politikaları ve kömürlü termik santrallerle
ilgilendiğini ve toplum sağlığının korunması
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini
belirten Pala, bunlar hakkında bilgiler verdi. 

İkinci gün öğleden sonra “Yeşil enerji,
daha iyi sağlık – fosil yakıtlardan ve teş-

viklerden kaçış” adıyla tek bir oturum dü-
zenlendi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, HEAL’in bildir-
gesinde 2050 yılına kadar kömürlü termik
santrallerin kapatılması yaklaşımını eleştirdi
ve bu eleştiri üzerine önümüzdeki on yıl
içerisinde kömürden sağlanan enerji mik-
tarının %50 azaltılması ve 2040 yılına
kadar santrallerin kapatılması önerisi be-
nimsendi. Sunumların ardından ülke tem-
silcilerinin yer alacağı panele geçildi.

Panelde Türkiye, Sırbistan, Polonya ve
İngiltere ele alındı. Türkiye’ye ilişkin ko-
nuşmayı TTB adına Prof. Dr. Kayıhan Pala
yaptı. Konuşmasında Türkiye’de hava kir-
liliğinin son yıllarda giderek artan önemli
bir halk sağlığı sorunu
olduğun yineleyen Pala,
Türkiye’de tüm illerde
yalnızca iki kirleticinin
(PM10 ve SO2) ölçül-
düğünü ve bu nedenle
ülkemize ilişkin yaygın
bir kirlilik değerlendir-
mesi yapılamadığını
kaydetti. Pala, Türki-
ye’de bir başka önemli
sorunun da hava kirliliği

ile ilgili yüksek sınır değerler olduğunu
belirtti. 

Türkiye’de son yıllarda hava kirliliğinin
artmasının temel sorumlusunun endüstri
olduğuna vurgu yapan Pala, TTB’nin konuya
ilişkin temel yaklaşımlarını sıralayarak, ko-
nuşmasını sonlandırdı: 

1. Hava kirliliği sınır değeri olarak DSÖ
rehberinde yer alan sınır değerler kullanıl-
malı,

2. Türkiye’de yeni kömürlü termik santral
yapılmamalı ve

3. Endüstri tesislerinin kurulmasından
önce yalnızca ÇED değil, bunun yanı sıra
Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) de ya-
pılmalı.

TTB AHK Yürütme
Kurulu üyeleri şu
isimlerden oluştu: 
Dr. Fethi Bozçalı - Kol
Başkanı-İstanbul

Dr. Filiz Ünal - Kol
Sekreteri-Ankara

Dr. Erhan Özeren - Adana

Dr. Ersan Taşçı - Bursa

Dr. Hülya Görgün -
Çanakkale

Dr. İbrahim Çelik - Antalya

Dr. Mehmet Akarca -
Muğla

Dr. Nuri Seha Yüksel -
İzmir

Dr. Recep Koç - İstanbul

Dr. Selahattin Oğuz -
Batman

Dr. Sinan Gülşen -
Diyarbakır

Tıp Dünyası
ANKARA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun 15-16 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, AHK’nin yeni yürütmesi seçildi.

HEAL toplantısında TTB’nin önerileri öne çıktı
HEAL’in, 2050 yılına kadar kömürlü termik santrallerin kapatılması önerisi, TTB Temsilcisi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın önerisiyle 10 yıl öne
çekildi. 

TTB AHK yeni yönetimi belirlendi

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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gündem...

10Ekim 2015’te, DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla
Ankara’da bir araya gelenlerin

emeğin haklarının genişletilmesi, barış ve
demokrasi taleplerine ölümle, acıyla karşılık
verildi. 10 Ekim katliamı, barış içinde bir
arada yaşama iradesine karşı yapılmıştır. 

O gün alanda güvencesiz, kölece, ölümüne
çalıştırmaya, doğayı, kentleri yağmalayan
sermayeye karşı mücadele eden, ölüme
karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, ayrımcılığa
karşı eşitliği savunan dostlarımız, arkadaş-
larımız vardı. 

Katliamlarla, benzer acılarla 10 Ekim
öncesinde de karşılaştık. Ancak 10 Ekim
2015, ardı sıra yeni katliamların yaşandığı,
şiddet ve çatışma ortamının ülkemizi sardığı
bir tarih ve bu yönüyle de bir dönüm noktası
oldu.

Katliamların amaçlarından birinin top-
lumsal düzeyde korku, endişe ve güvensizlik
duygularını hakim kılma, insanları bir araya
gelmekten, toplumsal mücadele içinde yer
almaktan uzak tutma, bir yönüyle gözdağı
vererek sindirmek olduğunu söyleyebiliriz.
Bu nedenle, katliamlar sonrasında toplumsal
sorunlarla etkin bir şekilde birlikte mücadele
edilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması,
insanların korku karşısında güçlenmesi için
olanak sağlanması önemlidir. Unutmamak,
unutturmamak, ancak bu tür dayanışma or-
tamlarının oluşturulmasıyla mümkün ola-
bilir.

Katliamlar toplumsal yaşamın temel do-
kusuna, temel güven duygusuna ve toplumu
birbirine bağlayan bağlara hasar verirken,
bir yandan da kişilerde fiziksel ve ruhsal
yaralara yol açabilmekte; katliamların so-
nuçlarıyla başa çıkmakta zorlanmaya neden
olabilmektedir. Tüm bunlara, katliamın yıl
dönümünde anma etkinlikleri yasaklanarak
yasın yaşanmasının engellenmesi; kaybe-
dilenlere yönelik özlemin, o insani duygunun
sımsıcak bir ifadesi olarak karanfillerini
alana bırakmak isteyenlere karşı zora baş-
vurulması eklendiğinde, baskı ve zulmün
karşısında tek başına değil, ancak birlikte
ve dayanışmayla durulabileceğini daha iyi
görebiliyoruz.   

Fiziksel ve psikolojik yaralarımızı sar-
manın dayanışmasını da, toplumsal daya-
nışmanın bir parçası olarak görebiliriz. Kat-
liamların olası etkileriyle başa çıkabilmek
için; sosyal destek sistemlerinin harekete
geçirilmesi, işbirliği, dayanışma ve mücadele
yöntemlerinin sağlanması, gerektiğinde ruh
sağlığı alanında çalışan kişilerden destek
alınması önem kazanmaktadır. İşte bu
amaçla Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır,
Kocaeli ve Mersin’de oluşturulan ve
TTB’nin de içinde yer aldığı Psikososyal
Dayanışma Ağı aracılığıyla katliamlardan
etkilenenler için başvuru yolları oluşturul-
makta; doğrudan katliama maruz kalan, ta-
nıklık edenlerle veya katliamdan etkile-
nenlerin yakınlarıyla bireysel görüşmeler
gerçekleştirilmekte, psikoterapi çalışmaları
sürdürülmektedir. 

Travmayla başa çıkabilmeye etki eden
faktörlerden biri de zedelenen adalet duy-
gusunun yeniden tesis edilmesidir. Katliamı
gerçekleştirenlere ve arkasındakilere ula-
şılabilmesi, sorumluların yargılanması, ki-
şilerin travmayı yaşantılama ve anlamlan-
dırma süreçlerinde ve travmanın etkileriyle
başa çıkılmasında belirleyici olabilmekte-
dir.

10 Ekim katliamının ilk duruşması, 7
Kasım 2016 tarihinde görülecektir. Açık,
tarafsız ve adil bir yargılama yürütülmesiyle
ilgili olarak kamuoyunda bir güvensizliğin
olduğu gözleniyor. Sadece eylemin hayata
geçirilme aşamasını aydınlatmayı amaçlayan,
siyasal arka planı dikkate almayan bir yar-
gılama, gerçekliği görmezden gelen bir hu-
kuki süreç anlamına gelir. Hukuk alanındaki
mücadele, katliama zemin hazırlayanlar,
sürecin gelişimini görmezden gelenler ortaya
çıkartılıncaya, kamu vicdanında mahkûm
olanların bağımsız yargı önünde de mahkûm
olmalarına dek sürmelidir.

Katliamlara karşı mücadele; askeri ve
sivil darbelere, tüm baskıcı, antidemokratik
uygulamalara, savaş yanlısı politikalara,
ayrımcılığa, emeğin haklarının gaspına karşı
verilecek emek, barış ve demokrasi müca-
delesinden ayrı düşünülemez. 

10 Ekim katliamının birinci yıldönümünde
kaybettiğimiz canları sevgiyle ve özlemle
anıyoruz. Anıları, barışın egemen olduğu
laik ve demokratik bir ülke için verdiğimiz
mücadelede bizlere güç verecek, önümüzü
aydınlatacaktır.

Katliamlara Karşı 
Toplumsal 
Dayanışma

Prof. Dr. Raşit Tükel
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), Aile
Hekimliği Kolu (AHK), Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) ve
Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) tarafından düzenlenen 20.
Pratisyen Hekimlik Kongresi 3-6 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da
Belconti Resort Hotel’de yapılacak. 

Birince basamağı bütünleştiren kimliğiyle, birinci basamakta
hekimlik mesleğini nasıl daha iyi hale getirebiliriz amacıyla dü-
zenlenen kongrede çok sayıda bilimsel kurs ve oturumların yanı
sıra sosyal programlar da yer alacak. 

TTB PHK Başkanı Dr. Birtürk Özkavak, TTB GPE Başkanı Dr.
Özen Aşut, TTB AHK Başkanı Dr. Fethi Bozçalı ve PHD Başkanı
Dr. Selma Okkaoğlu Mutlu’nun imzasıyla yayımlanan, kongre
davet metninde, Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin tüm birinci ba-
samağı kapsayan tek kongre olma özelliğini sürdürdüğü belirtilerek,
şunlara yer verildi: 

“İyi hekimliği, halkın sağlık hakkını ve hekim bağımsızlığını,
barışı ve temiz çevreyi savunmaya devam ettik, edeceğiz. İyi he-
kimlik ortamının giderek zorlaştığı, toplumun eşit sağlık hakkına
ulaşılabilirliğinin azaldığı, paran kadar sağlık anlayışının hakim
kılındığı, barış ortamının bir türlü sağlanamadığı, sağlıkçının
hedef olduğu ve giderek yalnızlaştırıldığı, sağlıklı su kaynaklarının
ve sağlıklı çevrenin sürekli daraldığı  bir ortamda ancak mücadeleci
bir örgütlülükle yolumuza devam edebiliriz.

Birinci Basa-
makta çalışan,
b i l i m d e n ,
emekten, iyi
hekimlikten,
sağlıktan, da-
yanışmadan,
barıştan ve
y a ş a m d a n
yana tüm he-
kimleri so-
runlarımızı
ta r t ı şmak,
bilgilerimizi
yenilemek
ve sosyal
bir ortamı
b i r l i k t e
paylaşmak
üzere kon-
g r e m i z e
bekl iyo-
ruz.”

20. Pratisyen
Hekimlik Kongresi
3-6 Kasım’da
Antalya’da…
Birince basamağı bütünleştiren kimliğiyle, birinci
basamakta hekimlik mesleğini nasıl daha iyi hale
getirebiliriz amacıyla düzenlenen kongrede çok sayıda
bilimsel kurs ve oturumların yanı sıra sosyal
programlar da yer alacak. 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Tabipleri
Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Ku-
rulu, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı
Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen
“Nefes Alamıyoruz: Hava Kirliliği & İklim
Değişikliği & Sağlık” başlıklı sempozyum
15 Ekim 2006 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirildi.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan
TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit

Tükel, “Dünya Sağlık Örgütü’nün “görünmez
katil” olarak kabul ettiği ve dünyada her yıl
yedi milyondan fazla kişinin ölümüne yol
açan bu sorunu kamuoyunun gündemine
getirmek biz hekimlerin temel sorumlulu-
ğudur” dedi.

Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uz-
manları Derneği başkanları Prof. Dr. Türkan
Günay ve Prof. Dr. Fuat Kalyoncu ise Tür-
kiye’de hava kirliliği nedeniyle her yıl 32
bin kişinin öldüğünü ve 81 ilin 80’inin ha-
vasının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine
göre kirli olduğunu belirtti. Dünya Sağlık

Örgütü’nün temiz hava kriterlerine göre
Türkiye’de sadece Çankırı’da temiz hava
var.

Günay ve Kalyoncu “Türkiye’de her yüz
bin ölümün 44’ü hava kirliliği nedenli” ol-
duğunu ifade ederek, “Ülkemizde trafik ka-
zaları nedeniyle her yıl dört bin kişinin ha-
yatını kaybettiğini düşünürsek hava kirliliğini
Türkiye için de “görünmez katil” olarak ta-
nımlayabiliriz” dediler.

Elbek: Fosil yakıta bağlı
iki bin 876 erken ölüm

Sempozyumun ilk oturumu Tıbbi Onkoloji
ve Türk Kardiyoloji Derneklerinin temsil-
cilerinin başkanlığında gerçekleşti.

Türk Toraks Derneği adına konuşan Doç.
Dr. Osman Elbek, Türkiye’de ve dünyada
en çok öldüren ve sağlığa en çok olumsuz
etki yaratan kalp-damar hastalıklarının, in-
menin ve solunum sistemi hastalıklarının
hava kirliliği ile doğrudan ilişkili olduğunun
altını çizdi.

Pala: 81 ilden sadece 43’ü
sınırın altında

TTB adına Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türki-
ye’deki hava kirliliğinin yol açtığı tabloyu
ortaya koydu.

Pala, Türkiye’de 2015 yılında yıllık orta-
lama partikül maddeler (PM10) düzeyinin
mevzuattaki sınır değerlere göre 81 ilin

ancak 43’ünde izin verilen sınır değerin al-
tında kaldığını belirtti. Prof. Dr. Pala, Avrupa
Birliği sınır değerine göre 81 ilin 62’sinin;
DSÖ sınır değerine göre ise 81 ilden 80’inin
sınır değerin üzerinde olduğunu vurguladı:

“Yıllık ortalama SO2 düzeyi söz konusu
olduğunda ise 2015 yılında ülkemizde Dünya
Sağlık Örgütü tarafından önerilen sınır değer
24 ilde aşıldı.  Avrupa Birliği kriterleri uya-
rınca partikül madde açısından bir kentin,
günlük sınır değeri (50 μg/m3), bir yıl içe-
risinde en fazla 35 gün geçmesine izin veri-
liyor. Bu kritere göre ülkemizin 2015 yılını
değerlendirdiğimizde; nüfusu 1 milyondan
fazla illerin tamamının yılda 35 günden
daha fazla bir süre günlük sınır değeri aşmış
olduğunu görmekteyiz.”

Kongar: İç ortam hava
kirliliğinin nedenleri

Sempozyumun ikinci oturumu Türk Nö-
roloji Derneği ve Türk Pediatri Kurumu
başkanlığında yürütüldü.

İç ve dış ortam hava kirliliğinin nedenleri
ele alındığı bu oturumda, Yrd. Doç. Dr. Ni-
lüfer Aykaç Kongar iç ortam hava kirliliğinin
nedenlerini açıkladı.

Kongar, iç ortam hava kirliliğinin en
önemli nedenleri arasında ısınma, yemek
pişirme gibi nedenlerle kullanılan bitkisel
ve hayvansal kaynaklı katı yakıtlara (biyomas)
bağlı olduğunu söyledi. Katı yakıt kullanımı
düşük sosyoekonomik düzeyle ilişkili oldu-

TTB’nin ilgili uzmanlık dernekleriyle birlikte düzenlediği sempozyumda, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ele
alındı. Dünya Sağlık Örgütü’nün temiz hava kriterlerine göre Türkiye’de sadece Çankırı’da temiz hava var.

Türkiye’nin havası kirli!

Doç. Dr. Osman Elbek Prof. Dr. Kayıhan Pala

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları
Derneği tarafından düzenlenen “Nefes Alamıyoruz: Hava Kirliliği & İklim Değişikliği & Sağlık” İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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ğunu vurgulayan Kongar, dünya nüfusunun
yarısı (3 milyar kişi)  ısınmak ve yemek pi-
şirmek için bu biyomas yakıtları kullandığına
dikkat çekti.

Sigara dumanının kapalı ortamdaki hava
kirliliğine yol açan en önemli neden oldu-
ğunu ifade eden Kongar, “İç ortam hava
kirliliği, kronik bronşit ve alevlenme, astım,
akciğer kanseri, alt solunum yolu enfeksi-
yonları, karbon monoksit zehirlenmesi, ka-
tarak, verem, pnömokonyoz, Alzheimer,
çocuklarda ise alt solunum yolları enfeksi-
yonları, akciğer kapasitesinde azalma ve
düşük doğum ağırlıklı doğumlara yol açıyor.
Özellikle güneş görmeyen, dar, kapalı ve
iyi havalandırılmayan alanlar hava kirliliğinin
yoğun olduğu alanlar” dedi.

Yavuz: Dış ortam hava
kirliliğinin nedenleri

Dış ortam hava kirliliğinin nedenlerini
tartışan Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise 2013
yılında Uluslararası Kanser Ajansı’nın dış
ortam hava kirliliği etkenlerini insanlar için
karsinojen (kanseryapar) sınıfına aldığını,
özellikle kirleticilerden Partiküler Madde
(PM) komponentinin, başta akciğer kanseri
olmak üzere kanser insidansında artışla en
yakından ilişkili olduğunu ve hava kirliliğinin

üriner sistem/mesane kanserine de yol aç-
tığını ifade etti.

Yavuz dış ortam hava kirliliği nedenleri
arasında fosil yakıtların yakılması, evsel
ısınma, enerji üretimi, motorlu araçlar, en-
düstriyel süreçler, tarımsal süreçler ve atık
yakma gibi insan eliyle oluşan başlıkların
sıralanabileceğini belirterek; hava kirliliğinin
“bir ölüm kalım meselesi” olduğunun altını
çizdi.

Şahin: Fosil yakıtları
terk etmeliyiz

Sempozyumun “İklim Değişikliği ve Sağ-
lık” konusundaki oturumunda söz alan Sa-
bancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Mer-
kezinden Dr. Ümit Şahin şöyle dedi:

“Artık bütün dünyada başta en önemli
kirletici olan kömür olmak üzere fosil ya-
kıtların terk edilmesinin tek çözüm olduğu
yönünde bilim çevreleri uzlaşmaya varmış
durumda. 4 Kasım günü yürürlüğe girecek
olan Paris İklim Anlaşmasının da mantıki
sonucu zaten bu olacak. Bu nedenle en
kısa zamanda fosil yakıtlardan uzaklaşan
düşük karbonlu bir ekonomik sistemin ku-
rulması için çalışmak ve yeni kömürlü sant-
ralların yapımını durdurmak başta olmak
üzere fosil yakıtları terk etmek için gerekli
önlemleri almak zorundayız.”

Saraçoğlu: Sağlıklı kamu
politikaları

Türk Tabipleri Birliği temsilcisi Doç. Dr.
Gamze Varol Saraçoğlu, sempozyum çer-
çevesinde kanserlerin ve özellikle akciğer
kanserinin de gündeme geldiğini belirtti:

“Tütün bağımlılığının yanı sıra hava kir-
liliğinin de akciğer kanseri gelişiminde rol
üstlendiğini ifade edebiliriz. Öte yandan
hem tütün bağımlılığını hem de hava kirli-
liğini önlemenin yolu sağlıklı kamu politi-
kaları geliştirmek. Bu noktada kansere
neden olan dış ortam hava kirliliğinin kont-
rolsüz sanayileşmenin bir sonucu olduğu
hatırlanmalıdır. Mevcut kirliliği azaltmak
için fosil yakıtlarının kullanımından vaz-
geçilmesi ve özellikle kömürlü termik santral
inşasına son verilmesi akciğer kanserinden

korunma konusunda atılacak en temel adım-
lardır.”

Çağlayan: Hava
kirliliğine bağlı ölümler

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına
bilgi veren Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan, son
yıllarda gerek Avrupa’da gerekse tüm dün-
yada hava kirliliğinin artan sağlık etkilerine
dikkat çekildiğini ifade etti:

“Son yıllarda kömürlü termik santrallerden
vazgeçilmesi yönünde artan kararlar ve uy-
gulamaların da etkisiyle Avrupa Bölgesi,
genel olarak sülfür dioksit ve partiküler
madde gibi temel kirleticilerde olumlu bir
mesafe katetti. Dünya Bankası’nın verilerine
göre dünyada PM2.5 düzeyinin en yüksek
olduğu (yıllık ortalama PM2.5 düzeyi 35
mikrogram/metreküp ve üzeri)  ve hava
kirliliğine bağlı ölümlerin (yılda 2.3 milyon
ölüm) en çok görüldüğü bölge Doğu Asya
(özellikle Çin) ve Pasifik bölgesi olurken;
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa
ve Merkez Asya Bölgesi’nde PM2.5 düzeyi
10-35 mikrogram/metreküp düzeylerinde
gerçekleşmekte ve bu bölge hava kirliliğine
bağlı ölümler açısından yılda yaklaşık 500
bin ölümle dördüncü sırada yer almakta-
dır.”

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç Kongar Dr. Ümit Şahin Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

TTB Halk Sağlığı Kolu’nca düzen-
lenen 28. Gezici Eğitim Semineri
(GES) 26 Eylül - 2 Ekim 2016 tarih-
lerinde yapıldı. “Marmara ve Trakya
Bölgesi Çevre Sağlığı Sorunları ve
Çevre Mücadeleleri” konulu GES’in
26 Eylül tarihinde İstanbul Tabip Oda-
sı'ndaki açılışı TTB Merkez Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından
gerçekleştirildi.

GES kapsamında İstanbul’dan sonra
Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa
ve Balıkesir illeri ziyaret edilerek,
çevre sorunları yerinde incelendi.
Çeşitli tıp fakültelerinin halk sağlığı
anabilim dallarından 20 araştırma gö-
revlisinin katıldığı GES’in eğitim yön-
lendiriciliğini Dr. Ahmet Soysal ve
Dr. Seval Alkoy yürüttü. Gezici Eğitim
Semineri'nin son gün uygulaması Ba-
lıkesir'de gerçekleştirildi.

1 Ekim 2016 Cumartesi günü Tabip
Odası Yönetim Kurulu üyelerinin de
katılımıyla çevre örgütleri adına Dr.
Kadir Dadan tarafından, Bandırma’da
Kömürlü Termik Santral, Etibor, BAG-
FAŞ ve Manyas'da göl kirliliği ile
ilgili sunumlar yapıldı.

Aynı gün saat 18.00'de Balıkesir
Tabip Odası toplantı salonunda Balı-
kesir Akademik Odalar Birliği tem-
silcileri ile Paşaköy’de kurulması dü-
şünülen kömürle enerji sağlanması
düşünülen işletme ve Balıkesir’de
çevre kirliliğine neden olan kaynaklar
ile insan ve halk sağlığı üzerine olan
etkileri tartışıldı.

TTB Halk Sağlığı grubu adına Dr.
Seval Alkoy da Trakya ve Marmara
bölgesinde İstanbul, Tekirdağ, Edirne,
Çanakkale ve Bursa ile ilgili çevre
sağlığı sorunlarını ve yerinde yaptıkları
incelemeleri paylaşarak, olası çevre
felaketleri hakkında bilgi verdi.

2 Ekim 2016 günü de TTB Halk
Sağlığı Kolu ve Balıkesir Tabip Odası
Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile
Balya’da bulunan eski maden yatakları
ve atıklarının çevreye zararlarını ye-
rinde görmek amacı ile inceleme zi-
yareti gerçekleştirildi.

TTB Halk Sağlığı Kolu’nca
düzenlenen Gezici Eğitim
Semineri kapsamında, çeşitli
tıp fakültelerinin halk sağlığı
anabilim dallarında görev
yapan araştırma görevlisi
hekimler, Marmara ve Trakya
bölgesindeki çevre sağlığı
sorunlarını yerinde
incelediler. 

Marmara’da çevre
sorunları incelendi
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- Sayın Erez, kaç yıldır
hekimsiniz?

Bu yıl 54 etti.

- Biraz kendinizden,
hekimliğinizden ve
çalışmalarınızdan söz eder
misiniz?

Babam da hekimdi, Istanbul Üniver-
sitesi 2. Kadın-Doğum kürsüsü kurucu-
suydu. Istanbul Tıptan mezun olduktan
sonra İhtisasımı New York’ta Columbia
Üniversitesinde, Jinekolojik Onkoloji
Fellow’luğunu Houston’da bütünleyip
döndüm. 1960’da DP’nin baskıcı rejimine
tepki gösteren öğrenciler arasına katıl-
makla başlayan eylemcilik-aktivistlik
seksenimde de sürüyor.  Kabahat bende
değil, demokrasinin yararını kavraya-
mayan hükümetlerde.

- Aynı zamanda uzun yıllardır
köşe yazarlığı yapıyorsunuz ve
çok sayıda kitabın yazarısınız.
Biraz yazarlığınızdan söz eder
misiniz?

Edebiyatı severim: Güzel yazmayı, iyi
konuşmayı öğrenirsen aktivistliğin pekişir.
Öykü yazmakla başladım, roman daha
karmaşık bir şey.. Ona da girişip önce
orta karar, sonra iyice şeyler yazdım.
Son iki yıl boyunca  Bilgi Üniversitesi’nde

verdiğim “Yaratıcılık” dersi yazdığım
ders kitabı epeyi zaman aldı, romancılık
ertelendi. Şimdi yurdun çeşitli yerlerinde
çok farklı nedenlerle aktivistleşen genç-
lerin bir araya gelip eylemlere giriştiklerini
anlatan bir roman yazacağım.. Kahra-
manların çoğu -kimseye söylemeyin-
DKG’liler.. “Pal Sokağının çocukları”
gibi bir şey olacak..

- “Hekimlik mesleği doğası
gereği insan yaşamını önüne
koyar ve ölümlerin durmasını
önceler. Bu bağlamda “barış
talebini dillendirmek” hekimler
açısından belki de hiçbir meslek
grubu için olamayacağı kadar
doğal ve önemlidir.” Buna
ilişkin neler söylersiniz?

İnsansan, üstelik hekimsen yani  ya-
şatmak görevinse başka nasıl düşünür,
neyi dert edinirsin ? Savaşın bir halk
sağlığı sorunu olduğu konusunda o kadar
yayın, kitap var ki.. Bu sorulara cevap
vermeden hemen önce okuduğum dergide
bir  makale, “Washington Üniversitesi
Halk Sağlığı Okulu,  Global Sağlık Bö-
lümü ile  Sosyal Sorumluluk Üstlenen
Hekimler tarafından  savaşa halk sağlığı
açısından yaklaşımı,  yasal ve  zorunlu
bir akademik girişim olarak benimsetmek
için  düzenlenmiş olan bu konferansta..”
sözleriyle başlıyordu. 

- Siz bu talebi dillendirdiğiniz
için çeşitli eleştirilere hedef

oldunuz. Bunlar arasında
meslektaşlarınız da vardı. Bu
konuda neler söylemek
istersiniz?

Tabip Odası seçimlerinde grup oluş-
turup karşımıza çıkan ve  seçimleri bize
karşı kaybeden belli grup ve partiden
meslektaşlar,  Barış Mitingi’nde bana
sorulan sorulara “Çağımızın savaşları
eninde sonunda masaya oturularak an-
laşmayla bitiriliyor. Güneydoğu’daki ça-
tışmalar da er geç masa başında bitecektir.
Bütün mesele bunun şimdi mi  yoksa
mesela beş  yıl sonra mı bitmesine karar
vermektir. Biz, insanların ölmemesini
istediğimizden ‘Hemen şimdi’ diyoruz.
Ayrıca ülkenin bölünmez bütünlüğünü
amaçlıyorsak  da ‘Hemen şimdi’ deriz.
Aksi takdirde iki tarafta biriken düşmanlık
anlaşmayı imkansız ya da kısa ömürlü
kılar” dememi ve ardından barış görüş-
melerinde Kürtleri kimin temsil edebi-
leceğini, bunun APO olup olmadığını
sorduklarında onun burada  başkanlık
yapabileceğini söylemiş olmamı, hangi
bağlamda ve hangi konuda konuştuğumu
bilmemezlikten gelerek teröristleri des-
tekleme, APO’yu Kürtlerin başkanı olarak
belirleme gibi iddialarla beni ve yönetim
kurulumuzu “Suç duyurusu yaparak” gi-
derme girişiminde bulunmaktadırlar.
Uzun süredir bu konuda bu şekilde ko-
nuştuğum ve yazdığım için okunduğunda
neyin kastedildiğini açıkça belirten pek
çok belgem var.

- Bu sürecin ardından, bir de
Sağlık Bakanlığı başkanlığını
yürüttüğünüz İstanbul Tabip
Odası Yönetim ve Onur
Kurullarının görevden alınması
için dava açtı. Bu konuyla ilgili
değerlendirmeniz nedir?

Sağlık Bakanlığı, yukarıda sözü ettiğim
grubun suç duyurusuna aşırı benzer ge-
rekçelerle  bizleri giderip yerimize, sağlık
konusunda yaptıkları sayısız hatayı gör-
meyecek, bunlara rağmen kendilerini al-
kışlayacak bir heyeti atamak istemekte-
dirler.

“İnsansan, hekimsen ve
yaşatmak görevinse 

neyi düşünürsün,
barıştan başka?”
Türkiye’de jinekoloji alanının duayenlerinden… Her durumda insan yaşamını
önceleyeceğine dair yeminini 54 yıl önce etmiş… Yalnız Türkiye’de değil, uluslararası
alanda tanınan, aranan bir hekim. Edebiyatçı, düşün insanı, köşe yazarı. Sekseninde de
eylemci-aktivist; ama bunda kabahatin kendisinde değil, demokrasinin yararını
kavramayan hükümetlerde olduğunu söylüyor. 

“Çağımızın savaşları eninde sonunda masaya oturularak anlaşmayla bitiriliyor”
dediği için, “Güneydoğu’daki çatışmalar da er geç masa başında bitecektir” dediği

için, “Biz, insanların ölmemesini istediğimizden ‘Hemen şimdi’ diyoruz” dediği
için, bazı kesimlerin ve Sağlık Bakanlığı’nın hedefi oldu. 

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ile bu süreçte
yaşananları konuştuk. Bakın bir de ne öğrendik: Roman yazma
hazırlığındaymış… “Pal Sokağı’nın Çocukları” gibi bir şey… Kahramanları
da -bizden duymuş olmayın- Demokratik Katılım Grubu hekimleri imiş!

Mutlu Sereli Kaan

Prof. Dr. Selçuk Erez

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez:
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TTB Merkez Konseyi, 14 Mart
1827’de kurulan ve modern tıp
eğitiminin başlangıcı olarak ka-
bul edilen Gülhane Askeri Tıp
Akademisi’nin (GATA) Sağlık
Bakanlığı’na devrinin iptal edil-
mesini istedi. TTB’den yapılan
açıklamada, GATA’nın Sağlık
Bakanlığı’na devrinin yalnızca
modern tıp eğitiminin tarihinin
değil, kamusal sağlık hizmeti
sunumundaki sosyal devlet uy-
gulama modelinin de silinmesi
operasyonu olduğu belirtildi. 

GATA’nın 15 Temmuz 2016
tarihindeki asker kalkışmasından
10 gün sonra, 25 Temmuz’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında gerçek-
leştirilen Bakanlar Kurulu top-
lantısında, diğer asker hastaneleri
ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na
devredilmesinin kararlaştırıldı-
ğına yer verilen açıklamada, 31
Temmuz 2016 tarihinde yayım-
lanan 29787 sayılı Resmi Ga-
zete’de yer alan 669 sayılı KHK
ile bu kararın uygulamaya girdiği
hatırlatıldı. İki hafta gibi kısa
bir süre içinde, asırlık bir kuru-
mun bir gecede tamamlanan ta-
bela değişimleriyle yok sayıl-
mak, hiçleştirilmek istendiği
kaydedildi.

Kurumda eğitim almakta olan
öğrencilerin süreçten haberdar
edilmek bir yana, eğitim ve ça-
lışma ortamlarının yok edildi-
ğine, özlük haklarının ellerinden
alındığına dikkat çekilen açık-
lamada, “Bu durum kabul edi-
lemez. Hekim meslektaşlarımı-
zın da içinde yer aldığı sağlık
çalışanlarının maruz kaldığı bu
uygulama geri alınmalıdır” de-
nildi. 

Devir işleminin “muharip gücü
yüksek ordu yapılanması” ge-
rekçesi ile savunulmaya çalışıl-
dığına yer verilen açıklamada,
bunun gerçeği yansıtmadığı be-
lirtilerek, “TSK’nin sağlık dı-
şındaki hizmet sınıfları olan le-
vazım, ordu donatım, muhabere,
ulaştırma vb. sınıflarına yönelik
bu türden bir düzenleme söz
konusu değildir. TSK, bu alan-
lardaki hizmeti kendi personeli
ile kendi birimlerinde üretmeye
devam etmektedir” ifadelerine
yer verildi. 

Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın ürünü!

Açıklamada, GATA ve Asker
Hastanelerinin Sağlık Bakanlı-
ğı’na devrinin, AKP’nin 2003
yılında başlattığı Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı (SDP) kapsa-
mında gerçekleştirilmiş bir işlem

olduğuna dikkat çekildi. Bu ku-
rumların 926 sayılı TSK Personel
Yasası kapsamındaki kamu per-
soneli ve aileleri ile zorunlu as-
kerlik hizmetini yapmakta olan-
lar ve ailelerine parasız sağlık
hizmeti sunan ve sosyal devlet
uygulamalarının sağlık alanın-
daki son örnekleri olduğu be-
lirtilerek, “GATA ve Asker Has-
taneleri, sağlık hizmetlerinin fi-

nansmanının TSK’ye genel büt-
çeden ayrılan paydan sağlandığı,
hizmet sunumu ile finansmanının
tek elden yürütüldüğü, hem hiz-
metin niteliği ve maliyeti hem
de personelin çalışma koşulları
açısından ülkemizdeki son kamu
sağlık kuruluşuydu” denildi. 

GATA’nın devir işleminin, yal-
nızca modern tıp eğitiminin ta-
rihinin değil, kamusal sağlık

hizmeti sunumundaki sosyal
devlet uygulama modelinin de
silinmesi operasyonu olduğuna
dikkat çekilen açıklamada,
“Daha fazla zaman geçirmeden
bu yanlıştan dönülmelidir. Yan-
lışın yarattığı tahribat, bir zaman
sonra hatadan geri dönülmek
istense de onarılamayacak bo-
yuta ulaşabilir” ifadelerine yer
verildi. 

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart 1827’de kurulan ve modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin
Sağlık Bakanlığı’na devrinin iptal edilmesini istedi.

Tıp Dünyası
ANKARA

Asker hekimliği ortadan
kaldıran uygulamadan çok
kısa bir süre sonra, kıt’a he-
kimliği uygulamaları da sek-

teye uğramaya başladı. Sağlık
Bakanlığı, 71. Dönem Devlet
Hizmeti Yükümlülüğü Kurası
için ilân ettiği 718 kadronun

47 tanesini, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’na bağlı kıt’a
hekimliklerine ayırdı. Farklı
bir personel yasası bulunan,
sivil tababetten farklı gerek-
sinimleri olan TSK birimle-
rinde sivil hekimlere zorunlu
hizmet uygulaması, Anayasa
başta olmak üzere, hukukun
rafa kaldırılmasıdır; kabul
edilemez. Kapatılan GATA
Tıp Fakültesi nasıl birkaç
hafta sonra yeniden eğitime
başlatıldıysa, 669 sayılı
KHK’nin GATA ve Asker
Hastaneleri ile ilgili 106-109
maddeleri de iptal edilmeli-
dir.

Askeri kadrolara kura ile 
sivil hekim atanamaz!

GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na 
devri iptal edilmeli

TTB yayınlarından Toplum ve He-
kim’in yeni sayısı çıktı. Dergi
2016 yılının dördüncü sayı-
sında “Evrimsel Tıp” başlıklı
dosyası ile okurlarla bulu-
şuyor.

İki sayıdan oluşan dos-
yanın editörlüğünü Doç.
Dr. Ergi Deniz Özsoy, Prof.
Dr. Battal Çıplak ve Prof.
Dr. Cem Terzi yapıyor.

Dosya editörleri dün-
yada “evrimsel tıp” ala-
nında yaşanan gelişme-

lere ve tıp eğitimi müfredatlarında
yaygınlaşmasına dair gelişmeleri
özetleyerek bu alanda çalışan uz-
manların “insan genom çalışmala-
rından elde edilen yeni bilgilerle ev-
rimsel düşünce birleştiğinde insan
vücuduna yepyeni bir gözle bakıla-
bileceğini, bunun için ise evrimsel
tıbbın, hekimleri güçlü bir evrimsel
perspektif sahibi yapabilmek için
tıp eğitiminin içine yerleşmesi ge-
rektiğini” ifade ettiğini belirterek
evrimsel tıbbın evrimsel biyoloji te-
mel bilimini tıp ve halk sağlığı alan-
larının kullanımına sunduğuna, böy-
lelikle canlıya ve yaşama bütüncül
bakış sağlandığını, genetik ve ekoloji

ilişkisi kurulduğunu, dünyadaki tüm
canlılar ile insanların yakın ilişkisini
anlamanın ve araştırmanın mümkün
olduğunu ve yeni disiplinler arası
alanlar oluştuğunu ifade ediyorlar.

Biri bu alanda çalışan önemli bilim
insanlarının makalesinin çevirisi olan
9 yazının paylaşıldığı dosyanın ikinci
bölümü de önümüzdeki aylarda ya-
yımlanacak.

Toplum ve Hekim’in bu sayısın-
daki yazıların özetlerine derginin
http://www.ttb.org.tr/thnew/  adre-
sindeki web sayfasından ulaşılabi-
liyor. Ayrıca dergiyi edinme ve abo-
nelik koşullarına dair bilgi de bu
sayfada yer alıyor. 

Tıp Dünyası
ANKARAToplum ve

Hekim’in
“Evrimsel
Tıp”
konulu
yeni 
sayısı 
çıktı
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Dr. Füsun Sayek anıldı

Türk Tabipleri Birliği Başkanlarından
Dr. Füsun Sayek, vefatının 10. yılında
Türk Tabipleri Birliği tarafından düzen-
lenen etkinlikle anıldı. 

18 Ekim 2016 Salı akşamı TTB’de
gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Prof.
Dr. Emre Kongar, “Toplumsal Dayanışma
ve Meslek Ahlakı” başlıklı bir konferans
verdi. 

Etkinliğe Dr. Füsun Sayek’in eşi Prof.
Dr. İskender Sayek, kızı CHP Genel
Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke,

ailesi, yakınları, eski milletvekili Uluç
Gürkan, TTB ve Ankara Tabip Odası
yöneticileri, hekimler ve çok sayıda
konuk katıldı. 

Adıyaman: Füsun Sayek’in
mücadelesi her zaman TTB’ye
ışık tutacak

Etkinlik, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr.
Sinan Adıyaman’ın açış konuşmasıyla
başladı. Dr. Füsun Sayek’in bir hekim
ve meslek örgütü başkanı olarak yürüttüğü
mücadelenin TTB’ye her zaman ışık tut-
tuğunu, onur verdiğini belirten Adıyaman,

tüm konuklara katılımları teşekkür etti. 
Ardından, Sayek Ailesi tarafından Fü-

sun Sayek’in anısına, doğum gününün
olduğu Ağustos ayı boyunca Arsuz’da
her yıl gerçekleştirilen etkinliklerden,
2016 Ağustos’una ait özetin yer aldığı
bir video sunumu yapıldı. 

Kongar: Türkiye’de anomi
yaşanıyor

Sunumun ardından Prof. Dr. Emre
Kongar’ın konferansına geçildi. Sosyoloji
ve tarihin iç içe geçtiği konuşmasında
Kongar, tarihsel süreç içerisinde top-
lumların gelişim evrelerini ve tüm bu
süreçler yönünden Türkiye’nin durumunu
anlattı. 

Toplumsal gelişim evrelerini, “topla-
yıcılık-avcılık”, “tarım devrimi”, “sanayi
devrimi” ve “bilişim devrimi” olarak
dört bölüme ayıran Kongar, Türkiye’de
tüm bu süreçlerin bir arada yaşandığını
kaydetti. Kongar, “Bu açıdan Türkiye’de
yaşanan bir anomi durumudur” diye ko-
nuştu. 

Anomi durumunda her tür ahlakın kay-
bolduğunu belirten Kongar, Türkiye’de
de bir ahlak erozyonu yaşandığını söyledi.
Kongar, “Bu ahlak erozyonunun yaşan-
dığı ortamda, Füsun gibiler, Türk Tabipleri
Birliği gibi meslek örgütleri meslek ah-
lakını ve toplumsal dayanışmayı öne çı-
karmak için mücadele etmektedirler. Bu
her tür övgünün üzerindedir” dedi.  

Böke: Büyük ailemize, küçük
ailem adına teşekkür ederim

Dr. Füsun Sayek’in kızı CHP Genel
Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke
de, toplantı sonunda ailesi adına bir te-
şekkür konuşması yaptı. 

“Büyük ailemize, küçük ailem adına
teşekkür ederim. Böyle bir etkinliğin on
yıl boyunca sürdürülmesi çok büyük
şey” diyen Böke, kız kardeşi Aylin Sa-
yek’in anneleri için yazdığı bir şiiri oku-
du.

Tıp Dünyası
ANKARA

Prof. Dr. Sinan Adıyaman Doç. Dr. Selin Sayek Böke

TTB’de gerçekleştirilen Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği kapsamında Prof. Dr. Emre Kongar, “Toplumsal Dayanışma ve Meslek Ahlakı”
başlıklı bir konferans verdi.

Prof. Dr. Emre Kongar
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10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi ön-
cesinde Ankara Garı önünde meydana
gelen iki patlamada yaşamını yitirenleri
anmak üzere, katliamın birinci yılında
düzenlenen etkinliğe polis müdahale
etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi
gözaltına alındı. TTB Merkez Konseyi
açıklama yaparak, müdahaleye tepki
gösterdi. 

Açıklamada, katliamın birinci yılı do-
layısıyla yapılacak anma için Ankara
Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile bir
dizi görüşme yapıldığı ve bu görüşme-
lerin genel olarak olumlu bir havada
geçmesine karşın, alanda bununla kı-
yaslanamayacak bir “zor” ile karşılaşıldığı
vurgulandı. 

Emek, barış talebimize KİM
tahammül edemiyor? 

“Soruyoruz; bizimle muhatap ve ana
yetkili olan Ankara Valiliği ve Ankara İl
Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler
olumlu geçmiş iken; Ankara Katliamı

anmasının bu derece “zor” ile engellen-
mesine KİM karar verdi? Emek, barış ta-
lebimize KİM tahammül edemiyor?” de-
nilen açıklamada, Cumhuriyet tarihinin
dünyaya mal olan en kanlı katliamından
hesap sormaya yemin etmiş, emek, de-

mokrasi ve barış talebinden bir adım geri
durmayacakları sözünü vermiş barışçıl
insanlara karşı bu anti-demokratik, insanlık
dışı, düşmanlaştırıcı, ayrımcı tutumu ta-
sarlayanlarla  mücadele etmekten ve hesap
sormaktan vazgeçilmeyeceği vurgulandı. 

Açıklama, “Haklıydık, haklıyız ve haklı
kalacağız; bu topraklarda emek, barış ve
demokrasinin şemsiyesi altında huzur
içinde yaşayacağımız günlere kol kola,
omuz omuza, hep birlikte yürüyeceğiz!”
ifadeleriyle sonlandırıldı.

10 Ekim katliamının birinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine polis müdahale etti. TTB Merkez Konseyi müdahaleye tepki
gösterdi. 

Tıp Dünyası
ANKARA

Fotoğraflar: Semahi Aydın

10 Ekim anmasına polis müdahalesi
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Dr. Benan Koyuncu 5 yıllık genç bir
hekim. Hekimliğinin ilk iki yılında Di-
yarbakır’da görev yaptı. Üç yıldır An-
kara’da, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde
acil tıp asistanı olarak görev yapıyor.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Sağlık
Bilimleri Üniversitesi arasındaki işbirli-
ğinden kaynaklı olarak Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde çalışıyor.
2007 yılında, tıp fakültesi öğrencisiyken
tanıştığı Türk Tabipleri Birliği’nin çeşitli
birimlerinde aktivist olarak görev yapmış.
2016 Nisan’ında göreve gelen Ankara
Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun üye-
si.

Dr. Benan Koyuncu, 15 Temmuz darbe
girişimini izleyen OHAL sürecinde, 30
Eylül 2016 tarihinde, acil nöbetinde ol-
duğu bir akşam “gizli” ibareli bir zarf
ile 2 ay süreyle görevinden açığa alındı.
Gerekçe; “terör örgütleriyle ilgili bağı
oldu şüphesi”. “Bizim gördüğümüz sa-
dece sosyal medya hesaplarına bakarak
edindikleri bir şüphe. Bunu da daha
sonra öğrendim” diyor Koyuncu. 

Her Cuma hastane önünde
basın açıklaması 

Koyuncu’nun açığa alınması tepkiye
yol açtı. Hemen ertesi gün Atatürk Eğitim
Araştırma Hastanesi önünde Türk Ta-
bipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası’nca
düzenlenen bir basın açıklaması yapıldı.
Açığa alınma sona erinceye kadar, her
Cuma günü, 12.30’da, Atatürk Eğitim
Araştırma Hastanesi Acil önünde basın
açıklamaları yapılmaya devam edecek.

K o y u n -
cu’nun süre-
ce ilişkin
değerlen-
dirmeleri şöyle:  

“Eğitimimden de mahrum
bırakıldım”

“Asla olmayacak şeyler karşımıza çı-
kıyor. Eğitim gören bir asistanın böyle
bir nedenden görevinden alınması kabul
edilemez. Ben bu süreçte eğitimimden
de mahrum bırakılmış oluyorum. Elle-
rinde somut deliller yokken beni açığa
alarak, kamuoyu önünde benimle ilgili
ön yargı yaratıyorlar. Yeni Şafak gaze-
tesinde örneğin, bizim mecliste yaptığımız
açıklamadan sonra “terörist doktor” diye
haber yaptılar. Bu şekilde beni damga-
lamış da oluyorlar. Bu hukuken doğru
değil. Açığa alınmamı gerektirecek hiçbir
şey yok ortada.” 

“Yurtdışındaki sağlık meslek
örgütleriyle temasa geçeceğiz”

“Yurtdışındaki sağlık örgütleriyle, Tür-
kiye’de bir meslek örgütü yöneticisinin
herhangi bir gerekçe gösterilmeden açığa
alındığı ile ilgili temasa geçmeye karar
verdik. Meclis görüşmeleri yapmaya
karar verdik. Örneğin Murat Emir ile
TBMM’de bir basın toplantısı düzenle-
dik.” 

“Hukuki süreci başlatacağız”
“Basına yansıyanlardan sonra Rektör-

lükten öğrendiğimiz,  bireysel bir şikâyet
olduğu. O kadar kolay değil, bir kişinin
25 yıllık emeğiyle oynamak. Biz şu anda

bu sürecin sonlanmasını ve kararın çık-
masını bekliyoruz. Bundan sonra hukuki
süreci başlatacağız. Ama Yeni Şafak ga-
zetesine yaptığı haberle ilgili olarak taz-
minat davası açtık.”

“Soruşturma sürüyor” 
“Soruşturmam bana yazılı olarak ile-

tildi. Ona avukatımla beraber yanıt verdik,
onu da ilettik. Şimdi cevabını bekliyoruz.
5 tane soru sorulmuştu; hep aynı soru…
Herhangi bir terör örgütü ile bağınız var
mı?, iletişiminiz hiç oldu mu, medyada
onlarla ilgili bir şey paylaştınız mı, her-
hangi bir eyleme katıldınız mı? Ben de,
tabip odası yöneticisi olduğumu, bu an-
lamda pek çok eyleme katıldığımı, iyi
hekimliği savunan bir hekim olarak, ül-
keyle ilgili sıkıntıları kendi sosyal hesa-
bımdan paylaştığımı söyledim. 

“Kamudan insan atmak
istiyorlardı, darbeyi fırsata
çevirdiler”

“İşten atmak istedikleri kişileri bu şe-
kilde çok kolay atabiliyorlar. ÖYP’liler,
barış akademisyenleri, Eğitim Sen’e dü-
zenlenen operasyon, on binlerce insanın
görevden alınması… Aslında kamudan
insan atmak istiyorlardı, bu şekilde bir
araç oldu ellerinde. Muhalif kesimi zaten
çıkarmak istiyorlardı işten, bu bir bahane
oldu. Fırsata çevrildi ama bir de şöyle

bir kolaylıkları oldu; insanlar da çekinip
sustular hemen. O damgadan korktular.
Bir şey yaparsak, bu defa tamamen ihraç
edilebiliriz diye korktular.”

“Ne karar çıkarsa çıksın itiraz
edeceğim”

“Ne kadar çıkarsa çıksın dava açacağız.
Hiçbir karar çıkmasa da dava açacağız;
bir ay boyunca ellerinde hiçbir şey
yokken beni açığa aldılar, tazminat davası
açacağım. AİHM’de de dava açmak is-
tiyorum.” 

“Bütün toplum kesimlerine
mesaj veriliyor”

Sosyal medya gezi olaylarından bu
yana etkili olarak kullanılmaya başlandı
Türkiye’de. Bunun da bir cezası olarak
bu başlatıldı. Sosyal medya paylaşımla-
rından dolayı bir sürü kişi çeşitli şekillerde
cezalandırılıyor. Bütün toplum kesimle-
rine bir mesaj veriliyor, herkes geri çe-
kiliyor. Toplum geri adım atmazsa, bun-
ların hepsi boşa çıkartılacak. Bizim bu
yaşadıklarımızın o zaman bir anlamı
olacak. Bir ay görevden açığa alınmak
çok çok büyük bir travma değil ki, şu
anda cezaevlerinde çok büyük işkence-
lerden bahsediliyor. Ama toplum geri
adım atmazsa, korkmadığını dile getire-
bilirse olacak bu.

ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden Rektörlük tarafından 30 Eylül
2016 tarihi itibarıyla iki ay süreliğine açığa alınan ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan
Koyuncu, bireysel bir şikâyet üzerine, sosyal medya hesaplarındaki mesajlar gerekçe
gösterilerek görevden alındığını söyledi. Koyuncu, kendisiyle paylaşılmayan bu bilgilerin,
yandaş medyaya haber olarak verildiğini, kendisinin de oradan öğrendiğini kaydetti. 

“Bir insanın 25 yıllık emeğiyle oynamak öyle kolay bir iş değil” diye konuşan
Koyuncu, inceleme sonucunda ne karar çıkarsa çıksın
hukuki yollardan itiraz edeceğini, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de başvuracağını
bildirdi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
üyesi Dr. Benan Koyuncu ile açığa alınma
sürecini ve yaşadıklarını konuştuk.

Mutlu Sereli Kaan

Dr. Benan Koyuncu

“Kamudan insan atmak 
istiyorlar, darbe bahane”
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TTB GYK:

TTB GYK’de, “Olağanüstü Hal ve Hekimlik” ve “14 Mart 2017’ye Giderken Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Etkinlikleri” başlıkları çeşitli
boyutlarıyla ele alındı. 

“Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez”

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı rapo-
runda şu tespit var: Kamu idarelerince
açılıp işletilen sağlık tesisleri ruhsat-
landırılamamaktadır. Sağlık hizmetinin
“ruhsatsız” olması ne anlama gelmek-
tedir? Temel olarak mesele bir ölçünün
belirlenmesi ve tesislerin bu ölçüye
uygun olup olmadığına göre denetlen-
mesi. 663 sayılı KHK ile kamu ve
özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek ki-
şilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına
izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu
izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli
veya süresiz iptal etmek görevi Sağlık
Bakanlığı’na verildi. Ancak kamu sağlık
tesisleri için maddenin uygulanmasını
gösterecek yönetmelik henüz yok. Bu

nedenle özel sağlık kuruluşları Özel
Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruh-
satlandırılıyor, ama kamu sağlık tesis-
lerinin nasıl ruhsatlandırılacağı belli
değil. 

Sonuç: 51 adet devlet üniversitesi
hastanesi, 20 adet vakıf üniversitesi
hastanesi, 27 adet devlet üniversitesi
diş hekimliği fakültesi hastanesi, 10
adet vakıf üniversitesi diş hekimliği
fakültesi hastanesi, 859 adet Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı
sağlık tesisi, 1262 adet Türkiye Halk
Sağlığı Kurumuna bağlı sağlık tesisi
ve 2 adet belediye hastanesi olmak
üzere toplam 2231 adet sağlık tesisi
geçici ruhsat ile faaliyet gösteriyor.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı
olarak hizmet veren 5675 adet aile
sağlığı merkezi, 160 adet entegre ilçe

hastanesi, 79 adet halk sağlığı labora-
tuvarı, 910 adet toplum sağlığı merkezi
olmak üzere toplam 6824 adet sağlık
tesisi ise ruhsat veya geçici ruhsat bel-
gesi yok. Bu tesislere 1 Kasım 2013
günlü Bakanlık onayı ile 1 Ocak 2015
tarihine kadar geçerli olmak üzere
geçici ruhsatname verildi. Daha sonra
geçici ruhsat belgelerinin süresi önce
1 Ocak 2016’ya sonra 1 Temmuz
2016’ya kadar uzatıldı, ama sorun çö-
zülemedi.  

Sağlık Bakanlığı Sayıştay’a verdiği
yanıtta mevzuat çalışmalarının devam
ettiğini, diğer ülkelerin ruhsatlandırma
ölçütlerinin tarandığını, yeni açılacak
veya ön izin talebinde bulunulan sağlık
tesislerinin projelerinin daha evvel ya-
yımlanmış çalışmalar ve yeni hazırlanan
çalışmalar göz önünde bulundurularak

mimarlar tarafından değerlendirildiğini
ve özellikli ünitelere kendi mevzuatı
kapsamında tescil edilmek/ruhsat dü-
zenlemek suretiyle izin verildiğini söy-
lemiş. Kamu ve özel sektörü kapsayacak
Sağlık Tesisleri Planlama ve Ruhsat-
landırma Yönetmelik Taslağı çalışmaları
devam ediyormuş.

2013 yılı Haziran’ında Ankara ve
İstanbul tabip odalarına “revir adı al-
tında ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği”
iddiasıyla dava açılmış yaralılara camide
tıbbi yardım yapan hekimler de benzer
iddialarla yargılanmıştı.

Kamu eliyle sağlık hizmeti vermenin
ölçütlerini bir türlü belirleyemeyen
Sağlık Bakanlığı’nın mesele “gönüllü”
işler olunca aldığı tavrın ölçüsü ise
malum.  

Ruhsatsız sağlık hizmeti verilmektedir!
Av. Özgür Erbaş

Türk Tabipleri Birliği Genel
Yönetim Kurulu (GYK) toplan-
tısı 9 Ekim 2016 tarihinde An-
kara’da gerçekleştirildi.

Toplantı, TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tü-
kel’in açış konuşmasıyla başladı.
Türkiye ve sağlık ortamının ge-
nel bir değerlendirmesini yapan
Tükel, 15 Temmuz darbe giri-
şimini izleyen OHAL döneminde
giderek otoriterleşen bir döneme
girildiğini söyledi.

50 bin kamu çalışanı
ihraç edildi

Bu süreçte 50 bin kamu çalı-
şanının ihraç edildiğini hatırlatan
Tükel, bunlar arasında 2 bin
sağlık çalışanı bulunduğunu be-
lirtti. Tükel, tüm bu gelişmelerle
ilgili olarak Sağlık Bakanlı-
ğı’ndan çeşitli kereler görüşme
talebinde bulunduklarını ancak
Sağlık Bakanlığı’nın bu talebe
yanıt vermediğini kaydetti.

Emeğin hakları
gasp ediliyor

Emeğin haklarının son yıllarda

giderek artan şekilde gasp edil-
diğini belirten Tükel, seçimler-
den önce hükümetin vaatleri
arasında önemli yer tutan “ta-
şeron çalışanlara kadro veril-
mesinin” tamamen gündemden
çıkarıldığını, güvencesiz çalış-
manın giderek yaygınlaştığını
ve kıdem tazminatının fonlara
devredilmesinin ise gündemde
olduğunu söyledi. Tükel,
“OHAL koşulları tüm bunların
yaşama geçirilmesini kolaylaş-
tırırken, Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı’nın oluşturduğu sorunları
da derinleştirmektedir” diye ko-
nuştu. 

Tükel’in konuşmasının ardın-
dan, TTB Genel Sekreteri Dr.
Sezai Berber 10-12 Haziran
2016 tarihlerinde gerçekleştirilen
TTB 67. Büyük Kongresi’nden
bu yana gerçekleştirilen faali-
yetlerin sunumunu yaptı. 

TTB Merkez Konseyi üyeleri,
27 Tabip Odasından yöneticiler
ve kol temsilcilerinden oluşan
70 kişinin katıldığı toplantıda
“Olağanüstü Hal ve Hekimlik”
ve “14 Mart 2017’ye Giderken
Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB
Etkinlikleri” başlıkları çeşitli
boyutlarıyla ele alındı. 

Koyuncu’nun görevden
alınmasını kabul
edilemez

GYK, Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan
Koyuncu'nun görevinden alın-
masıyla ilgili olarak oybirliğiyle
aşağıdaki kararı aldı:

“Türk Tabipleri Birliği Genel
Yönetim Kurulu Dr. Benan Ko-
yuncu’nun görevden alınmasını
kabul edilemez bir karar olarak
değerlendirmiştir. Bu haksız uy-
gulamanın bir an önce gideril-
mesi için yetkilileri göreve davet
eder, konunun takipçisi olduğunu
kamuoyuna duyurur.”

Tıp Dünyası
ANKARA
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TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı
Kolu tarafından düzenlenen 4. Kadın
Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi,
“Kadın ve Savaş” teması ile 6-8 Ekim
2016 tarihlerinde Mersin Tabip Odası’nın
ev sahipliğinde yapıldı. Savaşın nedenleri
ve araçları ile kadınlara ve kadın sağlığına
etkilerinin tartışıldığı kongrede, “Kadınlar
sadece doğal olarak değil, iradi olarak
da savaşa karşıdır” denildi. 

Türkiye’nin dört bir yanından ve Mer-
sin’den çok sayıda kadın ve kadın hekimin
katıldığı kongre, TTB Merkez Konseyi
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selma Güngör
ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful
Uğurhan’ın açılış konuşmaları ile başladı. 

Gerçekleşmeyen darbenin
kongreye darbesi

Uğurhan, ülkedeki ortamın kongre ha-
zırlıkları sürecine nasıl yansıdığını anlattı. 

Binbir emek ve heyecanla başladıkları
ve ilkbaharda yapmayı planladıkları kon-
gre hazırlıklarına, düzenleme kurulunda
yer alan barış imzacısı akademisyenlere
yönelik inanılmaz baskıların yarattığı
iklim nedeniyle ara vermek zorunda kal-
dıklarını belirten Uğurhan, bu süreçte
Mersin’de başlangıçta birlikte yola çık-
tıkları resmi kurumlarla da yollarını ayır-
mak zorunda kaldıklarını anlattı.

Uğurhan, “Mersin Üniversitesi’nde
yapılması planlanan kongremizin akıbeti,

barış için imza atan arkadaşlarımızın
aramızdan ayrılması koşuluna bağlanınca,
kongremizi bir sivil toplum örgütünün
salonuna taşımak zorunda kaldık. Bu
sefer de darbe girişimi nedeniyle bu sa-
londa ‘hiçbir toplantının yapılmama
kararı alındığı’ tarafımıza iletildi. Böylece
pek çok olayda tanık olduğumuz gibi
gerçekleşmeyen darbenin bir darbesine
de biz maruz kalmış olduk!” dedi. 

Uğurhan, gençlerin, çocukların, silah-
larla, bombalarla yok olduğu değil, bi-
limle, sanatla, sporla kendilerini var
ettiği, kadın bedenin fetih aracı olarak
görülmediği savaşsız bir dünyanın ku-
rulması için başta kadınlar olarak mü-
cadeleye devam edeceklerini belirtti.

Tüm boyutlarıyla
“Kadın ve Savaş”

Kongre Şevkat Bahar Özvarış’ın göç
olgusunu, Neşe Özgen’in sınırları anlattığı
açılış konuşmalarıyla başladı. Sınırların
yalnızca ülkeler arasında olmadığı, in-
sanlar, toplumlar arasında da olduğunu,
zihnimizde ve yüreğimizde de olduğunu
ifade edildi. Kongre boyunca  kadınlar
yüreklerini zihinlerini herkese açarak
savaşlarda açılan yaraları nasıl saracak-
larını ve barış  imkanını konuştular.

İlk gün, “Tarihten Bugüne Sınırlar ve
Göçler, “Göç Eden Kadın Gözüyle Sa-
vaş”, “Uluslararası Örgütler Gözüyle
Göç”, “Göç ve Kadın Sağlığı” başlıklı
sunumlar gerçekleştirildi. 

“Savaşın Cinsiyeti”, “Sosyoekonomik

Boyutuyla Savaş ve Kadın”, “Savaşa
İçerden Bakmak” ve “Savaşın Toplumsal
Sonuçları ve Ruh Sağlığına Etkileri”
ikinci günün oturum başlıklarıydı. 

Üçüncü günün oturumlarında ise “Sa-
vaş, Mültecilik ve Kadın”, “Hukuki Bo-
yutuyla Savaş ve Kadın” başlıkları ele
alındı. 

Savaş şiddetin
en örgütlü biçimidir

Kongrenin sonuç bildirgesi 8 Ekim
2016 Cumartesi günü TTB Merkez Kon-
seyi üyesi ve Kongre Başkanı Dr. Selma
Güngör, TTB Kadın Hekim ve Kadın
Sağlığı Kolu Yürütmesi adına Dr. Nilay
Etiler ve Mersin Tabip Odası Başkanı
Dr. Ful Uğurhan'ın söz aldığı bir basın
açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. 

Sonuç bildirgesinde, savaşların insan-
ların ayrıcalık oluşturmak ya da bunları
korumak, iktidar olmak ya da yeryü-
zündeki kaynaklara el koymak için üret-
tikleri şiddetin en örgütlü biçimi olduğu
belirterek, kapitalist sistemin kâr etmek,
kârını artırmak ve yapısal krizini çözmek
için zaman zaman savaşları araç olarak
kullandığına dikkat çekildi. Dünya üre-
timinin üçte birini oluşturan silah üreti-
minin, savaşları kışkırtan ve bitmesini
engelleyen bir diğer etken olduğu vur-
gulandı. Kadınların, savaşların öznesi
olmadığı halde sıklıkla nesnesi olduğu,
kadın bedenine yönelen şiddetin savaş
silahı haline geldiği, kadın bedeninin
fethedilmesi gereken topraklar gibi taciz,
tecavüz ve her türlü şiddetin hedefi
olduğu belirtildi. 

TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi: 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

“Savaşta en çok zarar gören kadınlar ve çocuklardır. Dünya kamuoyunu konuya duyarlı ve aktif olmaya çağırıyoruz. Türkiye’de de İstanbul
Protokolü’nün uygulanarak savaştan zarar gören kadın ve çocukların özel olarak korunması sağlanmalıdır.” 

Kadınlar savaş istemiyor!

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan ve TTB Merkez
Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selma Güngör. 
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TTB 4. Kadın
Hekimlik ve Kadın
Sağlığı Kongresi
Sonuç Bildirgesi:

Sonuç bildirgesinde kongre
kararları şöyle sıralandı: 

- Savaşların son bulması tüm
dünyada ırk, milliyet, dil, din, kültür
farkı gözetmeden eşitler arasında,
bir arada yaşamamızla mümkün
olacaktır. Ama en önemlisi ilk ve en
yaygın ve en eski ayrımcılık olarak
cinsiyetçiliğin, patriarkanın son
bulmasıdır. Kadınlar olarak bizler,
sadece doğal olarak değil iradi
olarak savaşa karşıyız. 

- Kadın hekimler olarak hiç bir
militarist söylemin yanında
olmama, hatta karşısında olma
konusunda irademizi beyan
ediyoruz. 

- Sığınmacıların ayrımcılığa maruz
kalması, daha çok sömürüye ve
cinsel istismara maruz kalmaları
kabul edilemez. Kapsamlı, insan
haklarına saygılı, kültürel değerleri
gözeten bir entegrasyon programı,
en kısa sürede ulusal düzeyde
hayata geçirilmelidir. 

- Toplumların kültürel değerlerine
saygılı olmakla birlikte, çocuk yaşta
evlilikler “çocukların cinsel
istismarı” olarak ele alınmalıdır. 18
yaş altındaki evliliklerin ulusal
yasalar ve evrensel değerler
doğrultusunda ele alınmalıdır. 

- Savaşta zarar gören kadınlar ve
çocuklar için önlemler alınması
konusunda dünya kamuoyunu
konuya duyarlı ve aktif olmaya
çağırıyoruz. Türkiye’de de İstanbul
Protokolü’nün uygulanarak
savaştan zarar gören kadın ve
çocukların özel olarak korunması
sağlanmalıdır. 

- Üreme sağlığı hizmetleri başta
olmak üzere tüm sağlık
hizmetlerinin çok dilli, kültüre
duyarlı bir bakış açısıyla sunulması
sağlanmalıdır. Bu kapsamda
özellikle birinci basamak sağlık
çalışanları, hizmet içi eğitimler ile
desteklenmelidir. 

- Suriye savaşına müdahil olan tüm
tarafları Suriye’de savaşın bitmesi
için acil adım atmaya çağırıyoruz. 

- Ülkemizdeki sorunların çözümü
için silahların kullanılmasına son
verilmesini istiyor, barış
talebimizde ısrar ediyoruz.

Savaşlar biz kadınları çeşitli bi-
çimlerde etkiler. Kadınları erkek
olmaya çağırır. Daha çok toplumsal
cinsiyet rollerini pekiştirici, etki ya-
par. Kadının erkeğe yönelik tamam-
layıcı rolünü bir zorunluluğa dön-
üştürür. Kadınlara savaşçı erkek ye-
tiştirmek görevi özelinde yeni as-
kerler yaratmak vazifesi verilir. An-
nelik kadınların tek var olma biçi-
mine dönüşür. Doğurganlığı artırmak
temel beden politikası haline gelir. 

Savaş döneminde vatan toprak-
larının kadınsılaştırılması gibi te-
malar egemen söylemde yer alır,
kadın bir kutsal nesne olarak kabul
edilir. Bu söylemler kadınları erkeğin
sahip olduğu nesneye dönüştürerek
kadını varlığından soyutlar. Muzaffer
taraf erkek, mağlup tarafı kadın
olarak kurgulayan savaşlar bu yüz-
den sembolik tecavüzdür. Savaşlarda
kadınlar, düşmanı aşağılama ve ulu-
sun nesebini bozma çabası içindeki
erkeklerin doğal ve öncelikli hedefi
haline gelir. 

Bunun dışında savaşlar, kadınların
yaşam alanlarını, yaşam koşullarını
etkiler ve değiştirir. Göçler, yok-
sulluk, alt yapı hizmetlerinin bo-
zulması, yokluğu, eğitim ve sağlık
kurumlarının yetersizliği veya yok-
luğu, savaşın yol açtığı ve kadınları
etkileyen koşullardır. Savaşlar erkek
dünyasında sorunların çözümü için
şiddet uygulamayı meşru hale getirir,
bu durum kadınlara şiddet olarak
yansır ve ülkemizde kadın cinayet-
lerinin artışının temel nedenlerinden
biridir. 

Ülkemizde 80li yıllardan beri
Kürt sorununun barışçı yollarla çö-
zülemesinin yarattığı bir iç savaşın
içindeyiz. Ülkemizin güney doğu
ve doğu illerinde çatışmalar daha
şiddetli yaşanmakta, ama düzeyleri
farklı olsa da hepimizi etkilemekte.
On binlerce insan öldü; yaralıların
sayısını bile bilmiyoruz. Yüzlerce
köy ve mezra yakıldı ve boşaltıldı.
İki milyon kişi yaşadıkları yeri terk
ederek göç etti, alıştığı, bildiği
yaşam biçimlerini bırakmak zorunda
kaldı. 2014’de başlayan barış süre-
cinin sona ermesi daha büyük bir
şiddet sarmalı içinde yaşamamıza

yol açtı. Günlerce süren çatışmalar,
sokağa çıkma yasakları açlık, su-
suzluk, yalnızlık ve giderek artan
ölümlerle sonuçlandı. Bombalanan
ilçeler ve mahallelerde yaşayanlar
yeniden göç etmek zorunda kaldılar. 

2011’de komşumuz Suriye’de
başlayan savaşla çatışmalardan ka-
çan Suriye halkının ülkemize sı-
ğınması ile savaşın dış göç boyutuyla
karşılaştık. Bugün 3 milyondan fazla
Suriyeli ülkemizde yaşıyor. Çoğun-
luğunu çocuk ve kadınlar oluşturu-
yor. Hükümetlerin pazarlık konusuna
dönüştüler, dünyanın istenmeyen
insanları haline geldiler. Gelecek-
lerinin ne olacağını bilemeden ya-
şamak zorunda kalmak, göçmen
olarak yaşadıkları sorunları çözüm-
süzleştiriyor.

Her iki savaş, barış isteyen biz
sivillerin barış eylemlerinde patlayan
bombalarla birleşiyor.  Geçen yıl
10 Ekim’de TTB’nin de düzenle-
yicilerinden biri olduğu Emek, Barış
ve Demokrasi Mitingi’nde 101 insan
öldü, yüzlerce insan yaralandı. 

İnsanlar ayrıcalık oluşturmak ya
da ayrıcalıkları korumak için üstün
hale gelmek ve yeryüzündeki kay-
nakların eşitsiz paylaşımına devam
etmek için savaşıyorlar. Savaşların
dinsel ya da etnik nitelikleri bu ger-
çeği değiştirmiyor. Savaşların son

bulması tüm dünyada ırk, milliyet,
dil, din kültür farkı gözetmeden
eşitler olarak bir arada yaşamamızla
mümkün. Ama en önemlisi, ilk en
yaygın ve en eski ayrımcılık olan
cinsiyetçiliğin tezahürü erkek ege-
menliğinin son bulmasıyla gerçek-
leşecektir. 

Bütün bu ortamda barışı istemek
suça dönüştü. Bu suça ortak olma-
yacağız diyen akademisyenlere idari
soruşturma açıldı, bazıları ihraç
edildi. 

Kocaeli üniversitesinden ihraç
edilen Barış için Akademisyenler
grubunun kurduğu Dayanışma Aka-
demisinde akademisyen Ruhi De-
miray’ın ilk dersinde kötülükle baş
edebilmek için etik düşünmeyi ve
davranmayı öğrendik. Kant etik dü-
şünmenin üç ilkesini şöyle koyuyor:
Kendin düşüneceksin, kendini her-
kesin yerine koyarak düşüneceksin,
düşüncenin bütününde hem kendin
hem de başkalarının açısından, kap-
sayıcı, tutarlı bir perspektif ortaya
koymaya çalışacaksın.

Biz kadınlar, evrensel etik dav-
ranışa yol açacak üç ilke kılavuzunda
düşünmeye, gerçekleri anlayıp doğ-
ruları bulmaya çalışacağız. Eminim
ki bu doğrular sonra bizim eylemi-
mize dönüşecek.

Dr. Selma Güngör

Savaş ve Kadın
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Dünya Tabipler Birliği (DTB)
Genel Kurulu 19-22 Ekim 2016
tarihlerinde Tayvan’ın başkenti Tai-
pei’de yapıldı. DTB üyesi 51 ulusal
tabip birliğinden temsilcilerin ka-
tıldığı DTB Genel Kurulu’nda Türk
Tabipleri Birliği’ni (TTB) Dr. Raşit
Tükel temsil etti.

204. Konsey Ön Hazırlık
Oturumu

DTB Genel Kurulu öncesindeki
iki günde Çalışma Grubu toplantı-
ları yapıldı. Genel Kurul, 19 Ekim
2016 tarihinde 204. Konsey Ön
Hazırlık Oturumu ile başladı. Bu
bölümde gerçekleştirilen Finans ve
Planlama, Sosyal-Tıbbi İşler ve
Tıbbi Etik Komiteleri toplantıla-
rında, Konsey üyeleri, Genel Kurul

delegeleriyle birlikte Çalışma Grup-
larının hazırladığı karar önerilerini
tartıştı.   

Bilimsel Oturum
Genel Kurulun ikinci günü Bi-

limsel Oturuma ayrılmıştı. Bu bö-
lümde Sağlık Sisteminin Sürdürü-
lebilirliği konusu, Sağlık Sisteminin
Performansı ve e-Sağlık başlıkları
altında ele alındı. 

204. Konsey Oturumu
Üçüncü günde 204. Konsey Otu-

rumu yapıldı. Bu bölümde, ilk gün
yapılan 204. Konsey Ön Hazırlık
Oturumu’nda tartışılan karar öne-
rilerinin son değerlendirmeleri ya-
pıldı ve uygun görülen maddeler
onandı. 

Aynı gün, Tayvan Devlet Baş-
kanının katılımıyla, Ulusal Tabip

Birliklerinin temsilcileri olan de-
legelerinin Genel Kurula tanıtıldığı
Seromoni Oturumu gerçekleştiril-
di.

Genel Kurul Ana
Oturumu

Dördüncü ve son günde, 204.
Konsey Oturumu’nda onanan mad-
deler, bir sonraki aşama olarak,
Genel Kurul Ana Oturumu’nda ele
alındı ve uygun görülenler DTB
Genel Kurulu tarafından onandı
ve karar olarak benimsendi. 

2016-2017 Dönemi DTB
Başkanı Dr. Ketan Desai 

2016-2017 Dönemi DTB Baş-
kanlığı görevini, Sir Michael Mar-
mot’tan bir önceki Genel Kurul’da
başkanlığa seçilen Dr. Ketan Desai
devraldı. 

2017-2018 dönemi DTB
Başkanı Dr. Yoshitake
Yokokura 

Genel Kurul Ana Oturumu’nda
yapılan seçimde, 2017-2018 dönemi
DTB Başkanlığına Japon Tabipler
Birliği'nin aday gösterdiği Dr. Yos-
hitake Yokokura seçildi.

Dünya Tabipler Birliği
Genel Kurulu 2019’da
TTB’nin ev sahipliğinde
İstanbul’da yapılacak

İlk olarak 28-20 Nisan 2016 ta-
rihlerinde Buenos Aires’de ger-
çekleştirilen ve önceki dönem TTB
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Dr.
Murat Civaner’in TTB’yi temsilen
katıldığı DTB 203. Konsey Otu-
rumu’nda görüşülerek onanan
“2019 yılında Dünya Tabipler Bir-
liği Genel Kurulu’nun İstanbul’da
yapılması” önerisi, DTB Genel Ku-
rulu Ana Oturumu’nda onanarak
kesinleşti.

205. Konsey Oturumu
DTB Genel Kurulu, Genel Kurul

Ana Oturumu’nun hemen ardından
yapılan önümüzdeki döneme ilişkin
yapılacak işlerin ele alındığı 205.
Konsey Oturumu ile sona erdi. 

19-22 Ekim 2016 tarihlerinde
Taipei’de Yapılan DTB Genel Ku-
rulu Kararlarının ayrıntılarına
www.ttb.org.tr adresinden ulaşıla-
bilir.

2019 yılında Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılması önerisi, DTB Genel Kurulu Ana Oturumu’nda onanarak
kesinleşti.

DTB Genel Kurulu 2019 yılında İstanbul’da yapılacak

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergi-
si’nin yeni sayısı çıktı. 
Çift sayı olarak yayımlanan der-
gide, “Üçüncü Kriz ve Üçüncü
Dünya Savaşı”, “Savaşlar ve İşçi
Sınıfı, “Savaş-Şovenizm Kıska-
cında İşçi Sağlığı”, “İş Cina-
yetlerine Neden Savaş Demi-
yoruz”, “İş Sağlığı İş Güven-

liğine Aykırı Bir Kavram Olarak Es-
neklik”, “Çuvala Sığmayan Mızrak: iş-
çinin Haklarına, Onuruna ve Sağlığına
Bir Saldırı Olarak Kiralık İşçilik Yasası”
başlıklı yazılar yer alıyor.  

MSG’nin yeni sayısına
http://www.ttb.org.tr/MSG/images/fi-
les/dergi/58-59/58-59.pdf adresinden
ulaşılabilir. 

MSG’nin
yeni
sayısı
çıktı
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Yunanistan Tabipler Birliği tarafından
düzenlenen Avrupa’da Tıp Eğitiminin
Durumu toplantısı Kos Adası’nda ya-
pıldı. Toplantıya önceki dönem Türk
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan panelist
olarak katıldı.

Dr. İlhan konuşmasında Türkiye’de
mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi
ile sürekli tıp eğitimi konularındaki
durumu aktardı. Dr. İlhan son yıllarda
birbiri ardına açılan yeni tıp fakültele-
rindeki tıp eğitimine, köklü tıp fakül-
telerinde artan kontenjanlar nedeniyle
yaşanan güçlüklere değindi. Yıllık top-
lam öğrenci sayısının “Türkiye’de yeterli
sayıda hekim bulunmadığı” argümanı
üzerinden sürekli artırıldığını ancak
gelinen noktada gerekli olandan fazla
öğrenci alınmakta olduğunun artık Sağ-
lık Bakanlığı raporlarına da yansıdığını
belirtti.

Dr. İlhan sağlıkta piyasalaşmanın tıp
eğitimine olumsuz örneklerini aktardı.

Kışkırtılmış sağlık hizmeti tüketimine
ve performans sisteminden kaynaklı
sorunlara değinen İlhan “artık genç he-
kimler hastanın müşteri haline geldiği
bir ortamda tıp eğitimi alıyorlar” dedi.

Kayırmacılık, akademik yükselme-
lerde liyakata dikkat edilmemesi, adrese
teslim atamalar ve Sağlık Bilimleri
Üniversitesi’nin doğurmaya başladığı
sorunlara değinen İlhan, son yaşanan
darbe girişimi sonrası TTB’nin yıllardır
özellikle vurguladığı akademik yük-
selmelerde ve atamalarda liyakat ko-
nusunun ne kadar hayati olduğunun
ortaya çıktığını, bu kez de kapatılan
üniversiteler, sağlık ku-
rumları, görevden alı-
nan akademisyenler ve
hekimlerle tam anla-
mıyla bir kısır döngüye
girildiğini belirtti.

Dr. İlhan mezuniyet
öncesi ve sonrası tıp
eğitimi ile sürekli tıp
eğitimi alanlarında
TTB’nin çalışmalarını
örnekleriyle aktardı.

Nitelikli tıp eğitimi ve halkın sağlık
hakkı adına uzmanlık dernekleri ile
birlikte yürütülen çalışmaları belirtti.
Hekimler ve yurttaşlar için tıp eğitiminin
geliştirilmesi konusunda üzerimize dü-
şen sorumlulukları alma kararlılığımız
aktarıldı.

Toplantı sonrası Hipokrat’ın Adası
Kos’un antik Asklepion alanına geçildi.
Burada düzenlenen törende Yunanis-
tan’daki yedi tıp fakültesini birincilikle
bitiren genç hekimler Hipokrat Andı
içtiler ve ödülleri verildi. Törende Yu-
nanistan Tabipler Birliği tarafından Hi-
pokrat Andı Türkçe olarak da dağıtıldı. 

Yunanistan Tabipler Birliği tarafından düzenlenen Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu toplantısı Kos Adası’nda yapıldı.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı

Doktorlar değil
eşleri stratejik

Yeniden Sağlık Bakanı olan Recep
Akdağ, hekimlerin haklarını çiğneyen
eş durumu atamasındaki kural ihlalini
inatla yapacaklarını “kusura bakma-
sınlar” diye izah etti. 

Eşi özel sektörde çalışan hekimlerin
eşlerinin olduğu yere atanmaları yasak.
Niye? Çünkü onlar stratejik personel!
Bu yasak kime? Sadece hekimlere,
diş hekimlerine ve eczacılara. Yani
diğer sağlık çalışanları ve tüm devlet
memurları için hak olan sıra doktorlara
gelince yok. Niye? Çünkü onlar stra-
tejik personel!

Çok stratejik olan bu personelin du-
rumuna biraz daha yakından bakalım.
Örneğin bir doktorun eşi mülki idare
amiriyse, milli istihbarat, emniyet hiz-
metlerindense, hâkim, savcı veya Türk
Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay,
uzman jandarma, uzman erbaş veya
uzman erse, milletvekili, belediye baş-
kanı, muhtar veya noterse sorun yok.
Doktor eşinin yanına atanabilir.

Ama doktorun yine doktor olan eşi
mesela özel hastanede çalışıyorsa ya
da muayenehanesi varsa işte o zaman
atanamaz. Uygulama öyle garip ki

Ankara Barosu bile avukat-doktor çift-
leri bir araya getirebilmek için dava
açmıştı.

Türk Tabipleri Birliği Nisan 2015’te
yapılan değişikliğe dava açmış ve yü-
rütmenin durdurulması kararı çıkmıştı.
Bunun üzerine idari pratikleri olduğu
üzere yargı kararını dolanacak bir de-
ğişiklik yapıldı. Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla Sağlık Bakanlığına kendi ala-
nında yapacağı değişiklik için biraz
esneklik hakkı tanındı. Ama o karar
bu kadar esnemeyi kast etmiyor. Çünkü
Devlet Memurlarının Atanmaları ve
Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönet-
melik diyor ki “3 yıldır sigortası
ödenen eşinin yanına devlet memuru
atanır”.

Sağlık Bakanlığı “kusura bakma-
sınlar” diyerek doktorlara bu haklarını
vermedi. Üstelik diğer sağlık çalışanları
için de “borç yapılandırması yapması
halinde” atama yapacağını söyleyip
devletin alacağına karşı eşi rehin al-
maya karar verdi.

Türk Tabipleri Birliği, sevenlerin
kavuşması, aile birliğinin sağlanması
için hukuksal mücadele vermeye de-
vam ediyor. Sağlık Bakanlığı da kusura
bakmasın, bu ayrımcılığa, bu hukuk-
suzluğa geçit verilmesi mümkün değil. 

Av. Özgür Erbaş
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