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gündem...

Merhaba…

Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 
yazısı sayfa 3’te

2TTB eski Merkez Konseyi
üyesi Dr. İlhan Diken anıldı

2
Türkiye’de Sağlıkta Kamu
Özel Ortaklığı: Şehir
Hastaneleri kitabı çıktı

TTB, KESK ve TMMOB temsilcileri, 8
Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 701
sayılı Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile ihraç edilen
akademisyenlerle dayanışmak, haksız ve
hukuksuz ihraçlara karşı çıkmak
amacıyla, 9 Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü önünde basın açıklaması
gerçekleştirdi.

Haksız ve
hukuksuz
ihraçlara karşı
çıkıyoruz!

14

“İdam veya kimyasal hadım gibi
girişimler çocukların korunmasını
sağlayamaz. Bu önlemler, yapısal
mekanizmalar oluşturmakla sorumlu
devlet yöneticilerinin toplumun öfkesini
kendilerinden uzaklaştırma ve başka
düzeyde insan hakları ihlallerine yol
açmaktan başka bir işe yaramaz.”

Toplum çocuklarına
sahip çıkmalıdır

5

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,
yürürlüğe giren yeni düzenlemenin işçi
sağlığı ve iş güvenliği alanında yeni iş
kazalarına ve işçi cinayetlerine zemin
hazırladığını bildirdi.

İş kazaları ve 
işçi cinayetlerine
zemin hazırlanıyor

6

9Gözaltına alınan TTB Merkez
Konseyi üyesi serbest bırakıldı

14
TTB, Alaattin Çakıcı'ya
verilen süresiz sağlık kurulu
raporunun doğruluğunu
Sağlık Bakanlığı’na sordu

15e-Reçete zorunluluğunun
iptali istendi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 günü meydana gelen; 4 kişinin
öldürüldüğü, 9 kişinin yaralandığı olay, daha sonra hastanede devam eden
saldırılarla, ölüm ve yaralanmaların bir kısmının hastane içinde meydana gelmesi
dolayısıyla, bir kez daha sağlık alanında şiddet ve sağlık kurumları ile sağlık
çalışanlarının güvenliği konusunu gündeme getirdi. Doğrudan, savaş ve çatışma
koşullarında bile dokunulmazlığı olan sağlık hizmetlerinin sunulduğu alana
yönelen bu olay, sağlıkta şiddetin yeni bir boyutuna dikkat çekiyor.

Ege Üniversitesi
Hastanesi’nde
sağlıkta 
şiddete karşı
‘Görev’ 
etkinliği

Sağlık personeli, kurumları
ve hizmetleri dokunulmazdır!

Sağlık Bakanlığı’nın “Savaş Bir Halk Sağlığı
Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla
“amaç dışı faaliyet” gerekçesiyle açtığı dava,
“konusuz kaldığı” gerekçesiyle düşürüldü. 4

TTB Merkez
Konseyi’nin görevden
alınması davası düştü

Türk Tabipleri Birliği’nin 69. Büyük (seçimli) Kongresi
gerçekleştirildi. Etkin Demokratik TTB, Bağımsız
Hekimler Birliği ve Halkçı Doktorlar olmak üzere üç
grubun katıldığı seçimleri, oyların yüzde 70’ini alan
Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı. 7-8

‘Hamzaoğlu’ oyunu
Ankara’da sahneleniyor
Prof. Dr. Selçuk Erez’in yazdığı, Gülsüm Soydan’ın yönettiği,
Genco Erkal’ın danışmanlığını üstlendiği ‘Hamzaoğlu’ 
adlı okuma tiyatrosu 18 Temmuz 2018 tarihinde AST’ta
sahnelenecek. 

TTB 69. Büyük
Kongresi yapıldı

10

12-13

11

Sağlık
kuruluşlarında
sağlıkçılar
şiddetten
korunamıyor!

11

Hamzaoğlu Davası 19 Temmuz’da 13



Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Şehir Hastaneleri
İzleme Grubu tarafından
hazırlanan, Prof. Dr. Ka-
yıhan Pala’nın derlediği
“Türkiye’de Sağlıkta
Kamu-Özel Ortaklığı: Şe-
hir Hastaneleri” başlıklı ki-
tap İletişim Yayınları’ndan
çıktı. Editörlüğünü Tanıl
Bora’nın üstlendiği kitapta,
şehir hastaneleri çeşitli bo-
yutlarıyla ele alınıyor.

TTB’nin, Türkiye’de ilk
gündeme geldiği günden bu yana titiz
bir çalışma yürüterek ürettiği ve bi-
riktirdiği belge ve bilgiler bir kitapta

toplandı. Şehir hastaneleriyle ilgili
gerek hukuki sürecin
ayrıntıları, gerek karşı-
laştırmalı dünya örnek-
leri ve bu modelin artık
neden dünyada vaz-
geçilmekte olduğu,
gerek “kamu” adı al-
tında piyasaya nasıl
kaynak aktarıldığı bu
kitapta çok değerli
isimlerin kalemin-
den aktarılıyor.

Kitapta yer alan
makaleler ve ya-

zarları şöyle:
- “Talan Yoluyla Sermaye Birikim
Aracı Olarak Kamu-Özel Ortaklığı:
Verimsiz ve Pahalı Bir Finansman

Modeli” - T. Sabri Öncü
- “Kamu-Özel ortaklığı (KÖO) ve
Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması”
- Sedat Çal
- “Sermaye Birikimi, Kamu-Özel İş-
birliği ve Şehri Hastaneleri” - Mustafa
Sönmez
- “Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri
Yaklaşımı” - Uğur Emek
- “Kamu Hastanelerinin Piyasalaştı-
rılması ve Sağlık Alanında Kamu-
Özel Ortaklığı Modeli” - Kayıhan
Pala
- “Sağlık Alanında Kamu-Özel Or-
taklığı: Birleşik Krallık Deneyimi” -
Kayıhan Pala
- “Şehir Hastanesi Yargılamaları” -
Özgür Erbaş
- “Sağlık Alanında Kamu-Özel Or-

taklığı Girişimlerine Karşı TTB Tu-
tumu” - Eriş Bilaloğlu
- “Sağlıkta Dönüşümde Son Dönem:
Şehir Hastaneleri” - Raşit Tükel
- “Şehir Hastanelerinde Çalışanların
İstihdam Koşulları ve Özlük Hakla-
rı”- Cavit Işık Yavuz
“Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Mo-
deli: şehir Hastaneleri” - Çiğdem To-
ker
“Orda Bir Hastane Var Uzakta: Mersin
Şehir Hastanesi” - Ful Uğurhan
- “Adana Şehir Hastanesi: Neler
Oldu?”-Ali İhsan Ökten
- “Şehir Hastaneleri: Yozgat Deneyi-
mi”-  Halis Yerlikaya
- “Ankara’da şehir hastaneleri: Sağlık
Çalışanlarını ve Hastaları Neler Bek-
liyor”- Bayazıt İlhan
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25 yıl önce, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Ma-
dımak Oteli’nde Türk Tabipleri Birliği (TTB)
üyesi Dr. Şair Behçet Aysan’ın da aralarında
bulunduğu 33 aydınımız ve 2 otel çalışanı ya-
kılarak katledildi. 

TTB Merkez Konseyi tarafından katliamın

yıldönümünde yapılan açıklamada, “Sivas kat-
liamının hesabını sormaya devam ediyoruz.
Katliamın suçluları,  yönlendirenler, seyredip
bir şey yapmayanlar, yakalamayanlar, uzatarak
zaman aşımıyla suçluları cezasız bırakanlardan
hesap sorulmadı. Bu hesabı sormak ve barışın,
laikliğin, demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke
için mücadelemiz devam ediyor. Ölen canlarımızı
özlemle ve saygıyla anıyoruz.” denildi.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Madımak’ın ateşi içimizi
yakmaya devam ediyor

TTB eski Merkez Konseyi
üyesi Dr. İlhan Diken anıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
eski Merkez Konseyi üyesi, Top-
lum ve Hekim Dergisi Hakem
Kurulu üyesi ve eski Diyarbakır
Tabip Odası Başkanı Dr. İlhan
Diken, aramızdan ayrılışının 4.
yılında mezarı başında anıldı.

Diyarbakır’da Yeniköy Mezar-
lığı’nda 19 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirilen anma törenine,
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.

Halis Yerlikaya, TTB eski Merkez
Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bila-
loğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Yönetim Kurulu üyesi (THİV)
Prof. Dr. Ümit Biçer, İnsan Hakları
Derneği (İHD) Genel Başkan Yar-
dımcısı Raci Bilici, Diyarbakır
İHD Şube Başkanı Abdullah Zey-
tun, Diyarbakır SES Şube Eş Baş-
kanı Recep Oruç, Diyarbakır Ta-
bip Odası eski Başkanı ve HDP
milletvekili adayı Dr. Selçuk Mız-
raklı ile Diken’in ailesi, yakınları
ve hekim dostları katıldı.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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Sağlığın tanımını biliyorsu-
nuz… Sağlık; fiziksel, ruh-

sal, sosyal tam bir iyilik halidir.
Türkiye’de bugün fiziksel sağ-
lıktan söz etmemiz mümkün mü?
Ya da ruh sağlığından, sosyal
iyilik halinden? Mevcut iktidar
döneminde bunların tamamı or-
tadan kalkmıştır. Bu güzel ülke
tam bir sağlıksızlık ülkesi olmuş-
tur. Yurttaşlarımız artık kat kat
fazla doktora gidiyor, ameliyat
oluyor, MR, tomografi çektiriyor,
ilaç kullanıyor, acil servisleri dol-
duruyor, ama bir türlü nitelikli
sağlık hizmetine ulaşamıyor, te-
davi olamıyor. 

Türkiye'de 16 yıldır Adalet ve
Kalkınma Partisi iktidarıyla şe-
killenen sağlık ortamı hekimler
ve sağlık çalışanlarında derin mut-
suzluğa, gelecekten umutsuzluğa,
atamalarda, meslekte yükselme-
lerde liyakat duygusunun kay-
bolmasına, sağlık hizmetlerinde
nitelik kaybına, tıp ve sağlık eği-
timinde bozulmaya yol açtı. Bi-
rinci basamaktan üniversitelere,
özel sağlık kuruluşlarından, acil
servislere sağlık alanının tamamı
bu tahribattan nasibini aldı. Sağlık
Bakanlığı TTB'nin de içinde ol-
duğu sağlık emek ve meslek ör-
gütlerinin değerlendirmelerine,
önerilerine, taleplerine gözlerini
kapadı, kulaklarını tıkadı. 

Kamu-özel ortaklığı uygulaması
sağlık alanında şehir hastaneleri
olarak karşımıza çıkıyor. Kamu
kaynaklarını özel sektöre transfer
etmenin yeni bir aracı olarak or-
taya konan bu kurumları otoyollar,
köprüler ve tünellerden zaten bi-
liyoruz. Şimdilik 31 adet olarak
belirlenen şehir hastanelerine dev-
let tarafından ödenecek 4 yıllık
kira bedeli ile inşaat maliyetlerinin
karşılandığını düşünecek olursak,
25 yıllık kira sözleşmesi ile dev-
letin ne kadar zarara sokulacağını
tahmin etmek hiç de zor olmaya-
caktır. Üstelik hazine garantisi
ile… İşte biz bu yüzden şehir
hastanelerinin bir an önce Sağlık
Bakanlığı’na devredilmesini talep
etmeye devam edeceğiz. 

OHAL sona
erdirilmelidir

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan
edilen OHAL ile birlikte, Anayasa
ve uluslararası sözleşmelerden
gelen ve hiçbir koşulda vazge-
çilmemesi gereken temel hak ve
özgürlüklerin askıya alındığı, ül-

kemizin kanun hükmünde karar-
namelerle (KHK) yönetildiği bir
döneme girilmiştir. 27 Temmuz
2016 tarihinden başlayarak 14
KHK ile yüz bini aşkın kamu
görevlisi herhangi bir kanıta da-
yanmadan, savunma hakkı tanın-
madan ve adil yargılanma yolları
tıkanarak kamu görevinden çı-
karılmıştır. OHAL döneminde
KHK’larla ihraç edilen hekim sa-
yısı 3 bini geçmiştir. 

TTB olarak üyelerimizin ve ar-
kadaşlarımızın görevlerine geri
dönmesi için bütün hukuksal ve
örgütsel olanaklarımızı seferber
edeceğimizi, onlarla olan daya-
nışmamızı büyüteceğimizi bura-
dan bir kez daha ilan ediyoruz.
Emeğin, demokrasinin, hukukun,
toplumsal barışın ve iyi hekimlik
değerlerinin güçlenmesi ve gö-
revlerine son verilen meslektaş-
larımızın öğrencilerine ve hasta-
larına bir an evvel kavuşabilmeleri
için verdiğimiz mücadeleyi tüm
gücümüzle sürdüreceğiz. 

Sağlık alanında kamudan ih-
raçlar kadar önemli olan bir konu
da, OHAL döneminde çıkartılan
bir KHK ile kamu görevine baş-
layanlara güvenlik soruşturması
yapılma zorunluluğunun getiril-
mesidir. Mecburi hizmet yapmak
üzere sağlık kuruluşlarına ataması
yapılan çok sayıda hekimin, hak-
larında yapılan güvenlik soruş-
turması olumsuz geldiği gerek-
çesiyle atamaları engellenmekte,
özel sektörde çalışmalarını sağ-
layacak muafiyet işlemleri yapıl-
mamaktadır. Sayıları 400’e yak-
laşan bu arkadaşlarımızın yanında
olmaya devam edeceğiz. 

SDP hekimleri tükenme
noktasına getirdi

Sağlıkta Dönüşüm Programı,
sağlık sistemini piyasaya teslim
ederek hekimlerin çalışma ko-
şullarını bozdu. Daha çok hasta
görme, daha fazla işlem yapma
üzerine kurulan performans sis-
temi, sağlık hizmetlerinde niteliği
düşürmüş, sağlık çalışanlarını tü-
kenme noktasına getirmiştir. Bu-
gün hekimler yorgunlar. Tüm sağ-
lık çalışanları anksiyete, huzur-
suzluk, tükenmişlik sendromu,
duyarsızlaşma, yabancılaşma, ki-
şiler arası ilişkilerde, aile içi rol-
lerde, ebeveynlikte zorlanma, kro-
nik yorgunluk, duygusal tükenme
gibi yaşanılan zaman ve gelecek
için son derece yıpratıcı, yaşama

sevinci ve kalitesini azaltıcı so-
runlarla baş etmek durumunda
kalmaktadır. Bugün doktorlar in-
tihar ediyor. Her 5 doktordan biri
depresyon tedavisi görüyor. 

Sağlık çalışanlarının gerek özel
sektörde, gerekse kamuda çalışma
koşullarının düzeltilmesi, gece
çalışmalarının hukuken de uygun
görüldüğü şekliyle sınırlı saatlere
indirilmesi, fazla çalışmanın ça-
lışanın talebi doğrultusunda olsa
dahi yasal düzenleme ile önüne
geçilmesi, sağlık çalışanı sayısının
artırılması, sağlık çalışanlarına
yoksulluk sınırının üzerinde, ya-
şam kalitelerini artıracak düzeyde,
daha fazla çalışmak zorunda kal-
mayacakları düzeylerde ücret
ödenmesi, yıpranma payı veril-
mesi, emekli olabilmelerine olanak
verecek emekli maaşı ödenmesini
istiyoruz. Bunları yıllardan beri
her Sağlık Bakanı’na iletiyor ve
taleplerimizi tüm meslektaşları-
mıza duyuruyoruz. Takipçisi ol-
maya devam edeceğiz. 

Sağlıkta şiddetin
önlenmesi için
önerilerimiz dikkate
alınmalıdır

Türkiye’de sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet sağlık alanındaki
en önemli sorunlardan biri haline
gelmiştir. Uygulanan sağlık po-
litikaları, sağlık çalışanlarının de-
ğersizleştirilmesi ve hedef gös-
terilmesi şiddetin altında yatan
önemli sebepler olarak tespit edil-
mektedir. 

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına
göre; Türkiye’de günde en az 30
sağlık çalışanının sağlık hizmeti
sunulan alanlarda şiddete maruz
kaldığı görülüyor. Sağlık alanın-
daki şiddet ister fiziksel, ister
sözlü, ister psikolojik olsun, sağlık
hizmet sunumunun hemen tüm
aşamalarında ciddi bir sorun ve
hekimler ve sağlık çalışanları açı-
sından mesleki bir risk haline dö-
nüşüyor. 

TTB olarak, Türk Ceza Kanu-
nu’na bir madde eklenmesi ile
ilgili bir öneri geliştirdik. Geçen
dönem temas kurduğumuz bütün
sağlık bakanlarına bu sorunun
çözümünü önermemize rağmen
çabalarımız karşılık görmedi. 

Ekonomik kriz riski
kapıda

Bugün tüm uzmanlar, hatta hü-
kümet yetkilileri bile bir krizin

eşiğinde olunduğunu, 24 Haziran
seçimini izleyen bu günlerden
sonra hayat pahallılığının patla-
yacağını ve artan vergilerin tabana
yayılacağını öngörüyorlar. Yani
yine çözüm tercihi krizi halkın
üzerine yıkmaktan geçiyor. 

Bunun anlamı halkın yoksul-
laşmasıdır.Yoksullaşmanın ilk et-
kisi sağlığın bozulmasıdır. Bes-
lenmenin bozulması öncelikle
okul öncesi çocukları ,yaşlıları
ve yoksulları vurur. Gebe kadın
beslenmesinin bozulması, enfek-
siyon hastalıklarında artış olması
toplumda artan aşı reddini de göz
önüne alırsak salgın hastalık riski
altında olduğumuz aşikardır.

Krizin bir diğer etkisi de sağlık
sisteminin bozukluğunun daha da
artarak toplum sağlığını vurma-
sıdır. Sağlık kuruluşlarına baş
vurmada azalma; özelden kamuya
kayma ilk beklenecek sonuçlardır.
Acile başvuruların artması ,teda-
vilerin ötelenmesi, reçete edilen
ilaçların en gerekli olanı dışında
alınmaması ilk akla gelen uygu-
lamalardır. Bunlar, fakirleşen hal-
kın göstereceği anlaşılabilir tep-
kilerdir.

Sağlık çalışanlarının
koşulları olumsuz
etkilenecek

Kriz nedeniyle sağlık çalışanları
için negatif etkiler artarak süre-
cektir. İşten çıkarma, ücretlere
yapılacak düşük zam/ücret artışı
yapmama, yeni işe alımları dur-
durma, artan iş yükü, ücret öde-
melerinde gecikme olarak yaşa-
nabilmektedir. Ayrıca sağlık ça-
lışanları kapsamında (sadece sa-
tış-pazarlama görevlileri değil
tıbbi cihaz teknik servisleri dahil)
medikal firma çalışanlarını da
göz önüne alarak bir değerlen-
dirme yapıldığında genişlik ve
bir bütün olarak hizmetin olası
aksama boyutu daha gerçekçi an-
laşılabilir.

Acil servislere yığılmanın aynı
zamanda sağlıkçıya yönelik şid-
dette artışa sebep olacağı aşikar-
dır.

16 yıllık Sağlıkta Dönüşüm
Programının getirdiği yıkımı iyi
bilen, toplumsal sağlığı önemse-
yen, halk sağlığını her şeyin önüne
koyan sağlık çalışanları elbette
sorunların çözümünde katkı sunup
sorumluluk alacaklardır.

gündem...

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Merhaba…

Yaşamdan yana
tavrımız sürecek

TTB olarak sağlığı sadece klinik
düzeyde tanımlamıyoruz. Hasta-
lıkların tedavisi kadar, sağlığın
çevre koşullarıyla yaşadığımız
ortamla ilişkisini her fırsatta vur-
guluyoruz. Toplumsal iyilik halinin
ülkemizde ancak demokratik bir
ortam oluşması ile mümkün ol-
duğunu biliyoruz. 

Biz yine yaşamdan yana tavrı-
mızı sürdürüyoruz. İnsan yaşamını
ve sağlığını her türlü kavramın
önüne, her şeyin merkezine ko-
yuyoruz. İnsan sağlığına ve do-
layısıyla yaşamına zarar veren
her şeyi hekimliğin doğasına aykırı
ve kabul edilemez buluyoruz. 

TTB olarak bir kez daha vur-
guluyoruz: 

İnsanlık onurunu savunduk, sa-
vunmaya devam edeceğiz!

İtibarsızlaşmaya karşı hekimlik
onurunu savunduk, savunmaya
devam edeceğiz!

Yaşam hakkını savunduk, sa-
vunmaya devam edeceğiz!

Hekimler olarak sağlıkta taşe-
ronluğa hayır dedik, demeye de-
vam edeceğiz…

Sağlığın piyasalaştırılmasına,
sağlıkta katkı/katılım paylarına
hayır dedik ve diyeceğiz… 

Laik, bilimsel ve çağdaş he-
kimlik uygulamaları için susma-
yacağız vazgeçmeyeceğiz… 

Meslek örgütümüzden, adımız-
dan, barış içinde ve sağlıklı bir
çevrede herkesin yaşam hakkını
savunmaktan vazgeçmedik vaz-
geçmeyeceğiz… 

İş güvencesine ve insanca
çalışma koşullarına sahip olmanın,
iyi hekimlik yaparak nitelikli sağ-
lık hizmeti sunmanın, halkın sağlık
hakkının ve toplumsal sağlığımı-
zın, ülkemizde ancak laiklik il-
kesinin tam olarak hayata geçtiği,
demokratik bir ortamın oluşması
ile gerçekleşebileceğini biliyoruz.
Tam bağımsız, laik, demokratik
bir ülke için söyleyecek sözümüz,
büyütecek umudumuz var! 

Son olarak; Onur Hamzaoğlu
bizim onurumuzdur, arkadaşımız-
dır, yoldaşımızdır. Onur Hamza-
oğlu bir an önce serbest bırakıl-
malı, aramıza dönmelidir. 



Alsancak Aile Sağlığı Mer-
kezi'nde aile hekimi olarak ça-
lışan Mersin Tabip Odası (MTO)
üyesi Dr. Zeki Sinan Doğan’ın
sözleşmesi, savaş karşıtı sosyal
medya paylaşımları gerekçe gös-
terilerek feshedildi.

Mersin Tabip Odası tarafından,
Dr. Doğan’ın görevine iade edil-
mesi için 22 Haziran 2018 tari-
hinde basın toplantısı düzenlendi. 

Toplantıya, sendikalar, demo-
kratik kitle örgütleri, meslek ör-

gütleri temsilcilerinin yanı sıra
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar
Ulutaş katıldı.

MTO ve SES Mersin Şubesi
adına açıklamayı okuyan Mersin
Tabip Odası Başkanı Dr. Meh-
met Antmen, Mersin Tabip Odası
Yönetim Kurulu eski üyesi ve
tabip odası aktivisti olan Dr.
Zeki Sinan Doğan hakkında sa-
vaş karşıtı sosyal medya payla-
şımları nedeniyle Mersin Sağlık
Müdürlüğü tarafından soruştur-
ma başlatıldığı, ardından Dr.

Doğan hakkında hiçbir açılmış
dava/verilmiş ceza olmadığı hal-
de aile hekimliği sözleşmesinin
Mersin Valiliği tarafından fes-
hedildiği bilgisini verdi. 

Dr. Zeki Sinan Doğan’ın me-
muriyetten çıkartılması istemi
ile Sağlık Bakanlığı Yüksek Di-
siplin Kurulu'na (SB-YDK) sevk
edildiğini belirten Dr. Antmen,
yarısı karikatür, yarısı da sosyal
medyada paylaşılan haberlerden
oluşan facebook paylaşımları
nedeniyle 28 yıllık hekim olan
Dr. Doğan’ın sözleşmesinin fes-

hedilmesinin ve memuriyetten
çıkarılma tehdidinin kabul edi-
lemez olduğunu vurguladı.

Dr. Antmen, “Soruşturmayı
yapan yetkili, bildiği bütün ya-
sadışı örgütleri yan yana yazarak
ortada bir suç varmış havası
vermeye çalışmıştır. Bu iddia
iki büyük çelişki içermektedir.
Birincisi böyle bir suçlama ba-
ğımsız mahkemelerin verebile-
ceği bir karardır. İkincisi ise bü-
tün örgütlerin aynı anda propa-
gandasını yapmak hukukun do-
ğasına aykırıdır. Doğan’ın suçsuz

olduğuna yürekten inanıyoruz.
Soruşturmalar biran önce geri
alınmalıdır ve sözleşmesi yeni-
lenmelidir” diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan
TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.
Yaşar Ulutaş ise konuşmasında
içinde bulunduğumuz ortam ne-
deniyle birçok meslektaşlarının
işlerinden edildiğini, “daha çok
demokrasi, daha çok özgürlük”
diyen zihniyetin kendinden farklı
olana, kendinden farklı söylem-
lere tahammül edemediğini be-
lirtti. 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Savaş karşıtılığı sözleşme feshi sebebi
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Sağlık Bakanlığı’nın “Savaş Bir Halk
Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama
dolayısıyla “amaç dışı faaliyette bulun-
duğu” gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez Konseyi’nin görevden
alınması talebiyle açtığı davanın ön in-
celeme sonrası ilk duruşması 29 Haziran
2018 tarihinde Ankara 7. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 8-
10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçek-
leştirilen TTB 69. Büyük Kongresi son-
rasında yeni Merkez Konsey’in göreve
gelmiş olması dolayısıyla, konusu kal-
mayan davanın esası hakkında karar
verilmesine gerek görmedi. 

Duruşmaya, KESK eş Başkanları Ay-
sun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, gö-
revden alınması talep edilen TTB eski
Merkez Konseyi üyeleri, TTB Merkez
Konseyi üyeleri, İstanbul ve Ankara
Tabip Odası’ndan yöneticiler ve çok

sayıda hekim katıldı. Duruşmada TTB
Merkez Konseyi’ni Av. Ziynet Özçelik,
Av. Mustafa Güler, Av. Verda Ersoy ve
Av. Özgür Erbaş’tan oluşan heyet temsil
etti. 

69. Büyük Kongre sonrasında TTB

Merkez Konseyi’nin değiştiğini ve bu
bağlamda davanın konusuz kaldığını
belirterek mazbatayı mahkemeye sunan
TTB avukatları, Sağlık Bakanlığı’nın
görevden alma talebindeki iddialarını
somutlaştırama yükümlülüğünü yerine

getirmediğine dikkat çektiler. 
Tarafların görüşlerinin alınmasından

sonra kararını açıklayan Mahkeme Baş-
kanı, konusu kalmayan davanın esası
hakkında karar verilmesine gerek olma-
dığını bildirdi. 

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası düştü
Sağlık Bakanlığı’nın “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla “amaç dışı faaliyette bulunduğu” gerekçesiyle TTB
Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açtığı dava, “konusuz kaldığı” gerekçesiyle düşürüldü. 

Tıp Dünyası 
ANKARA

Ne olmuştu?
Hatırlanacağı gibi, TTB Merkez Kon-

seyi, 24 Ocak 2018 tarihinde “Savaş
Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı
bir açıklama yapmış, açıklamada savaşın
yaşama, insan sağlığına olumsuz etki-
lerine işaret etmişti. Yetkililerin hedef
gösteren tutumları üzerine,  TTB Merkez

Konsey üyeleri 29 Ocak 2018 günü
gözaltına alınmış ve sonrasında serbest
bırakılmışlardı.

Sağlık Bakanlığı,  aynı tarihte,  Türk
Tabipleri Birliği’nin bu açıklama ile
amacına aykırı davrandığını konsey
üyelerinin bu nedenle görevden alın-
masını ileri sürerek dava açmıştı.

Davanın ön inceleme duruşmasının
ilki 13.04.2018 günü yapılmış ve ta-

mamlanması 29.06.2018 gününe bıra-
kılmıştı. Türk Tabipleri Birliği’nin 8-
9-10 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan
seçimli büyük kongresi sonrasında bu-
gün yapılan duruşmada inceleme ta-
mamlandı ve dava konusuz kaldığı için
karar verilmesine yer olmadığına hük-
medildi.

O tarihlerde TTB Merkez Konseyine
yöneltilen suçlamalar ve gözaltı işlem-

leri,  ülke içinde ve dünyada yankı
bulmuş ve tepki çekmişti. Dünya Ta-
bipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi
Komitesi, pek çok ülkenin hekim bir-
likleri başta olmak üzere, ülke içinde
ve dışında pek çok kurum ve kişi tep-
kilerini yazılı ve sözlü açıklamalar ile
yetkililere iletmiş, bu işlemlere son ve-
rilmesi istenmişti.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi, çocukların
kaybolma, kaçırılma, istismara
uğrama ya da öldürülmesiyle
sonuçlanan olaylardaki artışın,
toplumsal olarak kaygı duyul-
ması gereken sorunların başında
geldiğini ve bütün önceliğin ön-
leyici hizmetlere verilmesi ge-
rektiğini bildirdi. 

TTB Merkez Konseyi’nin,
"küçük çocukların kaybolması,
aranması, bulunması ve istismara
uğraması" hakkında düzenlediği
basın toplantısı 6 Temmuz 2018
günü TTB’de gerçekleştirildi.
Basın toplantısına TTB Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, TTB Genel Sekreteri
Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB
Merkez Konseyi üyeleri Dr. Sel-
ma Güngör, Prof. Dr. Çetin Ata-
soy ve Prof. Dr. Gülriz Erişgen
katıldılar. 

Basın açıklamasını okuyan
TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman, ço-
cukların kaybolma, kaçırılma,
istismara uğrama ya da öldü-
rülmesiyle sonuçlanan olaylar-
daki artışın, toplumsal olarak
kaygı duyulması gereken so-
runların başında geldiğini söy-

ledi. Bunun çok katmanlı bir
sorun olduğuna dikkat çeken
Adıyaman, çözümünün de tek
bir yoldan geçmediğini vurgu-
ladı. Adıyaman, çocuk istismarı
ve öldürülmeleri üzerinden yay-
gınlaştırılan “idam” veya “kim-
yasal hadım” gibi girişimlerin
sorunun çözümüne katkı koy-
mayacağı gibi çocukların ko-
runmasını da sağlayamayacağını
belirterek, “Bu önlemler yapısal
mekanizmalar oluşturmakla so-
rumlu devlet yöneticilerinin top-
lumun öfkesini kendilerinden
uzaklaştırma ve başka düzeyde
insan hakları ihlallerine yol aç-
maktan başka bir işe yaramaz”

diye konuştu. 
Bütün önceliğin önleyici hiz-

metlere verilmesi gerektiğini
belirten Adıyaman, çocuğu mer-
keze koyan bir toplumsal anla-
yışa sahip olan ve riskleri ön-
ceden fark edip bunları ortadan
kaldırmaya yönelen sistemlerin,
çocukların ihmal veya istismar
edilmesinde gerçek bir koruma
sağlayabileceklerini kaydetti.  

Türkiye’nin taraf olduğu ulus-
lararası sözleşmelerden kaynaklı
yükümlülükleri bulunduğunu
hatırlatan Sinan Adıyaman, TTB
olarak çocuk hakları ve çocuk-
ların yüksek yararı için yapılacak
bütün çalışmalara katılmaya ha-

zır olduklarını vurguladı.
Adıyaman, TTB’nin önerile-

rini şöyle sıraladı:  
- Her ana baba çocuklarına

kaybolduklarında ne yapacak-
larını, kendilerini nasıl koruya-
caklarını öğretmelidir. Ana-ba-
balar için kılavuzlar hazırlan-
malıdır. 

- Kaybolma ve kaçırılma son-
rasında ortaya çıkan çocuk is-
tismarı ve ölümleri ise çocuk
istismarına yönelik tedbirler kap-
samında ele alınmalıdır. 

- Çocuklara sosyal ve yasal
destek sistemleri derhal işletil-
meli, çocuk istismarını çok di-
siplinli değerlendirecek birimler

her hastanede oluşturulmalı,
gebe çocuk ve çocuk anneler
için sağlık sistemi her yerde eri-
şilebilir hale getirilmelidir.

- 18 yaş altındaki kız çocuk-
larının erken evlenmelerine ola-
nak sağlayan yasalar ve çocuk
yaşta evlilikleri savunan kişilerin
kamuya açık konuşmaları ço-
cukların cinsel istismarını olum-
layan toplumsal kültür yarat-
maktadır. Çocukların haklarını
korumak ve çocuğun yüksek
yararı için bu evlilikler engel-
lenmeli, gerçekleştirenler ve
bunu savunan kişilere yaptırım
getirilmelidir. 

- Tüm çocukların eğitim sis-
temine ulaşımı sağlanmalı, er-
genlerin cinsel eğitimi zorunlu
ders haline getirilmelidir.

- Çocuğun evden ayrılmasına
neden olan şiddet, zorla çalış-
tırma ve diğer kötü uygulamalar
ortaya çıkarılmalı ve nedenlerini
ortadan kaldıracak çalışmalar
yapılmalı, şiddet uygulayanlar
yaşam ortamından uzaklaştırıl-
malıdır. 

- Yetkililer, en son aşama olan
cezalandırma tehditleri ile du-
yarlı insanların hassasiyetlerini
söndürmek yerine toplumu so-
runun çözümüne katacak uygu-
lamalar yapmalıdır.

Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır

Tıp Dünyası
ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi, 20 Haziran Dünya Mülteci
Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada, bu yıl savaş, şiddet zulüm
nedeniyle 43.1 milyon kişinin ülke içinde
yer değiştirirken, 25.4 milyon kişinin
ise başka ülkelere sığınarak mülteci ko-
numunda yaşadığı belirtildi.

Mülteci konumuna düşenlerin yarısın-
dan fazlasının sırasıyla Afganistan, So-
mali, Suriye, Irak, Sudan’dan geldiğinin
ve yerinden edilenlerin %81 gibi büyük
bölümünün daha çok yoksul, gelişmekte
olan ülkelere göç ettiğinin ve yoksul
mahallelere yerleştiğinin dile getirildiği
açıklamada, mülteci istemeyen ülkelerin

sayılarının ise her geçen yıl arttığı ifade
edildi. 

Ülkemizdeki tüm mültecilerin, Türki-
ye’de yaşayan herkes gibi sağlık hakkına
sahip olması ve sağlık uygulamalarından
yararlanması gerektiğinin dile getirildiği
açıklamada, sağlığı etkileyen beslenme,
giyinme, barınma ve diğer yaşam ve ça-
lışma koşullarının iyileştirilmesi talep
edildi. Açıklamada, “Tüm ülkelerde sa-
vaşlar sona ermeli eşit hak ve özgürlüklere
dayalı toplumsal yaşam oluşturulmalı,
insanları yerlerinden edilmeye zorlayan
nedenler ortadan kaldırılmalıdır. İnsan
topluluklarının tarihi, ‘ben’ ve ‘öteki’nin
birbirlerini yeniden keşfetme ve birlikte
inşa etme süreçleridir. Bu tarihi; savaş,
şiddet, ırkçılık ve ayrımcılıktan uzak,

dayanışma içinde birlikte oluşturmak
hepimizin sorumluluğudur. Ülkemizde
ve dünyada hepimiz ‘öteki’ne yer açmaya
hazır olmalı, ötekini bir tehdit değil bir
zenginlik olarak kabul etmeli, sorunların
çözümü için işbirliği ve dayanışma içinde
olmalıyız.” denildi.

Türkiye’de 4 milyona yakın
mülteci var

TTB’nin açıklamasına göre; ülkemizde
4 milyona yakın mülteci durumunda
insan var. Suriye savaşı nedeniyle ülke-
mizde 3.5 milyona yakın Suriyeli yaşıyor.
Savaş, şiddet ve kitlesel sürgün, zorunlu
yaşamsal tehlike durumu yaratıyor. Mül-
teciler, geldikleri ülkelerde pek çok sorun
gibi sağlık sorunları da yaşıyor. Savaş

sonrası zorunlu göç ve kitlesel sürgüne
uğrayanlarda yıllar sonra dahi yüksek
oranlarda ruhsal hastalıklar görülüyor.
Bu yüksek oran sadece savaş travmasına
değil, aynı zamanda göç sonrası sosyo-
ekonomik etkenler ve ayrımcılığa bağlı
olarak da ortaya çıkıyor.

Savaşın nedeni ve savaşın yarattığı
bir sonuç olarak ırkçılık ile ruh sağlığı,
genel sağlık ve fiziksel sağlıkta bozulma
arasında güçlü bir ilişki var. Irkçılık
mültecilerin sorunlarının çözülmesini
engelleyen, hayatlarını zorlaştıran en
önemli etken.. Bu nedenle şiddet, savaş,
ırkçılık, ayrımcılık ve bunlarla ilintili
olarak ortaya çıkan kitlesel sürgün ve
zorunlu göçler, temel bir toplum sağlığı
sorunu olarak ele alınmalı.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Mülteciliği ortaya çıkaran koşullara son verilsin

“İdam veya kimyasal hadım gibi girişimler çocukların korunmasını sağlayamaz. Bu önlemler yapısal mekanizmalar oluşturmakla sorumlu devlet
yöneticilerinin toplumun öfkesini kendilerinden uzaklaştırma ve başka düzeyde insan hakları ihlallerine yol açmaktan başka bir işe yaramaz.”

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB
Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma
Güngör, Prof. Dr. Çetin Atasoy ve Prof. Dr. Gülriz Erişgen katıldılar. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından çıkarılan
“İşyerlerinde İşveren veya İş-
veren Vekili Tarafından Yürü-
tülecek İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerine İlişkin Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”, 21 Mayıs
2018 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi, yürürlüğe giren
yeni düzenlemenin işçi sağlığı
ve iş güvenliği alanında yeni iş
kazalarına ve işçi cinayetlerine
zemin hazırladığını bildirdi.

İşverenler istedi,
Yönetmelik değişti

TTB Merkez Konseyi’nden
konuyla ilgili 28 Mayıs 2018
tarihinde yapılan açıklamada,
düzenlemenin Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı’nın 15 Mayıs 2018 tarihinde
gerçekleştirilen 74. TOBB Genel
Kurulu’nda yaptığı konuşmaya
ve yönetmeliğin bu konuşmadan
3 gün sonra yayımlandığına dik-
kat çekildi. Türkiye’nin en büyük
sermaye örgütü olan TOBB Baş-
kanı, TOBB Genel Kurulu’nda

yaptığı konuşmada, 6331 sayılı
Yasa’da yer alan işçi sağlığı hiz-
metlerinin sermaye için yük ol-
duğunu, maliyet artışı getirdiğini
ve bu nedenle de iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatını hükümete
kaldırttıklarını açıklamış, söz
konusu Yönetmelik, bu açıkla-
madan 3 gün sonra yayımlan-
mıştı. TTB Merkez Konseyi
açıklamasında, işçi sağlığı ve
iş güvenliği alanında yeni so-
runların ortaya çıkmasına yol
açacak Yönetmelik’teki deği-
şikliklerin işverenlerin isteği
doğrultusunda yapıldığına işaret
etti.

Yapılan değişikliklere göre;
10’dan az çalışanı bulunan ve
az tehlikeli sınıfta yer alan iş-
yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin işveren veya iş-
veren vekili tarafından yürütü-
lebilmesine ilişkin usul ve esas-
ları belirleyen Yönetmelik’te
yer alan 10 sayısı 50 olarak de-
ğiştirildi ve 1 ila 49 çalışanı bu-
lunan işyerlerini kapsar hale
geldi. Bu durumda 50’nin altında
işçi çalıştıran az tehlikeli işyer-
lerinde işyeri hekimi ve iş gü-
venliği uzmanlarının görevlerini,
mesleği ne olursa olsun 16 sa-
atlik eğitimden geçmiş işveren

veya işveren vekilleri yapacak. 
Konu ile ilgili TTB Merkez

Konseyi tarafından yapılan açık-
lamada, “Değişiklik ile işveren-
ler, işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı bulundurma yükümlü-
lüğünden kurtuluyor. İşverenlerin
maliyetleri düşecek, daha fazla
kâr elde edecekler; iş kazaları,
meslek hastalıkları ise artacaktır.
Daha vahim olanı, Yönetmelik

ile işçilerin sağlık gözetimi, sağ-
lık alanında hiçbir eğitim alma-
mış işverenin sorumluluğuna
veriliyor olmasıdır.” denildi.

Meslek odaları devre dışı
bırakıldı

Yönetmelikte, işveren veya
işveren vekillerine eğitim vere-
cek kurum ve kuruluşlar liste-
sinde konunun bilimsel ve mes-
leki tarafı olan TTB ve

TMMOB’ye yer verilmeyerek
meslek odaları devre dışı bıra-
kıldı.

TTB’nin açıklamasında, “6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası’nın çıkışı aşamasında,
bu yasanın işçilerin sağlık ve
güvenliklerini korumayacağını,
aksine işverenlerin yükümlü-
lüklerini azaltacağını, bu alanı
düzenlemekten uzak olduğunu
dile getirmiştik. 2012 yılında
büyük iddialarla çıkarılan 6331
sayılı Yasaya onlarca kez mü-
dahale edilmiş, birçok hükmü
ertelenmiş, birçoğu da değişti-
rilmiştir. Aradan geçen 5 yıllık
uygulama maalesef bizleri haklı
çıkarmıştır.” denilerek, hükümet
temsilcilerinin katıldıkları top-
lantılarda sermayeye sahip çıkan
açıklamalarda bulunduğu vur-
gulandı. İş kazalarının, işçi ci-
nayetlerinin önlenmesinin, mes-
lek hastalıklarının görünür kı-
lınmasının, sermaye sahiplerin-
den yana değil işçilerden, emek-
ten yana uygulanacak politika-
larla yaşama geçeceğinin belir-
tildiği açıklamada, Hükümet,
meslek birliklerinin, sendikaların
öneri ve görüşlerini dikkate ala-
rak gerekli düzenlemeleri yap-
maya davet edildi.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

28. Ulusal İş Sağlığı ve Gü-
venliği Konsey Toplantısı, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürü Başkanlığı’nda
21 Haziran.2018 tarihinde ya-
pıldı.

Toplantıya Türk Tabipleri
Birliği (TTB) Merkez Konseyi
adına TTB Merkez Konseyi
Üyesi Dr. Ayfer Horasan, İşçi
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol
Başkanı Dr. Sedat Abbasoğlu,
Ankara Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Arif Müez-
zinoğlu katıldı. 

Toplantıda söz alan Dr. Ho-
rasan, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı tarafından "İş
Yerlerinde İşveren veya İşveren
Vekili Tarafından Yürütülecek
İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metlerine İlişkin Yönetmelik"
ile "Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında Yönet-
melik”te yapılan değişikliklerin
tüm tarafların görüşleri alın-
madan yapıldığını, işçi-işve-
ren-devlet olarak tanımlanan
"üçlü sacayağı”nın devlet-iş-
veren ortaklığı lehine bozul-

duğunu ve bu değişikliğin iş-
verenlerin maliyet kaygısı gö-
zetilerek yapılmasının kaygı
verici olduğunu söyledi. 

Dr. Horasan, Yönetmeliğin
içeriğine dönük olarak da "Mad-
de 5-(1) Bu Yönetmelikte be-
lirtilen eğitimi tamamlayarak
sınavda başarılı olan işveren
veya vekilleri, iş sağlığı ve gü-
venliği uzmanı veya işyeri he-
kimlerine verilen görevleri, işe
giriş ve periyodik muayeneler
ve tetkikler hariç olmak üzere
yürütebilir” şeklindeki deği-
şikliğin nedeni ve sonuçlarının

da kaygı ile karşılandığını ve
TTB’nin süreci yakından takip
edeceğini belirtti. 

Dr. Horasan ayrıca, işyeri
hekimlerinin yetkilendirilmesi
ile ilgili yargı sürecinin sonuç-
landığını ve yargı kararına göre
işyeri hekimlerinin tabip oda-
larından alacakları onay yazısı
ile İSG KATİP’e başvurmaları
ve sonrasında atamalarının ya-
pılmasının karara bağlandığını,
bu yargı kararına uygun olarak
İSG KATİP sisteminin biran
önce revize edilmesi gerektiğini,
aksi takdirde yargı kararının

ihlal edilmiş olacağını hatırlattı.
Dr. Horasan son olarak, 30-35
bin işçinin çalıştığı çok tehlikeli
inşaat alanı sınıfındaki 3. ha-
vaalanında işçi sağlığı ve gü-
venliğine ilişkin alınması ge-
reken tedbirlerin uygulanma
düzeyinin tespit edilmesini ve
basına yansıyan ölümlü iş ka-
zalarının nedenlerinin araştı-
rılması için İSG Konseyi olarak
heyet oluşturulup incelemelerde
bulunulmasını önerdi. Toplantı
diğer Konsey üyelerinin görüş
ve önerilerini aktarması ile son
erdi.

Önce insan, önce iş güvenliği

İş kazaları ve işçi cinayetlerine 
zemin hazırlanıyor
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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 69.
Seçimli Büyük Kongresi 8-10 Haziran
2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleş-
tirildi. Kongrenin son gününde yapılan
seçimleri Etkin Demokratik TTB gru-
bunun listesi kazandı.

Büyük Kongre, 8 Haziran 2018 Cuma
günü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Konferans Salonu’nda başladı. Antalya
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel
Şahin’in Divan Başkanlığı’na, Dr. Eftal
Yıldırım, Dr. Elif Turan ve Dr. Ertuğrul
Oruç’un Divan üyeliklerine oybirliği ile
seçilmesinin ardından TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel kon-
grenin açış konuşmasını yaptı. Ülke ve
sağlık ortamında son iki yılda yaşanan
gelişmeleri aktaran Tükel, Olağanüstü
Hal (OHAL) koşulları altında geçen bu

iki yılda tüm alanlarda olduğu gibi sağlık
alanında da hukuksuzluklar yaşandığını
kaydetti.

Tükel’in konuşmasının ardından Divan
Başkanı Şahin, Sincan Cezaevi’nde tu-
tuklu bulunan TTB Toplum ve Hekim
Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamza-
oğlu’nun kongreye mesajını okudu. Ham-
zaoğlu, “suçsuzlukları öldürmeye devam
ettikleri için” 29 yıldır ilk kez TTB
Büyük Kongresi’ne katılamadığını be-
lirterek, kongreye başarı dileklerini ilet-
ti.

Kongrenin ilk günü, TTB Büyük Kon-
gresi’ne katılan konukların konuşmala-
rının ardından son buldu. İkinci gün ise
TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber’in
TTB Çalışma Raporu’nu sunmasının ar-
dından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.
Selma Güngör Mali Rapor’u, Denetleme
Kurulu üyesi Dr. Mustafa Karakuş De-
netleme Raporu’nu okudu. Raporların

oylanarak aklanmasının ardından karar
önerilerine geçildi.

Kongrenin ikinci günü, 2018-2020 dö-
nemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek
Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve De-
netleme Kurulu üyeliklerine aday baş-
vurularının alınması, seçime katılan grup-
lar adına konuşmaların yapılması, dilek,
istek ve önerilerin sunulmasının ardından
son buldu.

Etkin Demokratik TTB Grubu
kazandı

69. Büyük Kongresi’nin seçimlerin
yapıldığı son günü, Ankara Üniversitesi
Morfoloji Binası kantininde gerçekleş-
tirildi. Seçimlere Etkin Demokratik TTB,
Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı
Doktorlar olmak üzere üç grup katıldı.
Kayıtlı toplam 486 delegeden 381’inin
oy kullandığı seçimde, 2 oy geçersiz sa-
yıldı. Seçimi, oyların yüzde 70’ini alan

Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı.
Buna göre, 2018-2020 döneminde TTB
yönetiminde bulunacak olan isimler şöy-
le:

TTB Merkez Konseyi üyeleri: Prof.
Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Çetin
Atasoy, Dr. Ali Çerkezoğlu, Prof. Dr.
Gülriz Erişgen, Dr. Selma Güngör, Dr.
Ayfer Horasan, Dr. Mübetcel İlhan, Dr.
Samet Mengüç, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr.
Halis Yerlikaya, Dr. Bülent Nazım Yıl-
maz.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri: Dr.
Sezai Berber, Dr. Naki Bulut, Dr. Ahmet
Etit, Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr.
Taha Karaman, Dr. Şemsettin Koç, Dr.
Ali Özyurt, Dr. Derya Pekbayık, Prof.
Dr. Hafize Öztürk Türkmen.

TTB Denetleme Kurulu üyeleri: Dr.
Gamze Varol Saraçoğlu. Dr. Hüseyin
Şahin, Dr. Dilek Yıldırım.

TTB 69. Büyük Kongresi yapıldı
Türk Tabipleri Birliği’nin 69. Büyük (seçimli) Kongresi gerçekleştirildi. Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı
Doktorlar olmak üzere üç grubun katıldığı seçimleri, oyların yüzde 70’ini alan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Onur
Hamzaoğlu’nun
mesajı

Değerli meslektaşlarım, Mer-
haba! “Suçsuzlukları öldürmeye
devam ettikleri” için, 29 yıldır
ilk defa TTB Büyük Kongre’sinde
aranızda olamıyorum. Ancak, bi-
liyorum ki, ulaşmak ve kullana-
bilmek için nüfus cüzdanının ye-
terli olduğu eşit, parasız, nitelikli

sağlık hizmeti ile hekimlerin, sağ-
lık emekçilerinin tükendiği, ya-
bancılaştığı değil, kendini yeniden,
yeniden üretebildiği çalışma ko-
şullarını hayata geçirebilme umu-
dumuz, heyecanımız ve kararlılı-
ğımız devam ediyor. 24 Hazi-
ran’da Barış barajı geçtiğinde
halk sağlığı sorunlarımızın önemli
bir bölümünü çözebilmemiz için
yeni bir fırsatı yaratabileceğimizi
düşünüyorum. Başarılı bir Kon-
grenin tatlı yorgunluğu ile önemli

bir adımı daha yine hep birlikte
atıp sandıklara sahip çıkarak
bunu da başarabiliriz. Nazım Hik-
met’in dediği gibi “çok alametler
belirdi, vakit tamamdır”. Bu yıl,
Ocak 2018’de 40 yaşında olgun
bir genç olan Toplum ve Hekim
Dergimiz adına 69. TTB Büyük
Kongresi katılımcılarını, Merkez
Konseyi üyelerimizi ve Divanı
saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
İyi ki varsınız. İyi ki Etkin ve De-
mokratik TTB var. İyi ki TTB var. 
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Prof. Dr. Raşit
Tükel’in
konuşmasından
notlar

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Raşit Tükel, kongrede yaptığı ko-
nuşmada, TTB Merkez Konseyi’nin 10-
12 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen
67. Büyük Kongresi’nden bu yana iki
yıl geçtiğini belirterek, Olağanüstü Hal
(OHAL) koşulları altında, temel hak ve
özgürlüklerin askıya alındığı, ülkenin
kanun hükmünde kararnamelerle (KHK)
yönetildiği bu dönemde, bütün alanlarda
olduğu gibi sağlık alanında da hukuk-
suzluklar yaşandığını kaydetti.

Kamu görevinden ihraçlar
OHAL döneminde 14 KHK ile 100

bini aşkın kamu görevlisinin herhangi
bir kanıta dayanmadan, savunma hakkı
tanınmadan ve adil yargılanma yolları
tıkanarak kamu görevinden çıkarıldığını
belirten Tükel, bu dönemde KHK’larla
ihraç edilen hekim sayısının 3342 oldu-
ğunu kaydetti. Tükel, ihraç edilenler ara-
sında TTB’nin geçmiş dönemdeki başkanı
ve ikinci başkanı da olmak üzere çeşitli
kurullarında görev yapmış ya da yap-
makta olan isimlerin, tabip odalarının
yöneticilerinin, TTB Büyük Kongre de-
legeleri ve TTB üyelerinin de bulundu-
ğuna dikkat çekti.

Güvenlik soruşturmaları
Bu dönemin önemli bir sorununun da

KHK ile kamu görevine başlayanlara
güvenlik soruşturması yapılma zorunlu-
luğunun getirilmesi olduğunu belirten
Tükel, çok sayıda yeni mezun hekimin
güvenlik soruşturmalarının olumsuz ol-
duğu gerekçesiyle mecburi hizmet ata-
maları yapılmadığını, birçoğunun da gü-
venlik soruşturmaları tamamlanmadığı
gerekçesiyle aylarca bekletildiğini aktardı.
Tükel, güvenlik soruşturmalarının kal-
dırılması ve güvenlik soruşturmaları ile
bekletilen ya da ataması yapılmayan he-
kimlerin görevlerine bir an önce başla-
tılması gerektiğini kaydetti.

Merkez Konseyi üyelerine
gözaltı

Bu dönemin TTB tarihine de geçen
bir diğer büyük saldırısını bizzat TTB
Merkez Konseyi olarak yaşadıklarını be-
lirten Tükel, hekimliğin evrensel ilkeleri
doğrultusunda daha önce de defalarca
dile getirdikleri “Savaş Bir Halk Sağlığı
Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla

önce en yetkili ağızlarca hedef gösterilerek
tehdit edildiklerini daha sonra da gözaltına
alındıklarını anlattı. Tükel, bu sürecin
yurt içinde ve yurt dışında çok büyük
tepkilere yol açtığını belirterek, destek
veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür
etti.

Onur Hamzaoğlu’nun
tutuklanması

Bu sürecin ardından, TTB Toplum ve
Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu’nun da bir basın açıklaması
dolayısıyla gözaltına alındığını ve halen
Sincan F tipi 2 No’lu Cezaevi’nde tutuklu
bulunduğunu belirten Prof. Dr. Raşit Tü-
kel, konuşmasında Onur Hamzaoğlu’na
selam göndererek, bir an önce özgürlü-
ğüne kavuşması dileğini iletti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı
Türkiye’de sağlık alanında büyük olum-

suzluklar yaşandığını belirten Raşit Tükel,
15 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın (SDP) çok sayıda
soruna yol açtığını söyledi. Tükel,
SDP’nin temel ayakları olarak yaşama
geçirilen Kamu Hastane Birlikleri uy-
gulamasının kaldırıldığını, Genel Sağlık
Sigortası (GSS) uygulamasının açık ver-
diğini, performans sisteminin sağlık hiz-
metinin niteliğini düşürdüğünü anlattı.

SDP’nin bir diğer ayağı olan aile he-
kimliği sistemi ile birinci basamak sağlık
hizmetlerinin parçalı hale getirildiğini
belirten Tükel, sürekli değişen mevzuatla
hekimlerin ve hastaların içinden çıkılması
zor sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını
vurguladı. Tükel, performans sistemi ve

döner sermaye uygulamasının kaldırıl-
ması, GSS’nin terkedilmesi ve birinci
basamak sağlık hizmetlerinin yeniden
düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıkta dönüşümün son
dönemi: Şehir hastaneleri

Tükel, kamu-özel ortaklığı finansman
yöntemiyle yapılmakta olan şehir hasta-
neleriyle ilgili de bilgi verdi. Şehir has-
tanelerinin çok büyük bir kamusal yük
olduğunu belirten Tükel, bu modelden
vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Tıp fakültelerinde nitelik
sorunu

Raşit Tükel, tıp fakültelerinin ve öğrenci
sayılarının yıllar içindeki artışına da
dikkat çekerek, “Yeni tıp fakültesi açıl-
mamalı; eğitim açısından asgari standart
ve koşulları sağlamayan tıp fakültelerinin
tıp ve uzmanlık eğitimi verme yetkisi
kaldırılmalıdır. Tıp fakültelerinde öğrenci
sayıları, öğretim üyesi sayısı, alt yapı
olanakları ve eğitim programı dikkate
alınarak belirlenmeli; tıp ve uzmanlık
eğitiminin niteliği artırılmalıdır” diye
konuştu.

Üniversite hastanelerinin içinde bu-
lunduğu finansal krize de değinen Tükel,
tıp fakültelerinin hastaneleriyle birlikte,
işletme değil; bilim üreten, öğrencilerini
geleceğe en iyi şekilde hazırlayan, nitelikli
sağlık hizmeti ile eğitimin iç içe verildiği
kurumlar olması gerektiğini vurguladı.

Sağlıkta şiddet
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sağ-

lık alanındaki en önemli sorunlardan
biri haline geldiğini belirten Raşit Tükel,

uygulanan sağlık politikalarının, sağlık
çalışanlarının değersizleştirilmesi ve
hedef gösterilmesinin şiddetin altında
yatan önemli sebepler olarak tespit edil-
diğini aktardı ve TTB olarak Türk Ceza
Yasası’na bu konuyla ilgili bir madde
eklenmesini önerdiklerini hatırlattı.

Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı
sağlık uygulamalarının da bu dönemde
yaygınlaştığına ve aşı reddinin giderek
arttığına işaret eden Tükel, TTB’nin bu
konulardaki çalışmalarına ilişkin bilgiler
verdi. İktidarın kadınlara ve kadın sağ-
lığına yönelik çağdışı, erkek egemen
görüş ve uygulamalarını kabul etmedik-
lerini belirten Tükel, meslek örgütlerine
yönelik saldırılara da karşı çıktıklarını
söyledi. Tükel, “Devletin, meslek kuru-
luşlarının bu işlevlerini yapmasını zor-
laştıracak, etkisizleştirecek müdahale-
lerden kaçınması, toplumsal ve demo-
kratik bir zorunluluktur” diye konuştu.
Prof. Dr. Raşit Tükel, konuşmasını bu
dönemde TTB’ye destek olan tüm he-
kimlere, beraber çalıştıkları tüm akti-
vistlere, tüm emek ve meslek örgütlerine
ve TTB çalışanlarına teşekkür ederek
sözlerini tamamladı.

Konukların
konuşmaları…

DİSK Genel Başkanı Arzu Çer-
kezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı
Mehmet Bozgeyik, TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül, Türk Dişhe-
kimleri Birliği Genel Sekreteri Nes-
lihan Sevim, CHP Mersin Millet-
vekili Aytuğ Atıcı, HDP İstanbul
Milletvekili Filiz Kerestecioğlu,
ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Önder
İşleyen, Emek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Şükran Doğan, HDP İs-
tanbul Milletvekili adayı Erkan Baş,
SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden,
HKP Genel Sekreter Yardımcısı
Sait Kıran, Mülkiyeliler Birliği Baş-
kanı Dinçer Demirkent, NÜSED
Yönetim Kurulu üyesi Uğur Cilasun,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı
Şebnem Korur Fincancı konuşma-
larıyla TTB Büyük Kongresi’ni se-
lamladılar.

Konuşmacılar, hekimliğin evrensel
ilkelerini savunarak “Savaş Bir Halk
Sağlığı Sorunudur” dedikleri için
bedel ödemek zorunda kalan TTB
Merkez Konseyi üyelerine her ko-
şulda yaşamdan yana tavırlarını sür-
dürdükleri için teşekkür ettiler ve
desteklerini ilettiler.

Prof. Dr. Raşit Tükel



9
Haziran-Temmuz 2018

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi’nin görev
dağılımı belli oldu.

TTB Merkez Konseyi’nin,
ülkemizdeki hekimlik ve sağ-
lık ortamının iyileştirilmesi
mücadelesi ile demokrasi ve
barış talebinin yaygınlaştırıl-
ması yönünde bugüne kadar

savunduğu değerlerin, söyle-
diği tüm sözlerin arkasında
olduğunun ve aynı mücadeleyi
kararlılıkla sürdüreceğinin;
hekim emeğinin değersizleş-
tirilmesine de hastaların müş-
teri haline dönüştürülmesine
de karşı olmaya devam ede-
ceğinin sözünü vererek yaptığı

görev dağılımı şu şekilde oldu: 

Başkan: Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, 

II. Başkan: Dr. Ali Çerke-
zoğlu, 

Genel Sekreter: Dr. Bülent
Nazım Yılmaz, 

Muhasip: Dr. Sel-
ma Güngör, 

Veznedar: Prof.
Dr. Gülriz Erişgen, 

Üyeler: Prof. Dr.
Kayhan Çetin Ata-
soy, 

Dr. Ayfer Horasan, 

Dr. Mübetcel İl-
han, 

Dr. Samet Men-
güç, 

Dr. Dursun Yaşar
Ulutaş, 

Dr. Halis Yerlikaya

TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis
Yerlikaya, 11 Temmuz 2018
günü saat 06.30’da Diyarba-
kır’daki evinde gözaltına alına-
rak Diyarbakır Emniyet Müdür-
lüğü’ne götürüldü. Yerlikaya,
ifadesinin alınmasının ardından
aynı gün akşam saatlerinde ser-
best bırakıldı.

Yerlikaya’nın 2014 yılında
açılan bir soruşturma nedeniyle
gözaltına alındığı belirtilirken,
TTB Merkez Konseyi’nin, ko-
nuyla ilgili açıklamasında “Mer-
kez Konsey üyemizin 2014 yı-
lından bu yana bekletilen bir
soruşturma nedeniyle ifadeye
çağrılmak yerine evinden göz-
altına alınması hukuksuzluğun
boyutunu göstermektedir” de-
nildi.

Gözaltına alınan TTB Merkez
Konseyi üyesi serbest bırakıldı

2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı
8-10 Haziran 2018 tarih-

lerinde gerçekleştirilen 69.
Büyük Kongre’deki seçim-
lerin ardından göreve gelen
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi, 29 Haziran
2018 tarihinde görevi bir ön-
ceki Merkez Konsey’den res-

men devraldı.
29 Haziran 2018 tarihinde

TTB’de gerçekleştirilen top-
lantı ile görev süresi sona
eren eski TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Raşit
Tükel, eski TTB Genel Se-
kreteri Dr. Sezai Berber ve

eski TTB Merkez Konsey
üyeleri Prof. Dr. Taner Gö-
ren, Dr. Şeyhmus Gökalp,
Prof. Dr. Funda Obuz ve Dr.
Hande Arpat’a plaket sunu-
larak, geçtiğimiz dönem sü-
recindeki emek ve katkıları
için teşekkür edildi. 2018-

2020 döneminde TTB Mer-
kez Konseyi olarak görev
yapacak olan Başkan Prof.
Dr. Sinan Adıyaman, İkinci
Başkan Dr. Ali Çerkezoğlu,
Genel Sekreter Dr. Bülent
Nazım Yılmaz, Merkez Kon-
seyi üyeleri Dr. Selma Gün-

gör, Dr. Ayfer Horasan, Dr.
Halis Yerlikaya, Prof. Dr.
Gülriz Erişgen, Prof. Dr. Çe-
tin Atasoy, Dr. Yaşar Ulutaş,
Dr. Samet Mengüç ve Dr.
Mübetcel İlhan görevi önceki
Konsey’den resmen devra-
larak çalışmalarına başladı.

Tıp Dünyası
ANKARA
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde
14 Haziran 2018 günü seçim
çalışmaları sırasında meydana
gelen ve 4 kişinin öldürüldüğü,
9 kişinin yaralandığı olay, sal-
dırıların daha sonra hastanede
devam etmesi ve ölüm ve yara-
lanmaların bir kısmının hastane
içinde meydana gelmesi dola-
yısıyla, bir kez daha sağlık ala-
nında şiddet ve sağlık kurumları
ile sağlık çalışanlarının güvenliği
konusunu gündeme getirdi. 

Olayın ardından Türk Tabipleri
Birliği (TTB) Heyeti incelemeler
yapmak, olayın yaşandığı has-
tanedeki meslektaşlarına ve sağ-
lık çalışanlarına geçmiş olsun
dileklerinde bulunmak, bu vahim
olaya ilişkin gerçeklerin bir an
önce açığa çıkarılmasına katkı
sağlamak üzere iki kez Suruç’a
gitti. İlk gidişinde engellenen
Heyet, 22 Haziran 2018 günü
gerçekleştirdiği ikinci ziyarette
Vali Abdullah Erin, İl Sağlık
Müdürü Himmet Durgut ve Su-
ruç Devlet Hastanesi’nde görev
yapan hekimlerle görüştü, has-
tane acil servisinde incelemelerde
bulundu. 

TTB Heyetinin tespitleri
TTB Heyetinin aldığı bilgiler

arasında; seçim çalışmaları sı-
rasında bir dükkânda başlayan
çatışmada yaralananların Suruç
Devlet Hastanesi’ne kaldırılma-
sından sonra, hastanenin kala-
balık bir silahlı grubun baskınına
uğradığı, olayların hastane içe-
risinde de devam ettiği, ölüm-
lerden ikisinin hastane içinde
gerçekleştiği, yaralıları çevredeki
devlet hastanelerine sevk edecek
olan 112 ambulanslarının engel-
lendiği, hastane güvenlik kame-
ralarının tahrip edildiği bulunu-
yor. 

Yaralıların hastaneye kaldırıl-
masından hemen sonra polis ve
jandarmanın aralarında olduğu
güvenlik güçlerinin de hızla has-
taneye intikal ettiği ancak olaylara
müdahale etmediği/edemediği

öne sürülen iddialar arasında.
Olayda iki oğlunu ve eşini kay-
beden Emine Şenyaşar’ın basına
yansıyan ifadeleri bu iddiaları
doğrular nitelikte. Eşi hastane
içerisinde darp edilirken polislerin
olaya seyirci kaldığını iddia eden
Şenyaşar, polislerden şikâyetçi
olduğunu dile getirmişti.  1 2

Olay günü orada görev yapan
hekimlerse, meslek yaşamlarının
en zor gününü yaşadıklarını ve
yoğun silah kullanılan o kaos
ortamında yaşamlarını yitirme-
diklerine ya da yaralanmadıkla-
rına hala inanamadıklarını dile
getiriyorlar. Saldırıların hastane
içerisinde devam etmesi nede-
niyle sağlık çalışanları olarak
görevlerini yapamaz hale geti-
rildiklerini, sağlık hizmetlerini
sunamadıklarını, bu şartlarda
sağlık hizmetini sürdürmenin
güçlüklerine ve hastalar üzerin-
deki etkilerine dikkat çekiyorlar. 

Sağlıkta şiddetin yeni
boyutu

Bu olay, sağlıkta şiddetin yeni
bir boyutunun tehlike çanları
gibi… Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı’nın uygulanmaya başlama-
sından bu yana giderek artan şe-
kilde karşılaştığımız, hasta
ve/veya hasta yakınlarının, uy-
gulanan sağlık politikaları ne-
deniyle yaşadığı aksaklıkları,
karşısındaki ilk muhatap olarak
hekime ya da sağlık çalışanına
yönelttiği şiddetten farklılık gös-
teriyor. Daha organize olması,
adresi belli bir yer olarak hasta-
nenin seçilmesi, sağlık kurumu-
nun, sağlık çalışanlarının ve has-
taların güvenliğinin bütünüyle
ayaklar altına alınması gibi özel-
likler taşıyor. Doğrudan sağlık
hizmetinin sunulduğu alana bir
saldırı söz konusu. 

Sağlık kurumları, sağlık
personeli ve hastalar her
hâl ve şartta
dokunulmazdır!

Oysa, sağlık kurumlarının,
tıbbi personelin, yaralıların ve
hastaların savaş ve çatışma ko-

şullarında bile dokunulmazlıkları
söz konusudur. Birleşmiş Mil-
letler (BM) Güvenlik Konse-
yi’nin 2016/2286 no’lu kararında
hükümetlerin, silahlı çatışmadaki
tarafların; yaralıların ve hasta-
ların, tıbbi personelin ve yalnızca
tıbbi görevler yapan insani yar-
dım personelinin, bunların ulaşım
araçlarının ve donanımlarının,
hastanelerin ve diğer sağlık ku-
ruluşlarının korunmalarıyla ilgili,
her durum ve koşulda uluslararası
insani hukuka saygı duyma ve
saygı duyulmasını sağlama yü-
kümlülükleri bulunduğuna dikkat
çekilmektedir. 3

Yine Dünya Tabipler Birli-
ği’nin (DTB) 68. Genel Kuru-
lu’nda kabul edilen Silahlı Ça-
tışmalarla İlgili Tutum Belge-
si’nde şiddet ortamlarında sağlık
çalışanlarının korunması ama-
cıyla uluslararası insancıl hukuk
kurallarına uyulması, sağlık tes-
islerinin askeri üs olarak kulla-
nılmaması, sağlık kurumlarının,
çalışanlarının ve araçlarının hedef
alınmaması, yaralı kişilerin ve
hastaların sağlık hizmetlerine
erişiminin engellenmemesi is-
tenmektedir. 4

“Normal” zamanlarda sağlık
kurumlarının, sağlık çalışanla-
rının, yaralıların ve hastaların
silahlı çatışmaların hedefi ola-
bileceği öngörülemediğinden,
uluslararası belgeler, doğal ola-
rak, savaş ve çatışma dönemle-
rine yönelik olarak düzenlen-
miştir. Bütün kurumlarının -
OHAL şartlarında bile olsa- iş-
lediğinin varsayıldığı bir ülkede
sağlık kurum ve personelini, has-
ta ve yaralıları hedef alan bu
denli açık bir saldırı kabul edi-
lemez. 

Güvenlik önlemleri
güvenliği tehdit edenlere
karşı alınmalıdır

Türkiye’de ne yazık ki sağlıkta
şiddetin önlenmesi için çok fazla
yol kat etmemiz gereken bir
noktaya geldik. TTB olarak de-
falarca uyarıda bulunduk. Ön-
celikle sağlık çalışanlarını ve

hastaları karşı karşıya getiren
sağlık politikalarının ve iktidar
dilinin terkedilmesi gerektiğini,
şiddeti uygulayanların cezasız
kalmaması gerektiğini yineledik.
Türk Ceza Yasası’na sağlık hiz-
metlerinin engellenmesi başlı-
ğıyla yeni bir madde eklenmesi
teklifini getirdik. Ne yazık ki
bu çağrılarımıza olumlu yanıt
alamadık. 

Ancak Suruç olayının bize
gösterdiği, bu önlemleri de aşan
bir durumla karşı karşıya oldu-
ğumuzdur. Ülkede yükselen ge-
nel şiddet dili ve ortamının, özen-
dirilen silah kullanımının, gü-
venlik güçlerinin görevini yap-
maz/yapamaz duruma getirilme-
sinin önüne geçmenin gerekliliği
açıktır. Sağlık kurumlarında gü-
venlik önlemlerinin artırılması
bir seçenektir, evet, ancak bu
önlemlerin kime/neye karşı uy-
gulanacağı önem taşımaktadır.
Zira sağlık kurumlarında güven-
lik önlemlerinin artırılması de-
yince, sağlık personelinin reti-
nasının okunması anlaşılıyor bu
ülkede. 

Sağlıkta şiddetin “ikinci
faz”ına geçilmesin!

Yaşanan şiddeti Suruç’un kendi
dinamiğinden, ülkede yaşanan
ortamdan, OHAL koşullarından,
şiddeti teşvik eden söylemlerden,
şiddeti uygulayanların cezasız
kalmasından bağımsız değerlen-
dirmek mümkün değil. Ancak
hemen, şimdi önlem alınmazsa,

ülkenin içinde bulunduğu or-
tamda benzer olaylarla karşıla-
şılması kaçınılmaz olacaktır. 

Hatırlatıyoruz; sağlık kurum-
ları, personeli ve hizmetleri her
şart ve hâlde dokunulmazdır.
Sağlık Bakanlığı sağlık kurum-
larının, sağlık personelinin ve
sağlık kurumlarında bulunan has-
taların güvenliğini sağlamak zo-
rundadır. Sağlık hizmetini ak-
satacak her tür tehdide karşı ge-
rekli önlemler alınmalı; cezasızlık
önlenmelidir. Daha önemlisi, bu
tür saldırılar normalleştirilme-
meli, kanıksanmamalıdır. Sağlık
Bakanlığı ve iktidar, mevcut sağ-
lık politikalarını gözden geçir-
meli, sağlık hizmetlerinin, per-
sonelinin ve kurumlarının ko-
runması konusunda yasalardan
ve uluslararası belgelerden kay-
naklanan yükümlülüklerini yerine
getirmeli, hastanelerin güvenli
çalışma ortamı haline getirilmesi
için gereğini yapmalıdır. Dile-
ğimiz; “Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı’nın ikinci fazı” derken, sağ-
lıkta şiddetin ikinci fazına ge-
çilmemesidir. 

1-http://www.cumhuriyet.com.
tr/haber/siyaset/1005820/_Bu_na-
sil_adalet__.html
2- https://ahvalnews2.com/
tr/suruc-katliami/suruc-esim-goz-
lerimin-onunde-linc-edilip-kafa-
sina-kursun-sikildi
3- Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi Karar no: 2286 (2016), 
madde 4 
4- Silahlı Çatışmalarla İlgili DTB
Tutum Belgesi, 2017, madde 14

Mutlu Sereli Kaan 

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 günü meydana gelen; 4 kişinin öldürüldüğü, 9 kişinin yaralandığı olay, daha sonra hastanede
devam eden saldırılarla, ölüm ve yaralanmaların bir kısmının hastane içinde meydana gelmesi dolayısıyla, bir kez daha sağlık alanında şiddet
ve sağlık kurumları ile sağlık çalışanlarının güvenliği konusunu gündeme getirdi. Doğrudan, savaş ve çatışma koşullarında bile
dokunulmazlığı olan sağlık hizmetlerinin sunulduğu alana yönelen bu olay, sağlıkta şiddetin yeni bir boyutuna dikkat çekiyor. 

Türk Tabipleri Birliği Heyeti  bu vahim olaya ilişkin
gerçeklerin bir an önce açığa çıkarılmasına katkı
sağlamak üzere iki kez Suruç’a gitti.

Sağlık personeli, kurumları ve hizmetleri dokunulmazdır!



Suruç’un ardından İzmir ve Samsun’da da sağlık
kuruluşlarında, sağlık çalışanlarının ve hastaların
güvenliğinin sağlanamadığını ortaya koyan olaylar yaşandı.
TTB Merkez Konseyi, güvenliği sağlamakla görevli
kadroların olayları önle(ye)mediğine dikkat çekti. 
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Sağlık kuruluşlarında
sağlıkçılar şiddetten
korunamıyor!

Ege Üniversitesi
Hastanesi’nde 
sağlıkta şiddete
karşı ‘Görev’
etkinliği

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Ege Üniversitesi Hastanesi hekimleri ve sağlık çalı-
şanları, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik son
günlerde giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek,
can güvenliğine sahip çıkmak ve yetkilileri gerekli ön-
lemleri almaları konusunda uyarmak amacıyla iki saat
iş bıraktı.

İzmir Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi’nin ‘Görevdeyiz’
çağrısıyla 22 Haziran Cuma günü Ege Üniversitesi
Hastanesi Poliklinikler önünde bir araya gelen hekimler
ve sağlık çalışanları, benzer şiddet olaylarının yaşanması
durumunda tam gün iş bırakacakları uyarısında bulun-
du.

Eyleme, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi
üyesi Dr. Mübetcel İlhan, İzmir Tabip Odası’nın tüm
Yönetim Kurulu üyeleri, SES İzmir Şubesi ve Türk
Sağlık-Sen İzmir Şubesi yöneticileri, TMMOB ve
DİSK temsilcileri, çok sayıda hekim, sağlık çalışanı
ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün yaptığı eylemde,
basın metni İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda
Barlık Obuz tarafından okundu.

Obuz, konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelen
şiddetin, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uy-
gulanmaya başladığı son 15 yıldan bu yana artarak
devam ettiğini belirterek şunları söyledi: ”Bugün po-
likliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılan,
nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışan,
acil servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çalışan
hekimler tükenmişlik yaşıyor. Sistemden kaynaklanan
sorunların tek sorumlusu olarak hekimler ve sağlık ça-
lışanları görülüyor.” Şiddetin sadece sağlıkta yaşan-
madığını dile getiren Obuz, “Kadına, çocuğa, LGBTİ
bireylere, mültecilere yönelen şiddet, güçlünün zayıfa
hükmetme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda
şiddetin sokak hayvanlarına kadar uzandığını görüyoruz.
Bu, sevgiden uzak nefret dolu bir topluma dönüşmekte
olduğumuzun da bir göstergesidir” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel İlhan da,
sağlıkta şiddetin son bulması için Sağlıkta Dönüşüm
Programı’ndan vazgeçilmesi, TTB’nin önerdiği Sağlıkta
Şiddet Yasa Tasarısı’nın yasalaşması, sağlık kuruluşla-
rında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve he-
kimlerin, sağlık çalışanlarının bu konuda birlikte hareket
etmesi gerektiğini söyledi.

“Sağlıkta Şiddet Yasası Çıksın” yazılı pankart ve
“Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” sloganları ile taleplerin
dile getirildiği basın açıklaması, oturma eyleminin ar-
dından son buldu.

Suruç Devlet Hastanesi’nde te-
davi altındaki yaralıların saldırıya
uğramasının hemen ardından, İzmir
ve Samsun’da sağlık kuruluşlarında
sağlık çalışanları ve hastaların gü-
venliğinin yeterince sağlanamadı-
ğını ortaya koyan olaylar yaşandı.

15 Haziran Cuma günü İzmir’de
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil
Servisi’nde bir intörn hekim sözlü
saldırıya maruz kaldı. 

Aynı gün akşam saatlerinde Sam-
sun’da 8 kişilik bir grup önce On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nde, daha sonra
da sabaha karşı 03.00’te Atakum
İlçesi’ndeki bir özel hastanede sağ-
lık çalışanlarına saldırdılar. Özel
hastanedeki saldırıda acil servis
çalışanı hekimler tekmelendi, bir
güvenlik görevlisinin burnu kırıldı.
Aynı saldırganlar daha sonra İlka-
dım İlçesi’ndeki başka bir özel
hastanede olay çıkarmaya devam
ettiler. Hekimlerin şikâyeti üzerine
önce gözaltına alınan saldırganlar,
ifade  vermelerinin ardından serbest
bırakıldılar. 

19 Haziran Salı günü de, Ege
Üniversitesi Hastanesi Beyin Cer-
rahi Yoğun Bakım ünitesinde izle-
nen bir hastanın gece 01.00 do-
laylarında vefatının ardından, hasta
yakınları zorla yoğun bakım üni-
tesine girerek yoğun bakım sorumlu
hekimini darp ettiler. Hızını ala-
mayan bir hasta yakını, elinde ma-
kasla hekimleri tehdit ederek, ya-
şamını yitiren hastaya zorla kardi-
yoversiyon yaptırdı. Hekim ve
hemşirelere küfür ederek ölümle
tehdit eden hasta yakınları, yoğun
bakımdaki diğer hastaların da te-
davilerini engelleyerek yaşamını
riske attı. Saldırıya uğrayan hekim,
yoğun bakım ünitesi içinde bulunan

ilaç odasına kaçarak saldırganların
elinden kurtuldu. Hekimin bu odada
yarım saate yakın rehin kaldığı be-
lirtildi. 

Güvenliği sağlamakla
görevli kadrolar olayları
önle(ye)miyor!

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi, konuyla ilgili
açıklamasında, çok etkenli bir sorun
olmakla birlikte son dönemde ya-
şanan sağlıkta şiddet olaylarının,
sorunun bir başka yüzünü ortaya
koyduğuna; halka olumsuzlukların
kaynağı olarak sağlıkçıları gösteren
yöneticilerin, onları korumada ne
denli etkisiz olduklarını açığa çı-
kardığına dikkat çekildi. 

Somut olarak, özel hastanelerde
daha fazla olmak üzere hastanelerde
güvenliği sağlamakla görevli kad-
roların  olayları önle(ye)medikle-
rinin aşikâr olduğuna yer verilen
açıklamada, acil servisler başta ol-
mak üzere sağlık kuruluşlarındaki

şiddeti önlemede şimdiye dek kamu
idaresinin aldığını ifade ettiği ön-
lemlerin son derece yetersiz olduğu
vurgulandı.  

Açıklama şöyle: 
“Hükümete ve hastane yönetici-

lerine sağlık kuruluşlarında hekim-
leri ve diğer sağlık çalışanlarını
sözel ve fiziksel saldırılardan ko-
ruma görevlerini bir kez daha ha-
tırlatıyor ve bu bağlamda güvenlik
kadrolarının yetersizlik sorununu
ivedilikle çözmelerini talep ediyo-
ruz. Samsun’da yaşananların gös-
terdiği üzere, güvenlik sorununun
özel hastanelerde de en az kamu
hastaneleri kadar yakıcı hale gel-
diğinin altını çiziyoruz. TTB’nin,
Türk Ceza Kanunu’na ek bir madde
konularak sağlıkta şiddete 2 ila 4
yıl hapis cezası verilmesi, şiddet
hizmeti engellemişse cezanın yüzde
50 oranında artırılması önerilerini
içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasa-
rısı”nın bir an önce yasalaşmasını
bekliyoruz.”

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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Prof. Dr. Selçuk Erez’in yazdığı, Gülsüm Soydan’ın yönettiği, Genco Erkal’ın
danışmanlığını üstlendiği ‘Hamzaoğlu’ adlı okuma tiyatrosu 18 Temmuz 2018
tarihinde AST’ta sahnelenecek. 

‘Hamzaoğlu’ oyunu
Ankara’da sahneleniyor

Bir basın açıklaması dolayı-
sıyla 9 Şubat’ta gözaltına alınan
ve 17 Şubat’tan bu yana Sincan
Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Toplum ve Hekim Dergisi Edi-
törü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
ile dayanışma amacıyla hazır-
lanan ‘Hamzaoğlu’ adlı okuma
tiyatrosu, 18 Temmuz 2018

Çarşamba günü saat 20.00’de
Ankara Sanat Tiyatrosu’nda
(AST) sahnelenecek. 

Prof. Dr. Selçuk Erez’in yaz-
dığı, Gülsüm Soydan’ın yönet-
tiği oyunun danışmanlığını ti-
yatro sanatçısı Genco Erkal’ın
üstlendi. Barış Akademisyenleri,
TTB ve Ankara Tabip Odası’nın
(ATO) girişimiyle sahnelenecek
olan oyunda Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu’nu Prof. Dr. Ümit

Biçer, Hamzaoğlu’nun eşi Doç.
Dr. Özlem Özkan Hamzaoğ-
lu’nu Doç. Dr. Aslı Davas can-
landırıyorlar. Oyun 12 Haziran
2018 tarihinde de İstanbul Tabip
Odası’nın (İTO) girişimiyle,
İstanbul’da Şişli Cemil Candaş
Kent Kültür Merkezi’nde sah-
nelenmişti. 

Erez, Biçer ve Davas oyuna
ilişkin duygu ve düşüncelerini
Tıp Dünyası’na aktardılar.

Tıp Dünyası
ANKARA

- Hamzaoğlu oyununu
yazmaya nasıl karar
verdiniz?

Demokrasilerde halk, istekle-
rini yönetime sadece istidalar
yazarak iletmez: Yola çıkıp slo-
ganlarla, pankartlarla yürümek,
Gezi’de görüldüğü gibi bir yerde
dikilip durmak da demokratik
isteklerin açığa vurulması için
kullanılagelmiş olan yöntemler-
dir. Ülkede baskılara direnen
basın kuruluşları azalmışsa, ak-
saklıklar konusunda düşünce
açıklamak için sokağa çıkanın
başı gözü yarılmaktaysa başka
eylem yolları ön plana geçer:
Tiyatro bu konuda yararlanılmış

olan çok değerli bir ortam ola-
gelmiştir.

Bizde Haldun Taner  bu amaç-
la kabare tiyatrosu formunu kul-
lanmıştı. Taner ilk kabare tiyat-
rosu denemesini 1962 de ger-
çekleştirmiş, demokrasinin ek-
sikliklerini ve gününün yöneti-
cilerinin yetersizliklerini bu yol-

dan eleştirmişti. Geçen yıl
çok sayıda akademis-

yen geçerli bir
gerekçe gös-
terilmeden

üniversi-
telerden
uzaklaştı-

rıldığında ve memleketin en üst
düzeyde bilgili insanları olan
öğretim üyelerinin  barışı yeğ-
lemeleri suç sayıldığında İstanbul
Tabip Odası insan hakları, dü-
şünce özgürlüğü ve akademik
özerkliğin güvence altına alın-
ması isteklerini duyurmak için
tiyatroya sığınmıştı. Görevle-
rinden uzaklaştırılmış akade-
misyenler ve İstanbul Tabip
Odası, Taner’in Dostoyevski’nin
bir öyküsünden esinlenerek yaz-
mış olduğu “Timsah” oyununu
sahneleyerek bu tutumu İstan-
bul’da, İzmir’de ve Eskişehir’de
eleştirmişti. Taner, oyunu bir
radyo tiyatrosu oyunu  olarak
yazmıştı, ben de genişletip sah-

neye uyarlamıştım. Ancak bunca
yazılana, çizilene rağmen hata
düzeltilmemiş, sürdürülmüştür:

Yayınlarıyla, yetiştirdiği öğ-
retim üyeleri ve öğrencilerle,
Kocaeli Üniversitesi’nde yapmış
olduğu araştırmalarla  bilime
çok  önemli  katkılarda bulunmuş
ve Dilovası’ndaki çevre felake-
tini gün ışığına çıkarmış olan
Prof. Onur Hamzaoğlu, barışı
yeğleyen açıklamayı imzaladığı
için üniversitesinden uzaklaştı-
rılmış, Halkların Demokratik
Kongresi eş-sözcüsü olarak açık-
ladığı düşünceleri nedeniyle de
tutuklanmıştır.

Bu durumda bir önceki dene-
yimlerimize  güvendik ve İs-
tanbul Tabip Odası ile Barış
Akademisyenleri,  bu sefer bu
yanlış gidişin sürdürülmesi ko-
nusundaki eleştirilerini Prof.
Onur Hamzaoğlu’nu konu edi-

nen bir oyun ile açıkladı. Oyun
Genco Erkal’ın danışmanlığında
ve Gülsüm Soydan’ın yöneti-
minde bir okuma tiyatrosu bi-
çiminde sunuldu.

- Oyun hakkında kısa  bilgi
verir misiniz ?

Oyun,  Prof.  Hamzaoğlu’nun
çevreye, insan sağlığına zararını
ortaya çıkardığı Dilovası fela-
ketiyle Hindistan’da böcek ilacı
üreten Union Carbide fabrika-
sının Bophal’da yol açtığı fela-
keti karşılaştırmamızı sağlayan
bir bölüm, ikinci bölümde Tim-
sah oynunun son sahnesini ve
Onur Hamzaoğlu’nun   yapmış
olduğu konuşmayı filminden
yararlanarak yansıtıyoruz. Üçün-
cü bölümde de H.G. Wells’in
Körler Ülkesi öyküsünün bir
adaptasyonunu ve Hamzaoğ-
lu’nun toplumun çarpıklıklarına

eleştiri ve tepkisini  yansıtıyo-
ruz.

- Oyuna ilişkin duygu ve
düşüncelerinizden söz eder
misiniz?

Prof. Onur Hamzaoğlu gibi
çok önemli bir bilim adamının
yerinin hapishane değil üniver-
sitedeki kürsüsü olduğu gerçeği
12 Haziran’da kalabalık izleyici
kitlesinin katılmasıyla kuvvetle
vurgulandı. Basına etkin bir şe-
kilde yansıyan bu isteğin ger-
çekleşeceği günlerin uzak ol-
madığına inanıyoruz. Biz bu
inancımızı tiyatrodan güç alarak
İstanbul’da izleyicilerle beraber
haykırdığımızda sesimiz basın
yoluyla yurt çağında yayıldı.
Dış basından da ilgilenen, gelip
film çekenler az değildi.

- Eklemek istedikleriniz var
mı?

Oyunun Ankara'da sahneleni-
şinden bir gün sonraki duruş-
mada önce Hocamızın  hürri-
yetine kavuşmasını ardından
bütün  kürsülerinden uzaklaştı-
rılmış akademisyenlerin ve Prof.
Dr. Hamzaoğlu'nun üniversite-
deki araştırmalarını bıraktığı
yerden sürdürebilmesinin sağ-
lanmasını istiyoruz.

Prof. Dr. Selçuk Erez

Hamzaoğlu’nun yeri hapishane değil,
üniversitesindeki kürsüsüdür!
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- Hamzaoğlu oyununda Onur
Hamzaoğlu'nu canlandırıyorsunuz.
Hamzaoğlu'nu sizin canlandırmanız
fikri nasıl oluştu?

Timsah oyunu sırasında oyuncu pro-
valarda arkadaşlarımı izlerken zaman za-
man önerilerim olmuş, oyunla ilgili de-
ğerlendirmeleri paylaşmıştık. Onlar rol-
lerine adapte olurken ben kenardan izle-
meyi tercih etmiştim. Ayrıca oyunun
farklı kentlerde tüm KHK’lıların sesi ol-
ması için oynanacak olması da gözümü
korkutmuştu. Kenardan izlemek keyifliydi
ve oyuna dahil etmeyi başaramadıkları
için mutluydum. Sevgili Onur ve oyunda
görev alan arkadaşlarımız bizim için oy-
namıştı. Onur yine barış talep ettiği için
gözaltına alınmış ve ardından tutuklan-
mıştı.

Bir süre sonra tiyatroya devam edile-
ceğini öğrendiğimde Onur’un rolünü be-
nim oynamam istendiğinde ciddiye al-
mamıştım. Timsah oyununa devam edi-
leceğini düşünüyordum. Ama Özlem,
Selçuk hocanın “Hamzaoğlu” adlı yeni
bir oyun yazdığını, Onur’un oyunu oku-
duğunu ve oyundaki “Onur Hamzaoğlu”
karakterini benim seslendirmemi istediğini
söyleyince şaşırdım. Kocaeli’nde birlikte
ihraç edilirken, üniversitemizi ve kenti
terk etmeyeceğimizi söylerken, KODA’yı
hep birlikte kurup mücadele ederken
umudumuzu birlikte büyütmeye söz ver-
miştik. Bu nedenle artık kaçış yok diyerek
Özlem’e Onur Hamzaoğlu rolünde Onur’u
seslendireceğimi söyledim. Onur bizim
için oynamıştı bizler de Onur için oyna-
malıydık…

- Oyundan söz eder misiniz?
Hamzaoğlu oyunu sevgili hocamız

Prof.Dr. Selçuk Erez tarafından yazıldı.
Selçuk hoca Timsah oyununda yaşanan
hukuksuzluklar karşısında KHK ile ihraç
edilenlerin, barış, demokrasi ve özgürlük
talebinin yeni ve güçlü bir sesi olması
için tiyatroyu, sanatı öne çıkarmıştı. Yine

aynı yönteme başvurarak yeni bir okuma
tiyatrosu yazdı. Ancak Hamzaoğlu oyunu
okuma tiyatrosu formatından biraz fark-
lı… Yönetmenimiz Gülsüm Soydan ve
Selçuk hoca oyuna biraz hareket kattı-
lar.

Oyuncu kadrosu Timsah oyununda ol-
duğu gibi, KHK’larla ihraç edilen aka-
demisyenler, barış imzacıları ve TTB ak-
tivistleri…

Oyun iç içe geçen üç öyküden oluşuyor.
Bopal Felaketi” adlı öyküde yaşanan
çevre ve iş cinayetleri sorgulanıyor. “Kör-
ler Ülkesi” başlıklı öyküde ise gözsüz
bir toplulukta görmemeye çalışan bir ki-
şinin öyküsüyle yaşadıklarımız arasında
bağ kuruluyor. Oyunda gerçek ve ger-
çeküstü iki öyküyü bütünleştiren ana ka-
rakter ve üçüncü öykü ise “Hamzaoğlu”.
Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu bir bilim insanı,
bir aydın olarak yaşadıkları, düşleri ve
düşünceleriyle hakikati, barışı, umudu
ve dayanışmayı yeni bir formda inşa
edişi anlatılıyor.

- Rolünüz ile ilgili duygu ve
düşüncelerinizi kısaca aktarır
mısınız?

Onur Hamzaoğlu karakterini canlan-
dırmak gerçekten zor. Hamzaoğlu rolünü
oynamamı istediğinde endişelendiğimi
söylemeliyim. Onur’un titizliğini, disip-
linini, mücadeleci kişiliğini yakından ta-
nıyanlar ne demek istediğimi iyi bilir.
Eleştirilerini sakınmaz ama yüreklendir-
meyi ve destek olmayı da ihmal etmez.
Yalnızca iyi bir bilim insanı ve hekim
değil, sizi sarıp sarmalayan bir arkadaş
ve dosttur. Ne kadar yakından tanırsanız
tanıyın anlatırken bir şeyleri eksik bı-
raktığınızı düşünürsünüz.

Oyunda Onur’a ait replikler ağzımdan
çıkarken hep bir şeylerin eksik kaldığı
duygusunu taşıdım, taşıyacağım da. Bu
oyun eğer oynanmaya devam edecekse
ben artık bu rolü oynamak istemiyorum.
Bu rolü son kez oynayacağım. Barış
talep ettiği, özgürlük ve demokrasi düşleri
kurduğu için özgürlüğünden yoksun bı-
rakılan arkadaşımın yaşadığı hukuksuz-
luğun sonlandırılarak bir an önce kendi
rolünü üstlenmesini ve beni bu yükten
kurtarmasını istiyorum.

- Hamzaoğlu oyununda Özlem
Hamzaoğlu'nu canlandırıyorsunuz.
Rolü sizin canlandırmanız fikri nasıl
oluştu?

İstanbul Tabip Odası, Timsah'ı İzmir'de
oynadığında benim de bir KHK’li olarak
küçük bir rol alma şansım olmuştu. Grup-
taki arkadaşlar benim istekli ve heyecanlı
olduğumu gördüler sanırım. Bu oyunda
da fikir İstanbul Tabip Odası ve bizatihi
Özlem'e ait sanırım. İzmir'de oturmama
rağmen beni gruba dâhil ettiler ve ben
de büyük bir gururla kabul ettim. 

- Rolünüz ile ilgili duygu ve
düşüncelerinizi kısaca aktarır

mısınız?
Öncelikle Prof. Dr. Onur Hamzaoğ-

lu'nun benim ve birçok halk sağlıkçı için
ayrı bir önemi vardır. Ben kendisinden
doktoram sırasında ders alma şansına
sahip olduğum gibi TTB Halk Sağlığı
Komisyonu'nda ve Toplum Hekim Dergisi
yayın kurulunda da onunla çalışma ve
halkın sağlığını savunan  bir halk sağlık-
çının nasıl çalışması gerektiğini öğrenme
şansına da sahip oldum. Ömrünü toplumun
sağlığını geliştirmeye adamış, her zaman
halkın sağlık hakkını savunmuş, ulusal
ve uluslararası alanda toplumun sağlık
düzeyini yükseltmeye hizmet eden birçok
çalışması olan böyle bir bilim insanının

özgürlüğünün engellenmesi öncelikle
halk sağlığına zararlıdır. Onur Hoca'mın
en kısa zamanda hapisten çıkması hasta-
lanmış bir toplumda az da olsa bir iyileşme
umudu olduğunu gösterecek belki de
bize. 

- Eklemek istedikleriniz var
mı?

Onun özgürlüğü için bir oyunda
rol almak, sevgili Özlem Özkan'ı
seslendirebilmek hem gurur verici hem
de sorumluluğu nedeniyle de biraz kor-
kutucu. Hele de Özlem Özkan'ın da sah-
nede olduğu düşünülürse. Sevgili Selçuk
Erez'in yazdığı ve Gülsüm Soykan'ın yö-

nettiği bu oyunun her aşaması Onur Ho-
cayla doluydu ve umarım 18 Temmuz'daki
oyunumuzdan sonra, 19 Temmuz'daki
mahkemede  Onur Hoca özgürlüğüne
kavuşur ve birlikte barış için bir selam
veririz tüm Türkiye'ye.

Prof. Dr. Ümit Biçer  

Doç. Dr. Aslı Davas

Onur’un özgürlüğüne kavuşarak kendi rolünü
üstlenmesini diliyorum

Umarım Onur Hoca özgürlüğüne kavuşur ve barış için
bir selam veririz birlikte tüm Türkiye'ye

Barış talep eden basın açıklamasına
destek verdiği için 9 Şubat 2018 tarihinde
gözaltına alınan ve 16 Şubat 2018 tarihinde
tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Toplum
ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu’nun yargılanmasına 19 Tem-
muz 2018 günü saat 10.00’da Ankara Ad-
liyesi 11. Ağır Ceza Mahkeme Salonu’nda

başlanacak. 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez

Konseyi, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ül-
kemizde önemli halk sağlığı konularında
çalışmaları olan, binlerce öğrenci yetiş-
tirmiş, akademinin özgürlüğü için mücadele
etmiş, uluslararası dergiler de dâhil yüzlerce
makalesi yayınlanmış bir bilim insanı ol-

duğunu belirterek, onun tutukluluğunun
bilimin, barışın ve halkın sağlığının tutsak
edilmesi anlamına geldiğini bildirdi. 

TTB Merkez Konseyi, Türkiye’de ba-
rıştan, özgürlükten ve ifade özgürlüğünden
yana olan tüm kesimleri Hamzaoğlu ile
dayanışmaya ve duruşmaya katılarak
destek vermeye çağırdı.  

Hamzaoğlu
Davası 19
Temmuz’da 
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Türk Tabipleri Birliği (TTB),
Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu (KESK) ve
Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB) temsil-
cileri, 8 Temmuz 2018 tarihinde
yayımlanan 701 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK)
ile ihraç edilen akademisyenlerle
dayanışmak, haksız ve hukuksuz
ihraçlara karşı çıkmak amacıyla,
9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
önünde basın açıklaması ger-
çekleştirdi.

Açıklamaya, TTB Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, İzmir Tabip Odası
(İTO) Başkanı Prof. Dr. Funda
Obuz, İTO Genel Sekreteri Dr.
Lütfi Çamlı, İTO Yönetim Ku-
rulu üyesi ve SES İzmir Şubesi
Eş Başkanı Dr. Fatih Sürenkök,
KESK Eş Başkanı Aysun Gezen,

çok sayıda akademisyen ile eski
ve yeni milletvekilleri katıldı-
lar.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman,
TTB adına yaptığı açıklamada,
ihraç edilen akademisyenlerin
bilimsel olarak kendilerini is-
patlamış, ülkenin yüz akı olan
bilim insanları olduğunu belir-
terek, “Barış talep etmiş olma-
ları, insan ölümlerine sessiz kal-
mamış olmaları, kırıntı halindeki
demokrasiden bile hızla uzak-
laşan ülkemizde ısrarla demok-
rasi talep etmiş olmaları suç
kapsamına alınamaz” diye ko-
nuştu.

TTB’nin özerk, bilimsel ve
demokratik üniversite talebinde
ısrar etmeye, değerli hekimleri
hastalarından uzaklaştırarak top-
luma verilen zararı hatırlatmaya
devam edeceğini belirten Adı-
yaman, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Hukuku herkes için istemeyi
sürdüreceğiz. Bu üniversitede
arkadaşlarımızın açığa alınması
sürecini başlatan, tüm uyarılara
rağmen hukuku işletmeyen eski
rektörün de ihraç edilmiş olması,

hukukun ve adaletin herkes için
lazım olacağını açık biçimde
göstermiştir. Türk Tabipleri Bir-
liği olarak; aralarında yönetici-
lerimiz, temsilcilerimiz, üyele-
rimizin olduğu barış imzacısı

arkadaşlarımızın ve hekimler
başta olmak üzere hukuksuz ve
haksızlığa uğrayanların çalışma
ortamlarından koparılmalarına
ilk gün nasıl sessiz kalmadıysak
bugünde sessiz kalmayacağız.”

Organize Suç Örgütü üyesi
olmaktan hükümlü ve Kırıkkale
Yüksek İhtisas Hastanesi'nde
tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya
“süresiz sağlık kurulu raporu”
verilmesinin ardından, Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi Sağlık Bakanlığı’na bir
yazı göndererek, söz konusu
belgenin, söz konusu hastanede
düzenlenip düzenlenmemiş ol-
duğunu ve düzenlenmiş ise bu-
nun Cumhuriyet Savcılığı’na
gönderilip gönderilmediğini, bu
konuda Sağlık Bakanlığı tara-
fından herhangi bir işlem yapılıp
yapılmadığını sordu.

Sağlık Bakanlığı’na 2 Temmuz
2018 tarihinde gönderilen yazıda,
“Kırıkkale Yüksek İhtisas Has-
tanesi'nde düzenlenmiş görünen
‘süresiz sağlık kurulu raporu'
başlıklı belgenin elektronik or-

tamda ve bazı medya organla-
rında yaygın bir şekilde dolaştığı,
söz konusu raporun tanı ve te-
davi sürecine dair herhangi bir
tıbbi bulgu içermediği gibi, ra-
porun dili ve üslubu hekimlik
ve sağlık ortamında bugüne ka-
dar verilmekte olan rapor for-
matlarının hiçbiri ile uyum gös-
termemekte, ‘usule ve fenne'
uygun düşmemektedir.” denildi. 

Kırıkkale Yüksek İhtisas Has-
tanesi'nce 22 Haziran günü ha-
zırlanan ve Kırıkkale Cumhu-
riyet Başsavcılığı'na gönderilen
'Süresiz Sağlık Kurulu Rapo-
ru’nda, Alaattin Çakıcı'nın de-
ğişik türde 16 hastalığının bu-
lunduğu, bu hastalıklardan 6'sı-
nın ölümcül düzeyde olduğu be-
lirtilmişti. 

Raporda, Çakıcı'nın ölüm riski
bulunduğu belirtilerek, şu ifa-
delere yer verilmişti: "Çakıcı'nın
hastalıklarından dolayı hayatını

kaybetme olasılığı yüksektir. Bu
nedenle birinci, ikinci, üçüncü
ve dördüncü derecedeki akra-
baları ve yakın arkadaşları ile
haftanın 7 günü saat 09.00 ile
20.00 arasında hem sağlığı hem
morali açısından aynı zamanda
helalleşme açısından sürekli bu
zaman dilimleri arasında kendi
istediği isimlerle kişi ve sayı
adeti koymadan kendisi için bu
ziyaretler hastalıkların kontrol
edilebilmesi ve morali açısından
hastayı yeniden hayata bağla-
yabilir. Yine de her şeyi Allah
bilir. Odasında her türlü açık
görüş yapabilir."

“Tıbbi rapor olmaktan
uzak”

TTB Merkez Konseyi tara-
fından konu ile ilgili Sağlık Ba-
kanlığı’na gönderilen yazıda ise
“Türk Tabipleri Birliği’nin içerik
ve şekil olarak tıbbi rapor ol-
maktan çok uzak söz konusu

belgenin gerçekliği ve niteliği
hususunun açıklığa kavuşturul-
ması talebi, hiçbir biçimde bahsi
geçen kişinin ve doğal olarak
diğer tüm mahpusların sağlık
hizmetine erişimi ve yakınları
ile görüşmesi gibi en temel
insani haklarının kullanımının
sınırlanması ya da engellenmesi
talebini içermemektedir.” vur-
gusu yapılarak şu ifadelere yer
verildi: “Türk Tabipleri Birliği;
‘yaş, inanç, etnik köken, cinsiyet,
milliyet, politik düşünce, ırk,
cinsel yönelim, toplumsal konum
ya da başka herhangi bir özelliği’
dikkate almadan mahpusluk or-
tamında bulunan herkesin her
koşulda sağlık hizmetine erişi-
minin sağlanması ve ihtiyacı
olan sağlık hizmetinin her aşa-
masına eksiksiz biçimde ulaş-
ması gerektiğini yıllardır karar-
lılıkla savunmuştur. Binlerce
hasta mahpus bulunduran ülke-

mizde sağlık hakkının savunul-
ması aynı zamanda en temel in-
san hakkı talebidir. Bu nedenle
seslerini duyurmakta zorlanan
ölümcül ve kronik hastalık tanısı
konmuş binlerce mahpus başta
olmak üzere, tüm tutuklu ve hü-
kümlülerin sağlık hizmetine eri-
şiminde aksaklık yaşanmaması;
yakınları ile insani koşul ve sü-
relerde görüşmelerine olanak
sağlanması için diğer Bakan-
lıklarla da koordineli olarak Ba-
kanlığınızca gerekli düzenleme-
lerin yapılması talebimizi bu
vesile ile bir kez daha yinelemek
istiyoruz.”

Öte yandan, “Süresiz Sağlık
Kurulu Raporu” verilmesi nedeni
ile Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan
Bayrakdar, Kırıkkale İl Sağlık
Müdürü Feramiş Ender Güngü-
neş ve Yüksek İhtisas Hastanesi
Başhekimi Tekin Akça görevin-
den alındı.

TTB, Alaattin Çakıcı'ya verilen süresiz sağlık kurulu raporunun doğruluğunu Sağlık Bakanlığı’na sordu

Sağlık Bakanlığı kamuoyunu aydınlatmalıdır!
TTB gönderdiği yazıda, söz konusu raporun tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediğine, raporun dilinin ‘usule ve
fenne' uygun düşmediğine dikkat çekerken, raporu veren sağlık müdürü ve başhekim görevden alındı.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Tıp Dünyası 
ANKARA

Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz!
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12 Haziran Dünya Çocuk
İşçiliği ile Mücadele Günü.
Çocuk işçiliği sorununun gü-
nümüz koşullarında güncelli-
ğini koruduğuna dikkat çeken
Türk Tabipleri Birliği (TTB),
12 Haziran Dünya Çocuk İş-
çiliği ile Mücadele Günü do-
layısıyla bir açıklama yaptı. 

Çocukların ucuz iş gücü ola-
rak çalışma yaşamında yer al-
malarının ancak eşitsizliklerin
ortadan kaldırılmasıyla önle-
nebileceğine dikkat çekilen
açıklamada, çocuk işçiliğinin
yasaklanması, çocuk işçiliğine
zemin hazırlayan 4+4+4 eği-
tim sisteminden vazgeçilmesi,
savaşı ve çatışmalı ortamı ya-
ratan politikaların terk edilmesi
istendi. 

TTB’nin açıklamasında dik-
kat çeken hususlar ise şöyle:

2016 yılı kayıtlarına göre dün-
yada çocuk işçi sayısı 168
milyon. Üstelik bu sayıya ev
işlerinde, enformal sektörlerde
çalışan çocuklar dâhil değil.
Çocuk işçi çalıştırma az ge-
lişmiş, gelişmekte olan ülke-
lerde daha fazla olsa da, bu
ülkelere özgü olmayıp tüm
ülkelerin sorunu olmaya de-
vam ediyor.

Türkiye’de çocuk işçiliği
tarım sektörü başta olmak üze-
re inşaat, tekstil, metal iş kol-
larında yoğun olarak görülü-
yor. Komşu ülkelerde; özel-
likle Suriye’de yaşanan savaş
ve çatışmalar, iç savaşlar göç
ile birlikte çocuk işçi sayısında
büyük artışlara sebep oluyor.
Ülkemizde de çatışma, yok-
sulluk vb. nedenlerle yaşanan
göçler çocukların ucuz iş gücü
olarak kullanılmasının önünü
açıyor.

Çocuk işçiler yetişkinlere
göre çalışma koşullarının
olumsuzluklarından daha fazla
etkilenmekte, dirençleri düş-
mekte, vücut gelişimleri olum-
suz yönde etkilenmekte ve iş
kazalarına daha fazla maruz
kalmaktalar. İşçi Sağlığı İş
Güvenliği Meclisi’nin açık-
ladığı raporlara göre 2013-
2018 yılları arasında 319 ço-
cuk iş kazalarında yaşamını
yitirdi. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı 2018 yılını
Çocuk İşçiliği ile Mücadele
Yılı ilan etmesine rağmen ço-
cuk işçi ölümlerinde, çocuk
emeği sömürüsünde hiçbir
azalma kaydedilmedi. 

TTB tarafından yapılan açık-
lamada “Çocuklarımızın ucuz
iş gücü olarak çalışma yaşa-
mında yer almamaları eşitsiz-
liklerin ortadan kaldırılmasıyla
mümkün olacaktır” denildi.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

2013-2018 yılları arasında 
319 çocuk iş kazalarında yaşamını yitirdi.

Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır!

Son zamanlarda sıklığı artış
gösterme eğiliminde olan aşırı
yağışlar sonrası kentlerde yaşanan
manzaralar bir kez daha plansız
ve çarpık kentleşmenin, alt yapı
sorunlarının nelere yol açabile-
ceğini gözler önüne serdi. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi tarafından 22
Haziran 2018 tarihinde yapılan
açıklamada, “doğal afet” gibi gö-
rünen bu yağışların yol açtığı
seller ve taşkınların, aslında “insan
eliyle” oluşan ve ülkemizde can
kayıplarına yol açabilen bir çer-

çevede olumsuz sağlık etkilerine
yol açtığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, çevrenin, ekolojik
sistemlerin tahribinin ve kentlerin
insanı değil rantı önceleyerek
planlanmasının başta bulaşıcı has-
talıklar olmak üzere birçok olum-
suz sağlık etkisi olan sellerin et-
kilerini yeniden gündeme getirdiği
dile getirildi ve geçtiğimiz yıllarda
TTB Olağandışı Durumlarda Sağ-
lık Hizmetleri Kolu tarafından
hazırlanan bilgi notu bir kez daha
kamuoyu ile paylaşıldı. “Seller
ne tür sağlık sorunlarına yol aça-
bilir?” başlıklı bilgi notuna
www.ttb.org.tr adresinden ulaşa-
bilirsiniz.

Seller ne tür sağlık
sorunlarına yol açabilir?

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Muayenehaneler de dahil bütün
özel ve kamu sağlık kuruluşla-
rında, bütün reçetelerin Sağlık
Bakanlığı tarafından oluşturulan
merkezi bilgisayar programında
elektronik olarak yazılmasını şart
koşan Sağlık Bakanlığı genelge-
sinin yürütmesinin durdurulması
ve iptali istendi.

Söz konusu genelge ile ülkedeki
bütün hekim ve dişhekimlerinin
yazacakları her türlü reçetenin
elektronik ortamda düzenlenmesi
gerektiği belirtiliyor. Uygulamanın
15 Haziran’da başlayacağı bildi-
rilse de, daha sonra yayımlanan
ikinci bir yazıyla bu tarih 16 Tem-
muz’a ertelendi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu’nun internet sayfasındaki
duyuruda ise 16 Temmuz’da bütün
Türkiye’de bir anda uygulamaya
başlanmayacağı kaydediliyor: “E-
reçeteye geçiş işlemleri zikredilen
tarih itibariyle tüm ülke sathında

defaten yapılmayacak olup en-
tegrasyon işlemlerini tamamlayan
ve müracaatta bulunan sağlık ku-
rum ve kuruluşlarından başlamak
üzere tedricen yapılacaktır.” 

Bu açıklamayla, uygulamanın
yürürlük tarihinin fiilen 16 Tem-
muz’dan belirsiz bir tarihe erte-
lendiği anlaşılıyor.

Türk Tabipleri Birliği  (TTB)
uygulaması ertelenmiş olsa da;
her türlü reçetenin bütün her yerde
elektronik olarak yazılması zo-
runluluğu getirilmesine yönelik
yasal bir kuralın bulunmaması,
merkezi bir program üzerinden
reçete yazılmasının istenmesinin
hassas kişisel verilerin işlenmesi
niteliğinde olduğu ancak böyle
bir işleme için genelge ile dü-
zenleme yapılamayacağı ve bu
tür bir uygulamanın hastanın te-
daviden kaçınmasına sebep ola-
bileceği gerekçeleriyle ilgili Ge-
nelge’nin yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali istemiyle bugün 4
Temmuz 2018 tarihinde Danış-
tay’da dava açtı.

e-Reçete zorunluluğunun
iptali istendi

Tıp Dünyası 
ANKARA



Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan
bir heyet, TTB Merkez Konseyi’ni 4
Temmuz 2018 tarihinde ziyaret
ederek, TTB Merkez Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman
ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma
Güngör ile görüştü.

Haziran-Temmuz 2018
16

TTB Merkez Konseyi’ne tebrik ziyaretleri

ÖDP heyeti, 03 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette ise Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ile görüşerek, yeni
yönetim dönemi için başarı dileklerini ve desteğini iletti.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan
Çolak ve İkinci Başkan Sinan Usta, Türk Tabipleri
Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ni 21 Haziran 2018
tarihinde ziyaret etti. Ziyarete TTB adına Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve
Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör katıldı. TEB
Heyeti yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Mülkiyeliler Birliği (MB) Yönetim Kurulu üyelerinden
oluşan bir heyet ise 26 Haziran 2018 günü TTB Merkez
Konseyi’ni ziyaret etti. MB Başkanı Dinçer Demirkent, MB
Genel Sekreteri İlker Akçasoy, MB Genel Saymanı Metin
Bayrak ve MB Yönetim Kurulu üyesi Suzan Tuncer’den
oluşan heyet, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör ile görüşerek,
yeni yönetim dönemi için başarı dileklerini ve desteğini iletti.

KESK Merkez Yürütme Kurulu ise 03 Temmuz 2018 tarihinde
TTB Merkez Konseyi’ni ziyaret etti. KESK Eş Genel Başkanı
Mehmet Bozgeyik, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen,
KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, KESK Kadın
Sekreteri Gülistan Atasoy, KESK TİS ve Uluslararası İlişkiler
Sekreteri Yusuf Şenol ve KESK Mali Sekreteri Elif
Çuhadar’dan oluşan heyet, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım
Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, TTB
Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Çetin Atasoy ve TTB Merkez
Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen ile görüştü. Görüşmede,
önümüzdeki süreçte ortak mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yürütme Kurulu, Özgürlük ve Dayanışma
Partisi (ÖDP), Mülkiyeliler Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği yöneticileri,  69. Büyük Kongre ile göreve gelen TTB Merkez Konseyi
üyelerine tebrik ziyaretinde bulundular.
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