
TTB Merkez Konseyi üyelerinin
yargılandıkları davanın ikinci duruşmasına,
Dünya Tabipler Birliği (WMA) Genel Sekreteri
Dr. Otmar Kloiber ve Avrupa Hekimler Daimi
Komitesi (CPME) önceki dönem Başkanı Dr.
Jacques de Haller izleyici olarak katıldı. 5-6-7

WMA ve CPME temsilcileri:
Yanınızdayız!

TTB Merkez Konseyi ve TTB Asistan
Hekimler Kolu, 5 Nisan Asistan
Hekimler Günü dolayısıyla 
açıklama yaptı. 13

Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu'nun
doğumunun 100. yılı dolayısıyla
gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında
Türk Tabipleri Birliği ve Kansu Ailesi
tarafından düzenlenen konferans ve
panelde “2019 Türkiye'sinde
Hekimlerin Gözünden Çocukların
Durumu” ele alındı. 

“örgütlü emek, sağlıklı toplum” Sayı: 243   Mart Nisan  2019www.ttb.org.tr

gündem...

Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 
yazısı sayfa 3’te 15Dr. Ata Soyer anıldı

15
Aile hekimleri 
Antalya’da buluştu

13
Yeni Zelanda’daki 
ırkçı saldırı kınandı

13
TTB’den 
Şehir Hastaneleri Raporu

13
Güney İlleri Tabip Odaları
toplantısı Mersin’de yapıldı

İzmir’de ilaçlarını yazdırmak için eşini
gönderen hastanın, ilaçlarının
yazılmaması üzerine ASM'ye giderek
sağlık çalışanlarına saldırması sonucu,
ASM'de görev yapan hekimin burnu
kırıldı. Saldırı, sağlık çalışanlarınca
sert şekilde protesto edildi.  

Kibrit çakıyoruz
karanlıkta, badem

çiçeklerini 
görmek için

Sağlık Bakanı istifa!

Asistan hekimlerin
hakları var!
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14. Mart’ın 100. yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Büyük Hekim Yürüyüşe’ne
binlerce hekim katıldı. Tabip odalarının öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen
hekimlere, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile milletvekilleri destek verdi. 8-9

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı
Kolu, 8 Mart’ın resmi tatil olarak 
ilan edilmesini istedi.

Vardık Varız  
Var Olacağız!
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Çalışırken ve
emeklilikte insanca
yaşam için yeterli ve
güvenceli ücret

Güvenli ve nitelikli
sağlık hizmeti
sunumuna uygun
çalışma alanları

Hekimlerin
atamalarının
önündeki engellerin
kaldırılması

TTB’nin Sağlıkta 
Şiddet Yasa
Teklifi’nin
yasalaşması 10-11

Taleplerimizde ısrarcı, mücadelede kararlıyız!

Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi: YÜZ YILLIK BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM! 16

Yılmıyoruz, bıkmıyoruz,
korkmuyoruz!

Ceyhun Atuf Kansu
100 yaşında

2012 yılında
bir hasta
yakını
tarafından
katledilen 
Dr. Ersin
Arslan’ın ölüm
yıldönümü
olan 17
Nisan’da,
Türkiye
çapında tüm
sağlık
kurumlarında 
eylemdeyiz. 12

17 Nisan’da
GöREV’deyiz!

Barış akademisyenlerinin yargılanması
sürecinde ortaya çıkan hukuk dışılığın
inanılmaz boyutlara ulaştığı ve sürecin
“yargılama yapılıyormuş” 
görüntüsü vermekten ibaret 
olduğu vurgulandı. 
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Utanç tablosu!
Barış Akademisyenleri davaları…



Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağ-
lığı Kolu, 8 Mart’ın resmi tatil
olarak ilan edilmesini istedi.
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın
Sağlığı Kolu’nun 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla yap-
tığı açıklamada, “8 Mart ka-
dınların eşitlik mücadelesini gö-
rünür kılmak, kadınların toplu-
ma kattığı emeği ortaya çıkar-
mak için tatil olmalıdır” denildi. 

Türkiye’de, yükselen kadın
hakları mücadelesiyle elde edi-
len kazanımların son yıllarda
giderek aşındırıldığı ve hatta
açıkça tehdit altına alındığına
dikkat çekilen açıklamada, ka-
dına yönelik şiddetin tüm ça-
balara karşın hâlâ bir kadın soy-
kırımı şeklinde sürdüğü vurgu-
landı. Açıklamada, son 5 yılda
erkeklerin 1371 kadını öldür-
düğü, 2075 kadını yaraladığı
bilgisine yer verildi ve Dünya
Kadınlar Günü’nde kadınların
talepleri şöyle sıralandı:  

• “8 Mart’ın resmi tatil olma-
sı” talebi olmak üzere
TBMM’de bulunan tüm kadın
milletvekillerinin 8 Mart’ın res-

mi tatil olması için ortak kanun
teklifi sunup, hakkımız olanı
savunmalarını,

• Kadın bedeni üzerindeki
tüm söz ve karar haklarının ka-
dına ait olduğunun kabul edil-
mesini, siyasi iktidarların ka-
dının bedeninden elini çekme-
sini,

• Kadını aile ve namus ile
kurumsal olarak da özdeşleşti-
rilen Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın kaldı-
rılarak Kadın ve Eşitlik Bakan-
lığı’nın kurulmasını,

• Kadın istihdamında tek se-
çenekmiş  gibi görünen esnek-
güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron
çalıştırmaya son verilmesini,

• Militarizmin ve savaşın en
çok kadınları etkilediği bilinci
ile barışın bir an önce demo-

kratik yollarla sağlanmasını,
• Eşit işe eşit üc-

ret ve insanca ya-
şanmasına olanak

veren ‘yeterli ücret’
verilmesini,

• Ev işçisi ve ev
eksenli çalışan
kadınların emek-
lerinin görünür
kılınarak sosyal

güvence kapsamına alınması-
nı,

• Çocuklarımızı güvenle bı-
rakacağımız ücretsiz, sağlıklı
kreşler ve bakım evlerinin sağ-
lanmasını,

• Şiddete uğrayan kadınların
korunmasını ve kadın ve
LGBT+ cinayetlerinin engel-
lenmesini,

• İşyerinde, sokakta, evde ka-
dına yönelik taciz, tecavüz ve
mobbingin son bulması için dü-
zenleme yapılmasını,

• Kadından yana imza atılan
başta İstanbul Sözleşmesi olmak
üzere uluslararası sözleşmelerin
uygulanmasını,

• Yerel yönetimler başta olmak
üzere toplumsal cinsiyet duyarlı
kamusal mekanizmaların ve büt-
çelerin oluşturulmasını istiyo-
ruz!
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü…
Vardık Varız Var Olacağız!

Tıp Dünyası 
ANKARA

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart’ın resmi tatil olarak ilan
edilmesini istedi.

TTB yayınlarından Toplum
ve Hekim Dergisi’nin son sa-
yısında “Mesleki Bağımsızlık
ve Meslek Örgütünün Özerk-
liği” dosyası yayımlandı.
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
ve Dr. Osman Öztürk’ün
dosya editörlüğünü yaptığı
sayıda dosya kapsamındaki
yazıların ilk bölümüne yer
veriliyor.

On bir makalenin yer
aldığı sayıda yer alan yazılara
ilişkin çerçeveyi Dosya Edi-
törleri şöyle ifade ediyor:

Türk Tabipleri Birliği’nin se-
çilmiş Merkez Konseyi yöne-
ticilerinin, “savaş bir halk sağ-
lığı sorunudur” başlıklı açık-
lamaları nedeniyle gözaltına
alındığı ve yargılandığı bir dö-
nemden geçiyoruz. Oysa Dün-
ya Tabipler Birliği’nin silahlı
çatışmalarla ilgili tutum bel-
gesinde; “Hekimler, silahlı ça-
tışmaların başlatılması ya da

sür-
dürülmesiyle ilgili kararlarında;
siyasetçilerin, hükümetlerin ve
güç sahibi başka kesimlerin,
bu kararların sağlık dahil çeşitli
alanlarda yol açabileceği so-
nuçların farkında olmaları için
çalışmalıdır” denmektedir. Böy-
lesi bir dönemde hekimlerin
mesleki bağımsızlığının ve
meslek örgütünün özerkliğinin
ne anlama geldiğini her boyu-
tuyla tartışmak amacıyla bu
dosya hazırlandı.

Tıp Dünyası 
ANKARA

Sürekli Tıp Eğitimi Dergi-
si’nin (STED) Mart 2019 sayısı
çıktı. Birinci basamak sağlık
hizmetlerine yönelik 7 araştır-
manın yayımlandığı sayıda, 2
de derleme yer alıyor. Derginin
Editör’den yazısında ise he-
kimler için son derece önemli
bir konu tartışmaya açılmış: 

“Doktora yapmanın son de-
rece önemli olduğunun bilin-
cindeyiz. Bizler MD (medical
doctor) kısaltmasında olduğu
gibi tıp sözcüğünden hareketle

“T” tıp fakültesinden mezun
olanlar için “TDr.” Kısaltmasını
öneriyoruz. “Uzm. TDr.”, “Op.
TDr.”, “Doç. TDr.”, “Prof.
TDr.” İsmimizin önüne TDr.
kısaltmasını yazıp bakar mısı-
nız? Sanırım bu yolla bilim
doktorası yapanların hakkını
teslim ederken, hepimizin ak-
lındaki bir soru işaretini de gi-
derebiliriz. Ne dersiniz?”

Her iki dergiye
www.ttb.org.tr adresinden elek-
tronik olarak ulaşılabileceği
gibi, basılı dergiler de TTB’den
edinilebilir. 

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
Dergisi’nin yeni sayısı çıktı.
Çift sayı olarak yayımlanan der-
gide, Celal Emiroğlu’nun “Ka-
pitalist Sistemin Yeniden Yapı-
lanma Sürecinde İşçi Sağlığı ve
Güvenliği”, Levent Koşar’ın
“İşçi Sağlığı Hangi Zeminden
Doğru Konuşmayı Hak Eder?”,

Pınar Abdal ve Murat Çakır’ın
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Mücadelesinde ‘Profesyoneller’
Üzerine”, Sedat Abbasoğlu’nun
“Emek Sürecindeki Değişim ve
TTB’nin İşçi Sağlığı Alanına
Yaklaşımı”, Bedri Tekin’in “İş
Kazalarını İş Güvenliği Uzman-
ları mı Önleyecek?”, Alev Hazel
Aksungur’un “Bir Serbest Piyasa
Deneyimi Olarak Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimleri” başlıklı

yazıları ile TTB İşçi Sağlığı ve
İşyeri Hekimliği Kolu’nca ya-
pılan “Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimlerinde Çalışan Hekimlerin
Çalışma Koşulları ve Yaşadıkları
Sorunlar” başlıklı araştırma yer
alıyor. “Kuaförlerde İş Güvenliği
ve Sağlık Riskleri”, “14 Mart
Etkinlikleri” ve “Kadın Hekim
Olmak Çalıştayı” da MSG’nin
yeni sayısında yer alan yazılar
arasında yer alıyor. 

Toplum ve Hekim’den
Mesleki Bağımsızlık ve
Meslek Örgütünün
Özerkliği dosyası

STED’den yeni sayı
Tıp Dünyası 
ANKARA

Tıp Dünyası 
ANKARA

MSG’nin yeni sayısı çıktı
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gündem...
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Kibrit çakıyoruz karanlıkta,
badem çiçeklerini görmek için

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip
odaları ve hekimler için 14 Mart
Tıp Haftası dolayısıyla her yılın
Mart ayı ayrı bir yoğunluk içinde
geçer. Bu hafta içerisinde TTB ve
tabip odalarının öncülüğünde sağlık
alanındaki sorunlara dikkat çekmek
amacıyla yoğun bir şekilde eylemler
ve etkinlikler gerçekleştirilir. AKP
iktidarının Sağlıkta (Neoliberal) Dö-
nüşüm Programı’nı uygulamaya
koyduğu 2003 yılından bu yana
sağlık alanındaki sorunların kat-
merlenmesine paralel olarak, geç-
mişte olduğu gibi, her 14 Mart haf-
tasında dayanışmanın ve birlikteli-
ğimizin gücüne olan inancımızla
büyük ve önemli eylem ve etkinlikler
gerçekleştirdik. 

Büyük Hekim Yürüyüşü 
Bu yıl ise 14 Mart’ın ayrı bir an-

lamı vardı hekimler için. Bilindiği
gibi, İstanbul’un işgaline karşı çıkan
Tıbbiye öğrencilerinin, 1827’de ku-
rulan okullarının o güne kadar hiç
yapılmayan 92. yıl kutlamasını ba-
hane ederek, Haydarpaşa’da düzen-
ledikleri toplantı ile işgali protesto
etmeleri, hekimlerin emperyalizme
karşı çıkışının sembolü ve bir öz-
gürlük ve bağımsızlık hareketi ola-
rak, hekimlerin kutladığı ilk tıp
bayramı olarak tarihe geçmiştir. 14
Mart 1919’da gerçekleştirilen bu
protestonun 100. yılında, TTB ve
tabip odaları olarak İstanbul’da Bü-
yük Hekim Yürüyüşü’nü gerçek-
leştirdik.  

Yılmıyoruz, bıkmıyoruz,
korkmuyoruz!

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma
Hastanesi bahçesinde toplanan bin-
lerce hekim, 17 Mart Pazar günü
Kadıköy’deki eski Tıbbiye Binasının
önüne coşkulu bir yürüyüş gerçek-
leştirdi. Türkiye’nin dört bir yanın-
dan tabip odalarının öncülüğünde
İstanbul’a gelen hekimlere, sendi-
kalar, demokratik kitle örgütleri
temsilcileri ve milletvekilleri de

destek verdi. Coşkulu yürüyüşün
sonunda 100. Yıl Bildirgemizi oku-
duk ve mesleki itibarımızı koru-
manın, haklarımızı savunmanın, so-
runlarımızın çözümünün ancak ve
ancak meslek örgütümüzle ve ör-
gütlü mücadelemizle olacağının bi-
linciyle, “Asla ve kat’a yılmıyoruz,
bıkmıyoruz, korkmuyoruz” diye
haykırdık. 

“Savaş bir halk sağlığı
sorunu değildir” diyenleri
ikna etmek

2016-2018 dönemi TTB Merkez
Konseyi üyeleri olarak “Savaş Bir
Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması
yaptığımız için yargılandığımız da-
vanın ikinci duruşması da Mart ayı
içindeydi. 20 Mart’ta gerçekleştirilen
duruşma öncesinde uluslararası he-
kim örgütlerinin önemli temsilcileri,
dayanışma ve TTB’ye olan destek-
lerini göstermek için Ankara’day-
dılar. 

Duruşmadan bir gün önce Anka-
ra’ya gelen Dünya Tabipler Birliği
(WMA) Genel Sekreteri Dr. Otmar
Kloiber ve Avrupa Hekimler Daimi
Komitesi’nin (CPME) önceki baş-
kanı Dr. Jacques de Haller, TTB
olarak düzenlediğimiz, moderasyo-
nunu Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın
yaptığı “Mesleki Özerklik ve Barış
Savunusu” başlıklı panele, eski baş-
kanlarımızdan Prof. Dr. Özdemir
Aktan ile birlikte konuşmacı olarak
katıldılar. Duruşmayı izlediler ve
duruşmanın ardından da TTB’de
bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. 

Her iki temsilci de, savaşın bir
halk sağlığı sorunu olduğunun
WMA belgelerinde açık şekilde yer
aldığını, bunun hekimler açısından
bir seçenek değil bir yükümlülük
olduğunu, hekimlerin hükümetlere
ve elinde güç bulunduranlara yönelik
olarak, savaşın sakıncaları, savaşın
sağlık üzerindeki etkileri, halk sağ-
lığı, sağlık tesisleri ya da altyapı
etkileri konusunda uyarma yüküm-
lülüğü bulunduğunu ve TTB’nin de
bunu yaptığını vurguladılar. 

Dr. Haller, “TTB ile tam bir da-
yanışma içindeyiz, yanınızdayız ve
bu utanç verici süreç sona erinceye
kadar da yanınızda olacağız” derken,
Dr. Kloiber de, “TTB’nin açıkla-
masının ve sizlerin arkasında duru-
yoruz. Bu bizim kurallarımızla, il-
kelerimizle ve beklentilerimizle yüz-
de yüz uygun bir açıklama” ifade-
lerini kullandı. 

Devran bir oldu
Sendikalar ve meslek örgütlerin-

den dostlarımız, meslektaşlarımız,
milletvekilleri bizi duruşma günü
de yalnız bırakmadılar. Kloiber ve
Haller’nin yanı sıra Hollanda, Al-
manya ve Danimarka Elçiliklerinden
temsilciler de duruşmayı izledi. Ne
diyelim; devran bir oldu bu akıl al-
maz yargılama sürecinin sonlanması
ve savaşın bir halk sağlığı sorunu
olduğunun evrensel, etik bir he-
kimlik ilkesi olduğunun Türkiye’de
de anlaşılması için… TTB Merkez
Konseyi olarak, bu süreçte bizi yal-
nız bırakmayan, dayanışmalarını
esirgemeyen tüm dostlarımıza te-
şekkür ediyoruz. Davanın karar du-
ruşması olan 3 Mayıs’ta yine aynı
dayanışma ve destek güçlendirecek
bizi. 

17 Nisan’da Ersin’i anıyoruz
Önümüzde, 17 Nisan 2012’de bir

hasta yakını tarafından vahşice kat-
ledilen meslektaşımız Dr. Ersin Ars-
lan’ın ölüm yıldönümü var. 17 Ni-
san’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mü-
cadele Günü” ilan edilmesini ve
gerçekçi bir “Sağlıkta Şiddeti Ön-
leme Yasası”nın çıkarılmasını isti-
yoruz. Bunun için 17 Nisan’da tüm
Türkiye’de eylemde olacağız. 

- 17 Nisan 2019, Çarşamba günü
ülkemizdeki tüm sağlık kurumla-
rında (Aile Sağlığı Merkezleri, Top-
lum Sağlığı Merkezleri, Devlet Has-
taneleri, Eğitim ve Araştırma Has-
taneleri, Şehir Hastaneleri, Üniver-
site Hastaneleri, Özel Tıp Merkezleri
ve Özel Hastanelerde) sabah mesai

başlangıcında 08.00-08.30 saatleri
arasında belirlenecek bir zaman di-
liminde şimdiye kadar kaybettiğimiz
bütün meslektaşlarımızın anısına 1
dakikalık saygı duruşunda buluna-
cağız.

- Aynı gün öğleyin saat 12.30’da
tabip odalarımız tarafından belirle-
necek sağlık kurumları ya da Sağlık
Müdürlükleri önünde hekimler ve
bütün sağlık çalışanı ekip arkadaş-
larımız ve katkı koyacak, sağlık
sendika, oda ve derneklerle birlikte
basın açıklaması yapacağız. (Gazi-
antep, Samsun ve İstanbul’daki
basın açıklamaları öldürülen mes-
lektaşlarımızın çalıştıkları hastane-
lerin önlerinde yapılacak.)

- Akşam ise saat 18.00 - 20.00
arasında bütün illerde, şehrin uygun
bir merkezinde, sağlıkta şiddete
karşı mücadelemize destek veren
bütün dost kurumlar ve kişilerle
birlikte ellerimizde fenerlerle “Sağ-
lıkta Şiddeti Önleme Yasasını Arı-
yorum!” nöbetleri gerçekleştirece-
ğiz.

Kibrit çakıyoruz karanlıkta
Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları

ve hekimler olarak, her dönemde
olduğu gibi, savaşa, şiddete, eşit-
sizliklere, adaletsizliklere, haksız-
lıklara, hukuksuzluklara karşı kibrit
çakmaya devam ediyoruz, edece-
ğiz!

Kibrit çakıyorsun karanlıkta
badem çiçeklerini görmek
için
Ve mart denizlerinde tedirgin
bir çift
sarnıç gemisi gözlerin
Bir iş açacaksın sen başımıza
yangın mı olur artık, bahar
mı?
(Can Yücel) 

Bahar olur artık, bahar!
Dayanışmayla…
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DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB tarafından yapılan ortak
açıklamada, barış akademisyen-
lerinin yargılanması sürecinde
ortaya çıkan hukuk dışılığın ina-
nılmaz boyutlara ulaştığı ve sü-
recin “yargılama yapılıyormuş”
görüntüsü vermekten ibaret ol-
duğu vurgulandı. Açıklamada,
“Bilimsel çalışmalarıyla ve mü-
cadeleleriyle her zaman emeğin
haklarını, demokrasiyi ve barışı
güçlendirmeyi amaçlamış aka-
demisyenlerimizin yanındayız.
Bu hukuk garabetine bir an önce
son verilerek evrensel normlara
uygun adil bir yargılama süre-
cinin işletilmesini, hukuk dışı
yargılama sonuçlarının ortadan
kaldırılmasını istiyoruz” denildi. 

DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB tarafından Barış Akade-
misyenlerinin yargılanması sü-
recine ilişkin düzenlenen basın
açıklaması, 6 Mart 2019 günü
TTB'de gerçekleştirildi. Ortak
basın açıklamasını okuyan TTB
Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Sinan Adıyaman, sürecin

Ceza Muhakemesi Kanunu’na
aykırı bir iddianameyle yürü-
tüldüğünü,  savunma yaptırıl-
madığını, yapılan savunmaların
dinlenmediğini, tarafsızlık ilke-
sinin açıkça yok sayıldığını,
aynı metin için farklı mahke-
melerde farklı kararlar verildi-
ğini, hatta aynı mahkemede fark-
lı cezalara hükmedildiğini kay-
detti.

Adıyaman, “Eşitlik, özgürlük,
adalet, emek, barış ve demokrasi
taleplerinin kararlı savunucusu
emek ve meslek örgütleri olarak;
bilimsel çalışmalarıyla ve mü-
cadeleleriyle her zaman emeğin

haklarını, demokrasiyi ve barışı
güçlendirmeyi amaçlamış aka-
demisyenlerimizin yanındayız.
Bu hukuk garabetine bir an önce
son verilerek evrensel normlara
uygun adil bir yargılama süre-
cinin işletilmesini, hukuk dışı
yargılama sonuçlarının ortadan
kaldırılmasını istiyoruz” diye
konuştu.

Tüm kesimlere sindirme
mesajı veriliyor

Açıklamada şunlara yer ve-
rildi: 

“Bu hukuk dışı süreç ülkemiz
demokrasisi ve adalet sistemi

adına utanç vericidir. Akade-
misyenlere, aydınlara karşı uy-
gulanan bu hukuksuzluk ve hapis
cezaları;  aynı zamanda hakları
için mücadele eden işçilere,
kamu emekçilerine, mimar ve
mühendislere, hekimlere, bütün
halk kesimlerine verilen bir sin-
dirme ve korkutma mesajıdır.
Sendikalarımıza, meslek odala-
rımıza yönelen baskıcı tutumlar,
açılan davalar, binlerce üyemizin
dava bile açılmadan “ihraç“ edil-
mesi, akademisyenlere, aydınlara
karşı uygulanan bu hukuksuz-
luğun ve keyfi cezalandırmaların
devamıdır.

Hukuk dışı yargılamaya
son verilmeli

Eşitlik, özgürlük, adalet, emek,
barış ve demokrasi taleplerinin
kararlı savunucusu emek ve
meslek örgütleri olarak; bilimsel
çalışmalarıyla ve mücadeleleriyle
her zaman emeğin haklarını, de-
mokrasiyi ve barışı güçlendir-
meyi amaçlamış akademisyen-
lerimizin yanındayız. Bu hukuk
garabetine bir an önce son veri-
lerek evrensel normlara uygun
adil bir yargılama sürecinin iş-
letilmesini, hukuk dışı yargılama
sonuçlarının ortadan kaldırıl-
masını istiyoruz.”

Uludağ Üniversitesi’nde kötü yönetime
ve artan idari baskıya paralel olarak
başarı sıralamasının gerilediği ve üni-
versitenin kötü yönetilmesine itiraz eden
akademisyenlerin de cezalandırıldığı bil-
dirildi. Bunun son örneğini Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı öğretim üyesi ve Bursa Tabip Odası
eski Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın
oluşturduğu belirtilerek, Prof. Dr. Kayıhan
Pala’ya “kınama cezası” veren Rektör-
lüğün, bu yanlış kararından ivedilikle

geri dönmesi istendi.
Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, Eği-

tim Sen Bursa Şubesi, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şu-
besi ve TMMOB tarafından düzenlenen
basın toplantısı 4 Mart 2019 günü Bursa
Akademik Odalar Birliği (BAOB) Ortak
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Ba-
sın toplantısına Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Sinan Adıyaman ve Bursa Tabip
Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez’in yanı
sıra emek ve meslek örgütlerinin tem-
silcileri katıldılar.

Açıklamada, Bursa Uludağ Üniversi-
tesi’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü URAP (University
Ranking by Academic Performance) ra-
porlarına göre gerek dünya genel sırala-
masında, gerekse de tıp ve sağlık bilimleri
alanında dünya bilim alanı sıralamalarında
büyük bir gerileme yaşadığına dikkat
çekilerek, bunda, en düşük oyu almasına
karşın rektör olarak atanan Yusuf Ulcay’ın
kötü yönetiminin etkili olduğu, kötü yö-
netime itiraz eden bazı akademisyenlerin
ise Rektörün hukuk tanımayan tavrıyla
karşılaştıkları kaydedildi.

Bursa Tabip Odası eski Başkanı Prof.
Dr. Kayıhan Pala’nın haksız ve hukuksuz
olarak kadro ihdas edilmesine karşı çık-
ması ve bu doğrultuda hukuksal çerçevede
sorumluluklarını yerine getirmiş olması
dolayısıyla cezalandırılmak istendiğine
yer verilen açıklamada, Rektörlük hukuka
aykırı bu tavrından geri dönmeye çağrıldı.
Açıklamada, “Önümüzdeki günlerde ger-
çekleşecek Rektör atama sürecinde Bursa
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne hu-
kukun üstünlüğüne inanan, vicdan sahibi
bir kişinin Rektör olarak atanmasını di-
leriz” denildi.

Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki
Uludağ Üniversitesi’nde kötü yönetime ve artan idari baskıya paralel olarak başarı sıralamasının gerilediği ve üniversitenin kötü
yönetilmesine itiraz eden akademisyenlerin de cezalandırıldığı bildirildi.

Barış Akademisyenleri davaları…

Tıp Dünyası
ANKARA 

Hukuk dışı yargılama süreci ülkemiz
adına bir utanç tablosudur!

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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TTB Merkez Konseyi
üyelerinin “Savaş Bir Halk
Sağlığı Sorunudur” başlıklı
açıklama dolayısıyla
yargılandıkları davanın ikinci
duruşması 20 Mart 2019
tarihinde gerçekleştirildi.
Dünya Tabipler Birliği
(WMA) Genel Sekreteri Dr.
Otmar Kloiber ve Avrupa
Hekimler Daimi Komitesi
(CPME) önceki dönem
Başkanı Dr. Jacques de
Haller’in de izlediği
duruşmaya, baro başkanları
ve yönetim kurulu üyeleri
vekil olarak katıldı, tabip
odaları, sendikalar,  meslek
örgütleri temsilcileri ile çok
sayıda hekim ve milletvekili
destek verdi.  

TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi

“Savaş Bir Halk Sağlığı So-
runudur” başlıklı açıklama ne-
deniyle 2016-2018 dönemi Türk
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi üyelerinin yargılandık-
ları davanın ikinci duruşması 20
Mart 2019 Çarşamba günü An-
kara Ağır Ceza Mahkemesi’nde
gerçekleştirildi. Mahkeme, TTB
avukatlarının, duruşma savcısının
daha ilk duruşma bile yapılma-
dan, yapılmış gibi ceza  talebinde
bulunarak hukuka, görevinin ge-
reklerine aykırı davrandığı ge-
rekçesiyle Savcının değiştirilmesi
talebiyle Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’na yaptıkları başvurunun so-
nucunun sorulmasına ve savun-
ma için davanın 3 Mayıs 2019
Cuma günü saat 09.15’e erte-
lenmesine karar verdi.

TTB ile dayanışma amacıyla
Türkiye’de bulunan Dünya Ta-
bipler Birliği (WMA) Genel Se-
kreteri Dr. Otmar Kloiber ve
Avrupa Hekimler Daimi Komi-
tesi (CPME) önceki dönem Baş-
kanı Dr. Jacques de Haller’in
de izlediği duruşmaya, baro baş-
kanları ve yönetim kurulu üyeleri
vekil olarak katıldı, tabip odaları,
sendikalar,  meslek örgütleri
temsilcileri ile çok sayıda hekim
ve milletvekili destek verdi.  

Duruşma saat 09.55’de TTB
avukatlarından Ziynet Özçelik
ve Mustafa Güler’in beyanlarıyla
başladı. 27 Aralık 2018 tarihinde
gerçekleştirilen ilk duruşmada
da TTB Merkez Konseyi üyele-
rinin yargılanmasındaki hukuk-
suzluklara dikkat çektiklerini
hatırlatan Av. Ziynet Özçelik,
Savcı’nın bir önceki ilk duruş-
mada, TTB Merkez Konseyi
üyelerinin beyanlarını dinleme-
den, flashdisk’inde duruşma bile
yapılmadan önce hazırladığı mü-
talaayı açıkladığını ve bunun da
iddianamenin aynen kopyalanıp
yapıştırılmasından ibaret oldu-
ğunu söyledi. 

Özçelik “TTB Merkez Kon-
seyi üyesi 11 kişinin soruşturma
sürecinin ve yargılanmasının hu-
kuksuzluğuna ilk duruşmada da
dikkati çekmiştik” dedi. Savcılık
makamının flash disk aracılığı
ile daha ilk duruşma yapılmadan,
yargılananların yüklenen suça
ve kanıtlarına ilişkin açıklama-
larını dinlemeden yanında ge-
tirdiği mütalaasını açıkladığını
belirten Özçelik, “Savcının mü-
talaa adına yaptığı iddianamedeki
şüpheli sözcüklerini sanık olarak
değiştirmesinden ibarettir. Sav-
cının duruşmalara başlanmadan,
delillerin tartışılması sürecine
katılmadan, sanki yapılmış gibi
gerçeğe aykırı ifadeler yazarak

herkesin önünde flash diskten
24 sayfalık metni mahkeme bil-
gisayarına yüklemesi ve ceza
istemesi açıkça Ceza Yargılaması
Kanunu hükümleri ile adil yar-
gılanma hakkına, savcıların ro-
lüne ilişkin prensiplere, Hakimler
ve Savcılar Kurulunun 14 mart
2019 günü açıkladığı yargı etiği
bildirgesi hükümlerine aykırıdır.
Bu kurallara, görevinin gerek-
lerine aykırı davranması da peşin
hükümlü olduğunu, tarafsız ol-
madığını açıkça göstermektedir.
İddianamede polislerin kişisel
kanaatlerine dayalı, delile da-
yanmayan fezlekesine göre ha-
zırlanmıştı. Şimdi de başka türlü
adlandırmak da mümkün ama
gerçeğe aykırı ifadelerle mütalaa
adı altında sunulmuştur” diye
konuştu.

Savcının değiştirilmesi
talep edildi

Bu durum adil yargılanma
hakkını ihlal niteliğinde oldu-
ğundan, Savcılık makamı hu-
kuka aykırı davrandığı ve gör-
evinin gereklerini yerine getir-
mediği için Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na Savcı’nın değişti-
rilmesi talebinde bulunduklarını
aktaran Özçelik, “Gerekli baş-
vuruyu yaptık ama henüz sonuç
da bildirilmedi” dedi. Özçelik,

mütalaanın dikkate alınmamasını
ve savcının değiştirilmesini talep
ederken, “Bu aşamanın gerçek-
leşmesinin ardından taleplerimizi
sunacağız. Atılı suçlara ilişkin
savunmamızı yapacağız” dedi.
Mahkeme heyeti, Ceza Muha-
kamesi Kanununda mahkemenin
mütalaayı iade etme ve  savcının
değiştirilmesini talebinde bu-
lunmaya ilişkin yetkisini gös-
teren bir düzenleme bulunmadığı
gerekçesi ile reddetti. Ancak
yargılanan vekilleri tarafından
Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığına yapılan duruşma savcısının
değiştirilmesi talebinin sonucu-
nun sorulmasına karar verdi.

Dijital materyallere ilişkin id-
dialara ilişkin tarafsız ve ba-
ğımsız bir inceleme talep edildi

Av. Mustafa Güler de,şika-
yetçisi İçişleri Bakanlığı olan
bir soruşturmada delillerin bu
Bakanlığın memurları olan po-
lisler tarafından toplanıp değer-
lendirilmesi ve Savcılığın bu
değerlendirmeleri iddianame ola-
rak sunmasındaki hukuka aykı-
rılığa dikkat çektikten sonra, id-
dianamede dijital materyallere
ilişkin bir takım iddialarla ilgili
değerlendirmelerde bulundu. İd-
dianamede, bazı internet sitele-
rindeki yayınların TTB açıkla-
malarına yönelik talimat oldu-

ğunun iddia edildiğine değinen
Mustafa Güler, bu sitelerin yıl-
lardır mahkeme kararlarıyla ya-
saklanmış siteler olduğu ve halen
de girilemediğine dikkat çekerek,
“Girilemeyen sitelerden mi ta-
limat alınmış” diye konuştu.
Güler, yine, dijital materyaller
arasında bulunduğu iddia edilen
görsellerin de aslında bilgisayar
sistemi tarafından otomatik ola-
rak oluşturulan dosyalar oldu-
ğunu, büyük yazılım şirketlerinin
buna yönelik açıklamaları bu-
lunduğunu kaydetti.

Dr. Hande Arpat’a ayrıca yö-
neltilen suçlamalarla ilgili olarak
da konuşan Güler, Arpat’ın bazı
haberleri twitter adresinden pay-
laştığı gerekçesiyle suçlandığını
belirterek, söz konusu haber ve
açıklamaların hiçbirinin yasak-
lanmış ya da soruşturma açılmış
açıklamalar olmadığının altını
çizerek, esası suç oluşturmayan
bir şeyin paylaşımının da suç
oluşturmayacağını vurguladı.
Güler, dijital materyallere ilişkin
bağımsız ve tarafsız bir inceleme
yapılmasını talep etti.

Mahkeme Heyeti, beyanları
izleyen 15 dakikalık aranın ar-
dından, davanın 3. duruşmasının
3 Mayıs 2019 Cuma günü saat
09.15’e ertelenmesine karar ver-
di. 

Tıp Dünyası
ANKARA 



6
Mart Nisan  2019

“Mesleki Özerklik ve Barış
Savunusu” başlıklı panelde ko-
nuşan Dünya Tabipler Birliği
(WMA) Genel Sekreteri Dr. Ot-
mar Kloiber, hekimler için mes-
leki özerklik konusunun bir lütuf
ya da bir imtiyaz değil, çalışma
hakkı olduğunu söyledi. Avrupa
Hekimler Daimi Komitesi
(CPME) önceki dönem Başkanı
Dr. Jacques de Haller de savaşın
bir halk sağlığı sorunu olduğunu
belirterek, Türk Tabipleri Birli-
ği’nin (TTB) bir buçuk yıl kadar
önce yaptığı açıklamanın he-
kimlik mesleki ve etik değerle-
riyle tamamen uyumlu olduğunu
kaydetti. 

2016-2018 TTB Merkez Kon-
seyi üyelerinin “Savaş Bir Halk
Sağlığı Sorunudur” başlıklı açık-
lama nedeniyle yargılandıkları
davada TTB ile dayanışmak için
Türkiye’ye gelen WMA Genel
Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve
CPME önceki dönem Başkanı
Dr. Jacques de Haller, kolay-
laştırıcılığını Prof. Dr. Feride
Aksu Tanık’ın yaptığı “Mesleki
Özerklik ve Barış Savunusu”
başlıklı panele TTB eski Başkanı
Prof. Dr. Özdemir Aktan ile bir-
likte konuşmacı olarak katıldılar. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın
açılış konuşmasının ardından
söz alan DTB Genel Sekreteri
Dr. Otmar Kloiber, “Türk Ta-

bipleri Birliği’nin kendi görev-
lerini, sorumluluklarını, işini
yaptığı için bunlarla karşılaştığını
biliyoruz. Sizlerle bir arada ola-
rak size güç vermek ve daya-
nışmak için buradayız” dedi. 

Bir insan hakkı olarak halkın
sağlık hakkı bulunduğunu be-
lirten Kloiber, “sağlık hakkı”nın
hasta olunduğunda uygun sağlık
hizmetine erişmek anlamı taşı-
dığını ve insanların ancak he-
kimler kendilerine gerekli tedavi
imkânını sunabilirse bu hakka
sahip olabileceklerini kaydetti.
Hekimlerin “tanı koyma”, “te-
davi etme”, “muayene etme”
dışında, hastalıkların önlenmesi
ile de yükümlü olduklarını, bunu
en iyi şekilde yerine getirebilmek
için de mesleki özerkliğe ihti-
yaçları bulunduğunu vurgulayan
Kloiber, hekimlerin gerek bi-
reysel, gerekse kolektif çalış-
malarında özerk olmasının öne-
mine dikkat çekti. Kloiber, he-

kimlerin hem bireysel sağlık,
hem de kamu sağlığı açısından
içinde bulunulan koşullar hak-
kında konuşma ve fikirlerini
açıklama sorumluluğuna da sa-
hip olduğunu ve savaş riskinin
de bunlar arasında olduğunu
kaydetti. 

Hekimin mesleki
özerkliği halkın sağlık
hakkı için ön koşuldur

Mesleki ve klinik bağımsızlı-
ğın sağlık hakkı bağlamında çok
yaşamsal olduğunun altını çizen
Kloiber, ayrıca mesleki özerk-
liğin bir imtiyaz değil, bir ça-
lışma hakkı olduğunu vurguladı.
Kloiber, “Bu tabii ki biz ne is-
tersek onu yapabiliriz anlamına
gelmez. Ama bu öte yandan
hastanın sağlık hakkına erişe-
bilmesi için var olan kuvvetli,
öncül bir haktır, yani emir nite-
liğinde, amir bir hükümdür”
diye konuştu. Bununla birlikte

mesleki özerkliğin sınırlı bir
kavram olduğuna da değinen
Kloiber, bu sınırların hekimliğin
kökenleri ve ilkeleriyle belir-
lendiğini kaydetti. 

Hekimlerin herhangi bir hü-
kümetten, endüstriden, ticari ya-
hut başka bir etki altında kal-
madan bireylere ya da kamuya
dönük tavsiyelerde bulunabile-
ceklerini belirten Kloiber, “He-
kimler olarak bizler yaptığımız
işle ilgili kendini koruma talep
ediyoruz. Şiddetten arındırılmış,
şiddetsiz bir çalışma ortamı is-
tiyoruz. Ve hasta mahremiyeti
için saygı, riayet istiyoruz, hasta
mahremiyetine talep ediyoruz.
Ve yine klinikteki çalışma alan-
larımız için, hastaneler, labora-
tuvarlar ve kliniklerimizin ken-
disi için de bir saygı, riayet talep
ediyoruz, buradaki özerkliği ta-
lep ediyoruz” diye konuştu. 

Güçlü bir sağlık hizmeti su-
nulmayan toplumlarda sağlıklı

bir toplum inşasının mümkün
olmadığını belirten Kloiber, sağ-
lık durumunun da aynı zamanda
barışa giden yolda bir köprü ol-
duğunu kaydetti. “Biz barış ve
iyi olma haline dair sorumlulu-
ğumuzun tamamen farkındayız”
diyen Kloiber, sözlerini şöyle
tamamladı: 

“Savaşın olası sonuçlarına iliş-
kin, sonuçlarına dair uyarıda
bulunmak bizim etik standart-
larımızın, etik kurallarımızın,
mesleğimizin kökenlerinin par-
çasıdır, gerekliliğidir, aynı za-
manda bizim mesleğimizi an-
layışımızla da uyumludur. Bizim
tedavi etme, iyileştirme, palyas-
yon sağlamak ve sağlık sorun-
larını önlemeyle ilgili çalışmamız
insanlığa hizmet etmemizle il-
gilidir. Ve sizlerin bu konuda
doğru şeyi yaptığınıza inanıyo-
ruz.”

Doktorların hükümetleri
uyarma yükümlülüğü
vardır

CPME önceki dönem Başkanı
Dr. Jacques de Haller de, he-
kimliğin evrensel etik ilkeleri
herhangi bir saldırıya uğradı-
ğında bunun tüm tıp camiasını
yaraladığını ve tüm tıp camiasına
zarar verdiğini söyledi. Avrupa
hekim camiası olarak bu zor
dönemde TTB’nin yanında ol-
duklarını belirten Haller,  “Türk
Tabipleri Birliği’nin çok iyi bir
şekilde ifade ettiği gibi savaş
halk sağlığı açısından bir so-
rundur” diye konuştu. 

Savaşın insanları öldürdüğünü,
yıkıma yol açtığını, insanları
yoksullaştırdığını, toplumları
yoksullaştırdığını ifade eden
Haller, WMA’nın silahlı çatış-
malarla ilgili belgesinde, savaşın
ve silahlı çatışmanın halkın sağ-
lığına olan etkileriyle ilgili ola-
rak, hekimlerin siyasetçileri, hü-
kümetleri ve elinde güç bulun-
duran diğer kesimleri uyarma
sorumluluğuna yer verildiğini
hatırlattı. 

TTB’nin savaşın bir halk sağ-
lığı sorunu olduğuna ilişkin açık-

Tıp Dünyası
ANKARA 

TTB ile dayanışmak için Türkiye’ye gelen WMA Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve CPME önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller,
kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın yaptığı “Mesleki Özerklik ve Barış Savunusu” başlıklı panele TTB eski Başkanı Prof. Dr.
Özdemir Aktan ile birlikte konuşmacı olarak katıldılar.

Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır

WMA Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve CPME önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de
Haller, kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın yaptığı “Mesleki Özerklik ve Barış
Savunusu” başlıklı panele TTB eski Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ile birlikte katıldılar. 
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TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş
Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama
dolayısıyla yargılandıkları davada, TTB’ye
destek vermek ve dayanışmak amacıyla Tür-
kiye’de bulunan Dünya Tabipler Birliği (World
Medical Association – WMA) Genel Sekreteri
Dr. Otmar Kloiber ve Avrupa Hekimler Daimi
Komitesi öncesi dönem Başkanı Dr. Jacques
de Haller, 20 Mart 2019 günü gerçekleştirilen
duruşmanın ardından TTB’de bir basın top-
lantısı düzenlediler.

Basın toplantısına Kloiber ve Haller’nin
yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Sinan Adıyaman, TTB önceki dönem Mer-
kez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve
TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz
katıldılar.

Basın toplantısı öncesinde kısa bir konuşma
yapan Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB olarak
tabip odalarıyla birlikte yoğun bir 14 Mart
haftasından çıktıklarını, hafta boyunca yürütülen
etkinliklerin davaya yönelik mücadele sürecinin
de bir parçası olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu
süreçte emek veren tüm hekimlere ve mücadele
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biliyoruz
ki yolumuz zorlu bir yol. Ama TTB, bu süreci
deneyimiyle, kazanımıyla, başarıyla bitirecek
bir güce sahiptir. Bundan hepimiz adımız gibi
eminiz. Daha güçlü olarak burada olacağız
ve hekimlerin demokrasi mücadelesine olan
inancını tüm kamuoyu da görecek” diye ko-
nuştu.

Utanç verici süreç sonlanana kadar
yanınızdayız

CPME önceki dönem başkanı Dr. Jacques
de Haller, TTB ve hekimler için zor bir
zamanda Türkiye’de bulunduğunu belirterek,
esasen Türkiye’yi çok sevdiğini ancak buraya
tatil için gelmekle, böyle bir davada meslek-
taşlarını desteklemek için gelmenin farklı ol-
duğunu dile getirdi.

CPME’nin önceki dönem başkanı olarak,
Avrupa’da 1 buçuk milyonu aşkın hekimi
temsilen geldiğini belirten Haller, TTB örne-
ğinde olduğu gibi, üyeleri mesleki etik değerleri
yaşama geçirdikleri için saldırı altında oldukları
zaman onları açık ve net bir şekilde destekle-
diklerini bildirdi. Etik ilkeleri yerine getirdikleri
için baskıyla karşılaştıkları zaman üyelerinin
yanında tutum almanın kendileri için yaşamsal

bir öneme sahip olduğunu belirten Haller,
şöyle konuştu:

“Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu
bizim belgelerimizde siyah ve beyaz kadar
nettir. TTB olarak siz bunu yaptınız. Bu bir
seçenek, tercih değil, yükümlülüktür. Hekim-
lerin, hükümetlere ve elinde güç bulunduranlara
yönelik olarak savaşın sakıncaları konusunda,
savaşın sağlık üzerindeki, halk sağlığı, sağlık
tesisleri ya da altyapı etkileri konusunda uya-
rılarda bulunma yükümlülüğü vardır. TTB’nin
yaptığı açıklama tam da bu mesleki değerlerle
ilgiliydi. Dünyanın neresinde olursa olsun,
biz bununla ilgili tutum alıyoruz. Etik ilkele-
rimiz tehdit altındaysa, biz hekimler iyi bir
sağlık hizmeti veremeyiz. Bizler, Avrupalı
doktorlar olarak, CPME olarak TTB’yi kuvvetli
şekilde destekliyoruz, TTB ile tam bir daya-
nışma içindeyiz, yanınızdayız ve bu utanç
verici süreç sona erinceye kadar da yanınızda
olacağız.”

WMA, TTB’nin açıklamasının
arkasındadır!

Haller’nin ardından konuşan WMA Genel
Sekreteri Dr. Otmar Kloiber de, hekimlerin
rolünün sadece tedavi etmekle sınırlı olmadığını
vurgulayarak, hekimlerin aynı zamanda sağlık
sorunlarının önlenebilmesi ve sağlık hakkının
geliştirilebilmesi konusunda sorumlulukları
olduğunu belirtti. WMA olarak Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) ve diğer sağlık örgütleriyle
birlikte sağlığın sosyal bileşenlerine yönelik
olarak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden
Kloiber, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler hekimler olarak politikacılara şunu
söylüyoruz ve söylemeliyiz; eğer barınma ko-
şulları iyi değilse insanlar tüberküloza yaka-
lanabileceğini, temiz suyun olmadığı durum-
larda salgınların yayılabileceğini ya da sağlıklı
beslenme söz konusu olmadığında insanların
sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini söylemek
durumundayız. WMA olarak silahlı çatışmaların
etkisinin kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılar
gibi, toplumun diğer kırılgan kesimleri üzerinde
çok daha farklı etkileri olduğunu biliyoruz ve
buna göre çalışıyoruz. Bunu hem bireysel so-
rumluluğumuz hem de örgütsel sorumluluğu-
muzu olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla
WMA ve CPME olarak sizlerin açıklamasının
ve sizlerin arkasında duruyoruz. Bu bizim
kurallarımızla, ilkelerimizle, beklentilerimizle
yüzde yüz uygun bir açıklamadır.”  

WMA ve CPME temsilcilerinden açıklama:

Yanınızdayız!
WMA ve CPME temsilcileri ortak basın toplantısı düzenleyerek TTB Merkez
Konseyi üyelerinin yargılandığı “utanç verici süreç sonuçlanıncaya kadar”
TTB’nin yanında olmaya devam edeceklerini duyurdular. 

Tıp Dünyası
ANKARA 

lamasının hekimliğin evrensel etik
ilkeleriyle tamamen uyumlu ol-
duğunu vurgulayan Haller, CPME
olarak bu yönde tutum alan tüm
üyeleriyle dayanışmak için elle-
rinden geleni yaptıklarını bildirdi.
Haller, “Tıp mesleği, tıp alanı ba-
ğımsız ve özerk olabilmelidir.
Bizler, Türk Tabipleri Birliği’ndeki
dostlarımızı bu zorlu zamanda
destekliyoruz, onların yanında du-
ruyoruz ve onlara destek olabilmek
için elimizden geleni yapacağız”
diyerek sözlerini tamamladı. 

TTB’nin haklılığı yine
ortaya çıkacak

TTB eski Başkanı Prof. Dr. Öz-
demir Aktan da sunumunda,
WMA ve CPME’nin geçmişten
bu yana Türkiye’de hekimlerin
karşı karşıya kaldığı saldırılara
yönelik olarak aldığı tutum ve
TTB’ye verdikleri destek hakkında
konuştu. Savaşın bir halk sağlığı
sorunu olduğu durumunun TTB
tarafından keşfedilmediğini be-
lirten Aktan, “Keşke TTB keşfet-
miş olsaydı. Ama bu yıllardan
beri söylenen, bilinen bir şey”
diye konuştu. British Medical Jo-
urnal’da (BMJ) yayımlanan bir
makaleye atıfta bulunan Aktan,
savaşın bir halk sağlığı sorunu
olduğunun tartışılamayacağından
hareketle, makalede savaşın ver-
diği hasarın tahmin edilenden
daha fazla olduğu ve bunları ölç-
mek için başka yöntemlere ge-

reksinim bulunduğu savının ortaya
koyulduğunu kaydetti. 

Aktan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Dünyanın hiçbir yerinde savaş

bir halk sağlığı sorunu mudur,
değil midir diye bir tartışma yok.
Ama biliyoruz ki Türk Tabipleri
Birliği şimdiki saygın konumunu
hep doğruyu yapmakla bulmuştur.
Eski başkanlarımızdan Nusret Fi-
şek, idama karşı çıktığı için, idam-
da doktorun rolünü inkâr ettiği
için yargılandı, ama doğru her
zaman tektir ve doğru her zaman
doğru yolunu bulacaktır. Maalesef
bir bedel ödeniyor mu, ödeniyor.
Ama eminim ki bir gün tekrar
doğrular bulunacak ve Türk Ta-
bipleri Birliği’nin daha önce ol-
duğu gibi haklılığı ortaya çıkacak.
Türk Tabipleri Birliğinin analizleri,
öngörüleri her zaman doğru çık-
mıştır. Burada da zaten tartışacak
bir nokta yok. Eminim ki Türki-
ye’de hiçbir kimse, hiçbir politi-
kacı ‘savaş halk sağlığı sorunu
değildir’ diyemez, demeyecektir,
ama bunu yüksek sesle söyleye-
bilecek bir Türkiye’yi hep beraber
özlemle bekliyoruz.”

Panel, izleyicilerin sorularının
yanıtlandığı zengin tartışma bö-
lümünün ardından, TTB Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman'ın Dr. Otmar Kloiber'e
ve TTB önceki dönem Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit
Tükel'in Dr. Jacques de Haller'ye
teşekkür plaketlerini sunmalarıyla
sona erdi.

Dr. Otmar Kloiber ve Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Dr. Jacques de Haller ve Prof. Dr. Raşit Tükel
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Türk Tabipleri Birliği’nin
(TTB) çağrısıyla İstanbul’da bi-
raraya gelen hekimler, 14
Mart’ın 100. yıldönümünde,
Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma
Hastanesi bahçesinden Kadı-
köy’deki eski Tıbbiye binasının

önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Türkiye’nin dört bir yanından
tabip odalarının öncülüğünde
İstanbul’a gelen hekimlere sen-
dikalar ve demokratik kitle ör-
gütleri temsilcileri ile milletve-
killeri destek verdi.

14 Mart Tıp Haftası’nın son
gününe denk gelen 17 Mart
2019 Pazar günü, Haydarpaşa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bahçesinde toplanan hekimler,
buradan Kadıköy İskele Mey-
danı’na doğru yürüyüşe geçtiler.
Hekimler, “14 Mart Büyük He-
kim Yürüyüşü” ve "Savaşsız,
Sömürüsüz Bir Dünya, Herkese
Eşit, Ücretsiz Sağlık Hizmeti,
İyi ve Onurlu Hekimlik" yazılı
pankart ve "Savaşlar her zaman

halk sağlığı sorunudur", "Savaşa
değil sağlığa bütçe", "Sağlıkta
ticaret ölüm demektir", "Cinsi-
yetçi ayrımcılığa şiddete son",
"Zorbalığa karşı demokrasi sa-
vunuyoruz” yazılı dövizler ta-
şıdılar.

Yürüyüşün ardından Kadıköy
İskele Meydanı’nda toplanan
hekimler, burada bir basın açık-

laması gerçekleştirdiler. Burada
ilk konuşmayı yapan İstanbul
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.
Pınar Saip, TTB’nin çağrısıyla
Türkiye’nin her yerinden gelen
meslek odalarının ve sağlık mes-
lek kuruluşlarının desteğiyle
toplandıklarını belirterek, “Sağ-
lığın hak olduğunu savunmak
için buradayız. Sağlıklı olmak

Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... 

Tıp Dünyası
ANKARA 

Yılmıyoruz, bıkmıyoruz,
korkmuyoruz!
14. Mart’ın 100. yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce hekim katıldı. Tabip odalarının öncülüğünde Türkiye’nin
dört bir yanından İstanbul’a gelen hekimlere, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile milletvekilleri destek verdi.
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ancak ülkede demokratik, laiklik,
özgürlük, çevre korunuyorsa,
barış ve insan hakları varsa
mümkün olabilir. Hastaneler iş-
letmeye, hastalar müşteriye çev-
rilmiş durumda. Sağlık kurumları
ne yazık ki parçalanıyor, bölü-
nüyor ve ekonomik olarak çö-
kertiliyor. Yoğun işgücü altında
meslektaşlarımız korkmaya, tü-
kenmeye ve mesleği terketmeye
yöneltiliyor. Herkes için eşit ve
emeklerimizin karşılığını ve hak-
larımızı alabileceğimiz bir sağlık
sistemi kurulabilir. Bilimsel
özerkliğin, liyakatin korunduğu

bir sağlık sistemi kurulabilir”
diye konuştu.

Yılmıyoruz, bıkmıyoruz,
korkmuyoruz!

Saip’in konuşmasının ardından
TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “He-
kimlerin 100. Yılı Bildirgesi”ni
okudu.

Bundan 100 yıl önce, 14 Mart
1919’da İstanbul’da Tıbbiyeli-
lerin, Osmanlı’da modern tıp
eğitiminin başlangıcını, Tıpha-
ne-i Amire’nin 92. kuruluş yıl-
dönümünü kutlamak için bir

toplantı düzenleyerek emperya-
list işgale karşı tepkilerini dile
getirdiklerini belirten Adıyaman,
“Tıbbiyelilerin bu mücadelenin
meşalesini ilk yakanlardan ol-
maları tesadüf değildi. İstibdat
Rejimine karşı mücadelenin ilk
tohumları da Tıbbiyede atılmış,
nitekim bu nedenle II. Abdül-
hamit tarafından Sirkeci’deki
Demirkapı Kışlası’ndan Asya
yakasına taşınmıştı. Buna rağ-
men ‘Hürriyet, Müsavat, Adalet,
Uhuvvet’ sloganlarıyla ilan edi-
len II. Meşrutiyet’in de en ön
saflarında tıbbiyeliler yer almış-
lardı. O günlerden bu yana bu
ülkede hekimler her zaman ülke
sorunlarına duyarlı; her zaman
bilimden, aydınlanmadan, laik-
likten; her zaman bağımsızlıktan,
barıştan ve özgürlükten yana
oldular” diye konuştu.

Hekimlerin yaşadığı sorunlara
dikkat çeken Adıyaman şöyle
devam etti:

“Her şeyden ve herkesten çok;
doğumdan ölüme kadar insanın
en çıplak haline şahitlik ediyor,
en çaresiz anlarında yardımına

koşuyor, güçsüzlerin gücü ça-
resizlerin çaresi olmak, ölümle
ve hastalıklarla mücadele etmek,
sağlık ve şifa dağıtmak için ça-
lışıyoruz. Yılda 720 milyon mua-
yene, 14 milyon yatan hasta, 5
milyon ameliyat, 1,3 milyon do-
ğum gerçekleştiriyoruz. Saat-
lerdir sancılar içinde kıvranan
bir hastanın rahatlaması, dünyaya
gözlerini yeni açan bir bebeğin
ağlaması, günlerdir ateşier içinde
yanan bir çocuğun gülümsemesi,
yirmi dört saattir komadaki bir
hastanın gözlerini açması, yaşlı
bir teyzenin, amcanın avucu-
muza bıraktığı şükran dokunuşu,
kaza mahallinden hastaneye ye-
tiştirdiğimiz acil vakanın yaşama
tutunması, en yorgun anımızda
bile ayakta kalmamıza, her şeye
yeniden başlamamıza yetiyor.”

Bizi yoran mesleğimizin
itibarsızlaştırılması,
emeğimizin
ucuzlatılmasıdır

Adıyaman konuşmasını şöyle
sonlandırdı:

“Bizi asıl yoranlar; mesleği-
mizin itibarsızlaştırılması, eme-
ğimizin ucuzlatılması, kötü ça-
lışma ortamları, ağır çalışma
koşulları, parça başı işleme da-
yalı ücretlendirme, piyasanın
vahşi koşullarına terk edilen, ti-
carileşmiş sağlık hizmetleri, kış-
kırtılmış talep, kışkırtılmış şiddet
ve sevgisiz, hürmetsiz, değer
bilmez sağlık yöneticileri. Mes-
leki itibarımızı korumanın, hak-
larımızı savunmanın, sorunla-
rımızın çözümünün ancak ve
ancak meslek örgütümüzle ve
örgütlü mücadelemizle olacağını
biliyoruz. Asla ve kat’a yılmı-
yoruz, bıkmıyoruz, korkmuyo-
ruz.”

Bildirgenin okunmasının ar-
dından bugüne kadar kaybedilen
hekimler ve sağlık çalışanları
anısına yüzlerce beyaz balon
gökyüzüne bırakıldı. 

Yürüyüşün ardından, “Bu yüz-
yıl kadınların yüzyılı olacak”
diyen kadın hekimler de 100.
yıl hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Fotoğrafın ardından etkinlik şar-
kılar eşliğinde sona erdi.

“Bu yüzyıl kadınların yüzyılı olacak” diyen kadın
hekimler 100. yıl hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. Yıldö-
nümü dolayısıyla, Türkiye’nin dört bir
yanında tabip odalarınca çeşitli etkinlikler
düzenlendi. Etkinliklerde sağlık ortamının
sorunlarına dikkat çekildi ve sağlık ça-
lışanlarının talepleri dile getirildi. 

Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Ankara Şubesi
(SES) ve Ankara Diş Hekimleri Odası
tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi bahçesinde basın açıklaması
düzenlendi. “Taleplerimizde ısrarcı, Mü-

cadelemizde kararlıyız” pankartı açan
hekimler ve sağlık çalışanları 14 Mart’ta
Türkiye’nin sağlık ortamı ve sağlıkçıların
taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul’da Taksim Anıt Tören etkinliği,
14 Mart 2019, Perşembe günü gerçek-
leştirildi. Fransız Konsolosluğu önünde
bir araya gelen Türk Tabipleri Birliği
(TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) yö-
netici ve üyeleri Taksim Atatürk Anıtı’na
yürüyerek, anıt önüne “100 Yıldır Ül-
kemize Mesleğimize ve Geleceğimize
Sahip Çıkıyoruz” yazılı çelenk bıraktı-
lar.

İzmir’de de 14 Mart 2019 günü Cum-
huriyet Meydanında  İzmir Tabip Odası,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kâtip
Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tem-
silcileri katılımı ile gerçekleştirildi. Ata-
türk anıtına çelenk konulması ve saygı
duruşunun ardından, Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde 14 Mart toplantısı gerçekleşti-
rildi.

Adana, Antalya, Balıkesir, Batman,

Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Ko-
caeli, Manisa, Muğla, Samsun, Şanlıurfa,
Tekirdağ, Uşak ve Van Tabip Odaları da
14 Mart dolayısıyla basın açıklamaları
ve etkinlikler düzenlediler. 

Sağlık çalışanlarının talepleri 
14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla sağlık

çalışanlarının talepleri ana hatlarıyla
şöyle sıralandı: 

- Çalışırken ve emeklilikte insanca bir
yaşam için yeterli ve güvenceli ücret is-
tiyoruz.

- Çalışma alanlarımız güvenli ve nite-

Taleplerimizde ısrarcı, mücadelede kararlıyız!
Tıp Dünyası

HABER MERKEZİ 

Tekirdağ

Şanlıurfa

Uşak Antalya

Çanakkale

Diyarbakır

Adana

14 Mart’ın 100. yılında da

• Çalışırken ve emeklilikte
insanca yaşam için yeterli ve
güvenceli ücret

• Güvenli ve nitelikli sağlık
hizmeti sunumuna uygun
çalışma alanları

• Hekimlerin atamalarının
önündeki engellerin
kaldırılması

• TTB’nin Sağlıkta 
Şiddet Yasa Teklifi’nin
yasalaşması



likli sağlık hizmeti sunu-
muna uygun hale getirilme-
lidir.

- Mega(!) projeler adı al-
tında hayata geçirilen şehir
hastaneleri; devasa ölü boş-
luklarla rant alanları değil,
çalışanların çalışmasını ko-
laylaştıracak; dinleme alan-
ları ve eğitim alanları oluş-
turulacak şekilde yeniden

düzenlenmelidir.
- Çalışma ve eğitim anayasal bir haktır.

Hukuki dayanaktan yoksun olan güvenlik
soruşturmaları sonucunda; ataması ya-
pılmayan yüzlerce genç hekimin atamaları
bir an önce yapılmalıdır.

- 2018 Aralık ayında TBMM’de şiddet
yasası olarak kabul edilen 7151 sayılı
yasa, sağlık alanında şiddetin önlenmesine
yönelik yeni bir düzenleme içermemek-
tedir. TTB’nin 2014 tarihinde Meclis’e

sunduğu sağlıkta şiddet yasa teklifi
yasalaştırılmalıdır.

Kıbrıs Türk Tabipleri
Birliği’nden destek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB)
de, 14 Mart’ın 100’üncü yılı dolayısıyla
17 Mart 2019 günü İstanbul’da düzen-
lenen yürüyüşe Lefkoşa’dan destek verdi.
KTTB’nin organize ettiği etkinlik kap-
samında hekimler Girne Kapısı’ndan
Sarayönü’ne sembolik bir yürüyüş ger-
çekleştirdiler. 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı
Dr. Özlem Gürkut, Türkiye’deki hekim-

lerle eş zamanlı olarak
gerçekleştirdikleri yü-
rüyüşle ilgili açıklama
yaparak, “Meslektaş-
larımızın yaşamdan
yana tavrına, barış is-
tencine, adalet ve eşit-
lik arayışına Kıb-
rıs’tan selam gönde-
riyoruz” dedi.

Mart Nisan  2019
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2012 yı-
lında bir hasta yakını tarafından katledilen Dr. Ersin Ars-
lan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan günü, sağlıkta
şiddete dikkat çekmek üzere, Türkiye’nin tüm illerinde
ve tüm kurumlarında çalışan hekim ve sağlık çalışanlarına
“BEYAZ EYLEM”çağrısı yaptı.  

Son olarak, 29 Mart’ta İzmir’de Bornova Yunus Emre
Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanlarının bir hastanın
saldırısına uğramasının ve hekimin burnu kırılarak çeşitli
yerlerinden darp edilmesinin ardından, 3 Nisan’da başta
İzmir olmak üzere çeşitli kentlerde birinci basamak sağlık
hizmetlerinde gerçekleştirilen GöREV etkinliğinin ardından,
17 Nisan’da da tüm basamaklarda GöREV etkinliği ile
sağlıkta şiddetin protesto edilmesi kararlaştırıldı. 

TTB Merkez Konseyi’nin konuya ilişkin açıklaması
şöyle:

“Artık dayanılmaz bir hal alan sağlıktaki şiddet konu-
sunda sonuç alıcı düzenlemeler yapılması talebimizdeki
ısrarımızı göstermek üzere Dr. Ersin Arslan’ı yitirdiğimiz
ve “Hekime- sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme
günü” olarak kabul edilmesini istediğimiz 17 Nisan Çar-
şamba günü Türkiye’nin bütün illerinde ve bütün ku-
rumlarında çalışan hekimleri ve sağlık çalışanlarını bu
konuyu gündeme taşımak üzere illerinde BEYAZ EY-
LEME davet ediyoruz.”

TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı:
17 Nisan’da tüm
Türkiye’de
“GöREV”deyiz!
TTB Merkez Konseyi, 2012 yılında bir hasta
yakını tarafından katledilen Dr. Ersin Arslan’ın
ölüm yıldönümü olan 17 Nisan günü, sağlıkta
şiddete dikkat çekmek üzere, Türkiye’nin tüm
illerinde ve tüm kurumlarında çalışan hekim ve
sağlık çalışanlarına “BEYAZ EYLEM”çağrısı
yaptı. 

Bornova Yunus Emre 29
nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde
(ASM) görevli hekim ve sağlık
çalışanlarına 29 Mart 2019 ta-
rihinde bir hasta tarafından
gerçekleştirilen saldırı, 1 Nisan
2019 günü İzmir Tabip Oda-
sı’nın öncülüğünde, İzmir’deki
sendikalar ve meslek örgütle-
rince gerçekleştirilen basın
açıklamasıyla protesto edildi.
Basın açıklamasına Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Si-
nan Adıyaman katıldı. 

İlaç yazdırmaya
gidemeyen hasta,
hekime saldırmak için
ASM’ye gitti

Eşine ilaç yazdırmak için
gelen bir kişiye hastanın ken-
disi olmadan işlem yapılama-
yacağı açıklamasının yapılma-
sının ardından ASM’ye gelen
hastanın, “İlaçlarımı niçin yaz-
madınız” diyerek burada bu-
lunan hekim, sağlık çalışanları,
bir öğretmen ve bir hastaya
saldırdığı olayda, hekimin bur-
nunun kırıldı ve değişik yer-
lerinden yaralandı. 

“Bu kanayan yaranın
görülmesi zorunludur”

Saldırı, İzmir Tabip Oda-
sı'nın öncülüğünde İzmir’deki
sendikalar ve meslek örgütle-
rinin 1 Nisan 2019 günü ger-
çekleştirdikleri basın açıkla-
masıyla protesto edildi. İzmir
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.
Funda Obuz, burada yaptığı
konuşmada görevleri başında
katledilen Dr. Ersin Arslan,
Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur
Dağdelen ve Fikret Hacıos-
man’ın öldürülmeleri ve nice
şiddet olayına karşın, siyasal
iktidarın sağlıkta şiddeti ön-
lemek için hiçbir adım atma-
dığını üzülerek gördüklerini
belirterek, “Siyasal iktidarın
bu kanayan yarayı artık gör-
mesi ve sağlık çalışanlarının
temsilcileriyle sorunun çözü-
müne yönelik işbirliğine git-
mesi zorunludur" diye konuştu. 

“Sağlık Bakanı hem
yetkisiz hem ilgisiz”

TTB Merkez Konseyi Baş-
kanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman
da, TTB olarak uzun yıllardır
sağlıkta şiddetin önlenmesi
için çalıştıklarını belirterek,
Şanlıurfa’da sağlık yaşanan
şiddet olayından sonra 30 Ta-

bip Odasıyla birlikte Sağlıkta
Şiddet Manifestosu yayımla-
dıklarını hatırlattı. TTB tara-
fından hazırlanan Sağlıkta Şid-
det Yasa Tasarısı’nı AKP’nin
de aralarında olduğu tüm siyasi
partilere gönderdiklerini, ancak
iktidarın sağlıkta şiddeti ön-
lemek üzere hiçbir gerçekçi
düzenleme içermeyen bir ya-
sayı kabul ettiğini belirten Adı-
yaman, şöyle konuştu:  

“Dr. Fikret Hacıosman’ın
vefatından sonra Sağlık Ba-
kanı’na şöyle söyledik; ‘Yet-
kiniz yoksa söyleyin, yetkili
kimse onunla konuşalım’. Bu-
gün anladık ki, yetkisi yok,
ilgisi de yok. Yeter artık. Bir
hekim daha mı ölsün? Şiddet
dilinin ortadan kakması gerekir
en yukardan en aşağıya kadar.
Ve sağlık Bakanının bir an
önce istifa etmesi gerekmek-
tedir. TTB olarak biz daha
önce olduğu gibi bugün de
sağlıkta şiddetin önlenmesi
için yapılacak her türlü ger-
çekçi çalışmanın destekçisi
olacağız.”

Basın açıklamasının ve ko-
nuşmaların ardından, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca slo-
ganlarla istifaya çağrıldı.

Sağlık Bakanı’nın 
istifası istendi
İlaçlarını yazdırmak için eşini gönderen hastanın, ilaçlarının yazılmaması
üzerine ASM'ye giderek sağlık çalışanlarına saldırması sonucu, ASM'de görev
yapan hekimin burnu kırıldı. Saldırı, sağlık çalışanlarınca sert şekilde protesto
edildi.  
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Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez Konseyi, Yeni
Zelanda’da 15 Mart 2019 ta-
rihinde 2 camiye yönelik ger-
çekleştirilen saldırıyı kınadı.
TTB’den yapılan açıklamada
şöyle denildi:  

“Yeni Zelanda’da camide
ibadetini yapan insanlara ya-
pılan ırkçı katliamı lanetli-
yoruz. Bu dünya hepimizin.
Irk dil, din milliyet ve inancı

ne olursa olsun herkesin eşit
haklı ve özgürce yaşamaya
hakkı var. Hiçbir saldırının
bunu ortadan kaldırmasına
izin vermeyeceğiz. Tüm Yeni
Zelanda’lılara ırkçı her türlü
girişime karşı yanlarında ol-
duğumuzu bildiriyor, öldü-
rücü nefret duygu ve davra-
nışlarıyla baş etme gücü di-
liyoruz. Yaşamını kaybeden-
lerin ailelerine sabır, dayanma
gücü, yaralılara acil şifalar
diliyoruz.”

Güney İlleri Tabip Odaları
(GİTO) toplantısı, 2 Mart 2019
tarihinde Mersin Tabip Oda-
sı’nın ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi. Toplantıya, Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Si-
nan Adıyaman, TTB Merkez
Konsey üyesi Dr. Yaşar Ulutaş,
Adana, Gaziantep, Hatay ve
Mersin Tabip Odası yönetici
ve üyeleri katıldılar. Divan
heyeti başkanlığına Mersin
Tabip Odası’ndan Dr. Özlem
Şahin getirilirken yardımcı-
lıklarına Adana Tabip Oda-
sı’ndan Dr. M. Enis Akyüz
ile Gaziantep-Kilis Tabip Oda-
sından Dr. K. Doğan Eroğulları
seçildi.

Mersin Tabip Odası Sekre-
teri Dr. Cemil Galioğlu’nun
açılış konuşmasından sonra
TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman,
TTB çalışmaları konusunda
bilgilendirmeler yaptı. Sağlıkta
şiddet, şehir hastaneleri, hekim
ücretleri ve emekli ücretleri,
krizin sağlık üzerine etkileri
konusuna değinen Sinan Adı-
yaman toplantının iyi geçmesi

dilekleri ile sözlerine son verdi.  
Mersin Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Halk Sağlığı Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. A. Öner
Kurt, “TTB Halk Sağlığı Ge-
zici Okulu’nun 2018 Yılı Ça-
lışmaları”, Halk Sağlığı Uz-
manı Dr. Nasır Nesanır “Krizin
Sağlıkçılara Etkisi” ve Dr. İs-
mail Bulca tarafından İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği alanındaki
son değişiklikler konusunda
bilgilendirmeler yaptı.

Ardından gündemin son
maddesi olan 100. yılında 14
Mart etkinliklerine geçildi.
Mersin Tabip Odası Başkanı
Dr. Mehmet Antmen, Adana
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.

Ahmet Hilal ve Gaziantep-
Kilis Tabip Odası Başkanı
Uzm. Dr. Ramazan Sürücü
kendi illerindeki çalışmaları
paylaştılar.

TTB Merkez Konseyi Baş-
kanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman
bu yıl 14 Mart’ın 100. yılı ol-
ması nedeniyle özel bir anlamı
olduğunu belirtti. İstanbul’un
işgaline direnen tıbbiyelilerin
ilk kez 14 Mart 1919’da bir
araya geldiklerini anlatan Adı-
yaman, tüm hekimleri 14
Mart’ın 100. yılı dolayısıyla
İstanbul’da 17 Mart 2019 ta-
rihinde gerçekleştirilecek yü-
rüyüşe davet etti.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 
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Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi ve TTB Asistan
Hekimler Kolu, 5 Nisan Asistan
Hekimler Günü dolayısıyla açık-
lama yaptı. Asistan hekimlerin
sorunlarının halen can yakıcı şe-
kilde sürdüğüne dikkat çekilen
açıklamada, “Haklarımız var, talep
ediyoruz ve vazgeçmiyoruz” de-
nildi. 

Kanun Hükmünde Kararname-
lerle (KHK) kamu görevinden
ihraç edilen asistan hekimlerin,
anayasal hakkı olan uzmanlık eği-
timlerinin haksız ve hukuksuz bir
uygulama ile halen engellenmekte
olduğuna yer verilen açıklamada,
tıp fakültesinden mezun olup tıpta
uzmanlık sınavını (TUS) kazanmış
ancak güvenlik soruşturmalarına
takılan genç hekimlerin de uz-
manlık eğitimlerinin engellendiği
vurgulandı. 

Açıklamada, asistan hekimlerin
talepleri şöyle sıralandı: 

• Eğitim hakkımızdan vazgeç-
miyoruz, anayasal eğitim hakkı-
mızı talep etmeye devam ediyo-
ruz.

• Nitelikli uzmanlık eğitimini
talep etmeye devam ediyoruz.

• Kesintisiz 36 saat çalışma sü-

relerinin insani düzeylere çekil-
mesini talep ediyoruz.

• Kullandırılmayan nöbet son-
rası dinlenme hakkımızı talep edi-
yoruz.

• Var olan ve son üç yılda has-
tane yöneticileri tarafından daha
da artan baskının son bulmasını
talep ediyoruz.

• Şehir hastanelerindeki uzman-
lık eğitimi öğrencilerinin eğitim
sorunların giderilmesini talep edi-
yoruz.

• Polikliniklerde, servislerde ve
hastanenin tüm hizmetlerinde asis-
tan hekimin hasta ve hasta ya-
kınları ile tek başına bırakılma-
masını talep ediyoruz.

• Hastanelerde güvenli ortam-
larda eğitim almayı talep ediyo-
ruz.

• Her an herkes tarafından an-
garya işlere koşturulan değil, uz-
manlık öğrencisi olmayı talep
ediyoruz.

• İnsanca çalışmayı talep edi-
yoruz.

• Döner sermaye değil, insanca
yaşam için ücret talep ediyoruz.

• Nöbet ücretlerimizin zama-
nında ödenmesini talep ediyoruz.

• Nöbet sürelerinin yasal süre-
den daha uzun olmamasını talep
ediyoruz.

Asistan hekimlerin
hakları var!

Tıp Dünyası
ANKARA 

Güney İlleri Tabip Odaları
toplantısı Mersin’de yapıldı

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ 

Yeni Zelanda’daki
ırkçı saldırı kınandıTürk Tabipleri Birliği (TTB)

Merkez Konseyi, bugüne ka-
dar açılışı yapılan şehir has-
tanelerinde yaşanan aksaklıklar
ve sorunlarla ilgili tespitleri
içeren raporu Sağlık Bakan-
lığı’na gönderdi. Şehir hasta-
nelerinde görev yapan hekim
ve hekim dışı sağlık çalışan-
larının aktarımlarından yola
çıkarak oluşturulan çalışmanın,
Sağlık Bakanlığı tarafından
ivedilikle değerlendirmeye
alınması ve sorunların çözü-
müne yönelik gerekli girişim-
lerin yapılması istendi. 

Raporda, şehir hastanele-

rinde çalışan hekimler ve sağ-
lık çalışanlarının acil olarak
çözülmesini bekledikleri  so-
runlar 28 maddede toparlandı.
Bunlar arasında şehir hasta-
nelerinde yönetim açısından
var olan iki başlılık sorunun
sağlık hizmetinin bütünselli-
ğini ortadan kaldırması, ge-
reksiz büyüklükten dolayı sağ-
lık hizmetinin sunumunda ya-
şanan aksamalar ve sağlık ça-
lışanları için gereksiz şekilde
artan efor, şirket tarafından
yürütülen alanlarda önemli sı-
kıntılar yaşanması, hastaneye
ulaşım güçlüğü, çalışanlarda
arttığı gözlenen alerjik reak-
siyonların dikkat çekiciliği,
hastane binalarının fizik özel-

likler açısından kullanışsızlığı
gibi konular yer aldı.   

Raporda, şehir hastanele-
rinde sağlık çalışanlarının kar-
şılaştıkları sorunların hem has-
ta hem de çalışan sağlığı ve
güvenliğini tehdit eder nitelikte
olduğuna ve şehir hastanesi
çalışanlarının mutsuz olduğuna
dikkat çekilerek, “Sözü edilen
sorunların Bakanlığınızca ive-
dilikle gündeme alınmasını,
çözümü için acil, somut adım-
lar atılmasını ve buna yönelik
gerçekleştirilen eylemlerin Bir-
liğimize bildirilmesini talep
ediyoruz” denildi.

Raporun tam içeriğine,
http://www.ttb.org.tr/535yc1t
bağlantısından ulaşılabilir. 

TTB’den Şehir Hastaneleri Raporu
Tıp Dünyası
ANKARA 
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Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf
Kansu'nun doğumunun 100. yılı
dolayısıyla düzenlenen etkin-
likler kapsamında yer alan “2019
Türkiye'sinde Hekimlerin Gö-
zünden Çocukların Durumu”
başlıklı konferans ve panel 15
Mart 2019 günü Türk Tabipleri
Birliği’nde (TTB) gerçekleşti-
rildi. 

TTB ve Kansu Ailesi tarafın-
dan düzenlenen etkinliğin ilk
bölümünde, Ceyhun Atuf Kan-
su’nun kızı, çocuk ve ergen psi-
kiyatrisi uzmanı Prof. Dr. Bahar
Gökler, "Acının ve Umudun
Kuşaklararası ve Kuşak Aşkın
Taşınmasında Çocukluk Döne-
minin Belirleyici Yeri ve İşlevi"
başlıklı bir konferans verdi. TTB
eski Genel Sekreteri Dr. Sezai
Berber’in kolaylaştırıcılığını üst-
lendiği konferansta, Prof. Dr.
Bahar Gökler gerek aile içinde
gerek toplumsal düzeyde yaşa-
nan travmaların aktarımında ço-
cukluk döneminin belirleyici
yeri ve önemi üzerinde durdu
ve yine travmaların çocukların
gelişimi üzerindeki dolaylı ve
dolaysız etkilerini anlattı.

Sevginin birleştirici gücü
çocuklara iyi gelir

1 Mayıs 1977 katliamından
Maraş katliamına, 12 Eylül’den
Cumartesi Annelerine, Sivas kat-
liamından Marmara depremine,
Soma maden faciasından 2015’te
Suruç ve 10 Ekim patlamalarına,
güneydoğudaki çatışmalardan
Aladağ Yurdu yangına, 15 Tem-
muz ve sonrasına, Türkiye’de
yakın tarihte yaşanan büyük
travmalara ve bunların kuşaklar
üzerindeki etkilerine değinen
Gökler, travmaların etkilerinin
sağaltılması için yapılabilecekleri
şöyle sıraladı: 

- İyi nesnelere olan bağlılık
ve bunları geri getirme arzusu

- Değerlere sahip çıkarak ya-
şamı birlikte oluşturma, birlikte
üretip çalışma 

- Ruhsal dayanıklılık ve sev-
ginin birleştirici gücü

Çocukların sosyal ve duygusal
ihtiyaçları önemlidir

Konferansın ardından, kolay-
laştırıcılığını TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman’ın üstlendiği panele
geçildi. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Di-
dem Öztop, “çocuklar ve hak-
ları” ile ilgili konuştu. Çocukları
yetiştirirken fiziksel ihtiyaçla-
rının öne çıktığını belirten Öztop,
oysa çocukların sosyal ve duy-
gusal ihtiyaçlarının da çok önem-
li olduğuna işaret etti. Hekim-
lerin, özel gereksinimi olan ço-
cukların savunuculuğunu üst-
lenmesi gerektiğini kaydeden
Öztop, özel gereksinimi olan
çocukların hakları ve bu hakların
kullanımı konusunda onların
bilgilendirilmesi gerektiğini söy-
ledi. 

Öztop, yoksulluk ve gelir da-
ğılımı eşitsizliğinin çocuklar
üzerindeki etkilerine de deği-
nerek, yoksulluğun en çok kız
çocuklarını etkilediğini, kız ço-
cuklarının ev içinde çocuk işçi
durumuna düştüklerini anlattı.
Öztop, “Çocuk haklarını talep
etmeli ve çocukların yararına
çalışmalıyız. Eylem stratejileri
oluşturmalı ve kamu politika-
larını çocukların yararına olacak
şekilde zorlamalıyız. Çocuk hak-

ları ile ilgili çalışan tüm kurum
ve kuruluşları desteklemeliyiz”
diyerek konuşmasını tamamladı. 

Aşı reddi çocuk ve
toplum sağlığı yönünden
tehdittir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ca-
vit Işık Yavuz, Türkiye’de son
7 yılda çocuklarına aşı yaptır-
mayan aile sayısının 183’ten 23
bine çıktığı bilgisini aktararak,
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)
2019 yılında toplum sağlığını

tehdit eden 10 neden arasında
“aşı kararsızlığını” saydığını ha-
tırlattı. 

“Aşı karşıtlarının kızamık aşısı
ile otizm arasındaki bir ilişkisi
olduğunu öne sürmesi aşı ka-
rarsızlığına yol açıyor” diyen
Yavuz, kızamık vakalarının dün-
ya genelinde artış gösterdiğini
ve bu artışta aşı reddi ve aşı ka-
rarsızlığının rol oynadığını söy-
ledi. Aşıyla önlenebilir hasta-
lıkları ilişkin, çeşitli yanlış al-
gıların hâkim olduğunu kayde-
den Yavuz, politikacıların söy-
lemlerinin, kültürel ve dinsel

algıların da aşı karşıtlığını bes-
lediğini ifade etti. Yavuz, aşı
reddinin ya da aşı kararsızlığının
bilimsel bir dayanağı olmadığını
belirterek, gerek çocuk sağlığı
gerekse toplum sağlığının ko-
runması için, ailelerin çocukla-
rına aşı yaptırması gerektiğinin
altını çizdi. 

Çocuk hakları
gözetilmiyor

Türkiye Barolar Birliği Çocuk
Hakları Komisyonu Başkanı Av.
Hatice Kaynak da, çocukların
en sık karşılaştıkları hak ihlalleri
ile çocuk haklarına ilişkin söz-
leşmeler ve uluslararası belgeler
hakkında bilgi verdi. Adalet sü-
recinin çocuk hakları gözetilerek
işletilemediğini belirten Kaynak,
Türkiye’de sadece 90 çocuk
mahkemesi olduğunu belirterek,
çocukların yetişkin mahkeme-
lerinde, yetişkinler gibi yargı-
landıklarına dikkat çekti.

Ceyhun Atuf Kansu 100 yaşında
Tıp Dünyası
ANKARA 

Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu'nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Türk Tabipleri Birliği ve
Kansu Ailesi tarafından düzenlenen konferans ve panelde “2019 Türkiye'sinde Hekimlerin Gözünden Çocukların Durumu” ele alındı. 



Türkiye toplumcu hekim ha-
reketinin öncülerinden, Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi eski Genel Sekreteri
Dr. Ata Soyer ölümünün 6. yı-
lında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlı-
ğı'nda 21 Mart 2019 tarihinde
gerçekleştirilen anma etkinliğine,
Soyer ailesi ile Ata Soyer’in
mücadele ve çalışma arkadaşları
katıldı.

Törende, Soyer ailesi, geçen
bu süre zarfında yanlarında ol-
dukları için TTB ve ATO’ya te-

şekkürlerini iletti.
Ata Soyer’in mücadele ve ça-

lışma arkadaşlarının da duygu-
larını ifade ettikleri törende ya-
pılan konuşmalarda, Ata So-

yer’in birleştirici ve bütünleştirici
yönüne vurgu yapıldı. Hem
TTB’nin örgütsel yapısına hem
hekimlere yönelik saldırıların
arttığı bugünlerde onun aklına

ve sağduyusuna duyulan ihtiyaç
dile getirilirken, Soyer’in çalışma
ve mücadele azminin bu süreçte
yaşanılanları anlama ve nasıl
bir araya gelinip mücadele edil-

mesi gerektiği konularında  yol
gösterici olduğu belirtildi. 

1980’lerde hastanelerin birer
fabrikaya hekimlerin ise işçiye
dönüşeceğini söyleyen Soyer’in
bu öngörüsünün şehir hastane-
lerinde gerçekleşmeye başladığı
kaydedildi.

Soyer’in sendikal yaşam ile
meslek örgütünü bir araya ge-
tirme konusunda Ankara’da bir
önder olduğu belirtilen konuş-
malarda Soyer’in üretkenliğine
de vurgu yapılarak, geride bu
kadar çok yayın bırakan bir in-
sanın kalıcılığını sürdürdüğü be-
lirtildi.
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Dr. Ata Soyer anıldı
Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, TTB Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer aramızdan ayrılışının
yıldönümünde, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Aile Hekimliği Kolu II. Aile
Hekimleri Buluşması 22-24 Şu-
bat 2019 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirildi. Türkiye’nin çe-
şitli illerinde görev yapan aile
hekimlerinin buluştuğu toplan-
tının sonuç bildirgesinde yer
alanlar özetle şöyle:  

Sağlıklı toplum, doğa, çevre,
yaşam: Toplumun ve insanların
sağlıklı olma ön koşulu, temiz
içme/kullanma suyuna ve ha-
vaya, iyi bir kanalizasyon sis-
temine, yaşanabilir konutlara ve
yollara, yeterli ve çeşitli besin
ihtiyaçlarının karşılanmasına
bağlıdır.

Kapsayıcı, korucuyu hekim-
liğin öncelendiği, kamu eliyle
sunulan sağlık hizmeti: Kronik
hastalık izlemleri, erişkin aşıla-
maları ve kanser taramaları bi-
rinci basamağın temel görevi
olmasına rağmen, mevcut  nü-
fusun fazlalığı, sevk zincirinin
kurulmamış olması, iş yükünün
her geçen gün mevzuatsız rapor
talepleri ve okul izlemleri gibi
yeni iş tanımlarıyla artmasıbu
görevi yerine getirmemiz önünde
ciddi bir engeldir. İyi işleyen

bir sevk zinciri, azaltılmış hasta
sayıları, performansa dayalı ol-
mayan güvenli ve güvenceli iş
ortamı gibi temel düzenlemeler
biran önce yaşama geçirilmesini
istiyoruz.

Eşit, ücretsiz sağlık hizmeti:
Ülkemizde, sağlık hizmetlerinin
ağırlıklı olarak sigorta temelli
SGK tarafından finanse edildi-
ğini, sağlık hizmeti bedelinin
yaklaşık dörtte üçünün (çalışan-
lardan alınan prim ve vergilerle)
hizmeti kullanan kişiler tarafın-
dan ödendiğini biliyoruz. Hü-
kümetin “sağlık alanında piya-
salaşma” tercihinin, birinci ba-
samak koruyucu sağlık hizmet-
lerinden uzaklaşmaya, tedavi
edici hizmetlerin ve buna bağlı
tıp endüstrisinin daha da büyü-
mesine, toplumun sağlık hiz-
metlerinden faydalanmak için
cepten daha fazla para ödemek
zorunda kalmasına ve böylece
eşitsizliklerin daha da büyüme-
sine neden olacağını düşünüyo-
ruz.

Performansa dayalı olmayan
ücret: Aile hekimlerinin ve diğer
birinci basamak sağlık çalışan-
larının özlük haklarındaki kı-
sıtlamalar da devam etmektedir.
Ücretli yıllık izin hakkı olmadığı
gibi, hastalık izinlerinde dahi

ücret kesintileri yapılmaktadır.
Ceza puan sistemi, içeriği, hu-
kuksuzluğu, istismara açık ve
birçok keyfi maddeleriyle sağlık
çalışanlarının başında Demok-
les’in kılıcı gibi sallanmaya de-
vam etmektedir. Kişi başı ödeme
sistemi nedeniyle mesleki de-
ğersizleşme, hasta ve idare bas-
kısı altında çalışma, hasta ve
yakınlarından her türlü şiddet
görme tehdidi gibi ağır koşullar
altında çalışmaya devam etmek-
tedir.

Sürekli mesleki eğitim: Birinci
basamak sağlık hizmetlerinde
halen çalışmakta olan pratisyen
hekimler için, programı, içeriği

tanımlanmış, standardize edil-
miş, süresi belirlenmiş bir geçiş
süreci eğitimine ihtiyaç olduğunu
düşünüyoruz. Aynı şekilde Aile
hekimliği uzmanlık eğitiminin
de, birinci basamağın ihtiyacına
uygun, temel ilke ve özelliklerin
yeniden değerlendirilerek, ül-
kemiz koşullarına göre baştan
aşağı programlanıp hayata ge-
çirilmesini istiyoruz.

Mezuniyet sonrası eğitim: Bi-
rinci basamak sağlık hizmeti
sunan hekimlere yönelik mezu-
niyet sonrası eğitim süreci, top-
lumun ve aile hekimlerinin ih-
tiyaçları, beklentileri ve talepleri
göz önünde bulundurularak üni-

versiteler, bilimsel dernekler ve
meslek örgütü ile işbirliği halinde
hazırlanmalı, eğitimler ülke ve
dünya koşullarına ve değişik-
liklerine uyum sağlayacak, bilgi
ve beceri kazandıracak en güncel
konuları içermelidir.

Dayatmalara karşı mücadele
sürecek: Aile hekimleri ve birinci
basamak sağlık çalışanları olarak
bizlere dayatılan her türlü keyfi
uygulamaya karşı “Cumartesi
fazla çalışma” dayatmalarında
gösterdiğimiz karşı duruşu ve
mücadeleyi bundan sonra da
kararlıkla sürdüreceğimizi bir
kez daha buradan ilan ediyo-
ruz.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Aile hekimleri Antalya’da buluştu

TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından düzenlenen II. Aile Hekimliği Buluşması
Antalya’da gerçekleştirildi: Birinci basamak sağlık hizmetleri kamu eliyle
sunulmalı, koruyucu hekimlik öncelenmelidir!

Tıp Dünyası
ANKARA 



Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi
YÜZ YILLIK BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!

Bundan yüz yıl önce, 14 Mart 1919’da İstanbul’da
tıbbiyeliler Osmanlı’da modern tıp eğitiminin baş-
langıcını, Tıphane-i Amire’nin 92. kuruluş yıldö-
nümünü kutlamak için  bir toplantı düzenleyerek
emperyalist işgale karşı tepkilerini dile getirmiş-
lerdi.

Tıbbiyelilerin bu mücadelenin meşalesini ilk ya-
kanlardan olmaları tesadüf değildi. İstibdat Rejimine
karşı mücadelenin ilk tohumları da Tıbbiyede
atılmış, nitekim bu nedenle II. Abdülhamit tarafından
Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’ndan Asya yakasına
“taşınmış”tı. Buna rağmen “Hürriyet, Müsavat,
Adalet, Uhuvvet!” (Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Kar-
deşlik!) sloganlarıyla ilan edilen II. Meşrutiyet’in
de en ön saflarında tıbbiyeliler yer almışlardı.

O günlerden bu yana bu ülkede hekimler her
zaman ülke sorunlarına duyarlı; her zaman bilimden,
aydınlanmadan, laiklikten; her zaman bağımsızlıktan,
barıştan ve özgürlükten yana oldular.

Hiçbir şeye sessiz kalmadılar. Bulaşıcı hastalıklara
karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa oldular. Do-
ğanın talanına, nükleer belasına karşı durdular. Her
zaman iyi hekimlik ve insan haklarından yana
oldular. Savaşların halk sağlığı sorunu olduğunu
söylemekten, etik ve deontolojik değerleri koru-
maktan vazgeçmediler. Sağlıkta yaşanan sorun ve
yetersizliklerin ülkedeki yönetim anlayışından, ön-
celiklerinden, tercihlerinden ayrı düşünülemeyeceğini
savundular. 

Köklerimiz ise çok daha derindedir.
Tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hipokrates’ten,

Bergama’lı Galenos’dan bu yana burada, bu top-
raklardayız.

Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu
üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar
süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı
birikimimizle insanlara hizmet veriyoruz.

Senenin 365 günü icap nöbetçisi bir uzman hekim,
sabaha kadar ameliyat yapan bir cerrah, yılda
binlerce hasta muayene eden bir dahiliyeci, hayata
anne karnından itibaren eşlik eden bir nisaiyeci,
yitirdiği hastasının ardından “Kızamık ağıdı” yakan
bir çocuk doktoru, ömrü narkoz koklamakla geçen
bir anestezist, her ambulans sesinde yerinden fırlayan
bir acilci, petri kutuları arasında bir mikrobiyolog,
formaldehit kokuları arasında bir patolog, her türlü
hastalıkla tek başına başa çıkmaya çalışan bir
kasaba doktoru, kimselerin gitmek istemediği bir
köy sağlık ocağında yalnız başına bir genel pratisyen,
yirmi dört saat uykusuz geçen nöbet ertesinde vizite
hazırlanan bir asistan, aile sağlığı birimine hapse-
dilmiş bir aile hekimi,   meslek hayatının başlangı-
cında güvenlik soruşturmasına takılan bir genç

hekim, KHK’yla anabilim dalından ve öğrencile-
rinden koparılmış bir akademisyen, işte ve evde
çifte mesai yükünü taşıyan bir kadın hekim.

Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme
insanın en çıplak hallerine şahitlik ediyor, en çaresiz
anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü, ça-
resizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mü-
cadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için çalışıyo-
ruz.

Yılda 720 milyon muayene, 14 milyon yatan
hasta, 5 milyon ameliyat, 1,3 milyon doğum ger-
çekleştiriyoruz.

Saatlerdir sancılar içinde kıvranan bir hastanın
rahatlaması, dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin
ağlaması, günlerdir ateşler içinde yanan bir çocuğun
gülümsemesi,  yirmi dört saattir komadaki bir has-
tanın gözlerini açması, yaşlı bir teyzenin, amcanın
avucumuza bıraktığı şükran dokunuşu, kaza ma-
hallinden hastaneye yetiştirdiğimiz acil vakanın
yaşama tutunması,  en yorgun anımızda bile ayakta
kalmamıza, her şeye yeniden başlamamıza yetiyor.

Bizi asıl yoranlar; mesleğimizin itibarsızlaştırılması,
emeğimizin ucuzlatılması, kötü çalışma ortamları,
ağır çalışma koşulları, parça başı işleme dayalı üc-
retlendirme, piyasanın vahşi koşullarına terk edilen,
ticarileşmiş sağlık hizmetleri, kışkırtılmış talep,
kışkırtılmış şiddet ve sevgisiz, hürmetsiz, değer
bilmez sağlık yöneticileri.

Yüz yıl önceki tıbbiyeliler, kökleri 19. Yüzyılın
ortalarına dayanan örgütlenme bilincine sahiptiler
ve işgale karşı tepkilerini Tıp Fakültesi Talebe Ce-
miyeti’nin öncülüğünde gerçekleştirmişlerdi.

Bizler de kökleri 1929’da Etıbba Odaları ile
atılan 90 yıllık tabip odalarımız ve Türk Tabipleri
Birliği’nin öncülüğünde, yüz yıl önce olduğu gibi
bugün de ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize
sahip çıkıyoruz.

Mesleki itibarımızı korumanın, haklarımızı sa-
vunmanın, sorunlarımızın çözümünün ancak ve
ancak meslek örgütümüzle ve örgütlü mücadelemizle
olacağını biliyoruz.

Asla ve kat’a yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmu-
yoruz!

Geçmişimizden aldığımız güçle ve geleceğe olan
inancımızla mücadeleye devam!  
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