
Şehir merkezindeki 3 hastanenin
kapatılmasına, 1 hastanenin de
küçültülmesine neden olan Bursa Şehir
Hastanesi, şehrin 20 kilometre dışına
açıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü,
Bursa Tabip Odası’nın şehir
hastanesiyle ilgili kira ve hizmet bedeli,
25 yıl boyunca ne kadar ödeme
yapılacağı yönündeki 
sorularına yanıt vermedi. 

Bursa Şehir Hastanesi
ile ilgili bilgiler 
neden saklanıyor?
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Ankara Tabip Odası’nın açtığı dava
sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi
emsal değeri taşıyan bir karar vererek
5371 Sayılı Yasa öncesi tıp
fakültesinden mezun olmuş kişilerin
hekimlik mesleğini icra 
edebileceğini dile getirdi. 6

Mecburi hizmet, mesleği
yapmaya engel değil!

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi 
Dr. Ali Özyurt’un ikinci kitabı “Umuduna
Yaşamak” yayımlandı. Kitabın geliri,
İstanbul Tabip Odası’nca tıp fakültesi
öğrencilerine burs sağlamak 
amacıyla oluşturulan fona aktarılacak. 
“Umuduna Yaşamak”ın hikâyesini 
Dr. Ali Özyurt Tıp Dünyası’na anlattı.

TTB Büyük
Kongresi’nden ortak
açıklama: 
“Adaletsizlik ve
hukuksuzluğu, tabip
odalarımız,
meslektaşlarımız ve
mücadele dostlarımızın
birleşik gücüyle ve
TTB’nin mücadeleci
niteliği ve değerleriyle
durduracağız.”

“örgütlü emek, sağlıklı toplum” Sayı: 245     Temmuz-Ağustos 2019www.ttb.org.tr

gündem...

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

(Satılan, paylaşılan, çalınan) Kişisel
sağlık verileri nasıl korunacak?

4
Mahkeme Bakırköy Şehir
Hastanesi projesine ‘dur’ dedi

4
Numune Hastanesi için
Koruma Kurulu'na 
dava açılıyor
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Tıp öğrencileri davasında
beraat kararı

13
İptal edilen geçici görevlerde
döner sermaye ödenecek

15
Türkiye’de insanlar 
kirli hava soluyor
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Güvenlik soruşturması raporu
kamu görevine engel
oluşturmaz

2
Toplum ve Hekim’den
“Kapitalizmin Krizinde 
Kadın ve Sağlık” sayısı

TTB, yeni yönetmeliği, Sağlık
Bakanlığı’nın bütün hasta bilgilerini
kendi bünyesindeki merkezi sistemde
toplama çabasının bir halkası 
olarak değerlendirdi. 

Kişi bilgilerinin
paylaşılması gerekmiyor

12

Toplum üzerindeki
etkimizin büyüklüğü,
topluma verdiğimiz

önemdendir
11

Tababet için adalet
Türk Tabipleri Birliği’nin 70. Büyük Kongresi, yöneticilerinin hapis cezasına çarptırıldığı bir
dönemde, “Tababet İçin Adalet” ana teması ve talebiyle gerçekleştirildi. Seçimsiz (ara) kongre
olmasına karşın geniş katılımla gerçekleşen kongreye, tabip odaları yöneticileri ve hekimlerin yanı
sıra meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri destek verdi.
Kongrede, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barıştan; iyi hekimlikten vazgeçmeyeceğiz” vurgusu
tekrarlandı. 7, 8, 9

10

Adalet
herkesin
ihtiyacıdır!

Tek dileğim genç aktivistler
tarafından okunması

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında
Yönetmelik yayımlandı

13

Türkiye’de kadın hekimlerin yüzde 65’i, meslektaşları,
üstleri ya da hastaları tarafından ayrımcılığa uğruyor.
Dr. Selma Güngör: “Tıp kadınlaşıyor, kadınlar
erkeklerin belirlediği koşullarda çalışıyor” 14, 15

Kadın hekimler
ayrımcılığa uğruyor

İzmir’de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı protesto
etmek amacıyla iş bırakan Antalyalı hekim ve sağlık
çalışanları hakkında Antalya Sağlık Müdürlüğü’nün
soruşturma açması, Antalya’da düzenlenen basın
açıklaması ile protesto edildi. 16

Baskılar, soruşturmalar
bizi yıldıramaz! 
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Güvenlik soruşturması raporu
gerekçe gösterilerek Devlet Hiz-
meti Yükümlülüğü (DHY) ata-
ması reddedilen hekimin duru-
muyla ilgili olarak açılan davada,
İzmir Bölge İdare Mahkemesi ta-
rafından yürütmeyi durdurma ka-
rarı verildi. Kararda, istihbari ni-
telikteki bilgilerin kamu görevine
engel oluşturmayacağı belirtildi. 

İzmir’de DHY ataması işlemi
Sağlık Bakanlığı tarafından oluş-
turulan komisyon tarafından gü-
venlik soruşturması raporu ge-
rekçe gösterilerek reddedilen he-
kim yargı yoluna başvurdu. İzmir
Tabip Odası’nın hukuksal destek
vererek takip ettiği davada, yü-
rütmenin durdurulması kararının
ardından hekimin önümüzdeki
günlerde atandığı hastanedeki
görevine başlayabileceği belirtil-
di.

Kararın gerekçesinde şunlara
yer verdi: 

- İstihbari bilgi notu varlığı,
tek başına güvenlik soruşturması
ve arşiv araştırmasının olumsuz
sonuçlanmasını haklı kılacak hu-

kuki bir neden oluşturmaz. 
- Ulaşılan bilgi ve kanaatin, so-

mut, güvenilir, teyit edilebilir ni-
telikte olması; tahmine, tasavvura
ve ön yargıya dayalı olmaması,
kanaatin mümkün olduğunca fark-
lı bilgi ve delillerle desteklenmesi,
inceleme ve değerlendirmenin
denetlenebilir olması gerekir. 

- Aksi takdirde, hakkında mah-
keme kararı, açılmış bir soruş-
turma ve kovuşturma, yapılmış
herhangi bir işlem bulunmayan
bazı kişilerin soyut ve gerçek dışı
ithamlarla terör örgütleri ile irti-
batlı oldukları belirtilerek önemli
hak kayıplarına uğrayacaktır.

- İstihbari nitelikteki bilginin,
somut bilgi ve belgelerle destek-
lenmediği sürece hakkında bilgi
verilen kişinin bir örgütün üyesi
veya sempatizanı olduğunu veya
yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü
ideolojik görüş veya eylem içinde
olduğunu kanıtlayan hukuken ge-
çerli bir belge olarak kabulüne
imkân bulunmamaktadır.

- Davacı hakkındaki istihbari
nitelikteki bilgi notu esas alınarak
tesis edilen dava konusu işlemde
hukuka uygunluk bulunmamak-
tadır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES), sağlık çalışanlarının KHK’ler ve gü-
venlik soruşturmaları nedeniyle uğradıkları
hak gasplarının sonlandırılmasını istedi.
TTB ve SES tarafından 1 Temmuz 2019 ta-
rihinde düzenlenen basın toplantısına TTB
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, SES Eş Genel Başkanı Gönül
Erden, TTB Asistan ve Genç Uzman He-
kimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr.
Haydar Can Dokuyan'ın katıldı, Ankara

Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut
ve milletvekilleri Dr. Semra Güzel, Dr.
Necdet İpekyüz ile Dr. Servet Ünsal da
destek verdiler. Dr. Haydar Can Dokuyan’ın
okuduğu basın açıklamasında, OHAL
KHK’ları ve hukuksal hiçbir gerekçe, kanıta
dayanmayan, tutarlılık içermeyen güvenlik
soruşturmaları ile üç yılı aşkın süredir sağlık
çalışanlarının hayatlarının karartıldığına
dikkat çekilerek, TTB ve SES’in bu hu-
kuksuzluğa ve haksızlığa yönelik mücade-
lesinin süreceği vurgulandı.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Güvenlik soruşturması raporu kamu
görevine engel oluşturmaz

Sağlık çalışanlarının KHK’ler ve 
güvenlik soruşturmaları nedeniyle 
uğradıkları hak gaspları sonlandırılmalıdır

İzmir Tabip Odası’nın açtığı davada, istihbari bilgilerle oluşturulan güvenlik soruşturması raporunun kamu görevine atanmaya engel teşkil
etmeyeceğine karar verildi. 

İzmir Tabip Odası’nın açtığı davada karar: 

TTB yayınlarından Toplum ve Hekim
Dergisi’nin “Kapitalizmin Krizinde Kadın
ve Sağlık” başlıklı yeni sayısı yayımlan-
dı.

Dosya editörlüğü Doç. Dr. Aslı Davas
ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen

tarafından yapılan Kapitalizmin Krizinde
Kadın ve Sağlık başlıklı dosya 2019 yılının
üçüncü sayısı olarak yayımlandı.  Dosyada
konuyu çeşitli yönleriyle ele alan on yazı
bulunuyor. Dosya editörleri, ekonomik
krizin kadınların bir araya gelip hem ser-
mayeye hem de ataerkiye karşı mücadele
etmesi için de bir zemin yarattığını ve bu
kapsamda da birlikte mücadele ederken

geçmiş tecrübelerden faydalanılacak ve
ekonomik krizin kadınlara etkilerini farklı
yönleriyle tartışan bir sayı hazırladıklarını
belirtiyorlar.

Toplum ve Hekimin bu yeni sayısındaki
yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine
Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşı-
labiliyor 

(http://www.ttb.org.tr/thnew/).

Tıp Dünyası 
ANKARA

Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı
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gündem...
Ülkemiz, tarihinin en büyük ve en

önemli krizlerinden birini yaşıyor. En-
flasyon, pahalılık, döviz artışı, işsizlik
gibi parametreler üzerinden görünürlük
kazanan kriz, aslında sadece ekonomik
değil, siyasal sosyal, kültürel krizlere,
daha doğrusu toplumsal bir krize dönüş-
müş durumda. 

Doğal olarak sağlık ortamı ve biz he-
kimler de bu kriz ortamından etkileni-
yoruz. Mesleğimizi her açıdan kırılgan
bir iklimde yaşama geçirmeye çalışıyo-
ruz.

Her meslekte olduğu gibi, çalıştığı sağ-
lık kurumu iflas eden, haklarını alamayan
ve işsiz kalan hekimler var. Bu enflas-
yonist ortamda yandaş sendikaların da
katkısıyla yüzde beşlik maaş zamları ile
gelirini koruma kaygısı taşıyan kamudaki
hekimler var. 

KHK’larla ihraç edilmiş ya da Güvenlik
Soruşturması bahanesiyle hiçbir hukuki,
adli süreç işletilmeden mağdur edilen,
işsiz bırakılan, eğitim hakları ellerinden
alınan, işyeri hekimliği sertifikaları bile
verilmeyen ve bu nedenlerle ekonomik
krizi siyasal krizle çok daha ağır yaşayan
hekimler, sağlık çalışanları ve yakınları
var. 

Sağlıkta şiddetin ölümcül haliyle baş
etmekte zorlanan bizler ve anlamlı, sonuç
alıcı hiçbir adım atmayan bir iktidar ve
Sağlık bakanlığı var.

Bilimi aklı dışlayan, hurafelere ve dine
dayalı bilgileri günlük sağlık uygulama-
larına taşıyan; hacamattan, sülüğe, kürtaj
karşıtlığından, aşı düşmanlığına kadar
sağlık hizmetinin her alanında dinsel ge-
riciliği hakim kılma çabası var.

Bütünüyle piyasa koşullarına terk edil-
miş bu sağlık ortamında zaten can çekişen
tıp eğitimini, uzmanlık eğitimini ve me-
zuniyet sonrası sürekli eğitim faaliyetlerini
yandaş kadrolaşma adına ölüme terk
eden Üniversiteler, YÖK ve bu kurumları
bu hale getiren bir iktidar var.

MRHS ile baskılanmış, hastaların ih-
tiyaçlarından çok performans kriterleri
üzerinden şekillenen kamu sağlık hiz-
metlerini geriye dönüşsüz olarak kamunun
ihtiyaçlarından koparan; hekimleri, sağlık
çalışanlarını mağdur eden ve yurttaşların
sağlık hakkını milyar dolarlık ipotekler
altına alan “Şehir Hastaneleri” balonu
var. 

Birinci basamakta hizmeti sırtlanan
hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerini kar-
şılayarak, gerçek bir koruyucu hekimlik
uygulaması yapmak yerine, seçimlerde
oya devşirilmek için kullanılan “Aile he-
kimliği Sistemi” var.

Ülkedeki diğer olumsuzluklara olduğu
gibi sağlık ve hekimlik ortamındaki tüm
bu olumsuz gelişmelere ses çıkaran, itiraz
edenlere karşı pervasızca kullanılan polis
şiddeti ve hukukun en temek kurallarını,
teamüllerini ve içtihatlarını yok sayan
iktidar yandaşı bir yargı sistemimiz var.
TTB yöneticilerine hapis
cezasının dünyada örneği yok

TTB adına yaptığı basın açıklamala-
rından dolayı 20 ay hapis cezasına çarp-
tırılmış bir TTB başkanıyım.  Bu durum
ülkemiz tarihinde ilk kez yaşanıyor. Dün-
yada da benzer bir örnek olduğunu tespit
edemedik. 

Kuşkusuz hiç kimse ve doğal olarak
TTB Başkan ve Merkez Konsey üyeleri
de suç işleme özgürlüğüne sahip değil
ve cezadan azade olmaları gerektiğini
savunmuyoruz. 

Ancak, 1 Eylül Dünya Barış gününde
“Hekimlerin barıştan yana tutum alması
gerektiğini” savunan bir açıklamanın ve
sonrasında yapılan “Savaş Bir Halk Sağ-
lığı Sorunudur” açıklamasının TTB MK
tarafından yapılmasını hapis ile cezalan-
dıracak ne bir ceza ne de bir anayasa
maddesi mevcut değil. Yargıtay içtihatları,
AHİM kararları ve hepsinden önemlisi
hekimliğin evrensel prensipleri bu yar-
gılama ve cezalandırmayı haksız, hu-
kuksuz ve keyfi bir yargılama haline ge-
tiriyor. 

Zaten ülkemizin yakın tarihinde ya-
şanmış bütün dönemlere baktığımızda
ne Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, ne
onar yıllık darbe dönemlerinde hekim
örgütleri, meslek kuruluşları için böyle
bir cezalandırma örneğine rastlanmıyor.

Türk Tabipleri Birliği bahsettiğim darbe
dönemleri başta olmak üzere defalarca
yargılandı, sadece idama karşı çıktığı
zamanlarda olduğu gibi tarihi davalar
değildi hepsi. Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı’na karşı çıktığı dönemlerindeki
“Görev eylemleri”, GSS kandırmacasına
karşı “herkese sağlık güvenli gelecek”
talebiyle yaptığı etkinlikleri, GEZİ dire-
nişindeki yaralılara sağlık hizmeti sun-
maktaki kararlılığı da suçlandı ve davalar
açıldı. Ama tüm bu ve benzeri çabalarımız
evrensel hekimlik değerleri açısından
tartışmasız haklı ve ertelenemez görevler
olarak görüldüğü için cezalandırma ile,
hapisle sonuçlanmadı. Ancak, bugün
2019 Türkiye’sinde ben ve benimle bir-
likte bir önceki dönem TTB Merkez
Konsey görevini yürüten 10 hekim ar-
kadaşım 20 aydan 3 yıl 3 ay’a kadar sü-
relerde hapis cezaları almış durumdayız.
Kuşkusuz üst mahkeme itirazlarını yaptık.

Ama sonuç ne olursa olsun bizler, ne
yaptığımız açıklamaların suç ne de TTB
Merkez Konseyinin utanılacak bir şey
yaptığını düşünmüyoruz. Yaptığımız açık-
lamalarla da, aldığımız tutumlarla da
TTB’nin on yıllardır yaptığı bütün açık-
lama ve tutumlarla olduğu gibi sadece
gurur duyuyoruz.
Adalete her zamankinden daha
fazla ihtiyacımız var

İşte bu nedenle, iyi hekimlik yapabilmek
için, tababeti tüm değerleri ile yaşama
geçirebilmek için Adalete her zaman-
kinden daha fazla ihtiyacımız var. 

Bu ihtiyaç ülkemizdeki hekimlere ge-
lecekte ülkemizde sağlık hizmetini sür-
dürecek genç meslektaşlarımıza iyi he-
kimlik değerlerini taşıyabilmemiz için
yaşamsal boyutta. Aynı zamanda tüm bu
yargılama dönemlerinde bizleri yalnız
bırakmayan başta “Dünya Tabipler Bir-
liği” ve “Avrupa Doktorları Daimi Ko-
mitesi ”olmak üzere uluslararası daya-
nışma gösteren dünyanın dört bir yanına
da anlatmak zorundayız. 

Dünya Tabipler Birliği’nin 65. Genel
Kurulu’nda ( 1969)  Uruguay’da kabul
edilen metinde ulusal tabip birlikleri
şöyle tarif ediliyor: 

“Ulusal tabip birlikleri ülkelerinde he-
kimlerin temsilcisi olarak hareket etmek,
kimi durumlarda bir sendika veya dü-
zenleyici organ, ancak aynı zamanda bir
meslek kuruluşu olarak hekimler adına
diğer taraflarla görüşmeler yapmak üzere
kurulan, halk sağlığı ve refahıyla ilgili
tıp doktorlarının uzmanlık birikimini
temsil eden kurumlardır.” 

Bu görevimizden şüpheniz yok her-
halde, değil mi? Aynen şöyle devam edi-
yor: 

“Bu kuruluşlar genellikle halk sağlığı
alanında olmak üzere üyeleri adına kam-
panyalar başlatabilirler veya tanıtım, sa-
vunu çalışmaları yürütebilirler. Bu sözü
edilen çalışmalar bunları muhalif politika
olarak gören hükûmetler tarafından her
zaman hoş karşılanmayabilir.” 

Devamı da var: 
“Dünya Tabipler Birliği bu tür tanıtım

çalışmaları nedeniyle kimi hükûmetlerin,
kendilerinin belirledikleri temsilcileri
yetkili organlara atayarak hekim kuru-
luşlarını susturmaya, verilecek mesajları
kendilerinin hoş görebilecekleri mesajlara
dönüştürmeye teşebbüs ettiklerinin far-
kındadır. 

Etik ilkelerimizden biri, hastalarımızın,
başka bir deyişle toplumun sağlığını ge-
liştirmek ve savunmaktır. “Halk Sağlı-
ğının” bir tanımı da budur ve hiç kuşkusuz

temel önemdedir; çünkü yaraları ve has-
talıkları tedavi etmek bir yanda dururken
bu gibi durumların baştan önlenmesi
hangi kademede olursa olsun elbette çok
daha iyisidir. 

TTB’nin toplum üzerindeki
etkisi

Türk Tabipleri Birliği’nin daha önce
olduğu gibi haklılığı ortaya çıkacaktır.
Türk Tabipleri Birliği’nin analizleri, ön-
görüleri her zaman doğru çıkmıştır. Bu-
rada da zaten tartışacak bir nokta yok-
tur.

Bizleri 20 ay ve daha fazlası hapis ile
cezalandıran mahkeme kararının gerek-
çesinde “ TTB’nin ve hekimlerin toplum
üzerindeki etkisinin büyüklüğünü” suçun
asli unsuru olarak sayıyor. Tüm bu mantık
dışı yargılamanın tek mantıklı ve anlamlı
cümlesi belki budur. Evet, biz hekimlerin
ve onlarca yıllık mücadelesiyle TTB’nin
toplum üzerindeki etkisi büyüktür. Bu
etkinin toplum yararına kullanılması,
herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir ücretsiz
sağlık hakkının savunulması aynı zamanda
bizlere yüklenen toplumsal bir sorumlu-
luktur. Bu etkimizi savaşa karşı barışı
savunmaya, yoksulların beslenmesinden
ısınmasına kadar sağlığını olumsuz et-
kileyen koşulların iyileştirilmesinden,
hekimler de dâhil tüm emekçilerin ücret
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine
kadar her zaman mağdurdan, her zaman
iyi hekimlikten yana kullanmak zorun-
dayız.

Ant içtik. Vicdan, iyi hekimlik değerleri
dedik. Tehdit ediliyor bile olsak, tıbbi
bilgimizi insan haklarını çiğnemek için
kullanmayacağımıza yemin ettik. Ya-
şamdan ve yaşatmaktan yana olan biz
hekimler, ağacımıza, toprağımıza, or-
manlarımıza, kentimize, mesleğimize ve
halkın sağlığına sahip çıkmaya devam
edeceğiz.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...
Kapansın el kapıları, bir daha
açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu davet bizim....

Not: TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Sinan Adıyaman’ın, TTB 70. Büyük
Kongresi’nde yaptığı konuşma.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Toplum üzerindeki etkimizin büyüklüğü,
topluma verdiğimiz önemdendir
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Mahkemesi'ne açılan imar planı deği-
şikliğine ilişkin davada karar çıktı. Mah-
keme, 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
Değişikliğini iptal etti. Mahkeme, yeni
planda kamu yararı görmeyerek planlama
ilkelerine de uyulmadığını tespit etti.
1 milyon metrekarelik dev arazi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi'nin de içinde yer aldığı geniş
arazi uzun bir süredir imar değişiklikleri
ile gündeme geliyor. İçerisinde Bakırköy
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları
Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü ve Bakırköy Kadın
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor.
Çevresinde de önemli spor tesislerinin
olduğu havalimanı yolu üzerinde bulunan
1 milyon metrekare büyüklüğünde alana
değer biçilemiyor.
Bakırköylüler 30 bin imza
toplamıştı

Bakırköylüler hastanenin imara açıl-
maması için 30 bin imza toplayarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletmiş,
İBB'li Bakırköy Belediye Meclis Üyesi
Ali Rıza Akyüz'de İBB kürsüsünden
imar planlarına itiraz etmişti.

İstanbul 6.İdare Mahkemesi'nde görülen
davada karar çıktı. Mahkeme, “Planlarda
kamu yararına, şehircilik ve planlama
ilkelerine uyarlık görülmemiştir” diyerek,
uygulanması halinde telafisi güç zararlar
doğurabilecek nitelikte olduğu belirtildi
ve imar plan değişikliği iptal edildi.
Trafik yoğunluğu artar

Mahkeme heyetinin oy birliği ile iptal
ettiği kararda, “Dava konusu planda böy-
lesi büyük bir sağlık tesisinin insan ve
araç sirkülasyonunun yaratacağı trafik
büyüklüğünün plan raporu ve plan hü-
kümlerinde açıklanmamış olduğu dola-
yısıyla söz konusu plan değişikliğinin
gerek parsel gerekse plan bütünlüğü açı-

sından değerlendirildiğinde planlama
teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından
belirsizlikler ve eksiklikler içermektedir”
ifadelerine yer verildi.

Raporda, sağlık tesisinin yaratacağı
trafik çekiminin planlarda gösterilen ka-
rayolu ulaşım sistemi ile karşılanabileceği
konusunda ciddi şüpheler oluştuğu be-
lirtildi. Raporda, hastane için yapılan
planlamanın şehircilik ilkeleri ve kentin
arazi kullanımı için uygun olmadığı,
kamu kaynaklarının 6428 sayılı kanunda
belirtilen yapım şeklinden bağımsız
olarak kamuya ait taşınmaz açısından
etkin ve verimli şekilde kullanılmadığı
anlaşıldığından dava konusu planlarda
kamu yararına, şehircilik ve planlama

ilkelerine uyarlık görülmemiştir” denil-
di.
“Mahkeme kararı büyük
kazanım”

Konu ile ilgili görüştüğümüz Bakırköy
Kent Savunması (BKS) Sözcüsü Dr. İlk-
nur Türkoğlu projenin yeşil alanları yok
sayan bir talan projesi olduğunu ve iptal
edilmesinin büyük bir kazanım olduğunu
belirterek, “2017 yılının Nisan ayında
arazi ile ilgili imar planlarında değişiklik
yapıldı. O günden beri BKS olarak, imza
kampanyaları düzenledik, basın açıkla-
maları yaparak konuyu gündemde tut-
maya çalıştık. Birkaç ay önce de imar
planlarında değişikliğe gidilmişti bugün
ise tamamen iptal edildi. Bu bölgenin
korunması açısından büyük bir kaza-
nımdır” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, alanın 1 milyon metrekare
büyüklüğünde olduğunu belirterek, “İçe-
risinde tarihi kalıntılar, sit alanları, anıt
ağaçlar olan bu bölgede yapılaşma be-
raberinde büyük bir yoğunluğu da geti-
recek. Raporda, iptal etme gerekçesi ola-
rak buna da yer verilmiş. Biz de BKS
olarak artık alanın yeşillendirilmesi için
çalışacağız, orada bir orman oluşturmayı
planlıyoruz” dedi. (Sibel Gülersöyler-
27 Haziran 2019-Sözcü Gazetesi)

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin
açılışı için kapatılan Numune Hastanesi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü tarafından “korunmaya değer
bulunmadığı” gerekçesi ile koruma altına
alınmadı.  Hastanemi Kapatma Platformu
bileşenleri, 1881 yılında kurulan Numune
Hastanesi’nin korunma altına alınma-
masını mahkemeye taşımaya hazırlan-
dığını açıkladı.

Hastanemi Kapatma Platformu bile-
şenleri, Mimarlar Odası toplantı salo-
nunda 03 Temmuz 2019 Çarşamba günü
basın toplantısı düzenledi. Bileşenler
adına açıklama yapan Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş

Candan, şunları söyledi:
“Bir mimar koruma kuruluna başvu-

rarak, Numune Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi, Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk
Sağlığı Hastanesi, Zekai Tahir Burak
Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’nin koruma altına alınmasını istedi.
Fakat kurul bu hastaneleri ‘korunmaya

değer bulmadığı’ gerekçesi ile koruma
altına almadı. Bu tarihi binaların tescil
edilmemesi yıkılacağı anlamına geliyor.
Bizler buna izin vermeyeceğiz. Bu kararın
iptal edilmesi için meslek odaları ile
birlikte yargıya başvuracağız.“

Tezcan Candan Ankara Sıhhiye böl-
gesinde sağlık sit alanı kurulmasını da

önerdi.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

Başkanı Dr. Vedat Bulut ise kapatılan
Numune, Yüksek İhtisas ve Atatürk Has-
tanesi’nin Ankara Üniversitesi İbni Sina
Hastanesi’ne tahsis edilmesi gerektiğini
belirterek, şunları söyledi:

“Numune Hastanesi tekrar revize edi-
lerek ve bölgesinde bulunan diğer sağlık
kurumlarına entegre edilerek çok güzel
bir sağlık tesisi haline getirilebilir. Ankara
Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne ka-
tılabilir. Ankara Üniversitesi burayı alırsa
kendi tarihi kuruluş hafızasına da sahip
çıkmış olur. Yine Yüksek İhtisas Hastanesi
Türkiye’de açık kalp ameliyatlarını mi-
henk taşı olmuş bir kurumdur. Bu bileş-
keleri Ankara Üniversitesi ve Hacettepe
Üniversitesi alabilir ve sağlık hizmetine
devam edebilir.”

Mahkeme Bakırköy Şehir Hastanesi projesine ‘dur’ dedi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu araziye yapılması planlanan şehir hastanesi ve sosyal tesise İstanbul 6. İdare
Mahkemesi 'dur' dedi. Bölgedeki yapılaşmanın önünü açacak proje ile ilgili kamu yararı görmeyen mahkeme, planlama ilkelerine de
uyulmadığını tespit etti.

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Numune Hastanesi için Koruma Kurulu'na dava açılıyor
Hastanemi Kapatma Platformu, Bilkent Hastanesi’nin açılışı için kapatılan Numune Hastanesi binasının Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından korunmaya değer bulunmamasına karşı dava açmaya hazırlanıyor.
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Kamu-özel ortaklığı projesi
ve “yap-kirala-devret” modeliyle
9 Mayıs 2015’te temeli atılan
Bursa Şehir Hastanesi, 16 Tem-
muz 2019 tarihinde şehrin 20
kilometre dışına açıldı. Çevre-
sinde kente ilişkin herhangi bir
yerleşim alanı ve mekân bulun-
mayan Bursa Şehir (Dışı) Has-
tanesi açılırken, şehir merke-
zindeki Bursa Devlet Hastanesi,
Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs
Hastalıkları Hastanesi ve Zü-
beyde Hanım Doğumevi kapa-
tıldı. Ali Osman Sönmez On-
koloji Hastanesi de küçültülerek,
birçok hizmeti sunamaz hale
getirildi.

Toplam 399,5 milyon ABD
Doları yatırım maliyeti olduğu
açıklanan 1355 yataklı Bursa
Şehir Hastanesi hakkındaki bil-
giler sınırlı. Şartnamesi ve ihale
belgeleri “ticari sır” gerekçesiyle
kamuoyuna açıklanmıyor. Bursa
İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Ta-
bip Odası’nın şehir hastanesiyle
ilgili kira ve hizmet bedeli, 25
yıl boyunca ne kadar ödeme ya-
pılacağı yönündeki sorularına
yanıt vermedi. Bursa Tabip Oda-
sı ve Türk Tabipleri Birliği ko-
nuyu basın toplantılarıyla gün-
deme getirdiler.

Basın toplantılarında, 2019
yılı rakamlarıyla yıllık 350 mil-
yon liranın üzerinde kira ve hiz-
met bedeli ödemesi yapılacağı
tahmin edilen Bursa Şehir Has-
tanesi’nin yalnızca bir yıllık ki-

rasıyla 600 yataklı bir hastanenin
anahtar teslimi yaptırılabildiği
vurgulanarak, Bursa Şehir Has-
tanesi’nin yüksek maliyeti ve
genel durumu ile ilgili şunlara
dikkat çekildi: 

• Kapatılan Bursa Devlet Has-
tanesi’nin acil servisi, yoğun
bakımları ve hasta odaları için
geçmiş yıllarda halktan milyon-
larca TL bağış toplanmıştır. Top-
lanan bağışlarla yenilenen has-
tane kapatılmış, kaderine terk
edilmiştir.

• Kapatılan Bursa Devlet Has-
tanesi’nin hemen yanına bağışla
yaptırılan ve sonradan Sağlık
Bakanlığı bütçesinden büyük
harcamalarla desteklenerek on-
koloji konusunda 3.basamak tıb-
bi tanı/tedavi hizmeti sunan Ali
Osman Sönmez Onkoloji Has-
tanesi neredeyse terk edilmiş
durumdadır. Bu hastaneden

30’un üzerinde uzman hekim
Bursa Şehir Hastanesi’nde gö-
revlendirilmiş, Hastanedeki bir-
çok bölüm kapatılmıştır.

• 2017 yılında temeli atılan
ve 2019 yılında açılacağı söy-
lenen 750 yataklı Acemler’deki
devlet hastanesi inşaatı “ödenek
yokluğu” gerekçe gösterilerek
durdurulmuştur. 2017 yılında
kamuoyuna yapılan duyurularda
Zübeyde Hanım Doğumevi ve
Ali Osman Sönmez Onkoloji
Hastanesi’nin bu hastaneye ta-
şınacağı açıklanmasına karşın
söz konusu hastaneler Bursa Şe-
hir Hastanesi’ne taşınmıştır.

• Bursa Şehir Hastanesi’ne
kamu ulaşımını sağlamak üzere
Bursaray’ın hastaneye kadar gö-
türülmesi planlanmakta, bu
amaçla Bursa Büyükşehir Büt-
çesi’nden 600 milyon TL kadar
bir kaynak ayrılması gerektiği
açıklanmaktadır. Türkiye’de en
pahalı suyu tüketmek zorunda
kalan ve ulaşımın en pahalı ol-
duğu bir ilde yaşayan yurttaşlar
açısından, şirketlerin para ka-
zanması uğruna kamu kaynak-
larının harcanması kabul edile-
mez bir durumdur.

• Kent merkezindeki hastane-
lerin kapatılması ve Bursa Şehir

Hastanesi’ne yeterli ulaşım im-
kânı sağlanmaması nedeniyle
hastalar zorunlu olarak şehir
merkezindeki özel hastanelere
yönelmektedirler. 

• Bursa Şehir Hastanesi ile il-
gili (üstelik daha sonradan doğru
olmadığı anlaşılan) açıklamala-
rın, şehir merkezindeki bir özel
hastaneler grubunun sahibi AKP
milletvekili tarafından yapılması
ilgi çekici bir ironidir.
Hekimler ve sağlık
çalışanlarının durumu: 

• Bursa Şehir Hastanesi devasa
büyüklüğü ve birçok branşın bir
arada hizmet sunacağı bir yak-
laşıma rağmen kendi kadrosunu
oluşturamamış; zaten hekim ve
sağlık çalışanı sayısı Türkiye
ortalamasının altında olan Bur-
sa’da sağlık çalışanları daha
fazla iş yükü ile karşı karşıya

bırakılmıştır. 
• Bursa Şehir Hastanesi açı-

lırken taşınan hastanelerdeki he-
kimlerin yanı sıra, Bursa Yüksek
İhtisas Hastanesi’nden, Çekirge
Devlet Hastanesi’nden ve Dört-
çelik Çocuk Hastanesi’nden ve
ilçe devlet hastanelerinden (Gür-
su, Yenişehir, İnegöl, Gemlik,
Orhangazi, Karacabey, Musta-
fakemalpaşa) çok sayıda hekim
geçici görevle Şehir Hastane-
sinde görevlendirilmiştir. Sağlık
hizmeti gibi süreklilik gösteren
hizmetlerde geçici görevlendir-
menin meydana getirdiği sorun-
lar bir yana, geçici görevle gön-
derilen hekimlerin yarattığı boş-
luk söz konusu hastanelerde te-
davi edici sağlık hizmetlerinde
aksamaya yol açmaktadır.

• Bursa Şehir Hastanesi’nde
de sağlık çalışanı sayısı yeter-
sizdir ve hangi kadroda kaç ki-
şinin naklen ve geçici görevle
görevlendirildiği İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından açıklanma-
maktadır. 

• Radyoloji teknisyenleri başta
olmak üzere sağlık teknisyen-
lerinin Bursa Şehir Hastane-
si’nde nerede istihdam edile-
cekleri, hangi işleri yapmak zo-
runda kalacakları şimdilik be-
lirsizdir. 

• Sağlık çalışanları kişisel ula-
şım maliyetlerinin artmasından
ve başhekimin yetkisinin kısıt-
lanmasından yakınmakta; şirket
yetkilisi CEO’un direktifleriyle
hastanenin yönetilmesinden duy-
dukları rahatsızlığı dile getir-
mektedir.

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ

Bursa Şehir Hastanesi ile 
ilgili bilgiler neden saklanıyor?
Şehir merkezindeki 3 hastanenin kapatılmasına, 1 hastanenin de küçültülmesine neden olan Bursa Şehir Hastanesi, şehrin 20 kilometre
dışına açıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Tabip Odası’nın şehir hastanesiyle ilgili kira ve hizmet bedeli, 25 yıl boyunca ne kadar ödeme
yapılacağı yönündeki sorularına yanıt vermedi. Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği konuyu basın toplantılarıyla gündeme getirdiler.

TTB'de düzenlenen basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım
Yılmaz ve Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen katıldılar.
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Ankara Tabip Odası’nın (ATO)
açtığı davada devlet hizmeti yü-
kümlülüğü karşısında hekimlerin
kazanılmış haklarını koruyan
bir karar çıktı. Davaya konu
olan uyuşmazlıkta, uzmanlık
eğitimini bitirerek acil tıp uzmanı
olan ve bu nedenle Sağlık Ba-
kanlığı tarafından devlet hizmeti
yükümlülüğü atamasına tabi tu-
tulan ATO üyesi bir hekim, kimi
ailevi ve mesleki nedenlerle,
mesleğini pratisyen hekim olarak
icra etmek ve pratisyen hekim
olarak Ankara’da muayenehane
açmak için Ankara Valiliği İl
Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu.
Ancak idare, devlet hizmeti yü-
kümlülüğüne dair 5371 sayılı
yasanın yürürlüğünden önce fa-
külteden mezun olmuş hekimin
başvurusunu devlet hizmeti yü-
kümlülüğünü yerine getirmediği
gerekçesiyle reddetti. 

Kazanılmış haklara
saygı gereği iptali
istendi 

Bu gelişme üzere ATO Hukuk
Bürosu konuyu yargıya taşıyarak
“kazanılmış haklara saygı" ilkesi
gereği sonradan yürürlük kaza-

nan ve ancak yürürlüğe girdikten
sonraki durumlara etki edeceği
açık olan bir yasanın keyfi bi-
çimde geçmişe yürütülmesinde,
hukuka uygunluk ve haklılık
bulunmadığını savundu ve iş-
lemin iptalini talep etti.

Ancak davayı gören Ankara
14. İdare Mahkemesi, iptal ta-
lebini reddederek davacı hekimin
devlet hizmeti yükümlülüğünü
tamamlamadan mesleğini icra
edemeyeceği yolunda aleyhe
hüküm tesis etti. 

İstinaf başvurusu
haklı bulundu

Karar üzerine ATO Hukuk
Bürosu tarafından istinaf yoluyla
üst mahkemeye başvuruldu. An-
kara Bölge İdare Mahkemesi
12. İdari Dava Dairesi, oy çok-
luğu ile aldığı 11.04.2019 tarihli
kararı ile istinaf başvurusunu
haklı buldu. 

Ankara Bölge İdare Mahke-
mesi’nin kesin nitelik taşıyan
kararında davacı hekimin 5371
Sayılı Yasa öncesi mezun olduğu
dikkate alınarak devlet hizmeti
yükümlülüğünün bulunmadığı,
yasanın yürürlüğünden önce he-
kimlik unvan ve yetkisi kazan-
mış kişilerin bu kapsamda bir
yükümlülüğe tabi tutulmasına
hukuken olanak olmadığı ifade
edildi. Mahkeme, yerel mahke-
menin aleyhe kararını kaldırdı
ve hekim lehine iptal kararı ver-
di.

Tıp Dünyası 
ANKARA

Tıp
öğrencileri
davasında
beraat
kararı
7 yıldır süren tıp ve sağlık
öğrencilerinin yargılandığı
dava beraatle sonuçlandı.

Hacettepe ve Ankara Üniversitele-
rinin Tıp, Dişhekimliği ve Ergonomi
fakültelerinde öğrenci iken “KCK ör-
güt üyeliği” iddiasıyla açılan davada
2012 yılından bu yana yargılanan 43
kişi, 7 yıl sonra beraat etti. Davanın
karar duruşması 4 Temmuz 2019 günü
Ankara Adliyesi 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde gerçekleştirildi.

Artık hepsi meslek yaşamına atılan
ve farklı yerlerde hekimlik yapan ki-
şiler, öğrencilik yıllarında; TTB tara-
fından düzenlenen ve 30 bin kişinin
katıldığı “Sağlık Hakkı Mitingi”nde
türkü söyleyip halay çektikleri, Ha-
cettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Top-
luluğu (HASAT) odasında halk sağlığı
vurgulu konuşmalar yaptıkları, piknik
organizasyonu düzenledikleri gibi ge-
rekçelerle “terör örgütü” ile ilişkilen-
dirilerek 15 yıla kadar hapis istemiyle

yargılanıyorlardı. Dava, mahkemenin
beraat kararı vermesiyle sonuçlandı.
Dava süreci

2012 yılında Ankara’da 59 tıp ve
sağlık öğrencisi gözaltına alınmış,
bunların 13’ü tutuklanmıştı. 16 kişi
hakkında takipsizlik kararı verilirken,
43 öğrenci hakkında ise dava açılmıştı.
İddianamede, 22 kişi hakkında
“PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Ol-
mak”, 21 kişi hakkında ise “Örgüt
İçerisindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil
Olmamakla Birlikte PKK/KCK Terör
Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım
Etmek Sureti ile PKK/KCK Terör Ör-
gütü Üyesi Olmak” suçlamalarıyla
15 yıla kadar hapis isteniyordu. 

Böylesine ağır bir suçlamaya daya-
nak gösterilen eylemler ise şöyleydi: 

- 13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da
30 bin kişinin katılımıyla düzenlenen
Sağlık Hakkı Mitinginde Kürtçe tür-
küler söyleyip anadilde sağlık hakkına

vurgu yapan sloganlar atmış olmak. 
- Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı

Topluluğu (HASAT) odasında ve Sağ-
lık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası Ankara Şubesinde yaptıkları
toplantılarda sağlık hizmet perspektifi,
anadilde sağlık, halk sağlığına önem
verilmesi gerektiği gibi konuları ko-
nuşmuş olmak. 

- Ankara’da bir mahallede sağlık
taraması yapmayı planlamak.

- Ankara, Mamak, Yakacık Mahal-
lesinde "Sağlık Algı Taraması" adı
altında bir alan çalışması yapmak. 

- Piknik organizasyonu düzenleme
konusunda konuşma yapmak, arala-
rında para toplamak.

- 21 Mart Nevruz etkinliklerinin
önemi ve Nevruz’un nerden geldiğine
ilişkin konuşmalar yapmak.

- Siyasal içerikli konuşmalar yap-
mak.

Tıp Dünyası 
ANKARA

Mecburi hizmet, mesleği yapmaya engel değil!
Ankara Tabip Odası’nın açtığı dava sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi emsal değeri taşıyan bir karar vererek 5371 Sayılı Yasa öncesi
tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin hekimlik mesleğini icra edebileceğini dile getirdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden emsal karar: 
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Tababet için adalet
“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve

temasıyla düzenlenen Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Ha-
ziran 2019 Cumartesi günü, Ankara’da
Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi.

Kongre, Divan seçimi ile başladı.
Divan Başkanlığına Dr. Funda Obuz,

Başkan Yardımcılığına Dr. İncilay Er-
doğan, Divan üyeliklerine Dr. Mürşit
Enis Akyüz ve Dr. Onur Naci Karahan-
cı’nın seçilmesinin ardından, TTB Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıya-
man, kongrenin açış konuşmasını ger-
çekleştirdi. Adıyaman konuşmasına "Sa-
vaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması
yaptıkları için hapis cezası alan 2016-
2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üye-

lerinin adlarını sayarak başladı. Adıyaman
isimleri sayarken, 2016-2018 dönemi
TTB Merkez Konseyi üyelerinin hepsi
salonda bulunanlar tarafından ayrı ayrı
alkışlandı.
“Yalnız hekimler için değil,
toplumun tüm kesimleri için
‘adalet’ istiyoruz”

TTB 70. Büyük Kongresi’nin, adalet
talebinin herkes için ihtiyaç haline geldiği
bir dönemde yapıldığına işaret eden Adı-
yaman, Kongre’de bu talebi yalnız he-
kimler adına değil, toplumun tüm ke-
simleri adına dillendireceklerini vurgu-
ladı.

Türkiye’de tarihin en büyük ve en
önemli krizlerinden birinin yaşandığına
dikkat çeken Adıyaman, enflasyon, pa-
halılık, döviz artışı, işsizlik gibi para-
metreler üzerinden görünürlük kazanan
krizin, sadece ekonomik değil, siyasal,
sosyal, kültürel krizlere, esasen toplumsal
bir krize dönüşmüş durumda olduğunu
kaydetti. Adıyaman, sağlık ortamı ve
hekimlerin de doğal olarak bu kriz orta-
mından etkilendiğini, hekimler olarak
mesleklerini her açıdan kırılgan bir ik-
limde yaşama geçirmeye çalıştıklarını
söyledi.

Divan seçimi ile başlayan Kongrede, Divan Başkanlığına Dr. Funda
Obuz, Başkan Yardımcılığına Dr. İncilay Erdoğan, Divan üyeliklerine
Dr. Mürşit Enis Akyüz ve Dr. Onur Naci Karahancı’nın seçildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman,

kongrenin açış konuşmasını
gerçekleştirdi. Adıyaman

konuşmasına "Savaş bir halk
sağlığı sorunudur" açıklaması

yaptıkları için hapis cezası alan
2016-2018 dönemi TTB Merkez

Konseyi üyelerinin adlarını
sayarak başladı.

Türk Tabipleri Birliği’nin 70. Büyük Kongresi, yöneticilerinin hapis cezasına çarptırıldığı bir dönemde, “Tababet İçin Adalet” ana teması ve
talebiyle gerçekleştirildi. Seçimsiz (ara) kongre olmasına karşın geniş katılımla gerçekleşen kongreye, tabip odaları yöneticileri ve hekimlerin
yanı sıra meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri destek verdi. Kongrede, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve
barıştan; iyi hekimlikten vazgeçmeyeceğiz” vurgusu tekrarlandı. 

Tıp Dünyası 
ANKARA
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“TTB tarihinde bir ilk”
Bu konuşmayı, TTB adına yapılan

basın açıklamalarından dolayı diğer Mer-
kez Konseyi üyeleriyle beraber 20 ay
hapis cezasına çarptırılmış bir TTB baş-
kanı olarak yaptığını belirten Adıyaman,
bu durumun Türkiye tarihinde ilk kez
yaşandığını ve dünyada da benzer bir
örneği olmadığını kaydetti. Adıyaman,
TTB’nin darbe dönemleri başta olmak
üzere defalarca yargılandığını, ancak he-
kimliğin evrensel değerleri açısından
tartışmasız ve haklı görüldüğü için bu
yargılamaların hiç birinin daha önce ha-
pisle sonuçlanmadığını söyledi.

Adıyaman şöyle konuştu:
“Türk Tabipleri Birliği’nin daha önce

olduğu gibi haklılığı ortaya çıkacaktır.
Türk Tabipleri Birliği’nin analizleri, ön-
görüleri her zaman doğru çıkmıştır. Bu-
rada da zaten tartışacak bir nokta yoktur.
Ant içtik. Vicdan, iyi hekimlik değerleri
dedik. Tehdit ediliyor bile olsak, tıbbi
bilgimizi insan haklarını çiğnemek için
kullanmayacağımıza yemin ettik. Ya-
şamdan ve yaşatmaktan yana olan biz
hekimler, ağacımıza, toprağımıza, or-
manlarımıza, kentimize, mesleğimize ve
halkın sağlığına sahip çıkmaya devam
edeceğiz.”
Dünya Tabipler Birliği
yöneticilerinden
destek mesajı

Adıyaman’ın konuşmasının ardından,
2016-2018 TTB Merkez Konseyi üye-
lerinin yargılama sürecine ilişkin olarak
hazırlanan video gösterimi yapıldı ve
Dünya Tabipler Birliği Başkanı Prof.
Dr. Franck Ulrich Montgomery ile Dünya

Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr.
Otmar Kloiber’in TTB’ye ve Türki-
ye’deki hekimlere gönderdiği destek me-
sajı okundu. 

Montgomery ve Kloiber, barış, insan
onuru ve iyiliğinin tüm dünyadaki tüm
hekimlerin ortak talebi olduğunu vur-
gulayarak, “Görebildiğimiz kadarıyla
Türkiye’de bu ses susturulmaya çalışıl-
maktadır; ancak duyarlılıklarınızı ses-
lendirerek sizi kararlı bir biçimde des-
teklediğimizi göstermek istiyoruz” ifa-
delerine yer verdiler.

Mektupta, Dünya Tabipler Birliği’nin
de Türk Tabipleri Birliği gibi savaşın
insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı so-
runu olduğu ve bu konuda hekimlere

hükümetleri uyarma görevi düştüğü gö-
rüşünü taşıdığına yer verildi ve barıştan
yana görüş beyan etmenin demokrasilerde
suç oluşturmayacağı vurgulandı. Ankara
32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bu çağrıyı
yapan TTB Merkez Konseyi üyeleri hak-
kında verdiği hapis cezasının Dünya Ta-
bipleri Birliği açısından şok edici ve
derin rahatsızlık yaratıcı bir karar oldu-
ğunun hatırlatıldığı ve yanlış bir karar
olduğunun vurgulandığı mektupta, şöyle
denildi:

“Hekimlerin hedef alınması, yaygın-
laşan ve artan hastalık, acı, erken ölüm
riskleriyle, güvensizlik ve yoksullukla
Türkiye nüfusunun hedef alınması anla-
mını taşır. Dolayısıyla, olağanüstü halin

belirtilen amaca hizmet ettiği konusunda
ciddi kuşkularımız bulunmaktadır. He-
kimler olarak, hepimiz insan yaşamını
her şeyin üstünde tutmak için yemin
ettik. Değerlerimiz tıp etiğini temel alır
ve bu etik de mesleği özerkliğe saygı,
zarar vermeme, insanlara yardım ve
adalet gibi ilkeleri öngörür. Bu etik stan-
dartların herhangi bir biçimde ihlaline
karşı sizlerle dayanışma içinde olacağı-
mıza güvenebilirsiniz.”

Ayrıca, DTB Genel Sekreteri Dr. Otmar
Kloiber’in TTB 70. Büyük Kongresi’ne
destek amacıyla gönderdiği video mesajı
da kongrenin öğleden sonraki oturumunda
paylaşıldı.

Adıyaman’ın konuşmasının ardından, 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyelerinin yargılama sürecine
ilişkin olarak hazırlanan video gösterimi yapıldı



Milletvekilleri, siyasi partiler,
sendikalar ve meslek
örgütlerinden büyük destek

TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin
Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar,
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek
Böke, CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet
Ünsal, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili
Dr. Cihangir İslam, Emek Partisi Genel
Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Başkanlar
Kurulu üyesi İlknur Başer, KESK Eş
Genel Başkanı Aysun Gezen, DİSK Baş-
kanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Türk Dişhekimleri Genel Sekreteri Gülay

Özdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı
Erdoğan Çolak ve SES Eş Genel Başkanı
İbrahim Kara, konuşmalar yaparak TTB
Merkez Konseyi’ne ve eşitlikten, de-
mokrasiden, özgürlükten ve iyi hekim-
likten yana olan tüm hekimlere destek
mesajlarını ilettiler. Kongreye katılan
konuklar arasında CHP Ankara Millet-
vekili Şenal Sarıhan, Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş
Candan, Veteriner Hekimler Birliği Baş-
kanı Ali Eroğlu, Tüm Emekli Sen Genel
Sekreteri Ali Sürücü, İzmir Baro Başkanı
Av. Özkan Yücel, TTB 70. Büyük Kon-
gresi’ne katılan konuklar arasında yer
aldı.
Çalışma Raporu ve Mali
Rapor’un sunulması

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım
Yılmaz’ın TTB’nin bu dönemdeki faa-
liyetlerini içeren Çalışma Raporu’nu
sunmasının ardından, TTB Merkez Kon-
seyi üyesi Dr. Selma Güngör Mali Ra-
por’un sunumunu yaptı.
Sami Selçuk’tan Türkiye Hukuk
Sistemi ve TTB Davası üzerine
konuşma

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr.
Sami Selçuk da, TTB 70. Büyük Kon-
gresi’ne katılarak Türkiye Hukuk Sistemi
ve TTB Davası üzerine kapsamlı bir ko-
nuşma yaptı. Demokrasi ve adalet ara-
yışının hangi aşamalardan geçtiğini ta-
rihsel örnekler üzerinden aktaran Sami
Selçuk, bilim ve inanç alanının birbiriyle
kesinlikle karıştırılmaması gerektiğinin
altını çizdi. Türkiye’nin uygar bir ülke
haline gelmesi için düşünce özgürlüğünün
önünün açılması gerektiğini belirten Sel-

çuk, “Türkiye, toplumu düşünce özgür-
lüğünün nimetlerinden faydalandırmak
zorundadır” diye konuştu.
TTB Merkez Konseyi’nin
onurlu duruşunun önünde
saygıyla eğiliyoruz

Selçuk’un ardından İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Özkan Yücel de TTB Davası
üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. “Sa-
vaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıkla-
ması yapan TTB Merkez Konseyi’nin
onurlu bir duruş gerçekleştirdiğini belirten
Yücel, “Bu duruşa gıptayla bakılır, bu
duruşun önünde saygıyla eğilinir” dedi.
Yücel, TTB’ye ve “eşitlik, özgürlük, de-
mokrasi ve iyi hekimlik” talebini dile
getiren tüm hekimlerin her zaman yan-
larında olacaklarını vurguladı.
TTB ve Tabip Odaları
temsilcilerinin konuşmaları

Yücel’in konuşmasının ardından, TTB
eski başkanlarından Dr. Erdal Atabek
video mesajı ile, TTB 2016-2018 dönemi
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit
Tükel, Diyarbakır Tabip Odası eski baş-
kanlarından Dr. Mahmut Ortakaya, An-
talya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.
Nursel Şahin, İzmir Tabip Odası Genel
Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, 1994-1996
dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Selim Ölçer, TTB eski Merkez Kon-
seyi üyelerinden Dr. Zeki Gül, İstanbul
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar
Saip, Denizli Tabip Odası delegesi Prof.
Dr. Gökhan Önem, Mardin Tabip Odası
Başkanı Dr. Derya Etem, Tekirdağ Tabip
Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla, 2010-
2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Baş-
kanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Muğla Tabip

Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, 2010-
2012 dönemi TTB Genel Sekreteri Prof.
Dr. Feride Aksu Tanık, Diyarbakır Tabip
Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir,
Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide
Elitez, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof.
Dr. Vedat Bulut ve emekli hekimler
adına Dr. Ülkü Aydın da konuşmalarıyla
TTB 70. Büyük Kongresi’ne hitap etti-
ler.

Raporların oya sunulması ve oy birliği
ile kabul edilmesinin ardından, tahmini
bütçe oylaması yapıldı. Karar önerilerinin
sunulması ve oylanmasının ardından
kongre sona erdi.
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TTB Genel Sekreteri 
Dr. Bülent Nazım Yılmaz

Yargıtay Onursal Başkanı 
Prof. Dr. Sami Selçuk
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Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kon-
gresi’nde tüm konukların katılımıyla
basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada,
“Adaletsizlik ve hukuksuzluğu, tabip
odalarımız, meslektaşlarımız ve mücadele
dostlarımızın birleşik gücüyle ve TTB’nin
mücadeleci niteliği ve değerleriyle dur-
duracağız” denildi.

Kongreye öğle saatlerinde verilen
arada, kongrenin düzenlendiği Devlet
Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nun
bahçesinde toplanan katımcılar ortak bir
açıklama gerçekleştirdiler. TTB İkinci
Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu’nun okuduğu
açıklamada, onbinlerce hekimin oyuyla
seçilmiş TTB yöneticilerinin savaş karşıtı
ve barış yanlısı açıklamaları nedeniyle
hapisle cezalandırılmasının, darbeler
dâhil Türkiye’nin hiçbir döneminde kar-
şılaşılmamış bir utanç tablosu olduğu
vurgulandı. “Savaşlar her zaman olduğu
gibi bugün de halk sağlığı sorunudur”
denilen açıklamada, sadece hekimlerin

değil, bu dönemin muktedirleri dâhil,
bu ülkede yaşayan herkesin adalete
ihtiyaç duyacağı vurgulanarak, “Muha-
lefetsiz bir ülke özlemindekilere karşı,
herkesi adalet, hukuk ve demokrasi mü-
cadelesine davet ediyoruz” denildi.

Açıklama şöyle: 
TTB’nin onurlu mücadele tarihi

“Türk Tabipleri Birliği kurulduğu andan
bugüne kadar geçen onurlu mücadele
tarihinde, her zaman yaşamdan yana ol-
muş, hekimlerin varlık nedeni olan “has-
talıklara ve ölüme karşı” mücadelesinde
büyük ozan Nazım Hikmetin tabiriyle;
“ölümün adil olması için yaşamın adil
olması gerektiği” şiarını benimsemiş ve
buna göre davranmış bir örgüttür.” 
Tüm dünyada utanç verici bir
ilk

“Dünyanın hiçbir ülkesinde Tabip Bir-
liği yöneticilerinin kurumsal açıklama-
larından dolayı, ne bu ne de başka bir
gerekçeyle hapisle cezalandırılmaları bu-
güne kadar görülmemiştir. On binlerce
hekimin oyuyla seçilmiş Türk Tabipleri

Birliği yöneticilerinin savaş karşıtı ve
barış yanlısı açıklamaları nedeniyle ha-
pisle cezalandırılması, darbeler dâhil ül-
kemizin hiçbir döneminde karşılaşılmamış
bir utanç tablosudur.” 
Eninde sonunda beraat!

“Burada yapılanın gerçek bir hukuksal
süreç ve adil yargılama olmadığını he-
pimiz biliyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin
muhalefet eden,  itiraz eden ve iktidarları
rahatsız eden mücadele geleneğinin ve
savunduğu değerlerin peşinen suç kabul
edilip hapis cezasına dönüştürüldüğü
ama eninde sonunda hem mahkemelerde
hem de kamuoyu gözünde beraatla so-
nuçlanacak bir süreçtir bu.” 
Bu hukuksuzluğu TTB
değerleriyle durduracağız

“Adaletsizlik ve hukuksuzluğu, Tabip
Odalarımız, meslektaşlarımız ve mücadele
dostlarımızın birleşik gücüyle ve Türk
Tabipleri Birliği’nin mücadeleci niteliği
ve değerleriyle durduracağız. TTB bu
gücünü saltanata biat etmeyen tarihinden,
her dönemde işkencenin karşısında olan,

insan hakları, barış ve demokrasiden
yana tutum alan binlerce üye ve aktivis-
tinden;  eşitlik, özgürlük,  demokrasi,
laiklik ve barış mücadelesindeki kararlı
tutumundan, sağlığı hak olarak gören
kamucu anlayışından, halk sağlığını ve
koruyucu hekimliği önceleyen iyi he-
kimlik değerlerine sahip, onurlu müca-
delesinden alıyor.”
Adalete bugünün
muktedirlerinin de ihtiyacı
olacak

“Tüm bu nedenlerle “tababet” yapmak
için de “adalete” ihtiyacımız olduğunu
ama sadece biz tabiplerin değil bu ülkede
yaşayan herkesin ve bu dönemin muk-
tedirlerinin de adalete ihtiyaç duyacağını
buradan ilan ediyoruz. Hiç kimseden ve
hiçbir yerden direktif almayan, hukuka,
delillere, savunmalara saygılı; adil ve
tarafsız bir yargı mekanizmasını tesis
etmek olduğunu biliyor, muhalefetsiz
bir ülke özlemindekilere karşı herkesi
adalet, hukuk ve demokrasi mücadelesine
davet ediyoruz.” 

Adalet herkesin ihtiyacıdır!
TTB Büyük Kongresi’nden ortak açıklama: “Adaletsizlik ve hukuksuzluğu, tabip odalarımız, meslektaşlarımız ve mücadele dostlarımızın
birleşik gücüyle ve TTB’nin mücadeleci niteliği ve değerleriyle durduracağız.”

Tıp Dünyası 
ANKARA
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- Dr. Ali Özyurt’un hikâyesi “Söz
Uçar Yazı Kalır”dan sonra, yeni bir
kitapla devam ediyor. Öncelikle
tebrik ediyoruz. Bize ikinci kitabınız
“Umuduna Yaşamak”tan söz eder
misiniz?

Söz Uçar Yazı Kalır kitabım kişisel
tarihimi anlatan bir anı kitabıydı. Orada
çocukluğumu, aile ortamımı, ilk gençli-
ğimi ve üniversite hayatımı anlatmıştım.
Umuduna Yaşamak kitabında ise 30
yıllık bir mücadele tarihini anlatıyorum.
Türkiye’nin en cesur meslek örgütü olan
Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip
Odası’nda verdiğimiz iyi hekimlik mü-
cadelesinin tarihi anlarını bu kitapta oku-
yabileceksiniz. Benim tabip odası ile
sürekli ve kesintisiz 30 yılı aşkın müca-
dele tarihimin kısa hikâyesi şöyledir: 

Bildiğiniz gibi 12 Eylül sonrası siyaset
yapacak ortam ve yapılar kalmamıştı.
Bütün partiler ve demokratik kitle ör-
gütleri kapatılmıştı. Türk Tabipler Birliği
ve İstanbul Tabip Odası’na da kayyum
atanmıştı. Benim tabip odası ile tanışmam
tıp öğrenciliğime rastladı. Bana ilk el
veren zamanın İTO Genel Sekreteri Dr.
Nejat Yazıcıoğlu olmuştur. İlk işim aidat
toplamak, dergi dağıtmak, 14 Mart Tıp
Bayramları ve Genel Kurullarda görev
almaktı. 1987 yılında mezun olduktan
sonra ilk işim odaya üye olmakla başladı.
O gün bugündür meslek örgütümle bağımı
hiç koparmadım. Bizim ki bir aşk hikayesi
desem yalan olmaz. Özgürlük sevdalısı
bir genç hekim için en uygun adres İs-
tanbul Tabip Odası idi o zamanlar. 

Bu kitap Türk Tabipler Birliği ve özel-
likle İstanbul Tabip Odası’nın 1985-
2018 dönemlerine kişisel bir yolculuk
yapıyor. Anılarımda kalan izlerin peşinden
giderek yazdım Umuduna Yaşamak ki-
tabımı.

Tek dileğim, kitabımın 30 yıllık mü-
cadele arkadaşlarım, yoldaşlarım ve mü-
cadele bayrağını teslim edeceğimiz genç
oda aktivistlerin tarafından okunmasıdır.
TTB ve Tabip Odalarında yaptığımız iyi
hekimlik mücadelesinden örneklerin ve-
rildiği Umuduna Yaşamak kitabımın her-

kese örnek olmasını dilerim. Ne kadar
çok insan yazarsa oda tarihimiz o kadar
çok zenginleşir.  Alanında ilklerden olan
bu kaynak çalışmasının genç hekimler
için el kitabı olmasını umut ediyorum.
- Kitaplarınız için “İz bırakma, ses
duyurma çabamın bir parçası”
diyorsunuz. Bu çabanıza nasıl bir
yanıt aldınız; çevrenizden,
meslektaşlarınızdan, okurlardan?

Çok doğru. Yaşamımın sonlarına gel-
dim. Benden geriye birşeyler kalsın isti-
yorum. Bir nevi inşa çalışması. Unutul-
mamak isteği belki de. Bu dünyadan bir
Ali geçti desinler diye yazıyorum. İlk
kitabım çok begenildi ve 5 baskı yaptı.
İkinci kitapla ilgili geri dönüşümleri
henüz alamadım. Ancak 4 ay içinde
ikinci baskıyı yaptığına gore ilgi gördü-
ğünü söyleyebiliriz. Özellikle Türk Ta-
bipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası
tarihi yazan komisyon üyelerinden öv-
güler aldığımı söyleyebilirim.  Ayrıca
kitaptaki gezi direnişi günlüklerim genç-
lerden büyük bir övgü aldı. Onların gö-
zünde bir kahraman gibi görünüyorum.
Oysa onlar benim kahramanlarım. Ben
yazma çabamın boşa gitmeyeceğine ina-
nıyorum. Benden cesaret alarak anılarını
yazacak birisi çıkarsa bu kitap çalışması
amacına ulaşmış demektir. 
- Kitabın gelirinin tıp
öğrencilerine burs
sağlamak amacıyla
İstanbul Tabip Odası’na
aktarılacağını biliyoruz.
Bununla ilgili biraz bilgi
verebilir misiniz?

İstanbul Tabip Odası ge-
çen yıl Tıp Öğrencileri Burs
Fonu kurdu. Bu amaçla özel
bir banka hesabı açtı. Sadece
kamuda okuyan tıp öğren-
cilerini kapsayan bu bursa
300 başvuru oldu. Ancak 50
bursiyer bulundu. Bunun üze-
rine ben de bursiyer olmaya
karar verdim. Şehir şehir do-
laşarak birinci ve ikinci kita-

bımı satarak bu fona para aktardım. Ha-
yatımın en anlamlı işlerinden birisini
yapıyorum. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini
bir nebze olsun giderebildiysem ne mutlu
bana. Bu arada İstanbul Tabip Odası ve
burs veren digger odalara çok teşekkür
ederim. Bu öğrencileri bu sayede gerici
tarikatların elinden kurtalmış oluyoruz.
Kitabımın ikinci baskısını bazı tabip
odalarına göndererek onlarında karınca
kararınca bu fona destek olmalarını sağ-
ladık. Diğer illerdeki okuyucular da böy-
lece kitaba erişmiş olacaklar. 
- Kitabın tanıtım ve imza
etkinlikleriyle ilgili belirli bir
program var mı? Aktarabilir
misiniz?

Var. Bugüne kadar Adana, Mersin, İz-
mir ve Antalya Tabip Odalarının desteği
ile söyleşi ve imza günleri yaptık. Sırada
İstanbul, Hatay Füsun Sayek Günleri,
Ankara, Bursa, Diyarbakır var. Davet
eden tüm illere gitmek istediğimi buradan
duyurmak isterim. 
- Sizin eklemek istedikleriniz var mı?

Ben bir yazar değilim. Son 20 yıl
içinde aldığım notlar ve yazdığım yazıları
derleyerek iki kitap yazdım. Yeni kitap-
larda yazmayı düşünüyorum. 2020 yılının
başlarında benimle

yapılan bir nehir
söyleşi kitabı çı-
kacak. Otobiyo-

grafik bir kitap olacak. Editörlüğünü
Prof. Dr. Hatice Kurtuluş’un yapacağı
bu kitap için 10 saatlik bir ses ve video
kaydı yapıldı. Bugünlerde çözümleri dü-
zeltiyorum. 

Henüz basılmayan bir öykü kitabım
var. Onun dışında bir çocuk kitabı yazmak
istiyorum. Herkesin ölmeden once yap-
mak istediği 100 şey listesi vardır. Benim
ölmeden once yapmak istediğim tek şey
yazmak, yazmak ve yazmaktır.

Dr. Ali Özyurt’un ikinci kitabı “Umuduna Yaşamak” yayımlandı

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt’un ikinci kitabı “Umuduna Yaşamak” yayımlandı. Ali
Özyurt’un İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nde aktivist olarak faaliyet yürüttüğü döneme
kişisel bir yolculuk yaptığı kitap, örgütün mücadele tarihine dönük 30 yıllık bir tanıklığı anlatıyor. Meslek
örgütüne olan bağlılığını “Bizimkisi bir aşk hikâyesi” sözleriyle ifade eden Dr. Ali Özyurt, tek dileğinin
kitabın genç aktivist hekimler tarafından okunması olduğunu belirtiyor. Kitabın geliri, İstanbul Tabip
Odası’nca tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlamak amacıyla oluşturulan fona aktarılacak. “Umuduna
Yaşamak”ın hikâyesini Dr. Ali Özyurt Tıp Dünyası’na anlattı: 

Teşekkür
Kitabın yayına hazırlanmasında büyük emeği geçen

Mutlu Sereli’ye çok teşekkür ederim. Yüzlerce sayfalık
metinleri tek tek elden geçirerek düzeltmelerini yaparak
bu kitabı adeta yeniden yarattı. İkinci okumayı yapan
dostum Füsun Taş ve kapak tasarımı için Alaattin
Timur’a şükramlarımı sunmak isterim. Her zaman ya-
nımda olan Türk Tabipler Birliği’nin 81 ile yayılan
ailesi ve üyesi olmaktan onur duyduğum İstanbul Tabip
Odası yönetici ve çalışanlarına çok şey borçluyum.
Bu kitabı 12 Eylül sonrası tabip odası mücadelesinde
yer alan tüm mücadele arkadaşlarıma armağan ediyo-
rum…

Dr. Ali Özyurt : “Ne kadar çok
insan yazarsa oda tarihimiz o

kadar çok zenginleşir.  Alanında
ilklerden olan bu kaynak

çalışmasının genç hekimler için
el kitabı olmasını umut

ediyorum.”

Tek dileğim genç aktivistler tarafından okunması
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Sağlık hizmetlerinde ve he-
kimlerin mesleki faaliyetinde
önemli yer tutan sağlık veri-
lerine ilişkin bir takım kuralları
düzenleyen Kişisel Sağlık Ve-
rileri Hakkında Yönetmelik,
21 Haziran 2019 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Türk Tabipleri
Birliği (TTB), Sağlık Bakan-
lığı’nın bütün hasta bilgilerini
kendi bünyesinde kurduğu
merkezi bir sistemde toplama
çabasının yeni bir halkası ola-
rak değerlendirdiği yeni yö-
netmeliğin etik dışı ve 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu’na uygun ol-
mayan hususları içerdiğini bil-
dirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın bu ko-
nuyla ilgili olarak düzenlediği
bütün yönetmelik ve genelgeler
TTB tarafından açılan dava-
larda durdurulmuş veya iptal
edilmişti. Yeni yönetmeliğin
yayımlanmasının ardından
TTB Merkez Konseyi’nce ta-
bip odalarına gönderilen ya-
zıda, yönetmeliğin yayımlan-
masıyla birlikte bütün verilerin
Sağlık Bakanlığı ile paylaşıl-
ması gerektiğine ilişkin yapılan
paylaşımların hukuki değeri
olmadığının altı çizildi. Yazıda,
verilerin kişi (kimlik) bilgi-
sinden bağımsız bir şekilde
gönderilmesinin gerekli ve ye-
terli olduğu belirtilerek, uy-
gulamanın izlenmesi ve belir-
tilen sınırları aşan taleplerin
TTB ile paylaşılması halinde,
uygulamanın hukuka uygun
biçimde yürütülebilmesi için
gerekli girişimlerde bulunula-
cağı bilgisi aktarıldı. 

Yönetmelik’te yer alan “Sağ-
lık hizmeti sunucuları tarafın-
dan merkezi sağlık veri siste-

mine kimliksizleştirilerek gön-
derilen sağlık verilerini, iliş-
kisel veri tabanı aracılığı ile
ait oldukları kişilerle eşleştir-
meye yetkili kişileri Bakanlığın
birim amirleri ayrı ayrı belirler”
hükmünde, sağlık kuruluşla-
rının verileri kimliksiz olarak
göndereceğinin Bakanlıkça da
kabul edildiği vurgulandı.
Kişisel verinin tanımı

Kişilerin ırkı, etnik kökeni,
siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inanç-
ları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik ted-
birleriyle ilgili verileri ile bi-
yometrik ve genetik verileri
özel nitelikli kişisel veri olarak
tanımlanıyor. Özel nitelikli ki-

şisel verilerden sağlık ve cinsel
hayat dışındaki kişisel veriler
yasada açıkça tanımlanan haller
dışında kural olarak kişinin
açık rızası olmaksızın işlene-
miyor. 

Kişilerin sağlık ve cinsel ya-
şamlarına ilişkin kişisel verileri
ise sadece Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Ka-
nun’da belirtilen amaçlarla ve
yine yasada belirtilen kişiler
tarafından, ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebiliyor. Bu
amaçlar kamu sağlığının ko-
runması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağ-
lık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi olarak
tanımlanıyor. Belirtilen amaç-
larla kişilerin sağlık ve cinsel

yaşamına ilişkin verileri işle-
yebilecek kişiler ise sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve
kuruluşlarla sınırlanıyor.
Sağlık Bakanlığı’nın
yetkisi

Sağlık çalışanları ile sağlık
kurum ve kuruluşlarının has-
taların verilerini işlemelerine
izin veren bu kural Sağlık Ba-
kanlığı’nın da sağlık verilerini
ilgililerin rızası aranmaksızın
işlemesine olanak sağlıyor. An-
cak bütün veri işlemelerinde
geçerli olan gerektiğinden fazla
veriye erişmemek, verileri ge-
rektiğinden fazla elde tutma-
mak gibi temel ilkeler özel ni-
telikli kişisel veriler yönünden
çok daha büyük önem taşıyor.
Kişisel Verilerin Korunması

Kanununun 4. maddesinde be-
lirlenen temel ilkelere bütün
veri işlemelerinde uyulması
zorunlu. Bu ilkeler, yeni yö-
netmeliğin 5. maddesinde de
tekrar ediliyor. 
İşlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olma

“Hukuka ve dürüstlük ku-
rallarına uygun olma”, “doğru
ve gerektiğinde güncel olma”,
“belirli, açık ve meşru amaçlar
için işlenme”, “işlendikleri
amaçla bağlantılı, sınırlı ve öl-
çülü olma”, “ilgili mevzuatta
öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilme” olarak
sıralanan bu ilkelerden “işlen-
dikleri amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü olma” ilkesi Sağlık
Bakanlığı tarafından veri top-
lanması sürecinde özel önem
taşıyor. 

TTB, bu noktada şunlara
dikkat çekiyor: 

“İlgililerin kişisel sağlık ve-
rileri sağlık hizmetini sunan
sağlık kuruluşlarında kimlikli
olarak tutulurken bunların Sağ-
lık Bakanlığında kurulan mer-
kezi veri kayıt sistemine akta-
rılmasında kimliksiz veri ak-
tarımı yapılmalıdır. Zira, Ba-
kanlığın ihtiyaç duyduğu veri
sağlık, hastalık ve tedavi ve-
rileri olup bu hastalığa yaka-
lanan kişinin kim olduğunun
bilinmesi gerekli değildir. Veri
işlemede amaçla bağlı kalın-
ması gerekliliği dikkate alın-
dığında da ‘kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağ-
lık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi’ için
toplanan verilerin kimlikli ol-
masına gerek olmadığı açık-
tır.”

Tıp Dünyası 
ANKARA

Kişi bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması gerekmiyor
TTB, yeni yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı’nın bütün hasta bilgilerini kendi bünyesindeki merkezi sistemde toplama çabasının bir halkası
olarak değerlendirdi. Veri paylaşımı yapılırken, kişi bilgilerinin aktarılmasına gerek olmadığı hatırlatıldı: “Kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
için toplanan verilerin kimlikli olmasına gerek yoktur.” 

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik yayımlandı



Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği’nin
21 Haziran 2019 tarihinde yayımlanma-
sının ardından, Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’nun (SGK) kişisel sağlık verilerini
Sağlık Bakanlığı ile paylaşması amacıyla
5502 Sayılı SGK Yasası’nın 35. madde-
sine ek yapılmasını öngören teklif,
TBMM’de görüşülerek kabul edildi. He-
nüz Cumhurbaşkanı’nın onaylamadığı
düzenleme ile ilgili olarak açıklama
yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), bugüne
kadar kişisel sağlık verilerinin satıldığı,
paylaşıldığı hatta çalındığı Türkiye’de,
yeni düzenlemenin geri dönüşü olmayan
sorunlar yaratacağına dikkat çekerek,
düzenlemenin iptal edilmesini istedi. 

TBMM’nin 17 Temmuz 2019 tarihli
toplantısında kabul edilen torba kanun
düzenlemesi ile, 5502 sayılı Sosyal Gü-
venlik Kurumu Kanunu’nun 35. mad-
desine “Kurum, kişisel sağlık verilerini
kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, verilen sağlık
hizmetlerinin uygunluğunun ve yerin-
deliğinin takibi ve finansmanının plan-
lanması amacıyla talebi halinde Sağlık
Bakanlığı ile paylaşır” cümlesi eklendi.

SGK kişisel sağlık verilerini
satmıştı

Türkiye’de konumu gereği en fazla
kişisel sağlık verisini toplayan kurum
olan SGK, Sayıştay’ın satılamaz dediği
kişisel sağlık verilerini 2012 yılında özel
bir şirkete satmıştı ve 2015 yılında
yapılan bir yasal düzenleme ile SGK’nin
kişisel sağlık verilerini paylaşması en-
gellenmişti. 

2016 yılında da 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu yayımlandı
ve söz konusu kanunun 6. maddesinde

“Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi dü-
şüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,  sağ-
lığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleri ilgili verileri ile bi-
yometrik ve genetik verileri özel nitelikli
kişisel veri” olarak tanımlandı. Yine aynı
maddede özellikle kişinin sağlığı ve
cinsel hayatına ilişkin verilerin işlenme-
sine yönelik (kayıt edilmesi, saklanması,
değerlendirilmesi) ciddi sınırlamalar ge-
tirildi.

Buna karşın, özel nitelikli kişisel sağlık

verileri ne yazık ki değişik dönemlerde
farklı amaçlarla paylaşılmış, satılmış ve
hatta bilinmeyen kişilerce çalındı. 
Değişiklik iptal edilmelidir

TTB ve TDB, yapılan son düzenle-
melerle Anayasa’nın “Özel Hayatın Giz-
liliği” başlıklı 20. maddesinde ve 6698
Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanu-
nu’nda kişinin aydınlatılmış onamı, ve-
rilerin anonimleştirilmesi, veri toplamada
ölçülülük ve amaca uygunluk gibi birçok
temel ilke belirtmiş olmasına rağmen
bu ilkeler yok sayılarak kişilerin sağlık
verileri paylaşılmak istendiğine dikkat
çekti.

Ortak açıklamada, “Bugüne dek dün-
yada ve ülkemizde kişisel sağlık verilerine
yetkisiz erişimin yarattığı birçok olumsuz
olay belleklerimizde dururken ve son
olarak yerel seçimlerde, kişisel sağlık
verilerinin fütursuzca kullanılması ortada
iken, Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm
kişisel sağlık verilerini Sağlık Bakanlığı
ile paylaşması geriye dönüşü olmayan
yeni sorunlara yol açacaktır. Söz konusu
değişiklik, Anayasa ve Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na uygun, kişinin
temel hak ve özgürlüklerini göz önünde
tutan, mahremiyetine saygı duyan bir
anlayışla değerlendirilmeli ve iptal edil-
melidir.
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Tıp Dünyası 
ANKARA

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu
(DİBK), İdare’nin hukuka aykırı işlemi
nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye
ödemesini yapmak zorunda olduğuna
karar verdi. 

DİBK’nin Resmi Gazete’de yayımla-
nan kararında, Sağlık Bakanlığı personeli
olan hekimlerin naklen atama, ikincil
görevin üzerlerinden alınması işlemleri
nedeniyle açılan davalarda verilen iptal
kararlarıyla, söz konusu dönem için
döner sermaye ödemesi yapılması ge-
rektiğine ilişkin içtihat yönünden bir-
leştirme yapılmasına hükmedildi.

(Satılan, paylaşılan, çalınan) Kişisel sağlık
verileri nasıl korunacak?
Yasayı yönetmeliğe uydurma çabasıyla düzenlenen ve SGK’nin kişisel sağlık verilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşması amacıyla 5502 Sayılı
SGK Yasası’nın ilgili maddesine eklenen torba yasa düzenlemesi, TBMM’de görüşülerek kabul edildi. Henüz Cumhurbaşkanı’nın onayından
geçmeyen düzenleme ile ilgili olarak açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği, bugüne kadar kişisel sağlık
verilerinin satıldığı, paylaşıldığı hatta çalındığı Türkiye’de, yeni düzenlemenin geri dönüşü olmayan sorunlar yaratacağına dikkat çekerek,
düzenlemenin iptal edilmesini istedi.

İptal edilen geçici görevlerde döner sermaye ödenecek
Tıp Dünyası 
ANKARA

Danıştay kararında, idari yargı kararıyla
hukuka aykırı bulunarak iptal edilen işlem
nedeniyle giderilmesi gereken maddi ka-
yıplar arasında döner sermaye ek ödeme-
sinin de bulunacağı, hukuka aykırı işlem
tesis eden idarenin fiili çalışmaya bağlı
olarak ek ödeme yapılacağından bahisle
ödeme yapmamasının mümkün olmadığı
vurgulandı.

Danıştay Kanunu’nun 40. maddesine
göre içtihatları birleştirme kararlarına Da-
nıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler
ve idare uymak zorundadır. Kurul kararıyla
birlikte, idari yargı kararıyla iptal edilen
işlemler nedeniyle mahrum kalınan döner
sermaye ek ödemesinin başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın ödenmesi gerekir.
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Avrupa Ücretli Hekimler
Federasyonu (Federation of
European Sallaried Doctors -
FEMS) 30 Mayıs 2019 tari-
hinde “Kadın Yönelimli Bir
Tıbba Doğru Giderken Avru-
palı Kadın Hekimlerin Yaşamı
ve İşi; Olanaklar ve Engeller”
konulu bir konferans düzen-
ledi. Konferansta, FEMS’in,
üyesi olan Avrupa ülkelerin-
deki kadın hekimlerin nicel
ve nitel durumlarını saptamak
üzere hazırladığı ve tüm Av-
rupa tabip birlikleri aracılığıyla
kadın hekimlere duyurularak
yapılan anketin sonuçları pay-
laşıldı. Ankete katılan 20 ül-
keden temsilciler, ülkelerin-
deki kadın hekimlerin durum-
larına yönelik bilgileri İtal-
ya’nın Napoli kentinde ger-
çekleştirilen konferansta sun-
dular.

FEMS’in söz konusu kon-
feransa yönelik olarak hazır-
ladığı anket, Türk Tabipleri
Birliği (TTB) Kadın Hekimlik
ve Kadın Sağlığı Kolu tara-
fından Türkiye’ye uyarlanarak
Türkçeye çevrildi ve kadın
hekimlere sunuldu. Ankete 4
binin üzerinde kadın hekim
katılırken, 2 bin 140 kadın
hekim tüm sorulara yanıt ver-
di.

TTB ve TTB Kadın He-
kimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
adına konferansa katılan Mer-
kez Konseyi üyesi Dr. Selma
Güngör, Türkiye’deki kadın
hekimlerin durumuna ilişkin
olarak anketten elde edilen
şu verileri paylaştı: 

• 2017 yılı istatistiklerine
göre tıp fakültesine giren kadın
öğrenci sayısı yüzde 52’dir
ve tıp fakültesi toplam öğrenci
sayısında da kadın öğrenci-
lerin sayısı yüzde 50’den faz-
ladır.

• Kadın hekim sayısı ise ne
yazık ki TÜİK verilerinden

de, Sağlık Bakanlığı ile yapı-
lan yazışmalardan da elde edi-
lememiştir. Giderek artan tıp
fakültesi kadın öğrenci sayı-
sına dayanarak kadın hekim-
lerin toplam hekim sayısının
yüzde 45’ini oluşturduğunu
ve 64 bin civarında olduğunu
tahmin etmekteyiz.

• TTB’nin toplam üye sayısı
104 bin 269 iken kadın üye
sayısı 23 bin 559’dur. Bu veri,
ülkemizde kadın hekimlerin
örgütlenme oranının oldukça
düşük olduğunu göstermek-
tedir.

• TTB Merkez Konseyi’nin
11 üyesinden 4’ü kadındır. 11
tabip odasının başkanı ve 14
tabip odasının genel sekreteri
kadındır. TTB'nin ve tabip
odalarının tüm seçilmiş ku-
rullarında bulunan kadın he-
kimlerin oranı yüzde 23’tür.

• FEMS tarafından yapılan
araştırmaya Türkiye’den ka-
tılan kadın hekimlerin yüzde
65’i meslektaşları, üstleri ya
da hastaları tarafından ayrım-
cılığa uğradıklarını söylemiş-
lerdir.

• Araştırma sonucuna göre
kadınların yalnızca yüzde 31’i
çalışırken ailesel sorumluluk-
larını ve kariyer gelişimlerini
sorunsuz yerine getirebildiğini
söylemiştir.

• Kadınların yüzde 24’ü
mesleki kariyerinden mem-
nunken, yüzde 56’sı ailesel
sorumluluklarını yerine ge-
tirmenin kariyer gelişimleri
ile çatıştığını ifade etmişler-
dir.

• Araştırmaya katılan kadın
hekimlerin yüzde 66’sı ka-
dınların işyerinde katılımını
artırmaya yönelik bir duyar-
lılığın gelişmeye başladığını
ifade etmişlerdir.

• Araştırmaya katılan ka-
dınların yüzde 80’i çalışma
yaşamlarında kadın ya da ai-
leyi gözeten yasa ve toplu
sözleşme olmadığını bildir-
miştir. 

TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı

Kadın hekimler ayrımcılığa uğruyor
Tıp Dünyası 
ANKARA

Türkiye’de kadın hekimlerin sayısı giderek artıyor ve bugün kadın hekimlerin oranı toplam hekim sayısının yüzde 45’ini oluşturuyor.
Bununla birlikte kadın hekimler halen ayrımcılığa uğruyor. FEMS tarafından yapılan araştırmaya Türkiye’den katılan kadın hekimlerin
yüzde 65’i, meslektaşları, üstleri ya da hastaları tarafından ayrımcılığa uğradıklarını belirtiyor.

TTB Merkez Konseyi üyesi
Dr. Selma Güngör, Tıp Dünya-
sı’nın toplantı ile ilgili sorularını
yanıtladı: 
- Avrupalı Kadın Hekimlerin
Yaşamı ve İşi başlıklı
toplantı/konferans hakkında
bilgi verir misiniz? Düzenli
olarak yapılan bir toplantı
mıdır? Kadın Hekimler
açısından önemi nedir?

Önce FEMS (Avrupalı Ücretli
hekimler Federasyonu) ile ilgili
olarak bilgi vereyim. FEMS
ulusal hekim birlikleri de dâhil
olmak üzere hekimlerin içinde
yer aldıkları sendikalar, sendikal
birlikler, genç hekim birlikleri
gibi örgütlenmelerin de temsil
edildiği bir federasyon. Bir ül-
keden hekimlerin ücretleri ve
özlük hakları ile ilgili olan ku-
rumların katılabildiği bir kurum.
Türkiye den hekimleri temsil
etmek üzere İstanbul Tabip Oda-
sı’ndan (İTO) bir arkadaşımız
düzenli olarak toplantılara ka-
tılıyor.

Kadınlaşan Tıpta Kadın He-
kimlerin Yaşamı ve İşi adlı kon-
ferans 29 Mayıs 2019’da ya-
pıldı. İlk kez yapılan bir kon-
feranstı. Konferans iki bölümden
oluşuyordu. İlk bölümde Avru-
palı hekimlerin içinde örgütlü
oldukları örgütlerin temsilcileri
kendi kıtasal birliklerinin soruna
ilişkin yaklaşımlarını aktardılar.
Hemen hepsi kadın hekim sa-
yısının artışını kabul etti. Ancak
bu sayı artışının kendi örgütle-
rinde yönetici pozisyonlarını
etkilemediği, ancak bundan son-
ra kadınların daha çok ve eşit
temsilini sağlamak için çaba
harcayacaklarını dile getirdiler.
Bu bölümde çok az sayıda yer
alan kadın temsilci ise işlerin-
deki başarılarda ve bulundukları

örgütsel konuma gelmelerinde
anne-baba ve eşlerinin deste-
ğinin çok önemli olduğunu be-
lirttiler. Genç kadın hekimlerin
kariyer fırsatları açısından en
çok gebelik ve doğum süreçle-
rinde sorun yaşadıklarını dile
getirdiler. 

İkinci bölümde ise katılan
ülke temsilcilerinin ülkelerindeki
kadın hekimlerin niceliksel ve
örgütsel durumlarını ortaya koy-
mak ve kabaca sorunların ne
olduğunu ortaya çıkartmaya ça-
lışan anket sonuçları paylaşıldı.
TTB burada sonuçları paylaş-
mak üzere bir kadın temsilciyi
görevlendirdi. Benzer biçimde
görevlendirmeler yapmış ülkeler
olduğu gibi, toplantıya gelen
erkek temsilcilerin sonuçları
sunduğu bir tablo vardı. Örneğin
Hollanda’da kadın hekim oranı
%70’in üzerinde iken sonuçlar
bir erkek temsilci tarafından
sunuldu.
- Avrupa’nın diğer
ülkelerinde kadın hekimlerin
genel durumuna ilişkin
aktarabilecekleriniz neler?

Tıbbın kadınlaştığını söyle-
yebiliriz. Türkiye dışındaki ül-

kelerde kadın hekim oranı ya-
rıdan fazla ve genel olarak
%60’ın üzerinde. Hemen hep-
sinde ulusal hekim birliklerine
üyelik zorunluluğu var. Bu ne-
denle her hekim en azından
ulusal hekim birliğine üye. An-
cak örgütlerin yönetim düzey-
lerinde yer almaları çok sınırlı,
kadın yöneticiler % 10-15 dü-
zeyinde. TTB ve Türkiye’deki
örgütlü kadın hekimler yönetim
basamaklarında daha çok yer
alıyor.

Ankete verilen cevaplara bak-
tığımızda aynı sorunların yaygın
biçimde yaşandığını görüyoruz.
Mobbing çok yaygın. Hastaların
cinsiyetçi yaklaşımları, kadın-
ların doktor olmalarını reddet-
meleri devam ediyor. 

Çocuk bakımı, doğum, eşlerin
talepleri öncelikli olmaya ve
kadınların kariyerlerini ertele-
meye ya da engellemeye devam
ediyor. Kariyer yaptıklarında
da ailelerini, çocuklarını ihmal
ettiklerini düşünüyorlar. Kadın
oldukları için engellenmek de
daha az ifade edilse de hâlâ ka-
riyer ve yöneticilik basamak-
larını kadınlar için kapatmaya

Tıp kadınlaşıyor, kadınlar erkeklerin
belirlediği koşullarda çalışıyor
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Bulgaristan ve Polonya dev-
letleri hakkında, sistematik ve
devamlı bir şekilde bazı böl-
gelerde yıllık ve günlük, bazı
bölgelerde de günlük emisyon
değerleri (PM10) aşıldığı için
Avrupa Adalet Divanı tarafın-
dan temiz hava hakkını ihlal
ettiği yönünde karar verilmiştir.
Aralarında Almanya ve Fran-

sa’nın da bulunduğu 6 Avrupa
Birliği ülkesi hakkında, hava
kirliliği nedeni ile Avrupa Ada-
let Divanı’nda hukuki inceleme
başlatılmıştır. Yapılan son ça-
lışmalar, hava kirliliğinin sperm
kalitesi ve doğurganlığı olum-
suz etkilediğini, ayrıca partikül
maddelerin anne karnındaki
bebeğe bile etki ettiğini gös-

termektedir. Ayrıca kirli ha-
vanın çocuklarda düşük doğum
ağırlığı, otizm, diyabet (Tip
1), ani bebek ölümü sendromu,
astım, KOAH, bronşiolit ve
bronşit gibi solunum hastalık-
ları, zatürre, bebek ölümü ve
zeka geriliği gibi sağlık so-
runları ile ilişkili olduğu ka-
nıtlanmıştır.

Uluslararası hukukta yaptırımı var

devam ediyor. İşyerinde yö-
netici pozisyonlarda kadın-
ların sayısı daha az. Hatta
oldukça az. Hak geliştirme
örgütlerindeki düşük tem-
sille birlikte düşündüğü-
müzde erkeklerin yönettiği
işyerlerinde, erkeklerin be-
lirlediği koşullarda çalıştı-
ğımızı söyleyebiliriz.
- Diğer ülke verileriyle
karşılaştırıldığı zaman
Türkiye’de kadın
hekimlerin durumu
hakkında neler
söylersiniz? Ülkelerin
kadın sorunlarına bakışı
arasında kadın
hekimlerin yaşadıkları
arasında bir paralellik
var mı? Yani şunu
sormak istiyorum; kadın
hekimlerin yaşadığı
sorunlar mesleksel mi
yoksa daha
evrensel/ideolojik
köklerle mi ilgili?

Türkiye’de de tıbbın ka-
dınlaştığını söyleyebiliriz.
Kadın öğrenci sayısının gi-
derek artması, son yıllarda
%50’nin üzerinde olması
bunu gösteriyor. Türkiye’de
de kadınlar işyerlerinde ve
örgütlerinde erkekler tara-
fından yönetiliyor. İşyerle-
rinde ve kariyer sırasında
benzer sorunlarla karşıla-
şıyorlar. Bu sorunun ev-
rensel olduğunu gösteriyor.

Daha çok kadın hekim
mezun olması ve çalışıyor
olmaları mesleki açıdan bir
sorun olmadığını ortaya çı-
kardı. Yani kadınlar hekim-
lik mesleğini yapabilecek
güç ve donanıma sahip.
Geçmişte bin yıllarca ya-
ratılan engellerin ideolojik
olduğunu ortaya koyuyor.
Aynı şekilde bugün karşı-
laşılan engellerin, yaşanılan
sorunların da.

Kadınlar olarak bunun
farkındayız. Tüm Avrupa’da
kadın hekimler, hemen hep-
si kadınların çalışma yaşa-
mında ve kariyer sürecinde
yaşanan zorlukları ortadan
kaldıracak önlemlerin ol-
madığının farkında. Çalışan
kadınlar için düzenlenmiş

olan Doğum ve süt izinle-
rinin kadınlar için düzen-
lenmediğinin farkında. Ka-
dınlar meslekleri de dahil
olmak üzere yaşamın her
alanında kadın oldukları
için yaşadıkları ayrımcılığı
artık yaşamak istemiyor.
Eşit oldukları bir yaşam is-
tiyor.
- Avrupa çapında yapılan
bu anketlerden elde
edilen bilgiler nasıl
değerlendirilecek?

Bu anketler kabaca kadın
hekimlerin yaşadıkları so-
runları ortaya çıkardı. Genel
bir farkındalık yarattı. Far-
kında olmak çözüm için bir
başlangıç olacaktır, kadın
hekimlerin örgütsel yapı-
larda ve çalışma yaşamında
daha eşitler olarak varol-
masının adımları daha hızlı
atılacaktır.
- Son olarak; TTB Kadın
Hekimlik ve Kadın
Sağlığı Kolu, Türkiye’de
kadın hekimlerin
durumuna ilişkin ne tür
çalışmalar içinde?

9-10 Şubat 2019 tarihinde
Kadın Hekim Olmak adlı
bir çalıştay gerçekleştirdik.
Bu çalıştay sonuçlarını de-
ğerlendirdiğimizde kadın
hekimlerin işyerlerinde çok
yaygın biçimde mobbingle
karşılaştığını söyleyebiliriz.
Çalıştay sonuçları üzerinden
bir duyarlılık ve mücadele
hattı oluşturuyoruz. 2017
TTB Ara Genel Kurulu’nda
toplumsal cinsiyet eşitliği
yönergesini kabul ettik. Bu
yönergenin hayata geçiril-
mesi de hedeflerimizden
birisi. Toplumsal cinsiyet
eşitliğini TTB organlarında
ve işleyişinde ve tüm ça-
lışma yaşamında hayata ge-
çirmek çok önemli.

Türkiye’de kadınların
uzun mücadelelerle elde et-
tikleri kazanımları son yıl-
larda yok edilme tehdidi
altında. Başta medeni haklar
olmak üzere eşitliği sağla-
maya yönelik kazanımlar
demagojik iddialarla tartı-
şılıyor. Bu değişine karşı
mücadele ediyoruz.

2017 yılında Türkiye’de 51
bin 574 kişi hava kirliliği dola-
yısıyla erken öldü. Bu rakam,
Türkiye’de trafik kazaları do-
layısıyla yaşamını yitirenlerin
7 katı. Eğer, hava kirliliği Dünya
Sağlık Örgütü’nün önerdiği kı-
lavuz değerlere indirilseydi Tür-
kiye’de yaşanan ölümlerin yak-
laşık %13’ü önlenebilecekti. 

Türk Tabipleri Birliği’nin de
bileşenlerinden biri olduğu Te-
miz Hava Hakkı Platformu Tür-
kiye genelinde ve İstanbul, İzmir,
Bursa ve Ankara özelinde 2016
– 2018 yılları arasında hava ka-
litesi durumunu ve sağlığa et-
kilerini inceleyerek sonuçlarını
raporlaştırdı. “Türkiye’de Hava
Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Karar
Rapor” başlığıyla açıklanan ra-
por, Türkiye’de hava kirliliğinin
seviyesi ve sağlığa etkileri ko-
nusunda çarpıcı veriler ortaya
koyuyor:

- Türkiye’de 2017 yılında hava
kirliliği trafik kazalarının 7 katı
can aldı. Hava kirliliği Dünya
Sağlık Örgütü’nün önerdiği kı-
lavuz değerlere indirilseydi ül-
kemizde yaşanan ölümlerin yak-
laşık %13’ü önlenebilirdi. 

- 2018 yılında hava kalitesi
en kötü olan ilimiz, Afşin - El-
bistan ilçesinde işletmede olan
2 tane kömürlü termik santrali
ve yeni santral planları ile gün-
deme gelen Kahramanmaraş’tır. 

- 2018 yılında Dünya Sağlık

Örgütü’nün önerdiği kılavuz
hava kirliliği değerleri karşılayan
tek ilimiz Ardahan’dır. 

- İstanbul’da nüfus yoğunlu-
ğunun en yüksek olduğu (kilo-
metrekare başına 40.000’den
fazla nüfus) iki ilçe olan Gazi-
osmanpaşa ve Güngören ilçe-
lerinde hiçbir hava kalitesi ölçüm
istasyonu bulunmamaktadır. 

- 2018 yılında hava kalitesi,
ulusal sınır değerlerine göre de-
ğerlendirildiğinde; 81 ilin yarı-
sından fazlası (%56) kirli hava
soludu. 

- Bursa Merkez ve Elbistan’da
yaşayanlar neredeyse tüm yıl
(10 aydan fazla gün) boyunca
sınır değerlerin üzerinde kirli
hava solumuştur. 

- Ölçümler yetersiz olduğu
için, 2018 yılında Eskişehir,
Bolu, Kastamonu, Kırıkkale,
Kütahya, Muş, Şırnak ve Uşak’ta
hava kirliliği tespiti yapılama-
mıştır. 

- Son 3 yılda hava kalitesi iyi
düzeyde olan yani ulusal sınır
değerleri karşılayan ve Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) sınır de-
ğerlerine çok yakın olan iller
Ardahan, Artvin, Rize, Kırşehir
ve Tunceli oldu.

- Son 3 yıldır 16 ilde hava
kalitesinde hiçbir iyileşme ol-
mayan ve ciddi hava kirliliği
sorunu yaşanan iller şöyle: Af-
yon, Ankara, Burdur, Bursa, Ço-
rum, Denizli, Erzincan, Mersin,
Kahramanmaraş, Manisa, Mar-
din, Muğla, Niğde, Osmaniye,
Sakarya ve Sivas. 

- 2017 yılında hava kirliliği
nedeniyle yaşanan ölüm sayısı-
nın en fazla olduğu ilk üç ilimiz
İstanbul, Bursa ve Ankara’dır. 

- 2017 yılında hava kirliliğine
atfedilen ölümlerin il bazındaki
ölümlere oranı en fazla olan
iller ise sırasıyla Iğdır, Kahra-
manmaraş ve Afyon oldu.

Tıp Dünyası 
ANKARA

Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan ‘Kara Rapor’:

Türkiye’de insanlar kirli hava soluyor
2017 yılında Türkiye’de 51 bin 574 kişi hava kirliliği dolayısıyla erken öldü. Bu
rakam, Türkiye’de trafik kazaları dolayısıyla yaşamını yitirenlerin 7 katı. 



16
Temmuz-Ağustos 2019

Antalya Sağlık Müdürlü-
ğü’nün, 31 Mart tarihinde İz-
mir’de sağlık çalışanlarına yö-
nelik saldırıyı protesto etmek
amacıyla sendikaların ve demo-
kratik kitle örgütlerinin aldığı
“iş bırakma” kararına uyarak iş
bırakan Antalyalı hekim ve sağ-
lık çalışanları hakkında soruş-
turma açması, Antalya’da dü-
zenlenen basın açıklaması ile
protesto edildi.  
Türkiye’nin her yerinden
basın açıklamasına
destek

Türkiye’nin her yerinden he-
kimler ve sağlık çalışanları, mes-
lektaşlarına destek vermek ve
her koşulda yanlarında olduğunu
göstermek amacıyla, 12 Temmuz
2019 tarihinde Antalya’da dü-
zenlenen basın açıklamasına
destek verdiler.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
önünde gerçekleştirilen açıkla-
maya, Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı Prof.

Dr. Sinan Adıyaman, TTB Mer-
kez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel
İlhan, SES Genel Sekreteri Dr.
Pınar İçel, Antalya Tabip Odası
Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin,
İzmir Tabip Odası Genel Se-
kreteri Dr. Lütfi Çamlı ve tabip
odaları yöneticilerinin yanı sıra
çok sayıda sağlık meslek örgü-
tünden temsilciler katıldı. 

Prof. Dr. Sinan Adıyaman bu-
rada yaptığı konuşmada, sağlık
çalışanlarının yaşamına kaste-
decek seviyeye ulaşan sağlıkta
şiddete karşı etkinliğe yönelik
soruşturma yönetilmesinin kabul
edilemez olduğunu belirterek,
soruşturmaların bir an önce geri
çekilmesini istedi. Adıyaman,
soruşturmaların tamamı geri çe-
kilinceye kadar her türlü çabayı
göstereceklerinin ve sürecin ta-
kipçisi olacaklarını bildirdi.

Örgüt temsilcileri, açıklama
öncesinde de Antalya İl Sağlık
Müdürü Dr. Ünal Hülür ile de
görüşerek, düzenlenen etkinlik-
lerin yasal hak olduğunun altını
çizdiler ve soruşturmaların geri
çekilmesi talebini ilettiler. 

Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 

Tıp Dünyası 
ANKARA

İzmir’de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla iş bırakan Antalyalı hekim ve sağlık çalışanları hakkında Antalya
Sağlık Müdürlüğü’nün soruşturma açması, Antalya’da düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi. 

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açıklamaya, Türk Tabipleri
Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi

üyesi Dr. Mübetcel İlhan, SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel, Antalya Tabip Odası
Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı

ve tabip odaları yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sağlık meslek örgütünden
temsilciler katıldı. 


