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EDiTÖR
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Hemen her sayıda, yaşamaktan usandığımız şiddeti, farklı boyutları ile dillendirmek zorunda kalıyor olmanın acısı ile bir 

kez daha birlikteyiz. Bu acılı dillendirmeyi sürdürmemiz, şiddetin normalleştirilmesine olan direnişimiz; kapağımızdaki 

kadın ise şiddetin en önemli mağduru olan kadına saygı duruşumuzu simgeler.

Erkeklere göre daha az eğitimli, daha az ücret alan, hane halkı için ve aile bakımı için günde 4 saat 17 dakikasını tüketen, 

nüfusumuzun yarısı, şiddet mağduru kadınlar… TÜİK 2014 verisine göre; her 10 kadından 3’ü 18 yaşına gelmeden 

evlendiriliyor, her 3 kız çocuğundan birinin eğitim görmesi, kadınların %11’inin çalışma yaşamına katılması aileleri 

tarafından engelleniyor. En yakınları tarafından engellenen kadınlar… Her 10 kadından 4’ü eşinden ya da birlikte yaşadığı 

erkekten fiziksel şiddet görüyor. En yakınları tarafından şiddet gören kadınlar… Basit bir hesaplamayla Türkiye’de 15 

milyon 700 bin kadının fiziksel şiddet yaşadığını ve bunun toplumda her 5 kişiden birinin şiddet gördüğüne işaret 

ettiğini bulabiliyoruz. Toplumda şiddet yaygın ve kadınlar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu sayının sadece eş ve 

birlikte yaşanan kişinin uyguladığı fiziksel şiddeti içerdiğini, ekonomik, duygusal şiddeti içermediği göz önüne alınınca 

durumun vahameti daha bir ortaya çıkıyor. Erkekler tarafından şiddet gören kadınları erkeklerin temsil ediyor olması 

da ironik bir durum… Erkekler temsil ediyor çünkü nüfusun %49,8’ini oluşturan kadınların TBMM’ye gönderdiği kadın 

milletvekili oranı sadece %14,7. Kadına şiddet ülkenin her yerinde görülmekle birlikte bölgesel farklılıklar dikkat çekici. 

Şiddeti en çok Batı ve Orta Anadolu en az ise Doğu Karadeniz erkekleri uyguluyor. 

Kadınlar erkeklere göre daha fazla örselenmekte ve çok sayıda engel ile mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır. 

Onları yaşam mücadelelerinde desteklemek için çeşitli girişimler de bulunulmakla birlikte; bunlardan geleneksel şekilde 

kadının biyolojik cinsiyetine dayalı güçsüzlüğünü vurgulayıp onu bu nedenle korumaya çalışmak kadına yapılan haksızlık 

boyutuna ulaşabilmektedir. Kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet kalıpları yatar. Yaşanabilir bir dünya ve 

sürdürülebilir insanlık için kadın cinsiyetine yönelik ayrımcılığın, şiddetin durdurulması zorunludur. Kadınını yücelten 

toplumların daha sağlıklı ve gelişmiş olduğunu bildiğimize göre zaman yitirmeden kız çocuklarına yatırım yapılması ve 

kadının yüceltilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar için de söyleyen değil eyleyen olmak gerekmektedir. Bilinmelidir ki; 

herhangi bir yerde bir kadın şiddete uğradığında/taciz edildiğinde tehlike size de yakın ve yaşam artık sizin için de daha 

az güvenilir hal almıştır.

Hepimizin, zehirlenen havası, kesilen zeytin ağaçları ve direnen köylüleri ile yakından bildiği Yırca’da “eyleyen kadınlar” 

var. Zeytin ağaçları için 2014 yılında mücadele etmiş, gözleri önünde 6600 ağaçları kesilmiş, çaresizlik içinde ağlayarak 

izlemişlerdi bu vahşeti. Sonuçta tarlalarındaki zeytin ağaçları kesilmiş ve ellerinde boş tarlaları kalmıştı.  Yırca köylüleri 

yılmadılar. Hele kadınları hiç yılmadı. Boş tarlarına zeytin fidanları diktiler yetmedi bir araya geldiler, köyleri için, 

gelecekleri için “Gerçek hayallerin ayak izini takip eder.” sloganı altında birlik oldular. Birlikte ‘Yırca Hanımeli El ve Ev 

Ürünleri’ adı altında sabun ve mum üretip satıyorlar. Söylemek yerine eyleyen Yırca kadınlarının hikâyesini dergimizde 

bulacaksınız. Yılmayan, kendi ve toplumunun geleceği için emek tüketen Yırca’lı kadınlara buradan selam yolluyoruz. 
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Değerli Meslektaşlarımız

Ülkemizdeki yaşanan olayların yakıcılığı mı? Sağlık alanında her gün yaşanan olumsuzluklar mı? Hekimlerin mesleklerini 

uygularken yaşadıkları zorluklar mı?  Bir de buna yaşadığımız şehir olan Bursa’nın gündemini de eklememiz gerekiyor. 

Her birey kendi bulunduğu yer ve yaşamdan bakarak bu sorunlardan birinin gündem olmasını önceleyebilirler. Ancak 

bir meslek örgütünün yönetici konumunda yer alıyorsanız tümü için kapsayıcı bir gündeminiz olması gerekiyor. Bu 

gündemler başdödürücü bir hızla değişirken bir yandan da sizin kendi gündeminizi oluşturup bir tutum izlemeniz 

gerekiyor. Her Hekimce Bakış sayısı için bu yazıyı hazırlarken ülke gündemini de ayrı tutmadan ne yaptığımıza bir 

bakma fırsatımız oluyor.

Ülke gündemini sağlık gündeminde ayıramadığımız günlerden geçiyoruz. Artık çocuklarımızın sağlığını korumaktan, 

sağlıklı bir birey olarak gelişmesinden,eğitiminden, geleceklerinden konuşmayı bıraktık. Önlenebilir olaylarla ölmemeleri 

gerektiğini, cinsel istismarcıların eline düşmemeleri gerektiğini söyler, konuşur olduk. Ülke olarak bırakın çocuklarımıza 

güzel bir gelecek vermeyi, bu küçücük varlıkları koruyup gözetemez duruma düştük. Çocuklarımızı yangınlarda, çocuk 

yaşta çalıştıkları işyerlerinde, çocuk yaştaki evliliklere kurban verir olduk. Halbuki onlar bizim aydınlık geleceğimiz 

olmalı, bugün her yaptığımız davranışta, eylemde, onların geleceğine karşı sorumluğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Bu 

toplumu oluşturan siyasi ya da sivil her türlü örgütün bu bilinçle hareket etmesi gerekmektedir.

OHAL sürecinde KHK’lar ile yönetilen hukukçuların ifadesine göre KHK’lere Anayasa Mahkemesi’nde bile itirazda 

bulunulamayan yani hukukun tıkandığı bir ülkedeyiz. FETÖ soruşturmalarının içine pek çok muhalif görüşteki kişilerin 

ve üniversitelerde akademisyenlerin, sendika yöneticilerinin KHK’lar ile bu sürece dahil edilerek görevlerinden 

uzaklaştırıldıklarını gördük. KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan ve tüm hekimler için adil ve hukukun temel prensiplerinin 

uygulandığı soruşturma ve yargılama sürecini talep etmek insan hakları konusunda verdiğimiz mücadele noktasında bir 

sınav niteliği taşımaktadır. 
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Bursa’da, ilimizdeki kendi üniversitemizde de bir kadrolaşma çabaları izlenmekte, üniversitemize rektör tarafında 

akademik yeterliliği UÜTF kriterlerini tutmayan öğretim görevlilerini atama çabaları görülmektedir.  Akademik yeterlilik 

ölçütlerinin göz ardı edildiği bu uygulamanın üniversitedeki çalışma ve eğitim ortamına ve hastalarımıza vereceği zarara 

dikkat çekmek isteriz. Rektörün bu tutumundan geri dönmesini bekliyoruz. Bu sürecin takipçisi olacağız.

Güzel gelişmeler duymak, güzel bir güne uyanmak hepimizin temel ihtiyacı haline geldi.Bu dönemde güzel şeylerde 

oldu mu?...diye düşünürsek aile hekimlerimizin kazanımlarına büyük bir sayfa ayırmamız gerekir. Tam iki yıllık mücadele 

sürdürdüler ve kazandılar. Ne kadar gururlansalar azdır. Bir araya gelip mücadele edildiğinde kazanmaktan başka bir 

olasılık olmadığının en güzel örneğini gerçekleştirdiler. İki yıllık mücadelenin ve dayanışmanın ardından Bakanlık 

nöbet uygulamasını kaldırdı ve puanlamalarını yeniden düzenledi. Bu mücadeleyi yürütürken de hiçbir aile hekiminin 

sözleşmesinin fes olmasına da izin vermediler. Tüm aile hekimlerini kazanımları için kutluyoruz.

Biliyorsunuz Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinin içine bir termik santral girişimi var. Bir kenti yaşanmaz hale 

getirecek, halkın sağlığını doğrudan etkileyecek böyle bir girişim için Bursa’nın yaklaşık 100 kadar örgütü ile birlikte 

mücadele ettiğimiz DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu, “Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü”nü almıştır. Bakanlar Kurulu 

tarafından kamu yararına olarak kabul edilen ve sağlık ve sosyal hizmetler alanında hizmet veren kurumların gelişmesi 

için kaynak sağlayan bir vakıf olan Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı; sağlık ya da sosyal hizmetlerin gelişmesine katkı 

sağlamış, bu alanlarda üstün hizmetler vermiş, iz bırakmış kişi ya da kurumlara ödül vermektedir. Bu yıl, vakfın üyeleri 

ve ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının önerdiği adaylar arasından “toplumun istemediği sağlık yönünden sakıncalı 

bir girişimin mümkün olamayacağının kanıtlanmış olması ve takdire değer katkıları nedeniyle” “Sağlıkta Örnek İnsan 

Ödülü” DOSAB Termik Santraline Hayır Platformuna verilmiştir. Bu mücadeleyi yürütürken alınan bu ödül, mücadele 

için gerçekten çok değerlidir. Ancak gerekçede yazanlar “toplumun istemediği sağlık yönünden sakıncalı bir girişimin 

mümkün olamayacağının kanıtlanmış olması” cümlesi, mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. DOSAB 

Termik Santraline Hayır Platformuna katkı koyan bütün bileşenleri kutluyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Çevre Komisyonumuz Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı AD ile Soma, Yırca köyünde Soma bulunan 

termik santralin etkilerini araştırmak üzere bir çalışma yürüttü. Somada, ilçenin yerleşim sınırlarında bulunan, 78 

yılından bu yana faaliyet yürüten bir termik santral bulunuyor. Soma örneği, hem konumu nedeniyle ve hem de uzun 

vadeli sağlık etkilerini tanımlama açısından Bursa’da yapılmak istenen termik santral açısından iyi bir örnek teşkil ediyor. 

Bölgede geçirdiğimiz iki günlük sürede, sadece gözlemlerimizle, hiçbir ölçüme gerek olmadan Soma ve çevresinde 

yaşayan insanların termik santralinin yarattığı hava kirliğinin etkisi altında yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çevre 

komisyonumuzun çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Tüm bu zor zamanlarda dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Hastanelerde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, 

işyerlerinde, poliklinik odalarında yalnızlaştığımız, yalnızlaştırıldığımız bu dönemde daha çok bir arada olma fırsatı 

yaratmamız gerekiyor. Bunun için Yönetim Kurulumuz sanatla bir araya gelerek, toplumsal gelenek ve değerlerimizi 

bir kez daha hatırlamak için hem komisyonlarımızın çalışmalarını tüm hekimlerimize açık olarak yapıyor, hem de 

değişik kültür sanat etkinlikler ile bir arada olmak için fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Katılımınızla çoğalacağımız tüm 

etkinliklerimize bekliyoruz.

Dostlukla kalın
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COP22’DEN NOTLAR
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change) 22. Taraflar Konferansı (Conference of the Parties, 
COP22) bu yıl 7-18 Kasım 2016 tarihlerinde Marakeş’te 
gerçekleştiriliyor. 

COP22’ye Sağlık ve Çevre Birliği’nin (Health and 
Environmental Alliance, HEAL) daveti üzerine, gözlemci 
olarak, 8-10 Kasım tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği adına 
Dr.Kayıhan Pala katıldı.

Öncelikle şunu söylemekte yarar var; gözlemcilere açık 
ana oturumlarda tartışmaların bilimsel bilgi, ölçümler, 
kestirimler ve kapsamlı modellemeler üzerinden 
yürütülmesi tatmin ediciydi. Örneğin Dünya Meteoroloji 
Örgütü’nün (WMO) yeryüzü sıcaklığı, sera gazları, okyanus 
yüzey sularındaki ısınma, deniz seviyesi yüksekliği ve 
extrem hava olayları gibi göstergeleri yıllar içerisindeki 
değişimleriyle birlikte gösteren sunumu; iklim değişikliği 
ve küresel ısınma hakkındaki mevcut durumu açık olarak 
ortaya koydu.

Ancak durum saptamadaki başarıyı, küresel ısınmayı 
önlemek amacıyla atılması gereken adımlar ve bu konuda 

ülkelerin sorumlulukları konusunda görmek zordu. 
Elbette yalnızca taraflara açık olan oturumlarda neler 
konuşulduğunu (Ya da konuşulmadığını) bilmiyoruz; bu 
konuda her hangi bir açıklama yapılmıyor.

Küresel ısınma temel olarak bir “Halk sağlığı” sorunu 
olduğu halde, COP22’nin programında sağlığa ayrılan 
oturumlar son derece sınırlı ve biraz “Sorunlu”. Sorunlu 
çünkü örneğin, küresel ısınmanın yol açacağı göç ve 
sağlık etkisi oturumunun konuşmacılarından birisi büyük 
bir ilaç şirketinin yöneticisiydi...

Aslında endüstrinin COP22 ‘deki etkisi sağlıkla ilgili 
oturumlarla da sınırlı değil gibi görünüyor. Konferansın 
tercih ettiği dil ve iletişim kurma biçiminde bile endüstrinin 
etkisi yoğun olarak hissediliyor. Örneğin küresel ısınma ve 
eylem planı önerileri ağırlıklı olarak “Karbon bütçesi” ve 
“Karbon piyasası” üzerinden tartışılmaya zorlanıyor. Bu 
yaklaşıma değişik oturumlarda şirketlerin doğrudan kendi 
adlarıyla yaptıkları sunumları da eklemek gerek.

7Hekimce Bakış



Konferansta, özellikle hükümet dışı örgütler tarafından 
düzenlenen oturumlarda, toplumda farkındalık yaratmak 
ve harekete geçirmek için sivil toplum örgütlerine çok 
fazla vurgu yapıldı. Bu vurgudaki fazlalık, politik karar 
vericilerin önemini göz ardı edebilir. Nitekim Trump’ın 
ABD Başkanı seçildiğinin anlaşılmasının hemen ardından 
birçok katılımcı ABD’nin çevre politikasının değişebileceği 
kaygısını dile getirdi. Elbette sağlık politikası ile birlikte. 
ABD’den gelen bazı katılımcılar Trump ile birlikte ABD’de 
siyahları, kadınları, göçmenleri ve Müslümanları zor 
günlerin beklediğini öngörüyorlar.

Şirketlerin etkisi, kök neden analizi yapılmaksızın yürütülen 
eylem planı tartışmalarında da kendini gösteriyor. Birçok 
konuşmacıdan konuşması sırasında küresel ısınmaya 
etkisi bağlamında sanayi devrimini duymuş olmamıza 
karşın, hiçbir konuşmacıdan kapitalizm ya da kar 
maksimizasyonu kavramlarını duyamadık. Asıl nedeni 
görmezden gelerek soruna nasıl çözüm bulacağız?

Konferansta çelişkiler de dikkat çekici. İsveç 2040’a 
kadar fosil yakıtlardan tümüyle kurtulmayı planladığını 
açıklarken, ne ABD ne Çin ne de Hindistan örneğin her 
hangi bir somut plan açıklamıyor. 

Türkiye Konferansın ilk gününde, sera gazlarını azaltmaya 
yönelik her hangi bir eylem planı açıklamamış olmasına 
karşın, sera gazlarının azaltılmasına yönelik etkinlikler 
için kullanılması planlanan yeşil fondan kaynak istediği 
için hem günün konusu oldu hem de çevreci örgütler 
tarafından “Günün fosili” ödülünü almaya değer bulundu 
(!).

Türkiye’nin ağırlıklı olarak fosil yakıtlara dayanan enerji 
politikasını üç gün boyunca çeşitli oturumlarda ve 
aralarda katılımcılarla paylaşmak ve değerlendirmek 
olanağı bulduk. Yeri gelmişken söyleyelim, Türkiye’de 
80’nin üzerinde yeni kömürlü termik santral yapılmasının 
planlanması ve bunların hükümetler tarafından özellikle 
teşviklerle desteklenmesi hayretle karşılandı. 

Konferansta bu yıl Türkiye oldukça geniş bir stand alanı 
oluşturmuş ve bu alanın bir bölümünü de küçük bir 
açık toplantı salonu biçiminde düzenlemişti. Birkaç 
defa standı ziyaret edip, Türkiye’den gelen ekipte Sağlık 
Bakanlığı temsilcileriyle tanışmak istediysem de Sağlık 
Bakanlığından gelen hiç kimseyle karşılaşmadım. Geçen 
yıl Paris’te düzenlenen COP21’de de Sağlık Bakanlığı 
adına gelen kimseyle karşılaşamadığımızı düşününce, 
ister istemez Sağlık Bakanlığı’nın iklim değişimi ve küresel 
ısınmayı bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirmediğini 
düşündüm. Oysa COP22’deki birçok sunumda da açıkça 
görüldüğü gibi, Türkiye küresel ısınmadan en çok 
etkilenecek ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Dünyanın birçok yerinde hekimler iklim değişikliğine karşı 
etkin bir mücadele yürütüyorlar. HEAL (Sağlık ve Çevre 
Birliği) tarafından 11 Kasım’da yapılan iklim değişikliğine 
karşı hekimlerin içerisinde yer aldığı mücadelelere ilişkin 
sunumda, dünyadan örnekler verilirken DOSAB kömürlü 
termik santraline karşı yürüttüğümüz mücadele ilk sırada 
Konferans katılımcılarıyla paylaşıldı. 

COP22’deki birçok oturumda iklim değişikliğinin eğer 
önlem alınmazsa büyük çaplı göç dalgalarına yol 
açabileceği öngörüldü; tahminlere göre 21.yüzyılın ilk 
yarısından sonra dünya nüfusunun üçte birinden fazlası 
yer değiştirmek zorunda kalabilir. İklim değişikliğinin yol 
açabileceği göç, sağlık etkisi bakımından ağırlıklı olarak 
“hastalık” ve “tedavi” üzerinden tartışılıyor; bir de göçle 
gidilen ülkenin sağlık sistemine etkisi ve getirebileceği 
ekonomik yük üzerinden. Peki ya barınma, beslenme, 
eğitim, toplumsal cinsiyet, istihdam, sosyal koruma, 
sosyal güvenlik ve temel sağlık hizmetlerine erişim 
gibi sağlığın sosyal belirleyicileri ne olacak? Birkaç 
oturumda bu soruyu/konuyu dile getirmeye çalıştık. 
Sağlık oturumlarındaki sunumlarda bile genel olarak 
sağlığın sosyal belirleyicilerine değinilmemesi önemli bir 
sorun olarak görünüyor. Bu arada, halen çatışmalar ve 
savaşlar nedeniyle yerlerinden edilmiş ve göçe zorlanmış 
milyonlarca insandan hiç söz edilmemesi de dikkat çekici.

Bütün bunlara rağmen, kapitalizmin bu vahşi çağında 
COP22 dünyada hayatın geleceğine ilişkin eylem 
planlarının tartışılabileceği önemli bir zemin sunuyor. 

Bu zeminin işlevi elbette büyük ölçüde “Sürdürülebilir 
kalkınma” yerine “Sürdürülebilir hayat” yaklaşımının 
benimsenmesine bağlı.

Bugün henüz değil belki ama birgün mutlaka!
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Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 
tarafından hazırlanıp 
Kocaeli Tabip Odası 
tarafından yayımlanan 
bu kitap öncelikle Kocaeli 
ilinde sanayi kirliliğinin 
insan sağlığı üzerine 
olan etkilerini bilimsel 
veriler ışığında topluma 
bildiren bir bilim adamının 
mücadelesini göz önüne 
sermektedir.
2001 yılında Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
tarafından alınan bir karar ile Kocaeli ilinde sanayi 
kuruluşlarından kaynaklanabilecek sağlık etkilerini 
belirleme amacı ile çalışma yapılması planlanmış, 
Kocaeli Sanayi Odasından resmi olarak istenen gayri 
sıhhi müesseselerin genel özellikleri “ticari sır” olarak 
nitelendirilmiştir. Bunun üzerine anabilim dalınca Kocaeli 
İl Çevre Müdürlüğü’nden çevre denetim sonuçları 
alınarak “Kocaeli’nde Sanayi Kuruluşlarından Kaynaklanan 
Çevresel Tehlikeler” adlı çalışma 2005 yılında yayımlandı. 
Kocaeli bölgesinde ölüm sebepleri araştırılarak bu 
bölgede kanserden ölümlerin ülkemiz verilerinin yaklaşık 
3 katı olduğu saptanmış, “Endüstri yoğun bölgede 
ölüm nedenleri: Dilovası örneği” başlığı ile 2011 yılında 
yayımlanmıştır. 
2008’de Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından yürütülmeye 
başlayan çalışma ile yine Kocaeli bölgesinde annelerin 
sütünde ve bebeklerin mekonyumlarında ağır metallerin 
saptanması insanların daha anne karnında sanayi 
kirliliğinin etkisinde kaldığını göstermekteydi. Bir bilim 
insanı olarak Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun bu bilgileri 
2011’de halkla paylaşması çeşitli makamlar tarafından 
hakkında ceza soruşturulması açılması ve çeşitli ithamlarla 
suçlanması, bir dizi dava ile sonuçlanmıştır. Bu durumun 
karşısında “Onurumuzu Savunuyoruz” hareketi başladı. 
Bu hareket ile Dilovası olayı yurtdışı basınında da yer aldı. 
TTB tarafından da 2011’de Dilovası raporu yayımlandı. 
Bu süreçte projenin makalesi 2012 yılında International 
Medical Journal (IMJ) dergisinde yayımlandı. 
Son olarak Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu aleyhine açılan dava 
ve soruşturmaların sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 
Disiplin Cezası ile ilgili hukuksal süreç tamamlanmış, 
verilen disiplin cezası iptal edilmiş olup, hukuksal olarak 
yok hükmündedir. Bununla birlikte, Kocaeli Üniversitesi 
(KOÜ) Etik kurulunun kararı Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 
tarafından oy birliği ile reddedilmiş olmasına karşın, 
Mahkemenin kararı KOÜ Rektörlüğü tarafından, iptali 

istemiyle Danıştay’da temyiz 
edilmiş olup henüz nihai karar 
verilmemiştir. Ayrıca, Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu hakkında 
açılan ceza soruşturması, 
Son Soruşturma Kurulu 
tarafından; oy birliği ile 
verilen “SON SORUŞTURMA 
AÇILMAMASINA (MEN-İ 
MUHAKEME)” kararının da 
hem hukuksal prosedür 
hem de Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı tarafından 

iptal istemiyle Danıştay’da temyiz edildiği bilinmektedir.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun, 2 şubat 2011 tarihinde 
Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
aleyhinde açmış olduğu manevi tazminat davasında da 
ceza davasında olduğu gibi olumlu sonuç alındı. Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
26 Mayıs 2016 tarihinde görülen duruşmada tazminat 
ödemeye mahkum edildi. 

KOCAELİ’NDE
SANAYi DOĞA ve iNSAN
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Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığı
Çevre kirliliğinin iki ana nedeni sanayileşme ve 
şehirleşmedir. Sanayiden kaynaklanan kimyasal kirleticiler 
son 20-30 yıl içinde yeni hastalıklara neden olmuştur ve 
ölüm nedenleri ile sıklıklarını değiştirmiştir. 
DSÖ 68. asemblesinde dış ortam hava kirliliğinin ana 
kaynaklarını şu şekilde sıralamıştır: sanayi,  termik santraller, 
enerji verimsiz ulaşım sistemleri, kötü kentleşme ile atık, 
çalılık ve orman yakılması.
DSÖ 2005 yılında PM10’un 24 saatlik ortalamasının 50 
µg/m³ ve yıllık ortalamasının 20 µg/m³ üzerine olmasını; 
PM2.5’un da 24 saatlik ortalamasının 25 µg/m³, yıllık 
ortalamasının 10 µg/m³ üzerinde olmasını hava kirliliği 
olarak tanımlamıştır. Ancak Türkiye’de bu sınır değerlere 
göre değerlendirme yapılmamakta, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın belirlediği daha yüksek sınır değerler 
üzerinden işlem yapılmaktadır. 
Hava kirliliği bebeklerde ve çocuklarda birçok hastalık ve 
ölüme sebep olmaktadır. Hava kirliliğine kısa süreli sunuk 
kalmak kalp krizi, astım ve KOAH krizi gibi hastalıkları ve 
nöbetlerini tetiklerken; uzun süreli sunuk kalmak kalp ve 
solunum sistemi hastalıkları ile kanser başta olmak üzere 
pek çok hastalığa neden olmaktadır.
DSÖ hava kirliliğinin dünya genelinde her yıl 6 milyondan 

fazla erken ölüme neden olduğunu tahmin etmektedir. 
Bu ölümlerin %80’i başta kalp hastalıkları ve felçler, %20’si 
solunum sistemi hastalıkları ve kansere bağlıdır. 

DSÖ Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2013’te hava 
kirliliğini grup 1 kanserojen (kesin kanserojen) olarak 
kabul etmiştir. Elimizdeki bilgilerle hava kirliliğinin akciğer 
kanserine neden olduğu ve mesane kanseri riskini arttırdığı 
kesinleşmiştir. 
Havada çeşitli metaller de saptanabilmektedir. Bunlar 
özellikle çocukların gelişiminde bozukluklara, düşük 
doğum ağırlığına veya konjenital anomalilere neden 
olabilmektedirler. 

Elektrik Ark Ocaklı Demir Çelik Sanayi Çevre ve 
Sağlık:Türkiye Ve Kocaeli’nde Durum
2013 yılı itibariyle ülkemizde 26 Elektrik Ark Ocaklı (EAO) 
tesis bulunmaktadır. Bu tesisler ham maddesi Dünya’daki 
çelik üretimin 1/3’ünü oluşturan hurda metaldir. 
Bu tesislerin atıklarını anlayabilmek için çalışma prensipleri 
hakkında fikir sahibi olmak gerekmekte ve kitapta temel 
ilkeler anlatılmaktadır. Cüruf ve gaz arıtmadan kaynaklanan 
tozların oluşturduğu katı atıklar, drenaj suları, sürekli döküm 
soğutma suları ve atık gazın ıslak tipte temizlenmesiyle 
oluşan sıvı atıklar, ocaktan ve ikincil metalürjik işlemlerden 
toplanan atık gazlar ve cüruf işlemeden gelen dumanlar 
sonucu oluşan gaz atıklar başlıca atıkları oluşturmaktadır.
Bu tesisler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne göre ‘’ 
çevreye kirletici etkisi olan faaliyetler ve tesisler ‘’ olarak 
adlandırılmakta olup depolanmasından son aşamaya 
kadar her basamakta çevreyi kirletmektedirler.
Endüstri bölgelerine yakın mesafede yaşamak ile çeşitli 
kanser vakalarında, kardiyovasküler sistem hastalıklarında 
artış arasında ilişki saptanmıştır. Endüstrinin yoğun olduğu 
Dilovası’nda 10 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda kanser 
nedeniyle ölme riski 10 yıldan daha az yaşayanlara göre 
4.4 kat daha fazla olduğu görülmüştür.
PM kirliliğinde artış akciğer fonksiyonlarında azalma 
görülmektedir. Miyokard infarktüsü, ritim bozuklukları, 
kalp yetmezliği ve inme gibi durumlarla kardiyovasküler 
mortalite ve morbiditeyi de etkilediği tespit edilmiştir. PM, 
grup 1 karsinojen olup akciğer kanserine yol açtığına dair 
yeterli kanıtlar mevcuttur.
Endüstri bölgelerine yakın mesafede yaşamak ile çeşitli 
kanser vakalarında, kardiyovasküler sistem hastalıklarında 
artış arasında ilişki saptanmıştır. Endüstrinin yoğun olduğu 
Dilovası’nda 10 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda kanser 
nedeniyle ölme riski 10 yıldan daha az yaşayanlara göre 
4.4 kat daha fazla olduğu görülmüştür.
Türkiye toplam 34.7 milyon ton ham çelik üretimi le 
dünyada sekizinci sırada yer almaktadır. Bu ham çeliğin 
ise %71’i EAO tesislerinde üretilmektedir. Türkiye’de 1990-
2013 yılları arasında EAO’ lardaki üretim %107 oranında 
artış göstermiştir. Kocaeli ili genelinde 3 adet EAO’ lu 
tesis bulunmakta olup ülke genelindeki üretimin %20’sini 
karşılamaktadır.
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Demir çelik endüstrisi depolamadan üretime kadar 
birçok tehlikeli maddenin oluşumuna sebep olmaktadır. 
Bu atıkların bertarafı sadece özel sektörün değil 
devletin de sorumluluğundadır. Ark ocaklarının çıktısı 
olan uzun ürünler ihtiyaçtan fazla üretilerek yurtdışına 
ihraç edilmektedir. Yurt içi ihtiyaçtan fazla üretim 
sınırlandırılmalıdır. 

Çimento Sanayi Çevre ve Sağlık: Türkiye Ve 
Kocaeli’nde Durum
Türkiye’de çimento üretimi 1911 başlamış ancak 1970lere 
kadar üretim ihtiyacı karşılamadığı için ithalata da devam 
etmiştir. İhracata ise 1978 yılında başlanmıştır. Türkiye’de 
2014 yılı itibariyle 49 adet tesisi faaliyet göstermekte 
olup Marmara ve Akdeniz bölgeleri en fazla üretim 
olan bölgelerdir. Kocaeli ilinde 2 adet çimento tesisi 
bulunmaktadır. 2005-2013 yılları arasında çimento sektörü 
elektrik enerjisi harcama oranları toplam sanayi harcaması 
içerisinde ortalama olarak %7.5’lik bir paya sahiptir.
Çimento sanayinde herhangi bir katı ya da sıvı atık 
oluşmazken atıklar çoğunlukla gaz atıklardır. Partiküler 
madde (PM), azot oksitler (NOx), sülfür dioksit (SO2) ,uçucu 
organik bileşikler, poliklorlu dibenzodioksin (PCDD), 
dibenzofuran (PCDF) ve metaller başlıca gaz atıklardır. 
Atıkların çimento fabrikalarında bulunması endüstriyel 
atıklar için bir çözüm önerisi olarak görülse de atıkların 
yakılması sonucu ortaya çıkan gaz atıklar çevreye ve insan 
sağlığına tehdit oluşturmaktadır.
Çimento sanayisinin çevreye birçok etkisi bulunmakta 
ilk olarak ise ham maddenin elde edildiği ocaklarda 
biyoekolojik dengeyi bozmaktadır. Çimento sanayinde 
oluşan atıklar; başlıca solunum, dolaşım, sindirim ve sinir 
sistemini etkilemekte ayrıca kanserlere sebep olmaktadır. 
Örneğin PM ve arsenik, DSM-IARC sınıflamasına göre grup 
1 karsinojendir.
Kirleticiliği bu kadar yüksek olan bir sektörde ana amaç 
ihtiyaç kadar üretim yapılması olmalıdır. 

Boya Sanayi Çevre ve Sağlık: Türkiye Ve Kocaeli’nde 
Durum
Boya fabrikaları ülkemizde 1950’li yıllarda gelişmeye 
başlamış ve 2000’li yıllar itibari ile kimya ana sektörü 
içinde giderek önem kazanmıştır. Ülkemiz 2014 yılında 
903 bin ton boya üretimi ile Avrupa’nın beşinci büyük 
üreticisi durumuna gelmiştir. 
Boya;  bağlayıcı, çözücü, pigmentler, katkı ve dolgu 
maddeleri olarak beş temel bileşenden oluşur. Boyalar 
çevreye etkilerine göre kullanılan çözücü miktarı ve 
çeşidi dikkate alınarak solvent veya su bazlı olarak 
sınıflandırılabilir.
Solventler ekosisteme zarar veren uçucu organik 
bileşiklerin önemli bir kaynağı olmakla beraber, smog 
oluşumunda da önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle 
çevreye etkisi daha az olan su bazlı boya üretimi giderek 
artmaktadır.
Başta solventler olmak üzere toksik ve karsinojen ajanlar 
çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Benzen, toluen, 
klorobenzen, kobalt ve civa da suda yaşayan organizmalar 
için oldukça toksiktir ve dokularında birikerek insanlar için 
bir risk haline gelmektedir.
Boya sanayi atıkları sinir sistemi, kalp, akciğer, karaciğer, 
böbrek, göz ve cilt üzerine doğrudan olumsuz etkisi 
olduğu gibi dokularda birikerek uzun süre vücutta kalabilir. 
Boya sanayi atık suyu ağır metaller, toksik ve karsinojen 
kimyasal maddeler içermektedir. Bunlardan bazıları; 
baryum, kobalt, kadminyum, civa, bakır, kurşun, krom, 
çinko oksit, aluminyum, klorobenzen, toluen, benzen, 
ksilen ve nikel gibi maddelerdir.
Dilovası’nda doğa felaketine dönüşen bu durumla ilgili 
mücadele için örgütlü hareket etme ve bilincini topluma 
yaymak gerekir.

Lastik Sanayi Çevre ve Sağlık: Türkiye Ve Kocaeli’nde 
Durum
Ülkemizde toplam dört ilde 7 adet lastik firması 
bulunmaktadır. Bunlardan dört tanesi Kocaeli’ndedir. 2012 
de açıklanan üretim oranları Türkiye genelinde 31 166 127 
adet lastik üretimidir. Bu üretim sonucunda 510.4 ton baca 
gazı emisyonu toz miktarı, 721.2 ton baca gazı emisyonu 
organik karbon miktarı çıkması hesaplanmıştır.
Lastik sanayinin ham maddeleri; elastomerler, 
peptizerler, vulkanize ediciler, akseleratörler, aktivatörler, 
dolgu maddeleri, yumuşatıcılar, koruyucular ve özel 
bileşenlerden oluşur. 
Lastik sanayinin katı atıklarını tahta, metal veya polietilen 
gibi termoplastik malzemelerden oluşan ham madde 
ambalajları ve çok az kalan ham madde artıkları 
oluşturmaktadır. Lastik yapımında soğutma amacı ile 
kullanılan su kapalı bir sistem içinde arıtılarak tekrar 
kullanılır. Çöplük sızıntı suyunda ise stiren yayılımı olabilir. 
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, yağ 
ve gres, karbon siyahı ve amonyum lastik fabrikalarının 
atık sularında bulunan maddelerdir.
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Gaz atık olarak; azot oksitler, karbon monoksit ve toz 
emisyonları ile karışım ve vulkanizasyon sırasında oluşan 
buhar ve gazlar oluşturmaktadır. 
Lastik üretimi dalgalıda olsa giderek artmaktadır. Bu 
nedenle fabrikaların yaşam alanları dışına kurulması, 
kurulurken su kaynakları ve yeşil alanların dikkate 
alınması zararı en az olan ham madde kullanılması, 
teknoloji ile emisyonların düşürülmesi için hukuksal 
yaptırımların yapılması gerekir. 

Otomotiv Sanayi Çevre ve Sağlık: Türkiye ve 
Kocaeli’nde Durum
Otomotiv ana sanayi işletmelerinin %66.7’si Marmara 
Bölgesinde, yan sanayi işletmelerinin ise %85’i Marmara 
ve Ege Bölgelerinde bölgesel yoğunlaşma göstermektedir.  
Kocaeli ise Türkiye’deki toplam motorlu taşıt üretiminin 
2010 yılında %30.5’inden, 2015 yılında %33.26’sından 
sorumludur. 
Bir motorlu taşıt üretiminde kullanılan ana maddelere 
göz atıldığında %79 metallerin, %21 oranında metal 
dışı malzemelerin kullanıldığını görürüz. Çok çeşitli 
hammadde girdisinin yanında yoğun bir şekilde elektrik 
enerjisi ve su tüketimi de olmaktadır.
Farklı endüstriyel alan ürünlerinin birleştirilerek, yeni bir 
ürünün oluşturulduğu üretim sürecinin aşamaları “pres, 
kaynak, boya ve montaj” olmak üzere dört basamaktır. 
Bu basamaklar süresince ve sonucunda ürünle beraber 
birçok katı, sıvı ve gaz atık ortaya çıkmaktadır. Otomobil ve 
hafif ticari taşıt üreten bir firma verisine göre 2014 yılında 
üretilen motorlu taşıt başına 54.1 kg toplam atık üretimi 
gerçekleşmiştir ve bu miktarın 10.6 kg tehlikeli atıktır. 
2014 yılında üretilen bir motorlu taşıt başına 3.47 m2 su 
kullanılmıştır ve motorlu taşıt başına 2.61 m2 atık su ortaya 

çıkmıştır. Gaz atıklar ise üretim aşamasında ortaya çıkan 
gaz emisyonlar, partiküler madde, uçucu organik bileşikler 
(UOB) ve toksik gazlar içermesi nedeniyle önemlidir. 
Bu sektördeki potansiyel toprak kirleticileri “Cd, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb, Zn” olarak belirlenmiştir. Bunların dışında 
atık yağların da kirletici özellikleri olmasıyla birlikte, 
bir litre kullanılmış motor yağı, bir milyon litre suyu 
kullanılamaz, beş milyon litre suyu içilemez duruma 

getirir. Toprağa dökülen atık yağlar, bitkileri tahrip 
ederek toprak ürünlerinin azalmasına, besin zincirinde 
birikerek insanların zehirlenmesine neden olur. Otomotiv 
sanayinden çevreye verilen gaz atıkları, karbon dioksit, 
azot oksitler, uçucu organik bileşikler, partiküler madde ve 
ağır metaller olarak incelenebilir.  
Otomotiv sektöründe oluşan atık cinsi çok fazladır ve 
atıkların çevresel açıdan bırakacağı hasarların önlenmesi 
için çevre mevzuatında yer alan tüm yönetmeliklerin 
uygulanması gerekmektedir.  Düzgün yönetilmeyen 
atıklar, çevre ve insan sağlığı açısından büyük sorunlar 
doğurabilmektedir. Hem atıklara direk maruziyetle hem de 
doğaya verilen tahribat sonucu indirek yolla insan sağlığı 
etkilenmektedir. 
Petrol Rafinerileri Çevre ve Sağlık: Türkiye Ve 
Kocaeli’nde Durum
Petrokimya sanayini Türkiye’deki durumuna bakılacak 
olursa İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da olmak üzere 
dört adet rafineri bulunmaktadır. İzmit rafinerisi 2013 
yılında 9.1 milyon ton ham petrol işlemiş, kapasitesinin 
%85.2’sini kullanmıştır.  Rafineride ana ürün olarak LPG, 
nafta, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, kalorifer yakıtı, 
fuel-oil ve bitümden oluşan toplam 8.9 milyon ton 
petrol ürünü üretilmiştir. Petrokimya sanayinde petrolün 
işlenmesi için gerekli olan elektrik tüketimi aynı yıl Türkiye 
genelinde kullanılan toplam elektrik enerjisinin yaklaşık 
%5’ini oluşturmaktadır.
Petrokimya sanayinin neden olduğu kirlilik, petrolün 
aranması ile başlayıp ürünlerin üretimine kadar geçen 
bütün süreçle ilişkilidir. Sera etkisini arttırma, asit 
yağmurları, düşük hava ve su kalitesi, yeraltı sularının 
kirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, ekosistemlere 
zarar verme gibi zararlı çevresel etkilere sahiptir.
Petrokimya sanayinin çeşitli aşamalarında oluşan gaz 
atıklardan olan partiküler madde, benzen ve nikel grup 1 
karsinojen iken, kurşun grup 2A, ksilen ve tolüen grup 3 
karsioejendir. Açığa çıkan diğer gaz atıklar karbondioksit, 
karbonmonoksit, azot oksit, kükürt dioksit vanadyum 
ise vücuttaki çeşitli sistemleri etkileyerek insan sağlığını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sıvı atıklar yıkama suyunun 
içinde bulunan atıklar olup kadmiyum, arsenik, krom, civa 
ve fenoldür. 
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Karbon emisyonu iklim değişikliğinin bir numaralı 
kaynağıdır ve petrol rafinerileri çevreye karbon 
emisyonunu en çok veren sanayi kollarından biridir. 

Deterjan Sanayi Çevre ve Sağlık: Türkiye’de Durum
Deterjan üretimi ilk olarak 1917 yılına yapılmıştır.1950 
yılında ise Türkiye’de yabancı firmaların istekleriyle temizlik 
ürünleri sektöründe sanayileşme başlamıştır. 1980’lerde 
ise yerli firmalar üretime başlamış lakin bu dönemde fason 
üretimler de yapılmıştır. Sektörde yaklaşık 709 firma faaliyet 
göstermekte olup, toplam 10bin kişi istihdam edilmektedir.
Endüstriyel atık sıvıların suya karışması sonucu sudaki 
canlıların denesinin bozulması ile ortaya çıkan başlıca 
problemlerdendir. Yanı sıra asit yağmurlarına ve 
karbondiosksit nedeniyle sera etkisine neden olacaktadır. 

Deterjan sanayinin insan sağlığına etkileri şöyle 
sıralanabilir;
Partiküler madde göz deri enfeksiyonu ve ÜSYE’ye; 
Sülfüroksit üşüme, uyuşukluk, titreme, faranjit, paralizi 
ve akciğer ödemine; Azotoksit dispne, uyuşukluk, 
başağrısına Karbondioksit baş ağrısı, baş dönmesi, 
huzursuzluk, uyuşukluk, dispne, terleme, kalp hızı 
ve basıncında artma, koma, asfiksi, konvulzyona; 
Karbonmonoksit başağrısı, taşipne, bulantı, halsizlik, 
konfüzyon baş dönmesi, halüsinasyon, anjina; Benzen 
göz cilt mukoza hasarı, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, 

yürüyüş bozukluğu, iştahsızlık, halsizlik, kemik iliği 
depresyonu; Hekzan gözlerde irritasyon, bulantı baş ağrısı 
perifral nöropati, kimyasal pnomoni; Kenzen gözlerde 
ciltte burunda boğazda irritasyon göğüste yanma hissi, 
baş ağrısı, bulantı, halsizlik, huzursuzluk, koordinasyon 
bozukluğu, konfüzyon, uyuşukluk, kusma, ishal, dermatit, 
kimyasal pnomoniye; Arsenik dermatit, sindirim sistemi 
semptomları, periferik nöropati, solunum sistemi 
irritasyonu, deride hiperpigmentasyona; Krom gözlerde 
ciltte irritasyona, akiğerde fibrozise;  Nikel dermatit, alerjik 
astım, pnomoniye; Kurşun Halsizlik, uykusuzluk, iştahsızlık, 
kilo kaybı, beslenme bozukluğu, kabızlık, karın ağrısı, kolik, 
anemi, dişetinde birikim, tremor, felç, ensefalopati, böbrek 
hastalığı, göz hasarı ve hipertansiyona; Civa sinir sistemi 
hastalığına bağlı tremor, amnezi, konuşma bozukluğu, 

işitme kaybı Çinko titreme, kas ağrısı, mide bulantısı, ateş, 
öksürük, halsizlik, metalik tat, baş ağrısı, bulanık görme, 
bel ağrısı, kusma, akciğer fonksiyonlarında azalma; Bakır 
göz burun ve yutakta mukoza hasarı, nazal septum 
perforasyonuna neden olur. Uluslarası Kanser Araştırma 
Ajansına göre Benzen, arsenik, krom, nikel Grup 1; Kurşun 
Grup 2A; Sülfüroksit, civa, bakır Grup 3 olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de 2000 yılından 2012 yılına kadar deterjan 
üretiminde 3.5 kat artış görülmüştür. Bu artışla beraber 
çevreye salınan emisyon ve kirleticiler hem çevre hem 
insan sağlığını tehdit etmektedir. Fabrikaların yıllık üretim 
kapasitelerinin emisyon değerlerinin ulaşılabilir olması 
ve bu değerlere göre yasal denetimin yapılması insan ve 
çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Sonuç Yerine
Dilovası Serüveni’nin sahipleri ürettikleri bilgiyi akademik 
dosyalarda saklamak yerine, sahipleriyle paylaşmış, 
paylaşmaya da devam etme kararlılığındadır. Bu kitapta 
paylaşılan bilgiler öncelikle Türkiye’nin ikinci büyük 
sanayi havzasında yoğun bulunan sanayi alanları 
değerlendirilmeye alınmıştır. Kocaeli’nde yaşananları 
anlayabilmek için her bir konu başlığında Türkiye’deki 
durumu görebilmek için çaba harcanmış, eş zamanlı 
olarak Türkiye’nin dünyadaki yeri ve üstlendiği rol ortaya 
konmaya çalışılmıştır.

Sorunun kaynağı orta yerde çırılçıplak durmaktadır. Kitabın 
içeriği bu durumu bilimsel bilgilerle görünür kılmaktadır. 
Yaşanmakta olan sorunun kökten çözümü de ortadadır: 
İnsanın öznesi olduğu bir yaşamın kurulabilmesi ve her 
şeyi insan için üretirken doğayı da dikkate alabilmektir. 
İnsana-topluma ve doğaya rağmen üretim yapmamaktır.
Bununla birlikte, söz konusu kökten çözüme kadar 
beklemenin yanlışlığının tarihsel olarak ortaya konmuş 
olduğunu anımsamamız gerekir. O zamana-kökten 
çözüme kadar, bu hedefle yapabileceklerimizi hayata 
geçirmek için çalışmamız, mücadeleyi ertelemememiz, 
ihmal etmememiz gerekmektedir…

BURSA TABİP ODASI ÇEVRE KOMİSYONU
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HEKiMCE HABERLER

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Çavun ve 
ekibi, yürüttükleri araştırmayla insan vücudunda bulunan 
“Glycyl-glutaminin” (Gly-Gln) molekülünün depresyon 
tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu.

“Mutluluk hormonu” olarak bilinen “B-endorfin” in yıkımı 
sırasında ortaya çıkan ve vücutta sentez edilebilmesi 
nedeniyle yan etkisi bulunmadığı belirtilen Gly-Gln’in 
depresyon tedavisindeki etkinliğini kanıtlayan çalışmaya 
“Avrupa Patenti” alındı.

Prof. Dr. Çavun, depresyonun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
verilerine göre, büyük yıkım ve ciddi sıkıntılar oluşturan 
4’üncü sıradaki hastalık olduğunu söyledi. Bu rahatsızlığın, 
DSÖ verilerine göre, 2020’de iskemik kalp hastalıklarından 
sonra en sık yıkıma yol açacak ikinci hastalık olarak 
görüldüğünü belirten Prof.Dr. Çavun, “Halen var olan 
tedavi seçenekleri, mevcut depresyonun hemen hemen 
yarısında ya cevap vermiyor ya da depresyonun yeniden 
tekrarlanmasına yol açıyor. O yüzden halen depresyonla 
ilgili etkin bir tedavi yöntemi yok. Yine mevcut ilaçların 
ciddi yan etkilere sahip olması, bu ilaçların kullanımını 
hekimler tarafından kısıtlayan bir olgu” diye konuştu.

Depresyon tedavisinin ciddi bir araştırmaya ihtiyaç 
duyduğunu, bu ihtiyaçtan yola çıkarak bir çalışma 
yaptıklarını anlatan Prof.Dr. Çavun, şunları söyledi: 
“Bu çalışma sonucunda, Glycyl-glutaminin diye bir 
molekül bulduk. Bu, vücutta halihazırda var olan bir 
molekül. Rahatlatıcı, gevşetici hormon olarak bilinen 
B-endorfin’in parçalanmasıyla ortaya çıkıyor. Biz 2-3 yıl 
önce bunun serotonin düzeylerini artırdığını bulmuştuk. 
Bu buluştan sonra acaba bu serotonin düzeylerindeki 
artış, depresyon tedavisinde etkili olur mu diye bir soru 

belirmişti kafamızda. Buna bağlı olarak bölümümüzden 
ekip arkadaşlarımızla bir takım deneyler gerçekleştirdik. 
Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar neticesinde, 
Glycyl-glutaminin’in etkisinin çok bariz bir şekilde 
depresyonu engellediğini ortaya koyduk. Bunun üzerine 
UÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin de katkılarıyla Türkiye 
Patent Enstitüsü’ne başvurduk ve bu girişim olumlu 
olarak sonuçlandı. Ardından Avrupa ve Amerika’ya patent 
girişiminde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Avrupa’dan 
patent onayı geldi.”

 Prof.Dr.Çavun, TÜBİTAK’tan 370 bin liralık proje ödeneği 
almaya hak kazandıklarını dile getirerek, desteği aldıktan 
sonra araştırmanın klinik boyutuna geçeceklerini anlattı.

Hayvanlarda yapılan toksikolojik çalışmalarda, molekülün 
tek başına verildiğinde herhangi bir yan etkisinin 

gözlenmediğini vurgulayan Prof.Dr. Çavun, “Molekülümüz 
endojen olduğundan yan etki potansiyelinin hiç olmadığı 
veya çok çok daha az olduğu varsayımıyla hareket 
ediyoruz. Klinik çalışmalarda bunu çok daha net bir şekilde 
ortaya koyacağız” dedi.

Karşılaştırmalı deneyler yapacaklarını belirten Prof.Dr. 
Çavun, “Molekülün mevcut antidepresanlara göre etkisini 
ortaya koyacağız. Ardından etki mekanizmasını tam 
olarak ortaya koyacağız. Ayrıca yan etki potansiyelini 
değerlendireceğiz. Bu aşamayı geçtikten sonra Amerika’da 
devam eden patent sürecini takip edeceğiz. Son aşama 
olarak da bir takım muhtemel ilaç firmalarıyla görüşme 
yapmamız gerekecek” değerlendirmesinde bulundu.

UÜ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ FARmAKOLOJİ AD

ÖĞRETİm ÜYELERİNİN
BÜYÜK BAŞARISI

7 Eylül 2016

www.hekimcebakis.org
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Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mustafa Sertaç Yılmaz da 6 kişilik ekiple klinik öncesi 
çalışmaları tamamlamak için uğraştıklarını dile getirerek, 
“Bu bağlamda klinik öncesi çalışmaları tamamlayıp klinik, 
yani faz 2-3 ve 4’e ilerlemek üzere çalışıyoruz. Bu sırada 
aldığımız Avrupa Patenti’nin UÜ’nün aldığı ilk patent 
olması da bizim için gurur verici” diye konuştu.

Bundan sonraki aşamaları da mümkün olduğunca 
hızlı tamamlayacaklarını vurgulayan Doç.Dr. Yılmaz, 
“Depresyon ve anksiyete, günümüzde iş hayatında 
insanların en çok karşılaştığı problemlerden. Bu kapsamda, 
bu hastalıkların tedavisi için yeni bir ilaç geliştirilmesi 
için katkıda bulunabilirsek bilim adamı olarak manevi 
tatminimiz bu olacak. Bunun için uğraşıyoruz” dedi.

Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti 24 Eylül 2016 
Cumartesi günü Bursa Tabip Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette sağlık ortamı ve sorunlarına ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Bursa Tabip Odası tarafından hava kirliliğine ve çevre 
sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Sağlıklı 
Bursa’yı Düşünüyorum… Satranç Oynuyorum isimli 
satranç turnuvası 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde BAOB’da 
gerçekleştirildi.  Turnuvaya toplam 147 kişi katıldı. 

C Kategorisi Birincisi Ege Şahingör, İkincisi İdil Mira Özsoy, 
Üçüncüsü Azra Çankaya’ya plaketlerini DOĞADER Başkanı 
Murat Demir verdi. Dördüncü Kerem Çoban, beşinci 
İdiz Kara, altıncı Muhammed Hamza Yılmazgöz, yedinci 
Ahmet Eren Yağız, sekizinci Burak Alp Mutlu, dokuzuncu 
Erdem Taşcıoğlu, onuncu Egehan İpek’e madalyalarını 
Düzenleme Kurulu Başkanı Doç.Dr. Alpaslan Türkkan taktı. 

B Kategorisi Birincisi Mehmet Utku Düzen, İkincisi 
Emrehan Özdemir, Üçüncüsü Orkun Altınel’e plaketlerini 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı 
Ali Uluşahin verdi. Dördüncü Kerem Çoban, beşinci 
Metin Cordan Demirsar, altıncı Arda Kadir Vatansever, 
yedinci Murat Kayrak, sekizinci Ali Çalışır, dokuzuncu Ece 
Vanlıoğlu, onuncu Arda Taş’a madalyalarını Bursa Tabip 
Odası Genel Sekreteri Dr. Alper Tunga Türkbayrak taktı. 

A Kategorisi Birincisi İlkay Koç, İkincisi Aydın Özkan, 
Üçüncüsü Emre Mecit’e plaketlerini Bursa Tabip Odası 
Başkanı Dr. Güzide Elitez verdi. Dördüncü Ramazan Söyek, 
beşinci Kayra Kamer, altıncı Mehmet İyiol, yedinci Eyüp 
Sabri Güder, sekizinci Ahmet Yasir Yiğit, dokuzuncu Kutay 
Özkurt, onuncu Kaan Selvi’ye madalyalarını Bursa Tabip 
Odası Sayman Üyesi Dr. Yücel Bender taktı. 

C Kategorisi En İyi Kadın Birincisi İdil Mira Özsoy, 
B Kategorisi En İyi Kadın Birincisi Ece Vanlıoğlu’na 
plaketlerini ve madalyalarını Dr. Güzide Elitez verdi.

Turnuvaya Zonguldak’tan katılan 85 yaşındaki Enver 
Vekilli’ye “Emektar Çınar”  Kupasını Doç. Dr. Alpaslan 
Türkkan verdi. 

TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ 
ODA’mIZI ZİYARET ETTİ

24 Eylül 2016

SAĞLIKLI BURSA’YI 
DÜŞÜNÜYORUm

SATRANÇ OYNUYORUm 
ETKİNLİĞİ

24-25 Eylül 2016
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Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide 
Elitez 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 13,30’da AS TV’de 
canlı yayına katılarak Bursa bölgesindeki mevsimlik tarım 
İşçilerinin sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan 28 Eylül 2016 
Çarşamba günü Bursa Tabip Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Bursa’nın sağlık sorunları ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

TTB Halk Sağlığı Kolu’nca düzenlenen 28. Gezici Eğitim 
Semineri (GES) 26 Eylül 2016 Pazartesi günü İstanbul 
Tabip Odası’nda başladı. GES kapsamında Tekirdağ, 
Edirne, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illeri ziyaret edilerek, 
çevre sorunları yerinde incelendi. Çeşitli tıp fakültelerinin 
halk sağlığı anabilim dallarından 20 araştırma görevlisinin 
katıldığı GES’in eğitim yönlendiriciliğini Dr. Ahmet Soysal 
ve Dr. Seval Alkoy yürüttü.

30 Eylül 2016 tarihinde Bursa Tabip Odasında 
gerçekleştirilen Seminer’de TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Eski Başkanı Doç.Dr. 
Ertuğrul Aksoy, DOĞADER Başkanı Murat Demir ve Bursa 
Barosu Avukatlarından Eralp Atabek DOSAB Kömürlü 
Termik Santrali ile ilgili yürütülen mücadele sürecini ve 
Bursa’nın çevre sorunlarını katılımcılara aktardılar. 

DR.GÜZİDE ELİTEZ AS Tv’DE 
CANLI YAYINA KATILDI

28 Eylül 2016

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
28. GEZİCİ EĞİTİm SEmİNERİ

BURSA’DAYDI 
3 Ekim 2016

BURSA İL SAĞLIK mÜDÜRÜ 
DR.ÖZCAN AKAN ODA’mIZI 

ZİYARET ETTİ
28 Eylül 2016
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Ölüm santralini yapmaktan vazgeçmeyen DOSAB 
Yönetimi ile hukuk mücadelemiz yeniden başladı. 

Kentimizi zehir solutarak yaşanmaz hale getirmek 
isteyenlerden kurtarmak için bileşenleri arasında 
Oda’mızın da bulunduğu DOSAB Termik Santraline 
Hayır Platformu tarafından 5 Ekim 2016 Çarşamba günü 
Ataevler Adliyesi’nde dava açıldı.

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 
tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Özkan KANAT ile 
Doç. Dr. Ersin ÖZTÜRK’ün konuşmacı olarak katıldığı 

“Kolon Kanseri Tedavisinde Tıbbi ve Cerrahi Yenilikler 
“konulu etkinlik 05 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 
18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirilmiştir.

TTB Kültür-Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 
Edebiyat Matineleri Çalıştayı  8-9 Ekim 2016 Cumartesi-
Pazar günlerinde  Bodrum  Gümüşlük’te yapıldı. 
Çalıştay’a TTB Kültür-Sanat Çalışma Grubu ile İstanbul, 
Ankara, Bursa, Adana, Gaziantep, Aydın, Muğla, Manisa 
Tabip Odası’ndan  temsilciler katıldı.

Çalıştay’ın ilk gününde katılımcılar, önümüzdeki süreçte 
Edebiyat Matineleri’nin gerçekleştirileceği  7 şehri, 
etkinlik tarihlerini ve davet edilecek sanatçıları tespit 
etti.  Konuk sanatçı olarak Çalıştay’a katılan Latife Tekin 
ile edebiyat ve roman yazımı konuları konuşuldu. Latife 
Tekin ile sohbet Pazar günü de devam etti.

Çalıştay’a, Oda’mız Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Güzide 
Elitez, Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Alper Akın ve Onur 
Kurulu Üyesi Dr.Gönül Malat katıldılar.

DOSAB TERmİK SANTRALİ
DAvASI YENİDEN AÇILDI

5 Ekim 2016

TTB EDEBİYAT mATİNELERİ 
GÜmÜŞLÜK ÇALIŞTAYI  

8-9 Ekim 2016

“KOLON KANSERİ TEDAvİSİNDE 
TIBBİ vE CERRAHİ YENİLİKLER” 

KONULU STE ETKİNLİĞİ
5 Ekim 2016
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Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 
(GYK) toplantısı 9 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda’mız Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr.Güzide Elitez ile Genel Sekreteri Dr.Alper 
Tunga Türkbayrak katıldı. 

Toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel’in açış konuşmasıyla başladı. Türkiye ve sağlık 
ortamının genel bir değerlendirmesini yapan Tükel, 15 
Temmuz darbe girişimini izleyen OHAL döneminde 
giderek otoriterleşen bir döneme girildiğini söyledi. 
Bu süreçte 50 bin kamu çalışanının ihraç edildiğini 
hatırlatan Tükel, bunlar arasında 2 bin sağlık çalışanı 
bulunduğunu belirtti. Tükel, tüm bu gelişmelerle ilgili 
olarak Sağlık Bakanlığı’ndan çeşitli kereler görüşme 
talebinde bulunduklarını ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu 
talebe yanıt vermediğini kaydetti. Emeğin haklarının 
son yıllarda giderek artan şekilde gaspedildiğini 
belirten Tükel, seçimlerden önce hükümetin vaatleri 
arasında önemli yer tutan “taşeron çalışanlara kadro 
verilmesinin” tamamen gündemden çıkarıldığını, 
güvencesiz çalışmanın giderek yaygınlaştığını ve 
kıdem tazminatının fonlara devredilmesinin ise 
gündemde olduğunu söyledi. Tükel, “OHAL koşulları 
tüm bunların yaşama geçirilmesini kolaylaştırırken, 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın oluşturduğu sorunları 
da derinleştirmektedir” diye konuştu.

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

TTB Merkez Konseyi, tabip odaları yöneticileri ve kol 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda “Olağanüstü Hal ve 
Hekimlik” ve “14 Mart 2017’ye Giderken Türkiye Sağlık 
Ortamı ve TTB Etkinlikleri” başlıkları ele alındı. 

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara gar katliamında ölenler 
Bursa’da anıldı. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
Toplantı Salonu’nda yapılan konuşmalarda katliam 
lanetlendi. Hazırlanan ortak bildiri okundu. O gün 
yaşanılanlar görgü tanıkları tarafından anlatıldı. Ölenler 
video gösterisi ile anıldı.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı 
Uzmanları Derneği, Türkiye’deki hava kirliliği ve iklim 
değişikliği ile kirliliğin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat 
çekmek amacıyla “Nefes Alamıyoruz: Hava Kirliliği, 
İklim Değişikliği, Sağlık” konulu sempozyum düzenledi. 
Sempozyuma Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr.Güzide Elitez ile Oda’mızın Çevre Komisyonu üyeleri 
Prof.Dr.Kayıhan Pala ve Doç.Dr.Alpaslan Türkkan katıldılar.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
GENEL YÖNETİm KURULU 

TOPLANDI
9 Ekim 2016

10 EKİm 2015 ANKARA 
KATLİAmINDA

KAYBETTİKLERİmİZİ ANmA 
TOPLANTISI

10 Ekim 2016

BİLİm İNSANLARI UYARDI: 
NEFES ALAmIYORUZ!

15 Ekim 2016
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15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Karaköy Salt Galata’da 
gerçekleştirilen ve çok sayıda bilim insanın katıldığı 
sempozyumla ilgili düzenlenen basın toplantısına Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel, Türk Tabipleri Birliği Sempozyum Temsilcisi Prof. 
Dr. Kayıhan Pala, Türk Toraks Derneği Sempozyum 
Başkanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, Türk Toraks Derneği 
İkinci Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ve Halk Sağlığı 
Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof.Dr. Türkan Günay katıldı. Sempozyuma katılan 
bilim insanları kanserden felce, kalp krizinden KOAH’a 
kadar pek çok sağlık sorununun altında hava kirliliğinin 
yattığı tespitinde bulundu.

Hava kirliliğinin bir çok sağlık sorununun nedeni 
olduğunu söyleyen Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Hava kirliliğine maruz 
kalmak, yaşam süresini kısaltıyor. Ölümlerin en önemli 
sebeplerinden bir tanesi” dedi. Yaşlı, çocuk, hamile 
ve emziren kadınların hava kirliliğinden daha fazla 
etkilendiğini belirten Tükel, Türkiye’de hava kirliliğine 
neden olan sanayileşmeye değindi. Tükel, “Kömürlü 
termik santrallerin sağlığa çok ciddi etkileri var. Dünyada 
terk edilmeye başlanan bir enerji kaynağı. Dünya 
yenilenebilir enerjiye doğru ilerlerken ülkemizde durum 
tam tersi. 20 olan kömürlü termik santral sayısının 80’e 
çıkartılması planlanıyor” dedi.

Hava kirliliğinin hissedilebilir nitelikte olmasa da, partikül 
maddelerin sağlığı tehdit ettiğini ifade eden Türk Toraks 
Derneği Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, 
“Bu partiküller kanser, kalp krizi, akciğer hastalıkları ve 
felce sebep olur. Biz bu partikülleri görmüyoruz, sadece 
mikroskobik düzeyde algılayabiliyoruz ama doğrudan 
damar sistemine geçebilen nadir zararlılardan biridir” 
diye konuştu. Aldığımız her nefesle partikülleri 
vücudumuzdan içeri aldığımızı söyleyen Çalışır, “En 
güzel tereyağını da yeseniz, en temiz giysileri de 
giyseniz nefes almak zorundasınız. Oysaki hiçbirimiz 
temiz nefes alamıyoruz” dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün ölüm sebepleri ve hava kirliliği 
ilişkisi üzerine yayınladığı verileri paylaşan Çalışır, “Bu 
rapora göre, Türkiye’de 33 bin 300 kişi hava kirliliğine 
bağlı nedenlerden ölüyor. Bu rakamın 14 bini kalp krizi, 
10 bini felç, 6 bini akciğer kanseri, geri kalanı ise KOAH 
ve solunum yolları hastalıkları. Bu ölçümün yapıldığı 
2012 yılında Türkiye’de trafik kazalarından ölen insan 
sayısı ise 3 bin. Yani 11 kat daha fazla” örneklerini sundu.

Dış ortam kirliliğinin sigara içmek kadar tehlikeli 
olduğunun altını çizen Türk Tabipleri Birliği Sempozyum 
Temsilcisi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise “Hiç sigara 
içmiyorsanız bile havası kirli bir yerde yaşıyorsanız 
akciğer kanseri olma riski ile karşı karşıyasınız. 

Çocuklarınız havası kirli bir yerde büyüyorsa akciğer 
hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda hastalığa 
maruz kalması mümkün” dedi. Türk Toraks Derneği İkinci 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram da havası kirli yerlerde 
büyüyen çocukların akciğerlerinin gelişmediğini ifade 
etti. Bayram, hava kirliliğinin kanserin önemli bir nedeni 
olduğu tespitini paylaştı. 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof.Dr. Türkan Günay, temiz havaya 
kavuşmak için Türkiye’nin bir an önce yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini belirterek, 
“İnsanın temiz hava soluma hakkını elinden almamalı” 
diye konuştu. Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (DOSAB) kurulmak istenen kömürlü termik 
santral projesini örnek gösteren Günay, mahkeme 
kararı ile durdurulan santral için yeni bir Çevre Etki 
Değerlendirme(ÇED) raporu hazırlandığını, sürecin 
yeniden başlatıldığını söyledi. Türkan Günay, “Bursa’ya 
bir termik santral daha yapılmasının buradaki ölümleri 
arttıracağı kesin. Halk da bunu istemiyor. Ama karşınızda 
sizi dinlemeyen politikacılar var. Siz insanınızın sağlığına 
karşılık ‘kalkınma’ diyemezsiniz. Kalkınacağım derken 
hastalıkları tedavi etmek için maliyet ödüyorsunuz” 
dedi.

İşyeri Hekimliği Derneği’nin katkılarıyla Bursa Tabip 
Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 
tarafından işyeri hekimlerine yönelik olarak düzenlenen 
ve Dr. İstemi Oral’ın konuşmacı olarak katıldığı  
“Gürültülü İşyerlerinde Sağlık Gözetimi” konulu eğitim 
15 Ekim 2016 Cumartesi günü Bursa Tabip Odası’nda 
gerçekleştirilmiştir.

“GÜRÜLTÜLÜ İŞYERLERİNDE 
SAĞLIK GÖZETİmİ” EĞİTİm 

ETKİNLİĞİ
15 Ekim 2016
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Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 
tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Birol BAYTAN’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Lenfadenopatiye Yaklaşım” 
konulu etkinlik 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 
18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından 
düzenlenen Edebiyat Matineleri etkinliği Ankara Tabip 
Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7 Bölge 7 
Matine’nin bu ayki durağı Ankara oldu. 

Ataol Behramoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlik 
22 Ekim Cumartesi günü ODTÜ Vişnelik tesislerinde 
yapıldı. Çok sayıda hekim ve edebiyatseverin katıldığı 

Edebiyat Matineleri’nin açış konuşmasını ATO Genel 
Sekreteri Dr. Mine Önal yaptı. Konuşmasında, Ataol 
Behramoğlu’nun yalnızca şair, yazar olmadığını, siyasi 
bir düşünür, bir mücadele adamı olduğunu söyleyen Dr. 
Mine Önal, Behramoğlu’nun yaşamını cesaret ve tutku ile 
ördüğünü belirtti. TTB önceki dönem Başkanı Dr. Bayazıt 
İlhan da kısa bir konuşma yaparak Ataol Behramoğlu’nu 
ve konukları selamladı.

Ataol Behramoğlu, söyleşinin ardından konuklardan gelen 
soruları cevapladı. Edebiyatseverler için kitaplarını da 
imzalayan Ataol Behramoğlu’na etkinlik sonunda Edebiyat 
Matineleri’nin afişi anı olarak ATO Yönetim Kurulu üyesi 
Dr. Emel Bayrak tarafından takdim edildi.

Edebiyat Matinesine Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Dr. Alper Akın ve Onur Kurulu üyesi Dr. Gönül Malat 
katıldı.

29 Ekim 2016 günü saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı’nda düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katıldık.

“LENFADENOPATİYE 
YAKLAŞIm”

KONULU STE ETKİNLİĞİ
19 Ekim 2016

TTB EDEBİYAT mATİNELERİ
ANKARA ETKİNLİĞİ

22 Ekim 2016

CUmHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
29 Ekim 2016
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Bursa Tabip Odası olarak yer aldığımız Bursa Demokrasi 
Güçleri tarafından 01 Kasım 2016 günü Kent Meydanı’nda 
düzenlenen kitlesel basın açıklamasına katıldık. 

Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin ve yazarlarının 
keyfi ve dayanıksız suçlamalarla gözaltına alınması ve 
Cumhuriyet Gazetesi’nin susturulmak istenmesi karanlık 
bir baskı rejimime gidiş yönünde vahim bir adımdır. 

İktidar çok tehlikeli bir oyun oynamakta, ülkemizi karanlık 
bir baskı rejimine doğru sürüklemektedir.

Bursa Demokrasi Güçleri olarak, Cumhuriyet Susturulamaz, 
Baskı ve Tutuklamalara Hayır diyor, Cumhuriyet gazetesi 
başta olmak üzere basın yayın kuruluşlarına yönelik tüm 
anti-demokratik baskı ve uygulamaları şiddetle kınıyoruz. 
Bursa Demokrasi Güçleri olarak, her türlü askeri – sivil 
darbe ve KHK gibi anti - demokratik uygulamalara karşı 
susmayacağız, teslim olmayacağız. Demokrasi ve insan 
haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Öyle görünüyor ki operasyonlar, tek adam rejimi 
önünde engel olan tüm demokratik muhalefet tek tek 
susturuluncaya kadar sürecek. Bugün bu haksızlıklar 
karşısında sesini yükseltmeyenler, sıranın kendilerine 
geldiğinde yanında sesini yükseltecek kimseyi 
bulamayacaklarını bilmelidirler. O nedenle “susma, sıranın 
sana gelmesini bekleme” diyor, tüm demokratik muhalefeti 

seslerimizi birleştirmeye ve birleşik mücadeleye davet 
ediyoruz.

Nazım’ın dediği gibi;

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 
Safları sıklaştırın çocuklar, 
bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.
Gün, Faşizme Karşı Omuz omuza mücadele, günüdür!
Gün, Birleşik Mücadeleyi Büyütme, günüdür

BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERİ

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 
tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Adalet Meral Güneş’in 
konuşmacı olarak katıldığı “Çocukluk Çağında Anemilere 
Yaklaşım” konulu etkinlik 02 Kasım 2016 Çarşamba günü 
saat 18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirilmiştir.

CUmHURİYET SUSTURULAmAZ! 
BASKI vE TUTUKLAmALARA 

HAYIR!
1 Kasım 2016

“ÇOCUKLUK ÇAĞINDA 
ANEmİLERE YAKLAŞIm” 

KONULU STE ETKİNLİĞİ
2 Kasım 2016

Basın Açıklaması
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Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği 
tarafından 3-6 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 
20. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne Oda’mız Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Güzide Elitez, Genel Sekreteri Dr. 
Alper Tunga Türkbayrak, Aile Hekimleri Komisyonu 
Başkanı Dr.Ersan Taşcı ve Çevre Komisyonu Üyesi UÜ 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Başkanı Prof.Dr.Kayıhan 
Pala katıldı. Dr. Ersan Taşcı’nın Oturum Başkanlığı 
yaptığı Kongre’de Prof.Dr. Kayıhan Pala “Türkiye’de 
Sağlık Reformu/ Sağlıkta Dönüşüm Proğramı Süreci” 
başlıklı bir sunum yaptı. Kongre sonuç bildirgesine 
www.bto.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolu toplantısı 
05-06 Kasım 2016 tarihlerinde Bursa Tabip Odası’nın 
ev sahipliğinde yapıldı. TTB Merkez Konseyi adına Prof. 
Dr. Taner Ören’in katılarak açılış konuşmasını yaptığı 
toplantıya Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 
Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ illerinden 54 hekimin 
katıldı.

Emekli hekimlerin çeşitli sorunlarının görüşüldüğü 
ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda 14 Mart 
2016’da hükümet tarafından verilen hekimlerin emekli 
maaşlarına 1000 lira zam yapılacağı sözünün takip 
edilmesi, TTB tarafından emekli hekimlere ücretsiz 
olarak verilmeye başlanan kimlik kartlarına “emekli” 
ibaresinin konulması, özel hastanelerde emekli 
hekimlere indirim yapılması konusunda başlatılan 
çalışmalarının hızlandırılması, özel ambulanslarda 
emekli hekimlere indirim uygulanması konusunda 
girişimde bulunulması kararları alındı. 

Toplantıda ayrıca 2016-2018 Dönemi Kol Kürütme 
Kurulu Yürütme Kurulu seçimi yapıldı ve mevcut 
Yürütme Kurulu oybirliğiyle yeniden göreve seçildi. 
Buna göre Dr. Erdinç Köksal-İstanbul Kol Başkanı, Dr. 
Derman Boztok-Ankara Kol Başkan Yardımcısı, Dr. 
Deniz Keskinler-İstanbul Kol Sekreteri, Dr. Utku Özcan- 
Ankara, Dr. Süleyman Us –İzmir, Dr. Erdal Baçcıoğlu – 
Bursa Yürütme Kurulu Üyesi oldu.

Toplantı sonunda Oda’mız tarafından emekli hekimlere 
yemek verildi. 6 Kasım Pazar günü ise emekli hekimlere 
Bursa’nın tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.

20.PRATİSYEN HEKİmLİK 
KONGRESİ
03-06 Kasım 2016

TTB EmEKLİ HEKİmLER KOLU  
BURSA’DA TOPLANDI

05-06 Kasım 2016
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Türk Tabipleri Birliği tarafından 4 Kasım 2016 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen Tabip Odaları Başkanları 
Toplantısı’na Oda’mız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Güzide Elitez ve Genel Sekreteri Dr. Alper Tunga 
Türkbayrak katıldı.

Uludağ Üniversitesi’nde, Prof. Yusuf Ulcay’ın rektör 
atanmasının ardından yaşanan sorunlar ile ilgili olarak, 
16 Kasım Çarşamba günü 12.30’da Bursa Tabip Odası’nda 
basın açıklaması yapıldı.

Uludağ Üniversitesi’ne Prof. Yusuf Ulcay’ın rektör olarak 
atanmasının ardından Tıp Fakültesi’nde kamuoyuna da 
yansıyan, birçok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem 
tıp eğitimini, hem de Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hizmet 
sunumunun kalitesini olumsuz etkileyecek niteliktedir. 
Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bu konuya 
kamuoyunun dikkatini bir kez daha çekerek, yaşanacak 
sorunların doğrudan insan sağlığını ve dolayısıyla 
Bursa’nın sağlığını etkileyeceğinin altını çizmek istiyoruz.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal’ın TBMM’ne verdiği bir soru önergesi ile 
kamuoyunun dikkatini çektiği Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ndeki öğretim üyesi atamalarındaki sorunlarda 
bu güne kadar herhangi bir gelişme/değişme olmadığını 
görülmüştür.

Tıp Fakültesi’nde ilan edilen öğretim üyesi kadrolarının 
adrese teslim nitelikte kadro ilanları ile doldurulması hem 
üniversitede hem kamuoyunda rahatsızlık yaratmış, bu 

kadrolara atanan öğretim üyeleri için akademik yetkinlik 
ve liyakatlerinde soru işaretlerine neden olmuştur. 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Çocuk Kardiyolojisi 
Anabilim Dalı’ndaki kadro için atanması istenen kişiye 
ait bilgiler ve Rektör’ün tutumu Tıp Fakültesi’ne zarar 
verecek niteliktedir. Ayrıca bu kadro ilanı ile dışarıdan 
bir öğretim üyesinin atanması, Tıp Fakültesi’nin ilgili 
anabilim dalında kadro bekleyen meslektaşlarımızın 
ilerlemesinin önünü kapayan, haksız bir atama niteliği 
taşımaktadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
akademik geleneğinde öğretim üyelerine açılan kadrolar 
ilgili anabilim dalının talebi ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 
olumlu değerlendirmesinin ardından yapılmaktadır. Bu 
atama yapılırken bu unsur keyfi olarak göz ardı edilmiş, 
Uludağ Üniversitesi’nin tarihi, akademik geleneği, ilkeleri 
yok sayılmış ve keyfi bir uygulamanın önü açılmıştır.

Bu kişinin Tıp Fakültesi’nde profesör olarak görevine 
başlaması çalışan barışını bozacak, hastalarımız bu 
durumdan olumsuz etkilenecek, geleceğin hekimleri olan 
Tıp Fakültesi öğrencileri için temelde usta çırak ilişkisine 
dayanan tıp eğitimi açısından olumsuz örnek teşkil 
edecektir.

Yine Rektör Prof. Yusuf Ulcay’ın atanma döneminden 
daha önce büyük emek ve çabayla kazanılan Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin JCI Akreditasyon Belgesi kaybedilmiştir. Bu 
belgenin kaybedilmiş olması, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
büyük bir özveri ile sunulmaya çalışılan kaliteli hizmetin 
olumsuz etkilenmesi anlamına gelebilir.

Sonuç olarak; Rektör Ulcay’ın, Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyeliği Atama Kriterleri’ni karşılamayan kişileri 
öğretim üyesi olarak ataması üniversitenin akademik ve 
bilimsel kalitesine, saygınlığına zarar verecektir. Kamu 
yönetiminde yetkinlik ve liyakat olmaksızın yapılan 

görevlendirmeler olumsuz sonuçlanmaya mahkumdur. 
Bu gidişat ile sağlık alanında kentimizin önemli bir hizmet 
birimi olan Tıp Fakültesi Hastanesi çökme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacaktır. Bu tutumun değiştirilmesini, 
Üniversite’mizin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir 
tutumla yönetilmesinin önünün açılması

konusunda Rektör Prof. Yusuf Ulcay’ı göreve çağırıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TABİP ODALARI BAŞKANLARI 

TOPLANTISI
05 Kasım 2016

ULUDAĞ ÜNİvERSİTESİ’NDE
NELER OLUYOR?

16 Kasım 2016

Basın Açıklaması

23Hekimce Bakış



Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 
tarafından düzenlenen ve Doç. Dr. Ersin Öztürk’ün 
konuşmacı olarak katıldığı “Obezite Cerrahisi Nedir? Ne 
Değildir?” konulu etkinlik 16 Kasım 2016 Çarşamba günü 
saat 18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirilmiştir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, 
19 Kasım’da 2015 tarihinde, Samsun’da  görev yaptığı özel 
bir hastanede, birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eski eşinin 
şiddetinden korumak isterken öldürüldü. O hekimliği,  
insanlığı, cesareti ve duyarlılığı ile hepimize örnek oldu. 
İnsanları yalnızca hastalıklardan değil, yaşamı yok eden, 
beden bütünlüğünü tehdit eden şiddete karşı korurken, 
kendi yaşamını ortaya koyarak verdiği mücadele ile hep 
aklımızda ve yüreğimizde olacak. 

Buradan bir kez daha sesleniyoruz:

Toplumu kuşatan şiddet politikalarına derhal son 
verilmeli,  sorunlar konuşarak uzlaşma ile çözülmeli ve 
barış ortamı tesis edilmelidir.
Siyasal iktidar kadınlara yönelik ayrımcı politikalardan 
ve söylemden vaz geçmelidir. 
Kadın kurumları, dernekleri derhal açılmalıdır. 
Katiller ve şiddet uygulayanlar hak ettikleri biçimde 
cezalandırılmalıdır.

Basın açıklaması metnine www.bto.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

“OBEZİTE CERRAHİSİ NEDİR? 
NE DEĞİLDİR?” 

KONULU STE ETKİNLİĞİ 
16 Kasım 2016 

DR.AYNUR DAĞDEmİR’İ ANDIK
BU ŞİDDET SONA ERSİN!

18 Kasım 2016

Basın Açıklaması
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19 Kasım 2016 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenen 
Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 
toplantısına Bursa Tabip Odası’nı temsilen Dr. T. İlham 
Üstay katıldı.

20 Kasım 2016 Pazar günü Ankara’da düzenlenen Türk 
Tabipleri Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu 
toplantısına Bursa Tabip Odası’nı temsilen Dr. Bülent 
Kavuşturan katıldı.

Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileriyle 
paylaşmak amacıyla 2012 yılından bu yana düzenlenen  
“Bursa Tabip Odası – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İntern Hekim Buluşması” etkinliği devam ediyor. Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin intern hekimleri Halk Sağlığı 
stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’nda konuk 
edilerek Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği, 
birinci basamak hekimliği ve tıp hukuku konularında 
bilgilendiriliyorlar.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı 
ve Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Dönem 
Sözcüsü Ali Uluşahin’in göz altına alınması nedeniyle, 
Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nde, saat 18.30 

da, bileşenleri arasında yer aldığımız Bursa Demokrasi 
Güçleri tarafından  yapılan basın açıklamasına katıldık. Ali 
Uluşahin’in “sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında 
“15 Temmuz darbe girişimini övdüğü ve Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği “ iddiasıyla, Terörle Mücadale Şube 
Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde  Nilüfer 
İlçesi’ndeki evinde arama yapılarak gözaltına alınmasını 
kınadık ve bir an önce serbest bırakılmasını istedik. 
Ali Uluşahin,  23 Kasım 2016 günü emniyet ve savcılıktaki 
işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
İŞÇİ SAĞLIĞI vE İŞYERİ 

HEKİmLİĞİ 
KOLU TOPLANDI

19 Kasım 2016

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 

SAĞLIĞI
ÇALIŞmA GRUBU TOPLANDI

20 Kasım 2016

ALİ ULUŞAHİN’İN 
YANINDAYIZ

22 Kasım 2016

İNTERN HEKİmLERLE 
BULUŞmA  DEvAm EDİYOR

 21 Kasım 2016
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Oda’mız tarafından Atatürk’ün anısına düzenlenen 
Rumeli Türküleri Konseri, 22 Kasım 2016 Salı günü 
saat 20.00 de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Şef Dr. Murat Derin yönetiminde Bursa 
Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu Atatürk’ün 
sevdiği Rumeli türkülerini seslendirdi. Coşkuyla izlenen 
konser sonunda Oda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Güzide Elitez Şef Dr. Murat Derin ve Koro’ya teşekkür 
ederek çiçek verdi. Konserin geliri Tıp Öğrencileri Burs 
Fonu’na bırakıldı. 

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesinde 
Akın Bilsel “Fotoğraf Sanat İlişkisi” konumu sunumunu 
Tabip Odasında yapmıştır.

Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu ve Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 23-
24 Kasım 2016 tarihlerinde Manisa İli Soma İlçesi Yırca 
Mahallesi’nde kömürlü termik santrallerin sağlık etkilerini 
incelemek amacıyla bir çalışma yürütülmüştür. Yırca 
Mahallesi’nin seçilmesindeki en önemli neden, 2015 
yılında özelleştirilen Soma Termik Santrali’nin mahalleye 
yaklaşık 3 km. uzaklıkta olmasıdır. Yürütülen çalışmada, 
hane halkını tanımlamak için ev halkı tespit fişi(EFT), her 
birey için ayrı ayrı bireysel anket formu(BAF) ve ayrıca son 
5 yılda meydana gelmiş olan ölümlerin nedenlerini tespit 
etmek için yaş gruplarına göre hazırlanmış sözel otopsi 
formları (0-14 yaş çocuk, 15-49 yaş yetişkin sözel otopsi 
formu) doldurulmuştur. Termik santralin sebep olduğu 
hava kirliliğinin çevre halkının sağlığı üzerindeki etkisini 
tespit edebilmek amacı ile Bursa Verem Savaş Derneği 
ile de işbirliği yapılarak 18 yaşından büyük, gönüllü olan 
herkese solunum fonksiyon testi yapılmıştır. Çalışmanın 
yürütülmesi sırasında tüm haneler dolaşılarak EFT ve BAF 
doldurulmuş olup son 5 yıl içinde bulunulan evde ölüm 
meydana gelmişse o kişiyle ilgili olarak sözel otopsi formu 
doldurulmuştur. 

24 Kasım 2014 günü çalışma tamamlandıktan sonra Yırca 
Hanımeli El ve Ev Ürünleri Sabunevi ziyaret edilmiştir. 
2014 yılında kurulmuş olan ‘’Kömürüm İsi, Sabunun Misi’’ 
sloganıyla başlatılan bu dayanışma- kendi ifadelerine göre 
ise imece-  birçok kadın için ek gelir kaynağı olmasının 
yanı sıra, yeni yapılması planlanan ancak daha sonra 
mahkeme tarafından iptal edilen ikinci kömürlü termik 
santralle mücadele için önemli bir mihenk taşı olmuştur.

Araştırma sonuçları daha sonra açıklanacaktır.

AKIN BİLSEL İLE
FOTOĞRAF SANAT İLİŞKİSİ

24 Kasım 2016

KÖmÜRLÜ TERmİK 
SANTRALLERİN 

SAĞLIK ETKİLERİ/ YIRCA 
ÖRNEĞİ

23-24 Kasım 2016

ATATÜRK’ÜN ANISINA
RUmELİ TÜRKÜLERİ KONSERİ

22 Kasım 2016
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Bilindiği gibi sağlık ve sosyal hizmetler alanında hizmet 
veren kurumların gelişmesi için kaynak sağlayan ve 
Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararına olarak kabul 
edilen Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı; her yıl sağlık ya 
da sosyal hizmetlerin gelişmesine katkı sağlamış, bu 
alanlarda üstün hizmetler vermiş, iz bırakmış kişi ya da 
kurumlara ödül vermektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, bu yıl “toplumun 
istemediği sağlık yönünden sakıncalı bir girişimin 
mümkün olamayacağının kanıtlanmış olması ve 
takdire değer katkıları nedeniyle” DOSAB Termik 
Santraline Hayır Platformu’nu  “Sağlıkta Örnek İnsan 
Ödülü”ne değer bulmuştur.  

25 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da Crowne Plaza’da 
yapılan törende “Ödül Plaketi” DOSAB Termik Santrali 
Hayır Platformu adına Bursa Tabip Odası Çevre 
Komisyonu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı 
AD Başkanı Prof.Dr.Kayıhan Pala’ya verildi.  

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu’na katkı 
koyan bütün bileşenleri kutluyoruz.

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu tarafından düzenlenen İş Sağlığı Bilim 
Uzmanı Dr. Özkan Kaan Karadağ’ın konuşmacı olarak 

katıldığı  “Endüstriyel Toksik Maddelerin Biyoizlemi 
ve Meslek Hastalıklarında Güncel Gelişmeler” konulu 
eğitim 26 Kasım 2016 Cumartesi günü BAOB Toplantı 
Salonunda gerçekleştirilmiştir.

ENDÜSTRİYEL TOKSİK 
mADDELERİN 

BİYOİZLEmİ vE mESLEK 
HASTALIKLARINDA GÜNCEL 

GELİŞmELER EĞİTİmİ YAPILDI
26 Kasım 2016

“DOSAB TERmİK SANTRALİNE 
HAYIR PLATFORmU”

ÖDÜLE DEĞER BULUNDU
25 Kasım 2016
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TTB HABERLER

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe 
girişiminde bulunanlar, halka karşı bir insanlık suçu 
işlemişlerdir. Darbe girişiminin faillerini açığa çıkarmak 
üzere yapılan soruşturmalarda binlerce asker ve sivil kişi 
gözaltına alınmıştır. 

Bu süreçte; Türk Tabipleri Birliği (TTB) “sorumluların 
Anayasa ve yasalar çerçevesinde adil biçimde 
yargılanmaları ve yasaların öngördüğü biçimde 
cezalandırılmalarının sağlanması, elinde silah bulunduran 
ve şiddet tekelini toplum adına kullanma yetkisine haiz 
kişilerin bir daha darbe yapma cesaretinde bulunmalarının 
önüne mutlak surette geçilmesi” gerektiğini belirterek 
darbelere karşı olduğunun altını çizmiştir.

20 Temmuz 2016 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve 
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Türkiye genelinde 3 ay 
süre ile Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği belirtilmiştir. 

Olağanüstü yönetim usullerine başvurulan dönemler, 
insan hak ve özgürlüklerine yönelik ihlallerinin 
yoğunlaştığı dönemler olarak kayıtlara geçmiştir. Darbe 
girişimi bastırılırken başlayan gözaltına alma ve sorgulama 
süreçleri, medyaya servis edilen görüntüler ve insan 
hakları örgütleri tarafından yayımlanan raporlar, işkence 
ve kötü muamele iddialarını gündeme getirmektedir. 

Gözaltı sürelerinin 30 gün olması, 668 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’de (KHK) ilk 5 gün boyunca avukata 
erişim hakkının kısıtlanabilmesi, uluslararası standartlara 
göre belirlenmiş ve uyulması zorunlu olan “insanların 
işkence ve diğer kötü muameleden korunması için 
önlemler”in askıya alınmış olması anlamına gelmektedir. 

OHAL ve KHK’ler ile yürürlüğe sokulan uygulamaların; 
hiçbir koşulda kişinin yaşam hakkını ortadan kaldırmadığı, 
savaş, çatışma, olağanüstü hal dahil her durum ve koşulda 

“İşkence yasağının mutlak ve vazgeçilemez olduğu” 
hatırlanmalıdır. Uluslararası hukukta “İşkence yasağı” 
sadece yapmamayı değil; devletlere aynı zamanda 
işkenceyi önlemek için gerekli tüm önlemleri alma, gözden 
geçirme, gözaltı-tutukluluk-hükümlülük birimlerini 
denetleme, işkencenin uygulanmamasını kesin olarak 
sağlama; olası işkence iddialarının etkin biçimde tıbbi ve 
hukuki araştırmasını yapma; işkence yapanların ya da 
işkence yapılmasına yardımcı olanların kovuşturulması ve 
cezalandırılması yükümlülüklerini de içermektedir.

İşkence altında alınan ifadelerin hukuki geçerliliğinin 
olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle doğru olan tutum; 
hepimizin gözleri önünde yaşananların kanıtlarının 
toplanarak darbe girişimcilerinin dosyalarının 
hazırlanması ve hukuka uygun yargılanmalarının 
ardından cezalandırılmalarıdır. İşkence altında alınan 
ifadelerin yol açabileceği cezasızlık, adaletin tecellisini 
engelleyebilecektir.

TTB, Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı (TİHV)  olarak, her ne koşulda olursa olsun 
işkencenin karşısında olduğumuzu bildiriyor; işkenceye 
ilişkin iddiaların bağımsız heyetlerce araştırılmasını, adli 
yargılama süreçlerinin her aşamasının uluslararası etik ve 
hukuk kurallarına uygun olarak yapılmasını talep ediyoruz.

Bu koşullarda bir kez daha kamuoyunu hekimliğin temel 
mesleki değerleri ve tutumu konusunda bilgilendirme 
ihtiyacı duyuyoruz.  TTB, ATUD ve TİHV tarafından  
hazırlanan “İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu” 
belgesini ekte yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine, 
meslektaşlarımızın yararlanımına  sunmaktayız.

Ayrıca bkz: -Adli muayene ve raporlama süreçlerinde 
hekimlik değerlerinden taviz verilemez” http://www.ttb.org.tr/
index.php/Haberler/adli-6227.html
İstanbul Protokolu: www.ttb.org.tr/eweb/istanbul_prot/ist_
protokolu.html
İstanbul Protokolu: http://www.tihv.org.tr/wp-content/
uploads/2015/06/Istanbul_Protokolu.pdf

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ 
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI  

www.hekimcebakis.org

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ 
İLE İLGİLİ HEKİm TUTUmU

09 Ağustos 2016

Basın Açıklaması
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Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından değişik ortamlarda, 
aile hekimlerinin iş yükünün fazla olduğu kabulünden 
yola çıkılarak aile hekimi başına düşen nüfusun 
azaltılmasının planlandığı dile getirilmektedir. Çeşitli 
illerde bu amaçla sıfır nüfuslu (yeni ihdas) aile hekimliği 
birimlerinin açıldığı görülmektedir.

Yeni kurulan aile hekimliği birimlerinde göreve 
başlayacak aile hekimlerine bir yıl içerisinde 1000 
nüfus üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Bu 
nedenle yeni başlayan aile hekimlerinin bir yıl 
içinde kendilerine kayıtlı nüfus sayısını 1000 kişiye 
çıkarmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmeleri 
feshedilecektir. Yeni açılan birimler genellikle göç 
alan, nüfusu artan bölgeler değildir; aile hekimleri o 
bölgede çalışan aile hekimlerinin kayıtlı hastalarından 
kendine kayıt yapmak durumundadırlar.  Bu durum 
aile hekimleri arasındaki çalışma barışını ve ilişkilerini  
bozucu etki yapacaktır.

Açılacak yeni birimlerin kayıta başlamasıyla, o coğrafyada 
halen aile hekimliği yapmakta olan meslektaşlarımızın 
kesin kayıtlı kişi sayıları hızla azalmaya başlayacaktır. 
Yeni bir ödeme yönetmeliği çıkarılmadan, katsayılar 
düzeltilmeden hasta sayısının düşürülmesi nedeniyle 
aile hekimlerinin ücretlerinde ciddi azalmalar ve 
hak kayıpları oluşacaktır. Oysa hepimiz biliyoruz ki, 
aile hekiminin nüfusunun azaltılması, aile hekimliği 
uygulamasının gerektirdiği iş yükünü karşılamak 
içindir. İş yükünü karşılayacak düzenlemeler yapılırken 
ücretlerin düşürülmesi hakkaniyetli değildir. Ayrıca, aile 
hekimliği sistemine geçilen ilk günlerle kıyaslandığında; 
daha önce yapılan katsayı düşüşleri, ücretlere yapılan 
çok düşük düzeydeki artışlar, enflasyona bağlı 
olarak genel giderlerdeki artışlar gibi nedenlerle aile 
hekimlerinin ücretleri ve alım gücünde ciddi azalmalar 
meydana gelmiştir.

İllerde sıfır nüfuslu yeni ihdas ve binası olmayan aile 
hekimliği birimleri oluşturmak yerine, ücret kaybı 
yaratmayacak şekilde, katsayılar ve azami nüfuslar 
belirlendikten sonra, çalışan her hekimden alınan 
azami nüfus fazlasıyla, yeni, diğer aile hekimlerinin 
nüfuslarına yakın nüfusu olan birimler oluşturulmalıdır. 
Atanan aile hekimi hasta aramak yerine aile hekimliğinin 
gerektirdiği çalışmayı yapmalıdır.

TTB olarak, Sağlık Bakanlığı’nı, hekimler arasında çalışma 

barışının bozulmaması konusunda hassas davranarak, 
aile hekimliği birimlerinin nüfuslarının azaltılması, 
ücretlerin korunması  ve iş yükünün eşit paylaştırılması 
için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ mERKEZ KONSEYİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ geçtiğimiz hafta bir kez 
daha “doğum karşıtı bir politikanın ürünü olan ‘doğum 
kontrolü’ kavramının tarihin çöplüğüne atıldığını, 
Türkiye’de de devletin yıllarca doğum karşıtı politika 
izlediğini” ileri sürdü. Akdağ, ayrıca “Sezaryen Türkiye’de 
bir çılgınlık halini almış durumda. Özel hastanelerde 
yüzde 70’in üzerinde, yüzde 75’ler civarında sezaryen 
oranları var. Bu hususta yeni bir eylem planımız var” 
diye konuştu.

Sezaryen doğum, normal doğumun anne ya da çocuk 
için riskli olduğu durumlarda kasık ve rahim duvarının 
cerrahi olarak kesilerek çocuğun alınması ve sonra 
rahim ve kasığın tekrar kapatılması işlemidir. Hem çocuk 
hem anne için hayat kurtarıcıdır. Normal doğumla 
karşılaştırıldığında iyileşme süreci daha uzun bir 
girişimdir. Sosyal güvenlik kurumları sezaryen maliyetini 
ancak tıbbi gereklilik olduğunda karşılamaktadır. 2011 
yılında dönemin Başbakanı ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, doğum sayısını azalttığı gerekçesiyle sezaryeni 
suçlayan açıklamalar yapmışlardır. Sezaryen karşıtı bu 
açıklamalardan sonra sezaryenle doğum girişimleri çok 
sıkı takibe alınmış, baskı ve yaratılan korku gereklilik 
olduğunda bile sezaryenden kaçınmaya yol açmıştır. 

SIFIR NÜFUSLU AİLE 
HEKİmLİĞİ BİRİmLERİ

ÇALIŞmA BARIŞINI BOZUYOR!
15 Ağustos 2016

KADINLARIN BEDENLERİ 
ÜZERİNDEKİ

KARAR HAKLARINI ENGELLEYEN
SAĞLIK POLİTİKALARI 

KABUL EDİLEmEZ!
01 Eylül 2016

Basın Açıklaması
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Bu durum,  zor doğum nedeniyle bebeklerde oksijensiz 
kalmaya bağlı kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilirken, 
annelerin ölümüyle sonuçlanan doğumlar yaşanmıştır. 
Kadınların yaşam haklarını engelleyen sağlık politikaları 
kabul edilemez. 

2 Haziran 2016’da TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Kolu’nun “Suç İşliyorsunuz”  adlı açıklamasında dile 
getirdiği görüşleri, Sağlık Bakanı’nın konuyu aynı 
şekliyle yeniden gündeme getirmesi nedeniyle bir kez 
daha paylaşıyoruz:

İstenmeyen gebelikler kadın ve erkek ilişkilerinin tarihi 
kadar eskidir. Yüzyıllardır sürdürülen insan hakları ve 
kadın hakları mücadeleleri, insanların birey olarak 
temel haklarını ve kadın haklarını bir dizi uluslararası 
sözleşme ve ulusal yasal düzenlemelerle güvence altına 
almıştır. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
25. maddesi, koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici 
hizmetleri içeren sağlığın bireyler için bir hak, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu taraf devletler için bir yükümlülük 
olduğunu dile getirmektedir. Siyasal bağlayıcılığı olan ve 
taraf ülke anayasalarında yer alan bildirgenin bu içeriği, 
sosyal devlet paradigması çerçevesinde ülkemizde 
de Anayasa’nın 56. maddesinde yasal güvence altına 
alınmıştır. Benzer olarak, Anayasa’nın 41. maddesi de; 
“Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve 
çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 
ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, 
teşkilatı kurar” şeklinde düzenlenmiştir. Çetin tartışmalar 
sonrasında 1983 yılında kabul edilen Nüfus Planlaması 
Kanununda, bireylerin istedikleri sayıda ve istedikleri 
zaman çocuk sahibi olmaları dile getirilmiş, ardından 
yürürlüğe giren Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon 
Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin 
Tüzük ile isteğe bağlı kürtajın uygulanması koşulları 
hükme bağlanmıştır.

Tüm dünyada 1990’lara kadar geçerli olan ve sadece 
doğurgan çağdaki kadına odaklanan “aile planlaması” 
yaklaşımı, 1994’te toplanan Uluslararası Nüfus ve 
Kalkınma Konferansı’nda (ICPD) terk edilmiş ve yerine 
aile planlaması/doğum kontrolünü de içeren çok 
kapsamlı bir yaklaşım olarak “üreme sağlığı” kavramı 
tanımlanmıştır. Üreme ve cinsel haklara ilişkin olan 
ICPD kodları, bireylerin yaşama hakkı başta olmak 
üzere, sağlık bakımı alma ve sağlığın korunması, eşitlik, 
özgürlük, mahremiyet, evlenme ve aile kurmada seçim 
yapma haklarını dile getirmesinin yanı sıra “çocuk 
sahibi olup olmama veya ne zaman olacağına karar 
verme hakkı” konusunu da ayrıntılı olarak şu şekilde ele 
almıştır:

• Her insan güvenilir ve etkin aile planlaması 
yöntemlerine ulaşma hakkına sahiptir.
• Kadın ya da erkek her insan, istediği çocuk sayısını 
belirleme ve hangi aralıklarla çocuk sahibi olacağına 
karar verme hakkına sahiptir.

• Çocuk sayısına özgürce ve sorumluluklar göz önünde 
bulundurularak karar verilmelidir.
• Çocukların yaşam kalitesi için en iyi yaşam koşullarının 
sağlanması düşünülmelidir

Öte yandan, biyoloji ve tıbbın uygulanmasına ilişkin 
Biyotıp Sözleşmesi (1997), tıbbi uygulamaların insan 
onurunu koruma ve adalet ilkeleri temelinde, insan 
hakları ve kadın hakları düzenlemeleriyle uyumlu olarak 
yürütülmesini konu edinmektedir. Türkiye Devletinin 
de imzaladığı bu sözleşme,  insanların kendi bedenleri 
üzerindeki her kararının kişinin özgür iradesine 
dayandırılmasını esas almaktadır. 

Yukarıda dile getirilen uluslararası ve ulusal 
düzenlemelere, 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
verilerinin doğurgan çağdaki 3 kadından birinin (%31) 
“yüksek riskli kategorisi”nde olduğunu belirlediğini, 
bunun da tıbbi literatürde çok erken (18 yaş altı), çok geç 
(35 yaş üzeri), çok sık (2 yıldan sık doğum) veya çok fazla 
(5 ve üzeri doğum) anlamına geldiğini eklersek, üreme 
ve cinsel haklara ilişkin ülkemizdeki tablonun vahameti 
görünür hale gelmektedir. Hakların kullanılmasına karşı 
dile getirilen söylem ve uygulamaların önüne çekilen 
her tür duvar, önlenebilir anne ve bebek ölümleri, kadın 
ve çocuk hastalıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki, ülkemizde 80’li yıllardan başlayarak 
gebelik ve doğuma bağlı anne ve bebek ölümlerinin 
azalmış olmasında en temel etken, etkin aile planlaması 
hizmetleriyle istenmeyen gebeliklerin önlenmiş olması 
ve kürtajın yasal düzenlemeyle kamusal bir hizmet 
olarak sunulmasıdır.

Hal böyleyken ülkemizin kanayan yaraları olan kadınların 
ve çocukların şiddetten, savaştan, erişkin erkeklerden 
korunamaması sorunu karşısında otoritelerin çözüm 
getirmek yerine, sürekli olarak ilgilerini kürtaj ve 
sezaryene odaklamaları düşündürücüdür. 

Sağlık Bakanı üreme sağlığı, nüfus planlaması, doğum 
kontrolü terimlerinin içeriklerini dikkate almaksızın 
kavram karmaşası yaratarak konuyu saptırmak ya 
da yapay gündem yaratmak yerine, anayasal hakkı 
olan gebelikten korunma ve istenmeyen gebelikleri 
sonlandırma hizmetlerinden yararlanamayıp merdiven 
altı koşullarda kürtaja başvurmak zorunda kalan 
kadınların yaşadıkları sağlık sorunlarını ortadan kaldırma 
görevini hatırlamalıdır. Üreme hakları kavramının “çok 
çocuk doğurun, durmadan dinlenmeden üreyin!” 
anlamına gelmediğini öğrenmeli, uluslararası ve 
ulusal düzenlemelerle anayasal koruma altına alınan 
üreme haklarının Sağlık Uygulama Tebliğleri ile 
engellenmesinin, hukuk devleti anlayışıyla ne kadar 
bağdaştığının hesabını vermelidir. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU 
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8 Mayıs 2014 tarihinde Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Hasta 
Hakları Kurulları ve birimlerine ilişkin kimi düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kurullarda, tüketici derneği temsilcisine, 
valilikçe görevlendirilen bir vatandaşa yer verilmesine 
rağmen şikayet edilen hekimin, meslek odasının temsilcisine 
yer verilmemiştir.

Yönetmeliğin hukuka aykırı hükümlerine karşı Türk Tabipleri 
Birliği tarafından açılan dava Danıştay 15. Dairesince verilen 
karar  geçtiğimiz günlerde Birliğimize tebliğ edilmiştir. 
Kararda özetle;

• Hasta hakları kurullarının verdiği kararların sağlık mesleği 
mensuplarının çalışma hak ve özgürlükleri üzerinde yaptırımı 
ve bağlayıcılığı bulunduğu,

• Türk Tabipleri Birliği’nin tabipler arasında mesleki 
dayanışmayı ve deontolojiyi korumak tabipliğin kişi ve 
kamu yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve 
meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla 
kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu,

• Birliğin ayrıca halk sağlığı alanında çalışma yapmak ve 
bu konuda resmi makamlarla işbirliğinde bulunmakla 
mükellef olduğu, tabiplik mesleğini sürdüren mensuplarının 
deontolojiye veya kamu hizmetine uygun davranıp 
davranmadıklarını denetimle de görevli bulunduğunu,

• Türk Tabipleri Birliği’nin bu niteliği ve görevleri dikkate 
alındığında hasta hakları kurullarında Türk Tabipleri Birliği 
temsilcisine yer verilmesi hukuki bir gerekliliktir denilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın Hasta Hakları Kurullarında Türk Tabipleri 
Birliği temsilcisine yer verilmesi için gerekli işlemleri en geç 
30 gün içinde yerine getirip kararı uygulaması gerekmektedir. 
Birliğimiz tarafından kararın yerine getirilmesinin takipçisi 
olunacaktır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle; 
hekimlerin, kamuda çalışmayan eş sebebiyle eş durumu 
mazeretinden yararlanmalarına ek sınırlama getirilmesine 
olanak sağlandı.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmelik’in 14. Maddesine, 01.09.2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
“Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli 
hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla 
birinci fıkranın (d) bendi hükmüne ilişkin farklı usul ve 
esaslar belirlenebilir” şeklindeki fıkra eklendi. Böylece, 
genel olarak bütün devlet memurlarına tanınmış olan “d) 
Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde son iki 
yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle 
kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak 
çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda 
olan eşin bulunduğu yere” atanabilme hakkının hekimler 
bakımından farklı ölçütlerle belirlenebilmesi mümkün 
hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinde ise, eşi 
özelde çalışan bütün sağlık çalışanlarına eş durumu 
mazeretinden yararlanma hakkı tanınmakta iken; bu hak 
sadece hekimlere tanınmamıştır.

Zaten mecburi hizmete tabi olan ve belli bir süre kamuda 
çalışmadığı takdirde mesleğini yapması engellenen 
hekimlerin bir de aile birliklerini sağlamalarının ölçüsüz 
bir biçimde engellenmesi Türk Tabipleri Birliği tarafından 
doğru bulunmamaktadır.

Bu kısıtlamanın iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından 
Danıştay 16. Daire’de açılan davada, aile birliğinin 
korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası kurallar karşısında 
Anayasa tarafından güvence altına alınan hakkın özüne 
dokunacak şekilde ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak bu 
hakkı tamamen kullanılamaz hale getiren ve herhangi bir 
objektif ve makul ölçü içermeyen bu hükmün yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmişti. http://www.ttb.org.tr/index.
php/Haberler/hukuk-5749.html

DANIŞTAY: HASTA HAKLARI 
KURULLARINDA

TTB TEmSİLCİSİNİN 
BULUNmASI GEREKİR

02 Eylül 2016

EŞİ KAmUDA ÇALIŞmAYAN 
HEKİmLERİN 

EŞ mAZERETİNDEN 
YARARLANmA HAKKI

02 Eylül 2016
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Bu Karara itirazı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu ise bu düzenlemeyi “… kısıtlı hekim kapasitesi 
içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama 
sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde 
sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine 
hizmet etmekte olması nedeniyle, kamu yararı ve hizmet 
gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme” 
olarak değerlendirerek yürütmenin durdurulması 
kararını kaldırmıştı. http://www.ttb.org.tr/index.php/
Haberler/hukuk-6023.html

Bütün bu kararlardan sonra, Danıştay 5. Daire tarafından, 
bireysel işlemle birlikte Yönetmeliğin ilgili maddesinin 
de iptali istemiyle açılan bir kısım davalarda da devlet 
memurları ile ilgili genel yönetmelik kurallarıyla tanınan 
haklardan hekimlerin de yararlanması gerektiği, bunu 
engelleyen 20. maddenin 7. fıkrasının, dava konusu 
olan beşinci fıkra ile ilgili kısmının, hukuka açıkça aykırı 
olduğu ve uygulanmasıyla telafisi mümkün olmayan 
zarara sebep olabileceğine hükmedilerek yürütmenin 
durdurulması kararı verilmişti. http://www.ttb.org.tr/
index.php/Haberler/esdurumu-6196.html

Söz konusu yargı kararları sonucunda, Sağlık Bakanlığı, 
eşi özelde çalışan hekimlerin de diğer sağlık çalışanları 
gibi eş durumu mazeretinden yararlanmalarını kabul 
etmek zorunda kalmıştı.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan yeni düzenlemeyle, 
yargı kararlarıyla elde edilen hakkın Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmelik’te belirlenenden farklı ölçütlerle 
düzenlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na yetki 
verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, eş durumu mazeretinden yararlanmayı 
eşi özelde çalışan hekimlere bütünüyle yasaklayan 
mevcut düzenleme ile işlem yapmaya devam edemez. 
Söz konusu hükmün yürütmesinin durdurulmuş olması 
bir yana, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişikte 
yasaklama değil, ek ölçütlerle düzenleme yetkisi vermiştir.  
Bakanlığın bu bağlamda yapacağı düzenlemede, 
hekimlerin eş durumu mazeretinden yararlanmalarına 
getirilecek kısıtlamanın, en azından, Danıştay 16. Daire 
Kararında ifade edildiği gibi, bölge esasına ve ihtiyaç 
durumuna göre belli bir hizmet süresince veya zorunlu 
hizmet süresi boyunca ilgili madde hükümlerinden 
yararlanamayacağı vb. şeklinde bir ölçü/sınır içermesi 
gereklidir. Aksi takdirde, hakkın özünü bütünüyle ortadan 
kaldıran bu kısıtlama, adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı 
olduğu gibi Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 

de ihlal etmiş olacaktır.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği 
yazı ile bu alanda yapılması gereken düzenlemeye 
ilişkin görüşlerini paylaşmıştır. Hekimlerin aile birliğini 
sağlama haklarıyla ilgili bu konu takip edilmektedir ve 
gerektiğinde yargısal girişimlerde de bulunulacaktır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
(TKHK) tarafından 22 Ağustos 2016 tarihinde Ankara, 
İzmir ve İstanbul Kamu Hastaneleri Birliklerine 
gönderilen bir yazıda; Suriyeli hekimlerin TKHK’ya 
bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılmasının planlandığı, 
çalıştırılacak Suriyeli hekimlerin mesleki yeterliliklerinin 
değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını belirlemek 
üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü başkanlığında 
bir “Ön İzin Değerlendirme Komisyonu” kurulduğu 
belirtilmiştir. Yine aynı yazıda, söz konusu komisyonun 
çalıştırılması planlanan uzman hekimler için, Bakanlığa 
bağlı kimi eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili 
branşlardaki eğitim görevlisi ya da ilgili branş uzman 
hekimince 3 aylık bir eğitim verilmesinin öngörüldüğü, 
eğitime alınanlardan yeterli bulunanlara çalışma ön 
izni verilerek kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında 
çalıştırılmalarının planlandığı bilgisi yer almaktadır.

Birliğimizin temel amaçlarından biri, 6023 sayılı Yasa ile  
hekimlik mesleğinin toplumun sağlığına uygun olarak 
korunup geliştirilmesidir. Ülkemizde çalışacak yabancı 
hekimlere çalışma izni verilmesinden önce çalışacakları 
yerin bağlı olduğu Tabip Odasına üye olma koşulu 
aranması ve bu kapsamda bütün üyelerin ülkemizdeki 
tıp ve tıpta uzmanlık eğitimine denk eğitime sahip 
olduklarını ortaya koyan belgelerin istenmesi, 6023 
Sayılı Yasada belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın 
zorunlu sonucudur.

ÜLKEmİZDEKİNE DENK TIP 
EĞİTİmİ 

ALDIĞI BELGELENmEDEN
YABANCI HEKİmLERE

ÇALIŞmA İZNİ vERİLmEmELİDİR
02 Eylül 2016

Basın Açıklaması
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Birliğimizin amaçları ve mevcut yasal düzenlemeler 
ışığında, geçici koruma kapsamında yer alan Suriyeli 
hekimler yönünden bilgi edinmek üzere Sağlık 
Bakanlığı’na bir yazıyla aşağıdaki soruları yönelttik:

1) Ülkemizde hekimlik yapmak isteyen hekimlerden 
eğitimini yurtdışında yapmış vatandaş olan hekimlere 
uygulanan denklik kuralları, geçici koruma kapsamındaki 
hekimlere de uygulanmakta mıdır?

2) Mesleki yeterlikleri değerlendirilirken kendilerinden 
hangi belgeler istenilmiştir/istenilmektedir?

3) İlgi yazınızda yalnızca uzmanlık alanları bildirilen 
Suriyeli hekimler, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jürileri 
tarafından Bilimsel Yeterlik Sınavına alınan hekimler 
midir?

4) İlgi yazınızda sözü edilen “üç aylık eğitim”, Uzmanlık 
Eğitimi Bitirme Sınav Jürisi tarafından değerlendirmeye 
alınan bir hekimin, denklik değerlendirmesi sonucu 
olumlu olmakla birlikte, eğitim kurumunda üç aya 
kadar gözlemci statüsünde görevlendirilmesinin gerekli 
görülmesi işlemi midir? Değil ise, bu eğitimin belirlenip 
uygulanması işleminin dayanağı ve nedenleri nedir?

5) Bu işlemler hakkında Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 
görüşü alınmış mıdır?

6)  Geçici koruma kapsamında çalışma ön izni verilmesi 
düşünülen Suriyeli hekimlerin uzmanlık alanları ve 
sayıları nedir?

7) Bakanlığınız bünyesindeki “Ön İzin Değerlendirme 
Komisyonu” kimlerden oluşmaktadır?

8) İlgi yazınızda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na 
bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılmalarından söz 
edilmekte olduğundan, geçici koruma kapsamındaki 
hekimlerin çalıştırılacakları sağlık kuruluşları hangi 
ölçütler üzerinden nasıl belirlenmiştir/belirlenecektir?

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, 
yukarıda belirtilen bilgilerin Sağlık Bakanlığı tarafından 
ivedilikle Birliğimiz ile paylaşılması yönündeki talebimizi 
kamuoyunun bilgisine sunarız.

Sağlık Bakanlığı’na yazılan yazıya www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Hatırlanacağı gibi, Türkiye’de hekimlik yapabilmek için 
aranan vatandaşlık koşulu 2 Kasım 2011 tarihinde 663 
Sayılı KHK ile kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi vatandaşlık 
koşulunun kaldırılmasını Anayasa’ya aykırı bulmadı.

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat 2012 tarihinde Yabancı 
Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık 
Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmeliği yürürlüğe koydu. 16 Temmuz 2013’te 
de Suriyeli Hekimlerin sığınma merkezlerinde 
çalışmalarında Türkçe dil bilgisi ve denklik aranmaması 
yönünde bazı değişiklikler yaptı. 16 Haziran 2016 
tarihinde ise Suriyeli Hekimlere sığınma merkezleri 
için tanınan muafiyetleri özel sağlık kuruluşlarını içine 
alacak şekilde genişletti.

Türk Tabipleri Birliği, Şubat 2012 ve Temmuz 2013 
tarihinde yürürlüğe konulan hükümlerden bazılarının 
iptali için yargı yoluna başvurdu. Türk Tabipleri Birliği, 
hekim açığı bulunan yerlerle sınırlı olarak çalışma izni 
verilmesi yönünde düzenleme yapılmamış olması, 
sağlık hizmetinin gerektirdiği iyi derecede Türkçe dil 
bilgisinin aranmaması, Suriyeli Hekimlerin yeterlik 
değerlendirmesinin ülkemiz vatandaşı ve diğer 
hekimlerden farklı yapılması, mesleki sicilin tutulması 
ve deontolojik denetim için zorunlu olan meslek 
örgütüne üyelik koşulunun getirilmemiş olması başta 
olmak üzere, toplumun/hastaların ve bütün hekimlerin 
haklarını koruyucu düzenlemeler yapılmadan çalışma 
izni verilmesine yönelik maddelerin iptalini istemiştir. 
Danıştay 15. Dairesi, 27 Nisan 2016 günü yapılan 
duruşmanın ardından gerekçeli kararını geçtiğimiz 
günlerde taraflara tebliğ etti.

YABANCI SAĞLIK mESLEK 
mENSUPLARI 

YÖNETmELİĞİ İLE İLGİLİ 
DANIŞYAY KARARLARI

02 Eylül 2016
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Danıştay 15. Dairesi kararında;  

• 657 Sayılı Devlet Memurları 48. Maddesinde 
bulunan vatandaşlık koşulu nedeniyle yabancı sağlık 
meslek mensuplarının kamu sağlık kuruluşlarında 
çalışamayacağı, yalnızca özel sağlık kuruluşlarında 
çalışabileceğini,

• Suriyeli sağlık meslekleri mensuplarının ülkemizde 
sağlık hizmeti sunacak kişilerde aranacak koşullardan 
muaf tutulmakla birlikte yalnızca barınma merkezlerinde 
kendi ülkelerinden gelen sığınmacılara  sağlık 
hizmeti sunmasına izin verildiğini belirterek, sağlık 
hizmeti sunacak düzeyde dil bilgisi aranmamasına 
ve Suriyeli hekimlere dil bilgisi ve  mesleki yeterlik 
değerlendirmesinde muafiyet tanınmasına ilişkin 
düzenlemeleri hukuka aykırı bulmadı.

• Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında çalışacak olan 
yabancı sağlık meslek mensuplarının çalışma şartları 
arasında tabip odalarına üye olma şartının bulunması ve 
çalışma başvurusunda üyeliğe dair belgenin aranması ve 
başvurunun bu husus dikkate alınarak değerlendirilmesi 
gerektiğini belirterek bu yönde düzenleme yapılmamış 
olmasını ise hukuka aykırı buldu.

Kararda belirtildiği üzere, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Yasası uyarınca İl Sağlık Müdürlüklerinin yabancılar 
dahil bütün hekimlere çalışma izin belgesi vermeden 
önce ilgili Tabip Odası üyelik belgesini istemesi,  sağlık 
kuruluşlarının (yabancılar dahil) hekimlerin işe başlayış 
ve işten ayrılışlarını bulundukları yer Tabip Odasına 
bildirmeleri gerekmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık hizmeti nerede verilirse 
verilsin, bu hizmeti alan kişilerin ayrımsız insan olduğu 
kavrayışı ile hizmeti sunan kişilerin ortak mesleki 
yeterlik kurallarına tabi olmasını savunmaktadır. Ayrıca 
ülkemiz vatandaşı hekimler aleyhine hekimler arasında 
mesleki haklar ve yükümlülükler bakımından herhangi 
bir ayrımcı uygulama yapılmasını benimsemez. Bu 
nedenle Danıştay Kararlarına karşı reddedilen hükümler 
yönünden temyiz yoluna gidilecektir. 

Danıştay kararlarına www.bto.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 

1 Eylül 2016 gecesi yayımlanan 672 sayılı KHK ile 
hükümet tarafından 50 bin 875 kamu görevlisinin 
ihraç edilmesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye 
İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Eğitim-Sen ve Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından 
düzenlenen ortak bir basın toplantısıyla kınandı. Haksız 
ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm kamu görevlilerinin 
görevlerine iade edilmesi talebiyle düzenlenen basın 
toplantısı, 6 Eylül 2016 günü 12.30’da, İstanbul Tabip 
Odası Cağaloğlu binasında yapıldı.

Basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Tükel, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Şebnem Korur Fincancı, Eğitim-Sen Başkanı Kamuran 
Karaca ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
Eş Genel Başkanı İbrahim Kara katıldılar.

Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından okunan ortak açıklamada 
şunlara yer verildi:

“1 Eylül gecesi yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile hükümet, ne yazık ki kaygılarımız 
doğrultusunda, kamudaki tasfiye operasyonunu 
kendisine muhalif tüm kesimlere yöneltme yolunda 
ilk adımını atmış oldu. 28 bin 163 kişi Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan, 2 bin 81 kişi Sağlık Bakanlığı’ndan, 2 bin 
346 kişi üniversitelerden olmak üzere ihraç edilen toplam 
50 bin 875 kamu personelinin büyük çoğunluğunun 
FETÖ ile bağlantısını ortaya koyacak hukuki kanıtlar ve 
etkili bir soruşturma yapıldığının belgeleri olmamasına 
rağmen, bu insanlar kamu otoritesince delil olmadan 
suçlu ilan edilmişlerdir ve şimdi onlar masum olduklarını 
kanıtlamak durumundadırlar. 

HUKUKSUZ BİÇİmDE
İHRAÇ EDİLEN 

TÜm KAmU GÖREvLİLERİ
GÖREvLERİNE İADE 

EDİLmELİDİR
06 Eylül 2016

Basın Toplantısı
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Hukuk mantığının böylesine tersine çevrilmesi ancak 
bir darbe ortamında mümkün olabilirdi. Yapılan 
yanlıştan bir an önce geri dönülmeli, hangi siyasal 
düşünceden ya da görüşten olursa olsun kamuda 
yürütülen darbe soruşturmaları hukuk kuralları içinde 
titizlikle yapılmalı, darbe girişimi ile somut bağlantısı 
saptanmayanlar en kısa sürede görevlerine iade 
edilmelidirler. Hükümet bizlerin tüm uyarılarına karşın 
darbeye karşı mücadelede demokrasi yöntemlerini 
değil OHAL’i tercih ettiği için geldiğimiz nokta 
budur. 1 Eylül gecesinden sonra diyebiliriz ki bir 
kısmı cezaevinde olan darbecilerin zihniyeti bundan 
böyle kamu idaresine egemen olmuştur. Darbecilerle 
olduğu gibi bu zihniyetle de mücadele edeceğiz; asla 
boyun eğmeyeceğiz... Darbe sonrası ilan edilen OHAL 
rejiminin puslu havasından yararlanarak Türkiye’nin 
demokrasi, emek ve barış yanlısı akademik geleneği 
ile hesaplaşmak isteyen idarecileri uyarıyoruz: İhraç 
ettiğiniz, adları Türkiye’nin emek, barış ve insan hakları 
mücadelesine kazılı bilim insanları bu zorbalıklar 
karşısında yılmayacaklardır. Haksız ve hukuksuz şekilde 
ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade 
edilmeli, etkili soruşturmalarla suçları kanıtlanana 
kadar herkesin masum olduğu ilkesi temel alınmalıdır 
Bu açıklamayı yapan kurumlar olarak üyelerimizin ve 
arkadaşlarımızın görevlerine geri dönmesi için bütün 
hukuksal ve örgütsel olanaklarımızı seferber edeceğimiz, 
onlarla olan dayanışmamızı asla eksiltmeyeceğimiz, bu 
fırsatçılığın, bu hukuksuzluğun mimarları hesap verene 
kadar da mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmelidir. 
Türkiye’nin geleceğini karartmak isteyen OHAL’ciler, 
darbeci zihniyettekiler yenilecekler; bu ülkenin onurlu 
akademisyenleri, öğretmenleri, sağlıkçıları olan biz 
kamu emekçileri kazanacağız.”

Toplantıda Eğitim-Sen Başkanı Kamuran Karaca, TİHV 
Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve SES Eş 
Genel Başkanı İbrahim Kara da birer konuşma yaparak, 
kendi alanlarında yaşanan ve adeta bir cadı avına dönen 
görevden uzaklaştırmalara dönük bilgileri paylaştılar.

Söz konusu kararname sonrası görev yaptıkları Kocaeli 
Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 
ile Doç. Dr. Özlem Özkan’ın da katıldığı basın toplantısına, 
2006-2010 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Gençay Gürsoy da destek verdi. 

Basın açıklamasına www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat 2015 tarihinde, 2015/5 sayılı, 
“e-Nabız Projesi” konulu bir genelge yayımlayarak, 
Sağlık Net Online Sistemi kurduğunu bildirmiş ve 
muayenehaneler de dahil olmak üzere -kamu ya 
da özel ayrımı yapılmaksızın- bütün sağlık kurum 
ve kuruluşlarından hastaların 01.01.2015 tarihinden 
itibaren tutulan bütün kayıtlarının 01.03.2015 
tarihinden başlayarak kendisine gönderilmesini istemiş; 
Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği de, 
birlikte açtıkları davada genelgenin yürütmesinin 
durdurulmasını ve iptalini talep etmişlerdi.

Danıştay 15. Dairede görülen davada, yasal dayanağı 
olmayan genelge ile kişisel verilerin toplanamayacağı 
vurgulanarak yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın bu karara itirazı da 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 
reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ancak anılan Kanun’da 
tanımlanan denetim yapıları henüz oluşturulmadığı 
gibi Sağlık Bakanlığı da bu Kanun uyarınca çıkartması 
gereken yönetmeliği çıkartmamıştır. Bu nedenle, kişisel 
verilerin toplanabilmesi için gerekli olan yasal dayanak 
halen de oluşturulmuş değildir.

“e-Nabız Projesi” konulu bir genelgenin iptal istemiyle 
ilgili karar Danıştay 15. Daire tarafından verilecektir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Türk Tabipleri Birliği’nin, Tıp Fakültesi diplomalarında 
“tıp doktoru” unvanı yazılmaması yönündeki kararına 
itirazı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul 
edildi.

5 Eylül 2016 tarihli toplantısında Türk Tabipleri Birliği’nin 
itirazını görüşen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 

BAKANLIĞIN e-NABIZ 
İTİRAZI REDDEDİLDİ

19 Eylül 2016

TIP FAKÜLTESİ 
DİPLOmALARINDA 

“TIP DOKTORU”
ÜNvANI YER ALACAK

19 Eylül 2016
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“2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b 
maddesi uyarınca Tıp Fakültesi diplomalarında Tıp 
Doktoru unvanının yer alması uygun görülmüştür” 
kararına vardı.

Karar, 19 Eylül 2016 tarihli yazıyla Türk Tabipleri Birliği’nin 
yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Üniversitelerarası 
Kurul Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı’na iletildi.

YÖK, 2005 yılında aldığı bir kararla, 2005-2006 eğitim-
öğretim yılından geçerli olmak üzere, diplomalara 
unvan yazılmaması, öğrenim görülen programın 
adının ve derecesinin belirtilmesinin yeterli olduğunu 
duyurmuştu. Türk Tabipleri Birliği de, gerek 5544 Sayılı 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 1. Maddesinin 
2. fıkrasına, gerekse 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun’un 1 ve 8. 
Maddelerine göre hekimlik mesleğinin bu sınıflandırma 
içinde yer alamayacağı yönündeki itirazını YÖK’e 
bildirmişti.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

TTB ve SES, OHAL ilanı ile birlikte kamuda süren haksız 
ve hukuksuz işten çıkarmalar, açığa almalar, gözaltılar 
ve tutuklamalara tepki göstermek amacıyla 27 Eylül 
2016 Salı günü Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması 
yaptı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen açıklamaya TTB Genel 
Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. 
Selma Güngör, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. 
Vedat Bulut, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci 
Karahancı, KESK ve SES yöneticileri ile çok sayıda hekim 
ve sağlık çalışanı katıldı. Açıklamaya  Prof. Dr. Baskın 
Oran ve CHP Milletvekili Dr. Murat Emir de destek verdi. 

Ortak açıklamayı SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara 
okudu. Kara, son günlerde hükümet üyelerinin yaptığı 
açıklamaların, başta sağlık emekçileri olmak üzere kamu 
emekçilerinin Fethullahçı cemaat yapılanmasından 

sonra şimdi de PKK ile ilişkilendirilerek, herhangi bir 
soruşturma süreci işletilmeden, keyfi olarak ihraç 
edilmek istendiklerini ortaya koyduğunu söyledi. Kara, 
darbeyle mücadele adı altında baskıyı derinleştirip, 
hukuksuzluğun kural haline getirilmesine izin 
vermeyeceklerini kaydetti. 

TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber burada yaptığı 
konuşmada, eğitim emekçilerinin ardından şimdi de 
kamuda görev yapan sağlık emekçilerine yönelik bir 
görevden alma operasyonu başlayacağına yönelik 
duyumlar aldıklarını belirterek, “Şu unutulmamalıdır ki, 
sağlık emekçilerinin hizmetinin aksaması durumunda bu 
kararın altına imzası olan insanlar, bebeklerin, annelerin 
ölümünden, kronik hastaların ölümünden sorumlu 
olacaklardır. Unutmasınlar ki bir gün adil yargılamanın 
önünde hesap vereceklerdir” diye konuştu.

Bütün bunların içinde TTB aktivistlerinin hedef 
gösterildiğine dikkat çeken Berber,  Fethullahçı cemaat 
yapılanması ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ihraç 
edilen Dr. Mihriban Yıldırım için şimdi de yakalama 
kararı çıkarıldığını kaydetti. 

Dr. Murat Emir de, bugün Fethullahçı cemaat 
yapılanması ile mücadele adı altında tam bir cadı avı 
gerçekleştirildiğini belirterek, OHAL’i de aşan KHK’ler 
çıkarıldığını ve KHK’ler ile kıyıma gidildiğini kaydetti. 
Emir, eğitim emekçilerine, sağlık emekçilerine, 
akademisyenlere, barış imzacılarına saldırıldığını 
belirterek, “Hedefleri darbeyi fırsata çevirmektir. Bize 
düşen darbe fırsatçılarına, diktatoryal eğilimi olanlara 
ve bu ülkeye adım adım faşimzi getirenlere karşı hep 
beraber karşı koymaktır. Mücadeleniz mücadelemizdir” 
diye konuştu.

Basın açıklamasına www.ttb.org.tr  adresinden ulaşabilirsiniz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

HAKSIZ, HUKUKSUZ
AÇIĞA ALmA 

vE İHRAÇLARA SON 
vERİLSİN!   

27 Eylül 2016

Basın Açıklaması
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TTB Hukuk Bürosu, OHAL gerekçesiyle kamuda 
gerçekleştirilen görevden alma ve devlet 
memuriyetinden ihraç edilmenin hukuki zemininin 
bulunmadığını bildirdi.

TTB Hukuk Bürosu tarafından OHAL ilanının 
ardından kamuda süren haksız, hukuksuz görevden 
almalarla ilgili olarak hazırlanan bilgi notunda, kamu 
görevlilerinin OHAL KHK’sinde isimleri ilan edilerek 
devlet memurluğundan çıkartılmalarının olağanüstü 
halin amaç ve sınırlarının aşılması anlamına geldiği 
vurgulandı.

Kamu görevinden almanın Olağanüstü Hal Yasasında 
belirtilen tedbirler arasında olmadığına dikkat çekilen 
bilgi notunda; OHAL KHK’si ile isim listeleri yayınlanarak 
kamu görevinden çıkartılmada etkin bir hak arama yolu 
bulunmamakla birlikte, izlenebilecek yollara ilişkin 
öneriler sıralandı.

Görev yapılan kuruma itiraz, valilikler nezdinde 
oluşturulan ya da oluşturulacağı belirtilen kurullara 
itiraz, KHK’nin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün 
içinde etkili bir başvuru yolu bulunmadığı gerekçesiyle 
doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
yaparak hak ihlali kararıyla birlikte maddi kayıpların 
telafisinin istenmesi, 60 gün içinde idari yargıya başvuru 
ve bütün bu yolların etkisiz olduğu gerekçesiyle, 
KHK’nin yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde AİHM’e 
başvurarak, özellikle etkili başvuru hakkının ihlal 
edildiğinin belirtilmesi öneriler arasında yer aldı.

OHAL Kanunu’nun 4. maddesi “olağanüstü halin 
gerekli kıldığı konularda” KHK çıkarılabilmesine yönelik 
düzenlemeyi içeriyor. Şiddet hareketlerinde alınacak 
önlemler yine OHAL Kanunu’nun 9 ve 11. maddelerinde 
sayılıyor. Olağanüstü halin ilanına sebep olan olayların 
önlenebilmesi için alınabileceği düşünülen bu önlemler 
arasında kamu görevlilerinin devlet memurluğundan 
çıkartılması tedbiri bulunmuyor.

Kamu görevinden çıkartmalara karşı başvurulara 
ilişkin hekimlere yönelik bilgi notuna www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

TTB HUKUK BÜROSU

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Kolu tarafından düzenlenen “Kadın ve Savaş” konulu 
kongre 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de yapıldı. 
Toplantıya Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Emel İrgil katıldı. 

Kongrenin sonuç bildirgesi 8 Ekim 2016 Cumartesi 
günü TTB Merkez Konseyi Üyesi ve Kongre Başkanı 
Dr. Selma Güngör, TTB Kadın Hekim ve Kadın Sağlığı 
Kolu Yürütmesi adına Dr. Nilay Etiler ve Mersin Tabip 
Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan’ın söz aldığı bir basın 
açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Kongre sonuç 
bildirgesini Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Ayşe Çöl okudu. Kongre sonuç bildirgesine www.
ttb.org. tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

KAmU GÖREvİNDEN 
ÇIKARmA 

OHAL TEDBİRİ DEĞİLDİR!
29 Eylül 2016

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
4. KADIN HEKİmLİK

vE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ
6-8 Ekim 2016
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Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana “Ayakta Teşhis 
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkından 
Yönetmelik” ile “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde (ÖHY) 
çok sayıda değişiklik yaptı. Yönetmeliklerde hekimlerin 
çalışma hakları ile toplum sağlığını olumsuz etkileyen 
düzenlemeler hakkında Türk Tabipleri Birliği tarafından 
iptal davaları açıldı.

Ayrıntıları aşağıdaki bağlantıda verilen iptal davalarına 
göre söz konusu yönetmeliklere ilişkin son durum 
özetle şöyle:

-Muayenehane katta ise binada asansör bulunması 
zorunluluğuna ilişkin kural ile muayenehanenin fiziki 
özelliklerine ilişkin ağırlaştırıcı koşullar iptal edildi.

- Kadro dışı çalışabilmeyi tıp merkezi veya özel 
hastanede tam zamanlı çalışmaya bağlı kılan Yönetmelik 
hükümleri hukuka aykırı bulundu. Herhangi bir yerde 
kadrolu  çalışmayan hekimlerin de kısmi zamanlı olarak 
özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceği belirtildi.

- Muayenehanesi bulunan hekimlerin özel hastanelerde 
sadece nöbet tutabilecekleri şeklindeki sınırlama 
hukuka aykırı bulundu. Muayenehanesi olan hekimin 
aynı zamanda 1219 sayılı Yasaya uygun olmak kaydı 
ile SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşunda 
çalışabileceğine karar verildi.

- Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastanede 
çalışabilmek isteyenler için 60 gün olan önceden 
bildirim zorunluluğu, sürenin uzunluğu hukuka aykırı 
bulunarak 30 güne indirildi.

- Hekimin ayrıca yan dalının da bulunması nedeniyle, 
sahip olduğu uzmanlık dalında çalışma hakkını ortadan 
kaldıran düzenleme hukuka aykırı bulundu.

- Yalnızca hekimler tarafından açılabilecek ayakta 
teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarını özel 
hastanelerin açmasına izin veren düzenlemeler iptal 
edildi.

- Güzellik ve estetik amaçlı işlemleri bütünüyle 
özel hastaneler bünyesine alıp, ilgili hekimlerin 
ayakta yapılabilecek işlemleri muayenehane veya 
polikliniklerde yapma yetkisini ortadan kaldıran 
düzenlemeler hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

- Konaklama tesisinde tesis sahipleri tarafından sağlık 
kuruluşu açılmasına izin veren düzenlemeler hukuka 
aykırı bulunarak iptal edildi.

Türk Tabipleri Birliği davalarda reddedilen hükümler 
yönünden de temyiz isteminde bulundu.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Bütün hekimleri negatif ayrımcılığa tabi tutan “stratejik 
personel” tanımı ve buna bağlı olarak, eşi özel sektörde 
çalışan hekimlerin aile birliğini sağlamalarına olanak 
tanımayan hükmün yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için dava açıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe karşı 
açılan dava dilekçesinde özetle şu hususlara yer verildi:

-Hiçbir yasal dayanak olmaksızın bütün hekimlerin 
‘stratejik personel’ olarak tanımlanmak suretiyle diğer 
çalışanların sahip olduğu haklardan yararlanmalarının 
engellenmesinin hukuka aykırı olduğu,

-Anayasa ve Devlet Memurları Yasası uyarınca 
memurlara ilişkin düzenlemelerin yasayla yapılması 
kuralına aykırı olarak Sağlık Bakanlığı’nın kamu personel 
rejiminin tümüyle dışında uygulama yapmasının 
hukuka aykırı olduğu,

-Eşi özel sektörde çalışan “stratejik personelin” eş durumu 
mazeretinden yararlanmasının yasaklanmasının 
Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 
korunan aile hayatına saygı ilkesinin ihlali olduğu,

-Sağlık hizmeti için önemi nedeniyle “stratejik personel” 
kabul edilen kişilerin, kendi görevleri değil de eşlerinin 
görevlerine göre farklı uygulamalara tabi tutulmalarının 
hekimleri stratejik personel kabul eden yaklaşıma ters 
olduğu,

ÖZEL HASTANELER vE 
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 
mEvZUATINDA SON DURUm

14 Ekim 2016

HEKİmLERİ mAĞDUR EDEN
AYRImCI DÜZENLEmEYE DAvA

20 Ekim 2016 
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-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı 
ile korunan hakların ayrım yapılmaksızın uygulanması 
gerektiği ve eşi özel sektörde çalışanlar yönünden 
farklı uygulama yapılmasının ayrımcılık yasağının 
ihlali olduğundan dolayı Yönetmeliğin 4/1-m ve 20/6 
maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali 
gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemenin 
benzeri kuralların iptali istemiyle Türk Tabipleri 
Birliği tarafından açılan davada, stratejik personelin 
kamu görevlisi olmayan eşi sebebiyle de eş durumu 
mazeretinden yararlanabileceği belirtilerek yürütmeyi 
durdurma kararı verilmişti. http://www.ttb.org.tr/
index.php/Haberler/hukuk-6023.html Diğer yandan, 
Danıştay’ın farklı daireleri tarafından verilen kararlarda 
da düzenlemenin hakkaniyete ve hukuka aykırı olduğu 
belirlenmişti.

Sağlık Bakanlığı, özel yönetmeliğin dayandığı genel 
yönetmelikte yapılan değişiklikle bütün bu kısıtlamaları 
yapabileceğini belirterek bu düzenlemeleri yapmıştır. 
Ancak, ne genel yönetmelikteki değişiklik bu yasaklamaya 
temel oluşturabilir, ne de Anayasa ve uluslararası 
sözleşmelerle tanınan haklar yönetmelik kurallarıyla 
geri alınabilir. Bu nedenle, yapılan yeni düzenlemenin 
yürütmesinin de Danıştay tarafından birkaç ay içinde 
durdurulacağını düşünüyoruz. Ancak daha önemlisi, 
Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce, bütünlüklü bir sistem 
tanımlaması yaparak, kamu sağlık hizmetinin ülkemizin 
her yerinde sunulması konusunda, hekimlerin özlük 
haklarının korunup dengeli dağılımının sağlandığı 
ölçülü, adaleti ve nesnel kuralları belirlemesi gereklidir. 
Türk Tabipleri Birliği böyle bir çalışmaya gereken katkıyı 
sunmaya hazırdır. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamuda başlatılan 
kapsamlı ihraçlar ve açığa alma uygulamaları, 29 Ekim 
2016 tarihinde yayımlanan 675 sayılı kanun hükmündeki 
kararname (KHK) ile bir kıyıma dönüşmüştür. Darbe 
girişimi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan onlarca 
hekimin işlerine son verilmiştir. 

675 sayılı KHK ile işine son verilen çok sayıda hekim 
ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız, iyi hekimlik için 
çaba gösteren, tüm hukuksuzluklara karşı demokrasi, 
barış, insan hakları, sağlık hakkı ve demokratik 
üniversite mücadelesi veren kişilerdir. Siyasi iktidar 
arkadaşlarımızın darbe girişimiyle yakından uzaktan bir 
ilişkisi olmadığını çok iyi bilmektedir. Ancak, iktidarın bu 
uygulamayla sağlık alanında ve üniversitelerde kendisi 
için dikensiz gül bahçesi istediği çok açıktır.

TTB’li hekimler baskılara, antidemokratik uygulamalara 
karşı hiçbir zaman boyun eğmemişlerdir. Bugün de 
bu antidemokratik uygulamalara, sağlık alanındaki 
hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerdir.

TTB Merkez Konseyi olarak bu hukuksuz ihraçları 
kabul etmiyor,  arkadaşlarımızın bir an önce işlerine 
dönmelerini talep ediyor ve demokratik bir Türkiye’nin 
oluşumu için mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

CADI AvI DEvAm EDİYOR!
KAmUDAN BİR GECEDE YAPILAN 

HUKUKSUZ İHRAÇLARI 
KABUL ETmİYORUZ! 

30 Ekim 2016 

Basın Açıklaması
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Sonbahar dönemi TUS sonuçları, aradan 1,5 ay 
geçmesine karşın açıklanmadı. ÖSYM tarafından 
yapılan açıklamada, birkaç sorunun iptali için açılan 
dava sonucunun beklendiği belirtilmektedir. 

Türk Tabipleri Birliği, ÖSYM’ye gönderdiği yazı ile 
davaya konu edilen soruların paylaşılması halinde 
alanında yetkin öğretim üyeleriyle değerlendirme 
yapılarak itirazların haklı olup olmadığına ilişkin görüş 
hazırlanabileceği belirtildi. Bu suretle, ÖSYM’nin soruları 
yeniden değerlendirebilmesinin yanı sıra davada da 
hızlı ve bilimsel bilgiyle uyumlu karar alınmasına katkıda 
bulunulabileceği ifade edildi.

Diğer yandan, bu konunun da içinde olduğu ve genel 
olarak ÖSYM’nin görev alanına ilişkin görüş alışverişinde 
bulunmak üzere ÖSYM Başkanından randevu talep 
edildi.

Gelişmelerin ayrıca paylaşılacağını meslektaşlarımız ve 
kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

25 Ağustos 2016 tarihinde Özel Hastaneler 
Yönetmeliği’nde yine bir kısım değişiklikler yapılmıştır. 
Bu değişikliklerden hekimlerin çalışma hakkını hukuka 
aykırı olarak kısıtlayan düzenlemelere karşı Türk 
Tabipleri Birliği’nce iptal davası açılmıştır. İptal talebi üç 
başlıkta toplanmıştır:

1) Hastaneden ayrılan hekimlerin yerine işe başlayacak 
hekimlerden yan dal uzmanı olan hekimlerin işe 
başlamasını, Sağlık Bakanlığı’nın oluruna bağlı kılan 
düzenlemenin iptali istenmiştir. Bu düzenlemede, 
Bakanlığın konuyu ne şekilde, hangi ölçütlere göre 
değerlendireceğine yer verilmemekte, yan dal uzman 
hekimlerinin çalışma hakkı ihlal edilmekte ve  hukuki 
güvenlik ilkesi zedelenmektedir.

2) Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı odaların; özel 
hastanelerde çalışan hekimlerden haberdar olmasını, 
süreci izlemesini ve gerektiğinde hasta yararına ve 
hekim haklarına aykırı uygulamalara müdahil olmasını 
engelleyen noksanlıkların iptali istenmiştir.

3) Birden çok ilde çalışmaya ilişkin kuralların; toplum 

yararı, sağlık hakkı, bilimsel gerekçeler ve hekimin özlük 
hakları göz önüne alınarak düzenlenmemesi nedeniyle 
iptali istenmiştir.

Yürütmeyi durdurma istemli açılan dava ile ilgili 
gelişmeler web sitemizden duyurulacaktır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

1 Ocak 2015 tarihinden bu yana uygulamada bulunan 
Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı 
Listesi (TTB-HUV Tarifesi), 5 Kasım 2016 tarihli ve 29879 
sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milletvekillerine, 
Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan 
Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi 
Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevzuata girdi. 
Buna göre, yönetmelik kapsamına giren kişilerle ilgili 
uygulamalar bundan böyle TTB HUV Tarifesi ve fiyatları 
üzerinden yapılacaktır. Bu vesileyle yönetmeliğe konu 
olan TTB-HUV Tarifemiz üzerine kısa bir açıklama 
yapmayı gerekli buluyoruz.

TTB-HUV Tarifesi Nedir?

Türk Tabipleri Birliği tarafından 6023 sayılı TTB Kuruluş 
Yasası kapsamında hazırlanan, hekimlerin sunduğu 
sağlık hizmetlerinin tanımları, uygulama şekilleri ve 
karşılığı olan ücretlerin hesaplanmasını sağlayan birim 
ve kuralları gösteren bir listedir. Başlangıçtan itibaren 
TTB Asgari Ücret Tarifesi (TTB-AÜT) adıyla bilinen 
ve yayımlanan liste, 2006 yılında çıkarılan 5477 sayılı 
kanunla önce TTB Referans Ücret Tarifesine dönüşmüş 
ve nihayet hızla değişen ülke koşullarına uygun hale 
getirilerek ve elektronik ortama taşınarak TTB Hekimlik 
Uygulamaları Veritabanı (TTB-HUV) Tarifesi adını 
almıştır.

TTB-HUV Tarifesi, aslında daha önce uygulamada 
bulunan TTB-AÜT’nden tamamen bağımsız ve ayrı bir 
liste değildir. Asgari Ücret Tarifemiz’de bulunan çelişki 
ve eksiklerin giderilerek güncellenmiş ve elektronik 
ortamında sunularak günün kullanım koşullarına daha 
uygun hale getirilmiş ve 01.Ocak.2015 tarihinde 
uygulamaya konulmuş olan yeni halidir.

Elektronik ortamda hizmete sunduğumuz bu tarife, 
TTB-HUV Web abonesi olunarak ve TTB Web sayfamızda 
(www.ttb.org.tr) HUV aboneliği bölümünde açıklanan 
üyelik koşullarının yerine getirilmesi suretiyle 
görülebilecek şekilde hazırlanmıştır. TTB-HUV Listesi, 
her biri bağımsız bir kod ile tanımlı yaklaşık 8400 
işlemden oluşmakta ve günün değişen koşullarına 
uygun olarak, ilgili uzmanlık derneklerimizin iş birliğiyle 
sürekli olarak güncellenmektedir.

Yönetmeliğe www.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz 

TUS SONUÇLARI
BİR AN ÖNCE 

AÇIKLANmALIDIR 
01 Kasım 2016 

ÖZEL HASTANELER 
YÖNETmELİĞİ

DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI 
İPTAL DAvASI 

04 Kasım 2016 

TTB-HUv TARİFESİ 
mEvZUATA GİRDİ

08 Kasım 2016
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Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2016 
tarihli ve 29891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

 Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 21 ay 
süren esnek, angarya çalışmaya hayır eylemleri 
“zorunlu nöbetlerin” torba yasayla kaldırılmasıyla 
son bulmuştu. 21 ay boyunca savunmalar, cezalar, 
mahkeme süreçleri yaşandı. Sözleşmeleri fesih edilen 
hemşireler ve hekimler oldu. Her şeye rağmen direniş 
devam etti. Nihayet ceza verenler vermekten vazgeçti. 
Yeni yönetmelik gereği mazeretsiz olarak cumartesi 
nöbetlerine gitmeyen aile sağlığı merkezi çalışanlarına 
verilen cezalar, yönetmelikte yer alan sözleşme feshi 
için gereken iki yüz puandan sayılmayacak.

Yönetmeliğewww.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 
TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
6.9.2016 tarihli Genelge ile özel hastanelerde hekimlerin 
çalışmaya başlamasını boş kadronun varlığına bağlı 
kılmış, kadro dışı geçici çalışma hakkını ortadan 
kaldırmıştır.

TTB olarak açtığımız davalarda bu düzenleme iptal 
edilmiştir. Yönetmelikte Ağustos ayında yapılan 
düzenleme ile hekimin birden çok yerde çalışması 
tamgün çalışma anlamına gelen boş kadro şartına 
bağlanmamış, hekimlerin birden çok sağlık kuruluşunda 

kısmi zamanlı çalışabileceği ifade edilmiştir.

Genelge Yönetmelikte izin verilen bu çalışma biçimini 
ortadan kaldırmaktadır. Yargı kararları ile Yönetmeliğe 
aykırı Genelgenin bu nedenle iptali istenmiştir. Yürütmeyi 
durdurma istemli açılan dava ile ilgili gelişmeler web 
sitemizden duyurulacaktır. Saygılarımızla.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Genelgeye www.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

TTB tarafından açılan davanın dilekçesine www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Kolu, Hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu’na 
getirilen “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka 
bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen 
cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi 
durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, 
hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine 
karar verilir…” önergesinin derhal geri çekilmesini istedi. 

Bu yasanın  kabul edilmesi çocuk tecavüzcülerinin 
aklanmasına, tecavüzcüsüyle evlendirilen çocuğun ise 
her gün tecavüzü yaşamasına yol açacak, yaşamlarını 
söndürecektir. İnsan haklarına, çocuk haklarına 
açıkça aykırı olduğu görülen bu düzenleme, çocukları 
istismardan korumak amacıyla imza verdiğimiz 
uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelere bağlı olarak 
ulusal hukukumuzda gerçekleştirilen değişikliklere 
de aykırıdır. Bu önergeyi hazırlayan ve onay verecek 
olan tüm milletvekillerine, bu ülkenin hekimleri, çocuk 
hakları ve kadın hakları savunucuları olarak insani ve 
vicdani sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz.

Kamuoyuna çağrımızdır:

Cinsel saldırıları “kutsal aile” söylemleriyle örtmeye 
çalışan bu önergeye ülkemizin onurlu ve vicdan sahibi 
yurttaşları olarak sessiz kalmayalım.
Önerge bir an önce geri çekilmelidir. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

AİLE HEKİmLERİNE
BUGÜNE KADAR vERİLEN 

NÖBET CEZALARI
İPTAL EDİLDİ

17 Kasım 2016 

ÖZEL HASTANELERDE KISmİ 
ÇALIŞmAYI ENGELLEYEN 

KADRO GENELGESİNE
İPTAL DAvASI

18 Kasım 2016 

TECAvÜZCÜLERİ DEĞİL, 
ÇOCUKLARI KORUYUN!

18 Kasım 2016 
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22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 677 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tıp Fakülteleri ve 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan birçok 
hekim ihraç edilmiştir. Aralarında Türk Tabipleri Birliği 
Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Taha Karaman 
ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen ile Tabip 
Odalarımızın Yöneticileri ve üyeleri de bulunmaktadır. 
Defalarca söyledik, hekimlerin, akademisyenlerin 
haksız, hukuksuz, nedensiz bir şekilde görevlerinden 
ihraç edilmeleri ne olağanüstü hal ne de darbe girişimi 
ile ilgilidir; bunun adı cadı avıdır. Akıl almaz boyutlara 
ulaşan bu durum, Dünya Tabipler Birliği ve Avrupalı 
Hekimler Daimi Komitesi tarafından da değerlendirilmiş 
, tüm dünyadan meslektaşlarımız tarafından kınanmıştır. 
Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve 
iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son 
verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına 
bir an evvel yeniden kavuşabilmeleri için verdiğimiz 
mücadeleden bir adım geri durmayacağımızı kamuoyu 
ile paylaşırız. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve 

Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, 
2016’nın ilk 10 ayında bilinebildiği kadarıyla en az 220 
kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, en az 352 
kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu, yalnızca 
bir ayda işsiz bırakılan kadın sayısının 13 bini aştığı 
belirtilerek, ölümle sonuçlanmayan fiziksel ve cinsel 
şiddet olaylarının dökümünün ise henüz bilinemediği 

vurgulandı. 19 Kasım 2015 tarihinde birlikte çalıştığı 
sağlık çalışanını eşinin şiddetinden korumak isterken 
öldürülen Dr. Aynur Dağdemir’in de anıldığı açıklamada, 
şöyle denildi: 

“Yaşamlarımıza kast eden şiddete, katilleri kollayan 
hukuka, cinsel istismarın meşrulaştırılmasına, kadını eve 
hapsetmeye çalışan politikalara, hayatımızı daraltmayı 
amaçlayan muhafazakarlığa, neoliberal politikaların 
emeğimize, barış çığlığımıza, yaşam alanlarımıza, 
ormanımıza, suyumuza, sağlığımıza kast eden talanına 
karşı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma ve Mücadele Günü’nde bütün dünya 
kadınları ile birlikte biz kadın hekimler de ataerkil şiddet 
düzenine karşı ortak bir dünyada, eşit ve özgür yaşamak 
için insanın insanı sömürüsü son bulana dek mücadele 
edeceğimizi bildiriyoruz.” 25 Kasım 2016 Cuma günü 
İstanbul’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Şişli Etfal EAH, Bakırköy Ruh Sinir EAH, Bakırköy Sadi 
Konuk EAH ve Erenköy Ruh Sinir EAH’de İstanbul Tabip 
Odası ve SES İstanbul Şubeleri imzasıyla eş zamanlı 
basın açıklamaları yapıldı.

Eşit Haklar ve Özgürlük İsteğimize Yönelen Şiddete 
Hayır Diyoruz! Basın açıklamasına www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz 

ARTIK YETER,
CADI AvI BİTSİN!

24 Kasım 2016 

EŞİT HAKLAR vE ÖZGÜRLÜK 
İSTEĞİmİZE YÖNELEN 

ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ!
25 Kasım 2016 
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Türk Tabipleri Birliği’nin de imzacı olduğu “Faşizme, 
darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz” 
başlıklı basın açıklaması nedeniyle Türk Tabipleri 
Birliği’nin tüm seçilmiş kurullarına kayyım atanması 
talebiyle yapılan başvuru reddedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen kararda, 
1982 Anayasasının meslek örgütlerine “siyaset yasağı” 
getiren ve faaliyet alanlarını daraltmayı amaçlayan 
hükümlerinin 1995 ve 2001 yıllarında yapılan 
değişikliklerle kaldırıldığı anımsatıldı. Kararda meslek 
örgütlerinin dernekler, sendikalar ve siyasi partilerle 
ortak hareket etmesinin Anayasa ile kabul edildiği 
belirtilerek, demokratik çoğulculuğun farklı görüşlerin 
serbestçe ifade edilebilmesiyle sağlanacağı, kişilerin 
kendilerini geliştirme haklarının da ancak düşünce ve 
ifade özgürlüğüyle mümkün olacağı kaydedildi.
Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin düşünce ve ifade özgürlüğünün 
çoğulcu demokrasilerin temeli olduğunu tespit eden 
hükümlerine de atıf yapılan kararda, örgütlenme 
özgürlüğünün ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası 
olduğu da belirtildi. Kararda OHAL düzenlemelerinin 
ifade özgürlüğünün kısıtlanma nedeni olarak 
görülmediği, hakkın kullanılmasından ibaret eylemin 
“amaç dışı faaliyet” olarak değerlendirilemeyeceği 
gerekçesiyle dava açılmasına yer olmadığına karar 
verildi.  

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerince, 
başta çalışma yaşamının sorunları olmak üzere 
Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması ve sonrasında 
çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) 
yaşama geçirilen antidemokratik uygulamalara 
karşı çeşitli illerde gerçekleştirilen “Sağlıkçılardan 
Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” 28 Kasım 2016 günü 
Ankara’da gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Heykel önünde yapılan basın açıklamasında 
“OHAL sağlığa zararlıdır” denildi. Basın açıklamasının 
okunmasının ardından SES Eş Genel Başkanı Gönül 
Erden ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel 
Sekreteri Gürsel Kaya da söz alarak, KHK’lerle yüzlerce 
sağlık çalışanının ihraç edilmesine tepki gösterdiler 
ve sağlık emek ve meslek örgütlerinin mücadelesinin 
süreceğini vurguladılar. Basın açıklamasına www.ttb.
org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in 
imzasıyla Türkiye’deki tıp fakültelerinin dekanlıklarına 
gönderilen yazıda, ülke çapında mezuniyet törenlerinde 
ve tıp eğitiminde “Dünya Tabipler Birliği Cenevre 
Bildirgesi – Hekimlik Andı”nın kullanılması önerildi 
ve Tıp Etiği uzmanlarınca denetlenmiş çevirisiyle 
birlikte iletildi. Yazıda, tıp fakültelerinin mezuniyet 
törenlerinde edilen yeminlerin her ne kadar yasal 
bağlayıcılığı olmasa da, hekimin meslek üyesi olarak 
topluma karşı verdiği sözleri sembolize ettiği, bununla 
birlikte Türkiye’de tıp fakültelerinde “Hipokrat Yemini” 
adı altında, içeriği birbirinden farklı, hatta kimi zaman 
keyfi ekleme-çıkarmalar yapılabilen çeşitli metinlerin 
kullanıldığı hatırlatıldı. 

Dekanlıklara gönderilen yazıya www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

DTB’nin önerdiği Hekimlik Andına www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

mESLEK ÖRGÜTÜNÜN 
ÖZGÜRLÜK TALEBİ

HUKUKA UYGUNDUR
29 Kasım 2016 

TTB, DÜNYA TABİPLER 
BİRLİĞİ’NCE GÜNCELLENEN 

“HEKİmLİK ANDI”NI
TIP FAKÜLTELERİNE ÖNERDİ

29 Kasım 2016 

OHAL
SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

29 Kasım 2016 
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SABİM ihbar hattına gelen bir şikâyet üzerine uğradığı 
baskı ve soruşturmalar sonrasında 30 Kasım 2012 günü 
çalıştığı hastanede hayatına son vererek aramızdan 
ayrılan Dr. Melike Erdem meslektaşları tarafından anıldı.
30 Kasım 2016, Çarşamba günü 12.30’da İstanbul Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi (EAH) Acil Servisi önünde 
toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, buradan Dr. 
Erdem’in yaşamının sonlandığı bina önüne yürüdüler.
Yürüyüşün ardından İstanbul Tabip Odası, SES Aksaray 
Şubesi ve İstanbul EAH Çalışanları imzasıyla bir basın 
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile İstanbul Tabip 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan da 
katıldılar.
 
Sağlıkta şiddetin boyutunun da, vaka sayısının da 
giderek arttığını, ölümler yaşandığını belirten Prof. Dr. 
Raşit Tükel, 2015 yılına ait bir araştırmaya göre, 13 bin 
sağlık çalışanının % 45’inin 1 yıl içinde şiddete uğradığını 
bildirdi. Tükel, Beyaz Kod verilerine göre günde 30 sağlık 
çalışanının şiddet şikâyetiyle başvuruda bulunduğunu, 
1990’lardan 2000’lerin ortalarına kadar böylesi vahim 
bir tablo görülmediğini vurguladı. Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın dayattığı performans sisteminin sağlığa 
erişimi artırırken, niteliğini düşürdüğünü belirten 
Tükel, “Niteliğin düşmesi sonucu vatandaşlar sağlık 
kurumlarına büyük beklentilerle gelip sağlıklı, nitelikli 
bir hizmet alamadan ayrılmak zorunda kaldılar. Ayrıca 
katkı-katılım payları, ilaç katkıları vb. gibi birçok ödeme 
yapmak zorunda bırakılan hastalar sistemin dışında 
kaldılar ve bu da acil servislere başvuru sayısını 
büyük ölçüde artırdı” diye konuştu. Prof. Dr. Raşit 

Tükel sözlerini, “Bu şiddetin sona ermesi, yeni Melike 
Erdem’ler, Kamil Furtun’ların, Aynur Dağdemir’lerin 
hayatını kaybetmemesi için ilk yapılması gereken 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmesi, sağlıkta 
şiddeti ve toplumsal şiddeti ortadan kaldıracak adımların 
atılmasıdır. Bu adımlar atılmadığı sürece korkarız ki yeni 
şiddet olayları ve kayıplarla karşılaşacağız. Buradan 
bir kez daha Dr. Melike Erdem’in anması vesilesiyle 
yetkililere sesleniyoruz; şiddet ortamını sonlandıracak 
adımlar acilen atılmalıdır.” diyerek tamamladı

Dr. Tükel’in konuşması ardından Dr. İncilay Erdoğan 
ortak açıklamayı okudu. Açıklamada; “Sağlık çalışanları 
olarak bazen 36 saati bulan nöbetler tutuyoruz, 
bazen sorumluluğumuz olmayan işleri yapmamız 
bekleniyor. Mobbinge ve baskılara maruz bırakılıyoruz, 
ticarileştirilen, niteliği boşaltılan bir sağlık sisteminin 
sonuçlarından sorumlu tutuluyor, hedef tahtası haline 
getiriliyoruz. Sorunlarımız var, ama çözülmüyor! 
Bakmamız gereken hasta sayısı dünya ortalamasının 
neredeyse 8 katı. İşimizin ağırlığı ve sağlık üretirken 
fiziki ve sağlıksız koşullar sağlığımızı da bozuyor. 
Tehlikeli ve ölümcül birçok hastalığa maruz kalıyoruz. 
İş güvencesiz, sözleşmeli, taşeron, esnek ve kuralsız bir 
çalışma hayatına mâhkum edilmek isteniyoruz. Bizler; 
hastanelerde, tıp merkezlerinde, polikliniklerde, aile 
sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, 
muayenehanelerde, eczanelerde mesleğimizi lâyığı ile 
yapmaya çalışıyor, emeğimizle, alın terimizle çalışıyoruz. 
Herkes için eşit, parasız, ulaşılabilir bir sağlık sistemini 
savunuyoruz. Meslek ilkelerimizin gözetilmesini, meslek 
onurumuzun korunmasını istiyoruz. İnsanca çalışma 
koşullarında, emeğimizin karşılığını alarak çalışabilmek 
istiyoruz” denildi. Basın açıklamasının ardından Dr. 
Melike Erdem anısına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Basın açıklamasına www.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DR. mELİKE ERDEm’İ 
UNUTTURmAYACAĞIZ!

30 Kasım 2016 
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Hepimizin kafasında türlü sorular, türlü 
kaygılar işimizle haşır neşirken bunalıp, 
yorulup, tükenip, artık yer demir gök 
bakır derken,  birden derin bir nefes alıp 
oksijenlenmemizi sağladı TTB Kültür Sanat 
Kolu’ nun edebiyat matineleri.

2015 yılının Ekim ayında Gümüşlük’ te 
gerçekleştirilen çalıştay sonrası etkinlikler 
hemen başladı. Etkinliğimizin adı “Yedi Kent 
Yedi Matine” idi. Matine sevgili Ayşegül 
TÖZEREN ve Ali ÖZYURT’ un sonuna kadar 
şişirdiği yelkenlerle Ağrı, Edirne, Adana, 
Samsun, İstanbul, Eskişehir, Manisa, Ankara 
ve Bursa’ ya güzel ve kapsayıcı bir rota izledi. 
Tüm etkinliklerde ayrı ayrı kopmuş hayat 
damarlarımızı tamir, dispnemizi tedavi ettik.  

İşte Yedi Kent Yedi Matine etkinliği, bizi 
gerçekten yollara dökerken, bir yandan da 
romanların hayali yolculuklarına çıkardı. 

Ağrı’ da Fırat CEVHERİ’ yle şöyleştik. Latife TEKİN’ den, 
rüzgarda uçup giden karton evlerde “Berçi Kristin Çöp 
Masalları”  dinledik. Bizleri özgürlüğümüze kavuşturan 
“Gece Dersleri”  aldık. 

Edirne’de şiir baskın geldi. Deniz DURUKAN ve 
meslektaşımız Dr. Altay ÖKTEM vardı bizi büyüleyen.

Adana matinemiz muhteşemdi. “Sessiz Gemi” yle 
yolculuğa başlayışının birinci yılında Yaşar KEMAL’ i 
“Demirciler Çarşısı Cinayeti” nin gerçek öyküsüyle andık. 
Karatepe’ den barış dileklerimizi savurup, Hemite’ de “İnce 
Memed” le tanıştık.

Samsun’ da Ayşe KULİN’ le “Hayal” lere dalıp, “Tek ve  
Tek Başına” mücadeleyi konuştuk. Karanlık ufkumuzu 
“Tutsak Güneş” lerden arındırdık.

İstanbul’ da Can DÜNDAR konuğumuzdu. Sevgiden, 
umuttan, umutsuzluktan, gelecekten, kaygıdan, 
hüsrandan, hoşgörüden kısacası hayata dair her şeyden 
konuştuk.

Eskişehir matinesinde Aslı ERDOĞAN’ ın kalemi bizi 
büyüledi. “Kırmızı Pelerinli Kent” in yoksul sokaklarında 
dolaştık, “Taş Bina ve Diğerleri” nde, ölüm burun 
direklerimizi sızlattı, yakıcı kokusunu aldık.

Manisa’ da bir  avuç kömür için bir ömür veren 301 
madencimizi andık. “Yüz karası değil, Kömür Karası, Böyle 
Kazanılır Ekmek Parası” dedik. Ahmet BÜKE ve Özcan 
KARABULUT’ la emeğin öyküsünü konuştuk

BURSA’DAN
BİR SERAY ŞAHİNER GEÇTİ
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Ankara’da Ataol BEHRAMOĞLU’ ndan  muhteşem bir şiir 
dinletisi ve söyleşi izledik.

Son olarak Bursa’ da ev sahibi bizdik. Konuğumuz 
gazeteci ve yazar Seray ŞAHİNER’ di.  Matine başlamadan 
önce, meslektaşımız Uzm. Dr. İsmail ŞEKER’ in Bursa 
ipekçiliğini ve ipek böceğini anlatan kitabından alıntıları ve 
fotoğraflarından oluşan sunumunu keyifle izledik.

Seray ŞAHİNER’ le edebiyata ve kitaplarına dair söyleşiyi 
Dr. Ayşegül TÖZEREN gerçekleştirdi. “Gelin Başı” ilk öykü 
kitabı. “Hanımların Dikkatine” 2012 yılında Yunus Nadi 
öykü ödülünü almış bir kitap.

 Öykülerinin çoğu tiyatroya uyarlanmış ve senaryolarını da 
Seray ŞAHİNER yazmış. Aynı zamanda bir çok televizyon 
dizisinin senaristi. O kadar güzel bir etkinlik oldu ki, Seray 

ŞAHİNER biz hekimlere sonunda “ANTABUS” reçetesi 
yazdırdı.

Çocukluğundan itibaren, ilk okumalarına Aziz NESİN’ 
le başladığını belirttiği söyleşide, Seray ŞAHİNER’ 
in yazılarında  da aynı Aziz NESİN gibi komik ama 
düşündürücü ironik esintilere tanıklık ettik.

Yazmadan geçemeyeceğim, Seray ŞAHİNER’ in bütün 
gazete yazılarını okuyabilmek için de “ Reklamı Atla” dık 
tabii.

Bu yazıyı 13.12.2016 tarihinde yazdım. Bu tarih hepimiz 
için önemli bir tarih. Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ ın doğum 
günü. Konumuz edebiyat olunca Türkan Hoca’ nın kaleme 
aldığı iki kitabı anmadan geçmeyelim. Kendi hayatını 
anlattığı “At Kız” ve Lepra mücadelesini anlattığı “ Yer Gök 
Dört Duvar” ve diğerleri. Minnet ve şükranlarımızla...

Dr. Gönül MALAT

BİR EDEBİYAT mATİNESİNİN 
ARDINDAN 
Edebiyat ve hekimler; hekimliğin kendiside bir sanat 
olduğundan mıdır bilinmez ama yaşama bu kadar dokunan 
bir mesleğin sahipleri olan hekimler, sanatla daima iç içe 
olmuşlardır. Hekimler, sanata olan ilgilerini bir kez daha 
ispatlarcasına Edebiyat Matinesini yaptığımız salonu 
doldurdu. Dr. Ayşegül Tözeren’le yazar Seray Şahiner 
sohbeti bizi edebiyatın büyülü atmosferine götürdü, 
hayattan, yazma serüveninden, dayanışmadan söz 
ettiler. Hekimler sorularını sordu, yazarımız samimiyetle 
cevapladı. Sohbetimiz akşam saatlerinde de büyük bir 
sıcaklık ve samimiyetle devam etti. Bizler edebiyatın, 
sohbetin tatlı tınılarını kulaklarımızda duyarak geceyi 
bitirdik. Pazar sabahının erken saatlerinde odamızın 
avukatı, bizler acı telefon sesi ile uyandık. Yazar Seray 
Şahiner bir hakaret davasındaki para cezasının tahsili 
için çıkarılan yakalama kararı gereği gözaltına alınmış. 
Apar topar gittiğimiz emniyet, hastane ve adliye süreci 
ve paranın ödenmesiyle kendisi serbest kaldı. Bu süreçte 
destek veren Milletvekilimiz Orhan Sarıbal’ın da dayanışma 
için yanımızda olduğunu ve kendisine buradan tekrar 
teşekkürlerimizi ilettiğimizi belirtmemiz gerekmektedir. 

Ancak bu süreçte yaşananlar konusunda bazı sorular 
sormak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bu konuda ne 
mahkeme kararını tartışmak, ne de bu kararın sonrasında 
yasaların gereklerini yerine getirenler açısından bir 
itirazımızın olmadığının altını çizmek isterim. Bu ülkede 
herkes görevinin ve yasaların gereklerini yerine getirmelidir. 
Ama hakkında yakalama kararı olan bir kadın için emniyete 
otelde kaldığı bilgisi geldikten sonra gönderilen emniyet 
görevlilerinin arasında neden bir kadın emniyet görevlisinin 
olmadığı, bu konuda genel yaklaşımın bu mu olduğu 
sorusu hepimizin kaygısı olmuştur. Gözaltı sürecinde, 
yazarın kaldığı Aloft Otelinde uyandırılması, erkek emniyet 
görevlileri ve erkek otel çalışanı tarafından odasına girerek 
gerçekleşmiştir. Sheraton Aloft Otelinin de tutunduğu 
tutum kişisel mahremiyet konusunda ne kadar duyarsız 
olduklarını göstermektedir. Gerekçe olarak gösterdikleri 
gece kadın görevli bulunmaması gibi bir açıklamam 
odamızı hiç tatmin etmemiştir. Yöneticilerin olay sırasında 
ve sonrasında olayı olabilir ve doğal gösterme çabalarını 
da kabul etmek mümkün gözükmemektedir. İnsan temel 
hak ve özgürlüklerinin gözetilmediği ve ihlal edildiği bu 
olayın tekrar yaşanmaması için tüm kuruluşlardan gerekli 
duyarlığı bekliyoruz.

Dostlukla kalın.
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KÖmÜRÜN İSİ SABUNUN mİSİ
Antik çağlardaki adı Sandaina Mansuri’ymiş. Biz onu Yırca 
Köyü diye tanıdık. Kim bilir, belki 2000 yıl öncesinde 
civardaki dağ köylerinde, Gharma(Soma)’ da, hatta 
Masnesian(Manisa)’da bile adını iri ve yağlı zeytinleriyle 
duyurmuş zengin bir köydü. O çağlarda köyün 2500 
dönümlük bereketli toprakları üzerinde üretilen kara 
üzümlerle yapılmış şarapların namı Konstantinopolis’i 
tutmuştu belki de. Bunların gerçek olup olmadığını 

hiçbirimiz bilmesek de, bugün köy halkının yaşadığı drama 
sebep olanların kimliklerini biliyoruz en azından. 

Hızlı ve kontrolsüz sanayileşme azgınlığına yenik düşen 
sayısız köyden biri Yırca. Önce 1950’de, ardından 1985’de 
yapılan termik santrallerle değişti şirin köyün kaderi. 
Önce köyün ekilebilir tarım arazilerini kamulaştırma 
yoluyla ellerinden alan devlet, 19 Mart 2014’de yeniden 
karşılarına dikildi. Bu kez 3. Kömür santrali için her şeylerini 
istiyordu. Ya köylerini terk edecekler, ya da direneceklerdi. 
Karşılarında devlet ve onun arkasında mevzilenmiş çok 
büyük bir enerji devi vardı. Köyün 1 km. ilerisindeki kömür 
taşı artıklarını gün boyu ayıklayarak çıkardıkları kömürü 
çuvallara doldurarak ekmek parası çıkaran köylü kadınların 
elinde kalan üç beş zeytin ağacı bir kez daha ölümün 
soğuk gölgesi altında kalmıştı. 
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Gün ağarmaya yakın köylüler yataklarından korku ve 
dehşetle uyandı. Kadim masallarda anlatılan alev kusan 
ejderhaların günümüzdeki temsilcileri iş başındaydı. Santral 
ihalesini alan şirket elini çabuk tutmuş, iş makinelerini 
köyün yegâne geçim kaynağı olan zeytinliklere sokmuştu. 
Yüzlerce yıllık güzelim zeytin ağaçları sabahın ayazında 
inim inim inleyerek yerlerinden söküldü. Kadınların 
haykırışları kısa sürede yeri göğü tutsa da asgari ücretle 
çalışan iş makinesi operatörleri patronlarının talimatını 
harfiyen yerine getirmekte tereddüt etmemişti. Kıyıma 
karşı çıkılmasın diye jandarmalar tüfekleri ve ağırlıklarıyla 
nöbetteydi. O gün 6600 zeytin ağacı öldürüldü. 
Alınlarından vurulup vurulup düştüler. Onlarla birlikte 
Yırca öldü, Yırca’nın biçare kadınları lâl oldu.

Bu ülkenin iyi yürekli insanları dehşetin farkına varır varmaz 
ayaklandılar. Şirkete karşı uzun soluklu bir mücadeleye 
girme kararı alındı.  Lacivert takım elbiseli, çalımından 
yanına varılmayan, gıcırgıcır potinleriyle yaylanarak 
yürüyen şişman şirket avukatlarının karşısında Yırca’nın 
şalvarlı kadınları vardı. Uzun süren hukuk mücadelesi 
sonunda santralin kurulması reddedildi. Hukuk nadiren de 
olsa fakire eşeğini kaybettirip sonradan buldurabiliyordu 
demek ki. Yeni zeytin fidanları dikildi. Yırca Köyü nüfusu 
1965 sayımlarında 519 iken 2013 sayımlarında 312’ye 
düşmüştü. Son rezaletin ardından hızlanarak azalıyorlardı. 

Yuvayı yapan dişi kuşlara harekete geçmekten başka 
seçenek yoktu. Hayata tutunmak için yardım aldılar. 

Ülkenin namuslu gençlerinin yol göstermesiyle köyde bir 
ev kiralandı. Metruk yapıyı sabunhaneye dönüştürerek 
kendi zeytinyağlarından ürettikleri mis kokulu sabunları 
satmaya başladılar. 34 yiğit şalvarlı gece gündüz demeden 
sabun üretiyor artık. İmece usulü üretimin en güzel 
ürünlerine bugünlerde hakiki balmumundan üretilen 
mumları da eklediler. Yeni ekilen zeytin fidanları binlerce yıl 
ürün versin diye, o ağaçların bakımını yapacak delikanlılar 
o topraklarda büyüsün diye, o kadınlar direniyor. Onların 
çabası başarısız kalırsa, biz şehirliler ne yiyecek bir zeytin 
tanesi, ye çiğneyecek bir lokma ekmek bulamayacağız. 

Gelin köy yaşamını ayakta tutmaya hep birlikte destek 
olalım. Yırca’nın şalvarlıları sadece kendileri için değil, 
hakçası asıl bizim için o köyde direnmeye devam 
ediyorlar. Mis kokulu sabunlarını da, saf balmumundan 
yapılma nefis mumlarını da satın alarak onlara destek 
olalım. Sabunhanelerinin mülkiyetini satın almak için 
34.000 liraya gereksinimleri var. İletişim adreslerine bir göz 
atmaya ne dersiniz? Bugünden tezi yok onlar ve kendiniz 
için güzel bir iş yapmaya ne dersiniz? 34 yiğit kadınımızın 
öpülesi ellerine sağlık…
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İşbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve SÖZLEŞME olarak adlandırılır. Sözleşme metnindeki 
hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri 
geçerli olacaktır

MADDE 1. TARAFLAR
İşbu sözleşme, ……………………………………………………. adresinde faaliyet gösteren.....…………………………….
Hastanesi (Hastane olarak anılacaktır) ile ………………………...............…………………………………adresinde bulunan Dr. 
………………………………………….. (hekim olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2. HEKİMİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Hekim, görevini evrensel tıbbi etik ilkelere uymak kaydıyla mesleki bağımsızlık içinde yerine getirir. Bu çerçevede 
hekim hastasının durumunun gerektirdiği her türlü konsültasyon ile tahlil ve tetkikleri isteyebilir, hastayı uygun 
gördüğü sağlık kurum ve kuruluşuna sevk edebilir.
b) Hekim, kendi branşında, ayakta veya yatarak tedavi olmak üzere Hastane’ye başvuran hastalar arasında herhangi 
bir ayırım gözetmeksizin gerekli tıbbi/cerrahi hizmeti verir.

MADDE 3. HASTANENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Hastane, hizmetin gereğine uygun her türlü birimi, rahat ve temiz çalışma ortamı ile hekimin dinlenebilmesi için 
ayrılmış yeterli mekanı düzenler, hekimin çalışacağı bölüm için hizmetin gereğine uygun nitelik ve kapasitede yer, 
cihaz ve ekipmanı tedarik ve tahsis eder ve hekimin kullanımına sunar. 
b) Hastane, hekimin kaliteli sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan nitelikli hemşirelik ve sağlık personeli 
desteğini sağlar.
c) Hastane, hekimin sağlık mevzuatı ve meslek etik kuralları ile belirlenen hastanın mahremiyetinin korunması ve 
sır saklama yükümlülüğünü ihlal edecek her türlü talep ve müdahale ile karşılaşmaması için gerekli önlemleri alır, 
hastalarla ilgili her türlü kaydın korunmasını ve muayene edildikleri alanların yalıtımını sağlar.
d) Hastane, her ay ücret bordrosu düzenleyerek, bir örneğini hekime verir. 

MADDE 4. ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI
1.alternatif:
Hekimin net ücreti; ……………………..TL’den az olmamak koşuluyla, aylık hasta muayene ve konsültasyon hizmetleri 
toplamının % ………, ameliyat ve diğer girişimsel işlem bedellerin %..............dır.
2.alternatif:
Hekimin net ücreti, Hastane’nin hastadan KDV hariç aldığı muayene ücretinin %.............sı, takip, müdahale ve 
konsültasyon ücretinin % …………dır. 
3.alternatif:
Hekimin aylık net ücreti ………………………TL’dir. Buna ek olarak hekimin baktığı hasta sayısının ……………… sayısını 
aşması halinde hekime ayrıca sayıyı aşan hasta muayene ücretlerinin %…………..sı, takip, müdahale ve konsültan 
ücretlerinin % ……………. ödenir.
4.alternatif:
Hekimin hizmetleri nedeniyle Hastanenin elde edeceği KDV hariç gelirin % … hekimin aylık ücretidir. 
5.alternatif:
Hekimin vermiş olduğu sağlık hizmeti tutarlarından ilaç ve hastalara kullanılan tıbbi, tıbbi olmayan diğer sarf 
malzemeleri ve özellikli sarf malzeme bedelleri çıkarıldıktan sonra kalan cironun  % ……………. hekimin aylık ücretidir. 
Ancak her halukarda sarf bedelleri toplamı, sağlık hizmeti tutarının % 7’sini geçemez.
6.alternatif:
Hekimin ücreti, yaptığı muayene, tıbbi girişim ve işlem puanlarının toplanması neticesinde belirlenir. Puanlama 
Türk Tabipleri Birliği asgari ücret tarifesindeki birim fiyatlara göre yapılır. Her halukarda hekimin aylık net geliri 
……………………TL’den az olamaz.
Ücret her ayın ………………….günü, hekimin……………………………………….Bankası ………………………...……..nolu hesabına 
ödenir...
Ücret, taraflar arasında her yıl yeniden düzenlenir. Hekime ödenen ücret, her halükarda Türk Tabipleri Birliği 
tarafından belirlenen tarifeden aşağı olamaz. 
Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde ve haftalık tatil günlerinde çalışılmaması 
nedeniyle hekimin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

ÖZEL HEKİm HİZmET SÖZLEŞmESİ ÖRNEĞİ
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MADDE 5. ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ
Hekim, ………………………….. günlerinde …………………….. saatleri arasında çalışır. 

MADDE 6. FAZLA ÇALIŞMA
Sözleşmede belirlenen gün ve çalışma saatleri dışındaki her türlü çalışma, fazla çalışmadır. Fazla çalışma ancak 
hekimin kabulü ve yazılı onayı ile mümkün olur. Ancak, mesai saatleri dışında, acil durumlarda ve takip ettiği hastanın 
tedavisinin zorunlu kıldığı hallerde hekim, nöbetçi hekimin çağrısı üzerine gerekli hizmeti vermek zorundadır.

Her ne sebeple olursa olsun sözleşmede belirlenen çalışma süresinden fazla yapılan her bir saat fazla çalışmanın 
karşılığı, normal saat ücreti %50 oranında artırılarak hekime ödenir. Hekimin fazla çalışmalar karşılığında zamlı 
ücret yerine dinlenme
süresi istemesi halinde, Hastane hekime fazla çalıştığı her bir saat karşılığında bir saat otuz dakika dinlenme süresi 
verir. 

MADDE 7. SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM
Hekimin makul bir zaman öncesinde haber vermesi koşuluyla Hastane, hekimin kendisini güncel bilgilerle 
yenilemesine ve paylaşmasına olanak tanıyacak etkinliklere, kendi uzmanlık alanı ve ilgili alanlardaki kongrelere 
katılmasına olanak sağlamayı ve bu amaçla yurt içindeki veya yurt dışındaki kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel 
çalışmalara, bir yıl içinde toplam 10 iş günü süre ile (veya bir yıl içinde 2 kere etkinlik süresince) katılımına izin 
vermeyi, bu sürelerin yıllık izin sürelerinden mahsup edilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8. İZİNLER
Hekim, yılda 20 iş günü yıllık ücretli izin kullanır. 

Yıllık ücretli izin, en çok iki parça halinde kullanılabilir. Ancak aynı branşta görev yapan birden çok hekimin 
bulunması halinde yıllık izinler, en az bir hekimin Hastane’de görev yapabileceği şekilde kullanılır.

MADDE 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
a) Bildirimli fesih: Taraflar 3 ay önce fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.
b) Sözleşmenin ihlali nedeniyle fesih: Taraflardan herhangi birinin, işbu sözleşmenin esas hükümlerinden bir veya 
birkaçını ihlal etmesi halinde, diğer taraf yazılı ihtarla bu ihlale son verilmesini talep eder. Verilen süre içerisinde söz 
konusu ihlale son verilmemesi halinde, her türlü talep ve tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşme derhal 
ve tek taraflı olarak feshedilebilir.
c)  Cezai şart: İş akdinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshi halinde Hastane hekime, hekimin 6 aylık net 
ücreti tutarında tazminat ödeyecektir.

MADDE 10. SÖZLEŞMENİN BİLDİRİMİ
İşbu sözleşmenin taraflarca imzalanmış olan bir nüshası, Hastane tarafından sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
önce Bursa Tabip Odası’na gönderilecektir.

MADDE 11. ANLAŞMAZLIK VE HÜKÜM OLMAYAN HALLER
Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
Hekim 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca 4-A (SGK’lı işçi) statüsündedir.

MADDE 12. YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme 12  maddeden ibaret olup, tarafların serbest iradeleri ile ………………………tarihinde toplam 3 nüsha 
olarak düzenlenmiştir. Sözleşmede değişiklik yapılması, tarafların karşılıklı anlaşmaları ve yazılı olması koşuluyla 
geçerli olacaktır.

                           Hastane                                                                              Doktor

BURSA TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU 
BURSA TABİP ODASI HUKUK BÜROSU
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BİR KONGRENİN ARDINDAN...

DR. ERSAN TAŞCI ersan.tasci@gmail.com

Aile hekimliği uygulaması başlayalı 10 yıl olmuş. 
Neredeyse bir dekad. İlk başlanılan yerlerde çalışan 
hekimler için ömürlerinin yedide biri, meslek 
yaşamlarının dörtte biri. Bursa olarak, aile hekimliği 
dalgasının önüne kapılalı, bizim de yedinci yılımız doldu. 
Tüm Türkiye’de geçişin de beşinci yılı tamamlandı. Oysa 
pek çok şey daha dün gibi. Başlangıcından itibaren hiç 
ara vermeden sürdürülen mevzuat yapbozlarıyla, her 
gün yeni bir angarya ve iş yüküyle, gereksiz donanım 
alımına zorlanılmasıyla, gruplanma dayatmasıyla 
kesilen cari giderlerle, yandaş basına “katsayı müjdesi” 
diye sunulan gelir kayıplarıyla, vatandaşla sürekli karşı 
karşıya gelinmesiyle, ve başlangıçta TTB ve odaların 
bütün uyarılarına karşın her anlamda beklentisi yüksek 
olan meslektaşlarımızın hayal kırıklıklarıyla “dolu dolu” 
geçen bu on yıl, aksiyon (!)  dolu geçtiği için olsa 
gerek sanki dün gibi. Dün gibi sanki Aile hekimliğine 
geçilmeden önce yazdığım bir yazı için gıyabımda ağır 
eleştirilmem. O yazıda aile hekiminin sağlığı bozulur 
ve işten atılır endişesiyle trafik kurallarına çok daha sıkı 
uyduğu, kayak yapmaya korkudan gidemeyerek tasarruf 
ettiği gibi mizahi unsurları dile getirmiştim. Bugün 
gördük ki pek çok meslektaşımız malign hastalıklar ya da 
uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle iş güvencelerini 
kaybediyorlar. Raporlu olanların maaşlarında ciddi 
kesintiler yaşanıyor. Hasta halleriyle çalışmaya devam 
etmeye çalışıyorlar. 

Evet on yıl geçti, on koca yıl. Peki bu on yılda 
bakanlığımızın birinci basamak hekimliğine bakışı 
değişti mi? Hayır. On yıldan ne yazık ki “bunlarla 
uğraşmak zor olacak” duygusunu kazandırmak dışında 
hiçbir şey değiştiremedik bakanlığımızda. Mesleğimizin 
kötü örneklerinden yola çıkarak tüm camiayı aynı 
genellemeyle suçlamaları değişmedi mesela, vatandaşa 
sorumluluk vererek sağlık okuryazarlığını artırma bilinci 
hiç gelişmedi,  çalıştaylarda yapılan uyarılara rağmen 
önceden kafasına koyduğunu uygulamaya sokma 
ve kös kös geri adım atma alışkanlığı hiç değişmedi, 
çalışanların desteğini almadan kampanya yapma ve 
batırma alışkanlıkları da değişmedi. Değişen tek bir şey 
var;  “çok para veriyorum ben bunlara zorla her istediğimi 
yaptırabilirim” sanısı. Bu değişimi de meslektaşlarımızın 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin memur camiasının 
en dirayetli ve uzun süreli pasif direnişi kazandırdı 
bakanlığımıza. Son yayınlanan yönetmelik değişikliği 
ile geçmişte angarya nöbetlere gidilmediği için 
verilen ceza puanlarının fesih nedeni olamayacağı 
kabul edilerek haklı ve düzeyli mücadelemizin zaferi 
perçinlenmiş oldu. 

Bu on yıl, kasım ayı başında Antalya’da 20.si düzenlenen 
Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde  “10. Yılında (Tümüyle 5. 
Yıl) Aile Hekimliği Uygulaması ve Sorunlar” oturumunda 
değerlendirildi. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği 
Komisyonu Başkanı Dr. Ersan TAŞCI’nın başkanlığındaki 
oturumun konuşmacıları TTB Aile Hekimleri Kol Başkanı 
İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Fethi BOZÇALI ve TTB 
Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu üyesi İzmir Tabip 
Odası’ndan Dr. Nuri Seha YÜKSEL idi. Konuşmacılar 
Türk Tabipleri’nin yükselen sesi olan aile hekimlerinin 
ve meslek örgütünün bu on yıldaki mücadelesini 
ve süregen taleplerini aktardılar katılımcılara. Yakın 
dönemdeki  mücadele biçimleri ve kararlı duruşları 
ile aile hekimleri dinamiği, angarya ve esnek çalışma 
baskısıyla karşı karşıya kalacak kamu ve özel sektör 
emekçilerine kazanılmış bir örnek olarak ışık tutacaktır. 
Mücadele edenler her zaman kazanamayabilirler ama 
kazananlar hep mücadele edenlerdir.    

Not: Aile Hekimliği Kolumuzun taleplerine  http://www.ahek.
dr.tr/haberler/171-sozlesme.html internet adresinden de 
ulaşılabilir.
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DÜNYA’YI GEZELiM

SADAĞI KANYONU, 
ORHANELİ

DR. UĞUR KÖKSAL drugurkoksal@gmail.com

www.hekimcebakis.org
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Bursa merkeze 66 km uzakta bir çoğumuzun ismini 
duyupta gitmediği doğa harikası kanyona ulaşmak için 
Orhaneliden Sadağı köyü istikametine sapın  köyün 
içinden geçip sadağı tabelalarını takip edin. Toprak yol 
köyden sonra daralarak devam etse de çok fazla sorun 
yaşamadan kanyona ulaşıyorsunuz. Bölge BEBKA ( http://
www.bebka.org.tr/ ) nın desteğiyle turizme kazandırılmış. 

Kanyon girişindeki piknik alanları ve tuvaletler gayet 
güzel olmasına rağmen kanyonun içine doğru yürümek 
isteyenler için yapılmış 2-3 köprü dışında derme çatma 
ve oldukça tehlikeli köprümsü tahtalardan geçmek 
zorundasınız hazırlıklı olun.

Tavsiyem pazar günü gitmemeye çalışın aşırı kalabalık 
olmasa da piknikçiler ve mangal kokuları rahatsız edici 
olabiliyor.

Kanyonun içine yürümek için bir kaç tavsiye fena olmaz 
sanırım.. Öncelikle ayaklarınızın ıslanacağını aklınızdan 
çıkarmayın. Kayaların üstünden, ağaç köklerinin 
arasından yürüyüp zaman zaman da tırmanmak zorunda 
kalacaksınız. Ayakkabı seçiminizi bunları düşünerek yapın, 
doğa yürüyüşü için tasarlanmış bir sandalet yaz ayları 
için uygun olabilir. Ağustos ayında suyun sıcaklığı 18-20 
derece.

Çabuk kuruyan teri geçiren kıyafetler tercih edin. Kanyon 

boyunca ağaçların gölgesi hakim olsa da açık alanlarda 
güneş çok yakıcı olabiliyor. Şapka gözlük ve güneş kremini 
unutmayın.
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Kamp yapmayacaksanız küçük bir sırt çantasında hazır 
sandviç ve su bulundurmanız yeterli.(kanyon boyunca bir 
çeşme gördük ama o da kurumuştu) 

Piknik yeri dışında ateş yakmak yasak, ancak bizim milletin 
bunu dinlediği pek söylenemez. Bir de çöpleri doğaya 
bırakma alışkanlığımızdan kurtulamamız üzüntü verici. 
Bu yüzden suyunuzu pet şişeyle götürmeyin ki yanlışlıkla 
olsa  da plastiği doğaya bırakmayın.

Tabelaya bakarsanız kanyonun sonunda baraj gölü var 
ve 12 km ilerde, biz yaklaşık 3-4  km içeri yürüyüp geri 
döndük. 

Az önce de bahsettiğim gibi ilk 2-3 köprü gayet güzel 
yapılmış ancak 500 metre sonra başlayan, tepeden kopup 
düşmüş taşların üzerinden geçilen  heyelan bölgesi ve 
devamında ki derme çatma köprüler tedirgin edici.

Zaman zaman zorlansanızda kafanızı kaldırıp yukarı 
bakmayı ihmal etmeyin, 50-60 metrelik kaya bloklarının 
arasından yürüken manzara çocukluğumuzun kovboy  
filmlerinde gördüğünüz  Grand Canyon u aratmayacak 
nitelikte.

İlk hedefiniz eski bir hamam kalıntısı, yaklaşık 1500 metre 
yürüdükten sonra ulaşacaksınız.  Ne alaka diyebileceğiniz 
bir yerde olan kaya hamamını bölgede avlanmak için 
Orhaneli’ni kuran Roma İmparatoru Hadrianus karısı 
için yaptırmış. Avda eşini yalnız bırakmayan Kraliçeden 
kurtulabilmek için İmparatorun çözümü bu olmuş sanırım.
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Yıkık dökük bir halde olan hamam aslına uygun restore 
edilirse bölgeye daha da değer katabilir.

Bir zamanlar hamamda kullanılan sıcak su kaynağı  
bölgede hizmet veren termal tesise kanyon boyunca 
döşenmiş siyah plastik boruyla taşınıyor. Bu da görsellik 
açısından hoş olmayan bir durum yaratıyor.

Hamamdan  600-700 metre ilerleyince karşınıza çıkan 
4-5 metreden düşen şelale ve onun oluşturduğu havuz 
yüzmek isteyenler için iyi bir fırsat olacaktır. Dip kısım 
kum ve yaklaşık 1.5 metre derinlikte.

Şelaleden daha derinlere gittikçe kanyon genişliyor 

yürümek kolaylaşıyor ancak ilk bölüm kadar heyecan 
verici kaya yapılar da çok fazla gözlenmiyor.

Yaklaşık 3-4 km ilerledikten sonra aynı yoldan geri döndük. 
Dinlenme molasıyla beraber 3 saatlik bir yürüyüşle bu 
parkuru bitirebilmek mümkük. Zorluk derecesi olarak bazı 
bölümleri için orta ve üstü diyebiliriz.
Önemli bir bilgi olarak kanyon girişi dışında cep telefonları 
kesinlikle kullanım dışı. O yüzden özellikle sakin olan hafta içi 
ve yalnız gidecekseniz mutlaka birilerine nereye gideceğinizi 
söyleyin. Kanyon içinde başınıza bir şey gelmesi halinde cep 
telefonu ile yardım çağırma ihtimaliniz yok. Bu tür gezilere 
giderken sırt çantanızda ilk yardım kiti ve bekçi düdüğü de 
bulundurun, ne olur ne olmaz.

http://www.dunyayigezmeli.tumblr.com/

https://www.instagram.com/dunyayigezmeli/



CUmARTESİ NÖBETLERİ vE AİLE SAĞLIĞI mERKEZİ 
ÇALIŞANLARININ DİRENİŞİ ÜZERİNE SESLİ DÜŞÜNCELER

Yetmişli yıllar boyunca 
kapitalizmin dünyada 
yaşadığı derin kriz büyük 
sermaye gruplarını bu krizi 
aşmaya dönük yeni arayışlara 
itmiştir. Uluslararası sermaye 
ve onun güdümündeki 
küresel güçler kimi zaman 
IMF, Dünya Bankası, vb 
organizasyonlar aracılığıyla, 
kimi zaman bunların 
yetersiz kaldığı durumlarda 
da doğrudan askeri 
müdahalelerle serbest piyasa 
kuralarını tüm dünyaya ve 
başta sağlık ve eğitim olmak 
üzere tüm sektörlere hakim kılmaya çalışmıştır. İçinde 
yaşadığım son yarım asırda tanık olduğumuz savaşlar, 
olağanüstü artan göçler, ülkelerin parçalanması, iç savaşlar, 
başarılı ya da başarısız askeri darbeler, kamusal alanın 
çökertilerek yağmalanması, doğanın şuursuzca talan 
edilmesi, kentlerin yaşam alanları olmaktan çıkarılarak 
rant merkezlerine dönüştürülmesi, tarihsel ve kültürel 
geleneklerin alt üst edilmesi, mesleki etik değerlerinin 
ayaklar altına alınması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
metalaştırılması, üretmeden sorumsuzca tüketmenin 
ve daha sayfalara sığdırmakta güçlük çekeceğimiz iç 
kanatan sorunlarımızın temel dinamiğinin sermayenin 
bitmek bilmeyen bu açgözlülüğünden kaynaklandığı 
tespitini yapmak abartılı bir yaklaşım olmasa gerek. Ve ne 
yazık ki insana ve içinde yaşadığımız doğaya yapılan bu 
amansız saldırılar, demokrasi, küreselleşme, insan hakları, 
insanlığın esenliği ve mutluluğu gibi kulağa hoş gelen 
anlatılar eşliğinde yapılmıştır.

Dünyada bunlar yaşanırken ülkemizin ve hekimlik 
ortamımızın bu süreçten etkilenmemesi düşünülemezdi. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bunlara dair çok şey 
yazıldı, çizildi bu olumsuz gidişi durdurmak için meslek 
odaları ve sendikaların öncülüğünde çok mücadeleler 
verildi ve bedeller ödendi. 

Toplumumuzun önemli bir kısmı ne olduğunu dahi 
anlamadan izledi bu süreci,  bir kısmı kafasını kuma 
gömerek izleme gereği bile duymadı, hatta artık sesleri 
duyulmasa bile alkışlayanlarda oldu. Artık eskisinden çok 
daha kötü bir dünyada yaşıyoruz ve mutsuzuz. Nasıl bir 
geleceğin bizi beklediğini düşünmekten ise kaçınır olduk.

Öncelikle şunu belirtmek 
gerekir ki dünyada ve 
ülkemizde bütün bunları 
görmeden ve sürecin temel 
dinamiklerini anlamadan 
sağlıklı bir tutum geliştirmek 
ve sorunlarımızın çözümüne 
dönük sonuç alıcı bir 
mücadele örgütlemek 
mümkün değildir. Bu nedenle 
tüm haksız eleştirilere 
rağmen Türk Tabipleri Birliği 
başta olmak üzere meslek 
odaları ve emekçi sendikaları 
gerek üyelerine gerekse tüm 
topluma bütün bu olanları 

nedenleri ile birlikte anlatmak için çok uğraştı. Kimi zaman 
başarılı oldu kimi zaman başarısız.

Şimdi geldiğimiz noktada izlenen bu politikalar neticesinde 
sağlık hizmetleri piyasanın insafına terkedilmiş,  sağlık 
bir ihtiyaç olmaktan çıkarılarak giderek kışkırtılan ve 
çeşitlendirilen bir tüketim nesnesine dönüştürülmüş, 
hekim emeği değersizleştirilerek ucuzlatılmış, tıbbi bilginin 
üretim süreçleri manipülasyona açık hale getirilmiş, 
ihtiyacın kat be kat üstünde ithal teknolojiye ve ilaca para 
yatırılmış, bütün bunların sonucunda poliklinik sayıları, 
acil başvuruları ve ameliyat oranları ürkütücü şekilde 
artmıştır. Oysa sağlıklı bir toplum, hekime başvurmaya 
daha az ihtiyaç duyan, ihtiyaç duyduğunda da ulaşılabilir 
ve nitelikli bir hizmeti hiçbir kısıtlama olmadan alan 
bireylerden oluşmalıdır. Bu nedenle harcanan onca paraya 
rağmen, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin hiçte övünecek 
bir durumda olmadığının altını çizmek gerekir.

İşte böyle bir atmosferde artan talebi karşılamak 
amacıyla 2014 yılında çıkarılan  torba yasa ile Aile 
Sağlığı Merkezi(ASM)  çalışanlarına mesai saatleri dışında 
nöbet tutma zorunluluğu getirilmiştir. Hazırlanan Nöbet 
Yönetmeliği ile 8 saati asil, 8 saati yedek olmak üzere 
ayda toplam 16 saat nöbet görevi ASM çalışanlarına 
tebliğ edilmiştir. Başlarda Hastane acilleri ve 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında yazılan nöbetlere 
kimse gitmeyince Aile Sağlığı Merkezlerinde Cumartesi 
günleri tutulmak üzere nöbetler yeniden düzenlenmiştir. 
Oysa bu durum, esası koruyucu hekimlik olan birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin ruhuna ve Aile Hekimliği 
uygulamasına aykırıydı

  DR.YAŞAR ÇELİK Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi
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Aile Hekimleri ve ASM çalışanları bu dayatmaya büyük bir 
tepki gösterdi. Yüksek sesle dile getirilen bu tepkiler başta 
Türk Tabipleri Birliği olmak üzere meslek odaları, sendikalar 
ve dernekler tarafından sahiplenilmiş düzenlemenin iptali 
için hukuki süreç başlatılmış ve nöbete gitmeme kararı 
alınmıştır. Oldukça yüksek katılımlı forumlar, ardı sıra 
toplantılar yapılmış başta Bursa olmak üzere kimi yerlerde 
ASM çalışanlarının zorlaması ile de olsa çeşitli eğilimlere 
sahip sendika, oda ve derneklerin de içinde olduğu  “Nöbete 
Hayır Platformu” oluşturulmuştur. Cumartesi nöbetlerine 
gitmeme eylemi, başlangıçta ülkemizin her yerinde 
yüksek oranda gerçekleşmiş, kimi yerlerde katılım %90 ları 
aşmıştır. Her ne kadar çeşitli nedenlerden kaynaklı katılım 
giderek azaldıysa da iki yılı aşkın bir süre başta İstanbul 
olmak üzere bir çok ilde kararlı bir şekilde sürdürülmüştür. 
Bu özellikleri nedeniyle Cumhuriyet tarihimizin en uzun, 
en kararlı ve sonuç alıcı beyaz eylemi olmuştur. Ancak bu 
eylemin başarısına gölge düşürmeyeceği bilinci ile kimi 
eksiklikleri samimiyetle açığa çıkarmak hepimizin ortak 
sorumluluğudur. 

Nöbet uygulaması fiilen başarısızlığa uğramış olmasına 
rağmen Dönemin Sağlık Bakanının inada varan ısrarı 
sonucu ASM çalışanları ayda iki kez savunma vermekten, 
gelen cezalara itiraz etmekten ve dava açmaktan bıkmış, 
kimi arkadaşlar bu yüzden istifa etmiş, rapor almak ve 
denetim esnasında Aile Sağlığı Merkezinde kısa sürede 

bulunmak yada hizmet vermemek gibi yöntemlere 
başvurmak zorunda kalmıştır. Aslında bu yöntemlerin 
nöbete hiç gitmemekten daha yüksek hukuki riskleri 
taşıdığı ASM çalışanlarına yeterince anlatılamamıştır.

Kimi toplantılarda dile getirilmiş ve olumlu karşılanmış 
olmasına rağmen kimi arkadaşların özverili çabaları 
dışında Aile Sağlığı Merkezleri yeterince gezilememiş bu 
nedenle işyerlerinde ortak bir ruh hali yaratılamamış ve 
çalışanların yalnızlığı giderilememiştir. Bu durum süreç 
uzadıkça katılımın azalmasına neden olmuştur. Ancak bu 
olumsuzluklara rağmen aile hekimleri ve ASM çalışanları 
sözleşme feshini de göze alarak haklı olmanın getirdiği 
inanç ve kararlılıkla iki yılı aşkın süre boyunca nöbetlere 
gitmeyerek uygulamanın kaldırılmasını sağlamışlardır.

Sonuç olarak içinden geçtiğimiz süreç, her bir bireye ve 
en çok biz hekimlere. ülkemize ve mesleğimize sahip 
çıkma zorunluluğunu dayatıyor. Daha yaşanır bir dünya, 
bir ülke ve iyi hekimlik uğruna birlikte hareket ederek 
ve gerekiyorsa birlikte bedel ödeyerek ülkemize ve 
mesleğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız 
gerekiyor. Aksi takdirde kendimizin ve üzerine titrediğimiz 
çocuklarımızın gelecekte felaket boyutunda ağır bedeller 
ödemek zorunda kalacağını anlamak için kahin olmaya 
gerek yok sanırım.
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Sabahtan beri odaya girip çıkanların sızlanmalarından 
anlamıştı havanın sıcaklığını ya, hastanenin kapısından 
çıkar çıkmaz alevin yalımı suratını yalayıp geçince hastalara 
hak verdi. Bodrum katındaki poliklinik odasının penceresi 
bile yoktu. Klimanın yapay serinliğinde çalışırken ne sıcağı, 
ne de kasabanın vahşi ıssızlığını fark ediyordu. Doksan 
altı hasta muayene etmişti o gün de. Önceki günün 
rekorunu kırmaktan gurur duymadığı çok belliydi. Bir 
haftadır canından bezdiren bel ağrısı şimdi iyice azmıştı. 
Köşedeki bakkala girip soğuk bir şeyler içmek istedi. Tıpkı 
meltem başlayınca nazlı nazlı sallanan iri bir tekne dubası 
gibi olduğu yerde kımıl kımıl oynaşan yağlı gövdeyi 
fark edince kaçmak istedi. Fakat artık çok geç kalmıştı. 
Dükkânın eski püskü kapısı ardına kadar açıktı. Duba 
onu fark edince cüssesinden hiç beklenmeyecek ince bir 
sesle haykırdı:”Doktor beyiiimmm, hoş geldiiinn sefalar 
getirdiinn. Buyur buyur geh geh geh” Hiç bitmeyecek 
sandığı fabrika sireni sonunda susmuştu. Kadın ona tavuk 
muamelesi yapıyordu resmen. Öyle ki; gıdaklayarak 
girmek istedi içeriye. Kendini tutarak buzdolabına yönelip 
soda aranırken dubanın meramını anlayıp susması 
için dualar etti içinden. Fakat olmadı tabii. Cırtlak duba 
işkenceye devam ediyordu. Ameliyatından sonraki iki 
ay boyunca akan yarasını hatmi çiçeği tozuyla ovalarsa 
iyi gelir miymiş diye sordu. Elinde önceden hazırladığı 
bozuklukları tutuyordu genç adam. Hatmi çiçeğini hiç 
bilmiyordu, duymamıştı. Nedense hatim indirmek için 
babasının zoruyla yaz tatillerinde gönderildiği camiyi 
hatırladı. Kadının ağzı iri ve miskin bir balık gibi sürekli 
açılıp kapanıyordu. Dubanın anlattıklarıyla ilgilenmemesi 
gerektiğini, yanıt verirse başına gelebilecekleri, kadının 

geçmişteki poliklinik ziyaretlerinden biliyordu. Dinlermiş 
gibi yapıp kafasını öne arkaya istemsizce sallayarak 
bakkaldaki ekşi yoğurt kokusunun nereden geldiğini 
tahmin etmeye odaklandı. Kadın konuştukça coşuyor, 
coştukça hızlanıyordu. “Pozitif feedback böyle bir şey 
olmalı” diye geçirdi içinden. Soğuk soda şişesini açmak 
için bakkalın uzattığı açacağı farkında olmaksızın tıpkı 
bir silaha saldırır gibi hiddetle kaptıktan sonra, bütün 
mermileri kadının yağlı suratına boşaltmak istermiş gibi 
tutarak “siz de içer misiniz? “diye sordu. Aniden kibarlaşarak 
ucuz pavyon şarkıcısı edasıyla teklifi geri çeviren dubanın 
cevabıyla ilgilenmedi. Buz gibi sodayı bir dikişte bitirdi. 
Parayı kasanın üzerindeki üçüncü sınıf melamin ‘Meramlı 
Sucukları’ tabağına bırakarak ardına bakmadan dışarı çıktı.

iÇiMiZE BAKIŞ

GURBET DOKTORLARI I

DR. ÖmER LEvENT SOYDİNÇ leventsoydin@yahoo.ca
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Güneşin azgın sıcağı beynine beynine işliyordu yürürken. 
Kasaba uğrayabilmek için yolu uzatıp çarşıdan geçmeyi 
göze almıştı. Zırhla çekilmiş koyun kıymasıyla tepsi 
kebabı yapmayı dün geceden kafasına koymuştu. 
Mecburi hizmetin faydası da bu olsa gerek diye geçirdi 
içinden. Güneydoğu yemeklerinin çoğu kolay öğrenilen 
kebaplardan oluşuyordu. Arabayı evin önünde bıraktığına 
pişman oldu. Kızgın fırında yürümenin ne mene bir şey 
olduğunu istemeden de olsa öğreniyordu. “Tibet rahipleri 
kor ateşlerde böyle yürüyormuş demek ki. Bir ay daha 
bu sıcaklarda eve kadar yürürsem cehennemde işim çok 
kolay olacak” diye soğuk bir espri yapıp kendi kendine 
pis pis sırıttı. Kasap dükkânından yükselen taze kan ve 
iç yağı kokusu yokuşun başını tutmuştu. Genzini yakan 
koku beyindeki ilgili merkeze ulaşır ulaşmaz pisboğaz 
kedi yavruları gibi yalanarak adımlarını sıklaştırdı. Tepsi 
kebabının hayali lezzetiyle damağı kamaştı, ağzı sulandı. 
Yokuştan iner inmez, küçük meydanda kurulu iptidai 
kasaba pazarının kuru kalabalığının tam da ortasına düştü. 
Kürtçe bağırtılar, neşeli pazarlıklar, kahkahalar işitiliyordu 
hengâmenin içinde. Böyle zamanlarda yakalandığı 
yabancılık hissini katlanabilir kılmak adına tek kişilik bir 
oyun sahneliyordu. Kendine İspanyol turist muamelesi 
yapmaktan hınzırca bir zevk alıyordu. Antonio Banderas 
taklidi yaparak, bilmediği İspanyolcasıyla ürettiği saçma 
sapan kelimeleri mırıldanıp yürürken bir yandan da hiç 
tanımadığı adamlara selam veriyordu. Poliklinik sayısını 
azaltmanın çaresini bulmuştu belki de. Yanlarından 
geçen tuhaf doktoru anlamsız ifadelerle süzen ahaliye 

yan gözle bakınca deli gibi gülüyordu. Kasabın kapısına 
beş on metre kalmıştı. Cüzdanında para mı diye kontrol 
etmemişti evden çıkarken. Buralarda kredi kartı kullanmak 
haram sayılırdı. Cüzdana baktı, boştu. “Neyse canım kasap 
beni tanıyor nasılsa” diye geçirdi içinden.

Dükkâna adımını atar atmaz iki iri kıyım arsız kedi 
bacaklarının arasından yıldırım hızıyla geçip sokağa 
fırladı. Arkalarından kasabın sunturlu küfrü yetişti. 
Kedilerin ağızlarından sarkan kanlı ciğer parçaları durumu 
açıklıyordu. Kasapla bir hayli dalga geçti. “Kediye ciğeri  
kaptırmak” deyimini bu sakin tabiatlı adamın dedeleri mi 
bulmuştu acaba? ‘Bunu sosyal medyada paylaşmalıyım’ 
diye mırıldandı. Kasabın özene bezene zırhla çektikten 
sonra üzerinde büyük bir alışveriş merkezinin amblemi 
basılı yağlı kâğıda sararak kutsal bir emanet gibi teslim 
ettiği yarım kilo kıymaya şefkatle sarılıp borcunu deftere 
yazdırdıktan sonra pazarın ortasından yürümeye başladı. 

Tam karşısından gelen sarı benizli, kara kuru delikanlı 
dikkatini çekti nedense. O sıcakta montla yürüyordu. ‘Kim 
bilir ne derdi var garibin? ‘ diye geçirdi içinden. Az daha 
yürümüştü ki kasabanın her tarafından duyulacak kadar 
inanılmaz şiddette bir patlama oldu. Gözleri kamaşmış, 
kulakları sağır olmuştu. Birden hafiflemiş gibi hissetti 
nedense. Sonra aniden bir kamaşma daha. Balonla göğe 
yükseliyormuş hissine kapıldı. Kıymayı nereye koyduğunu 
hatırlamaya çalıştı. Kollarını oynatmak istedi, bulamadı. 
Sonra her şey, her yer karardı.
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Bilmiyorum ödüller ilginizi çeker mi? Kime niçin verilmiş? 
Benim aklıma takıldı araştırdım. Aslına bakarsanız Nobel 
ödülleri verilirken kantarın topuzu her şeyde olduğu 
gibi “erkekler lehine mi?”  kaçmış diye merak ettim. 
Gerçektende öyle olmuş. 

Nobel ödülünün kendisi de başlı başına ayrı bir 
tartışma konusu. Dinamiti bularak nitrogliserin gibi ani 
patlamalardan “arzu edilen” zamanda kontrollü patlama 
oluşturması nedeniyle ALFRED NOBEL vicdanlarda 
çok yargılanmış bir isimdir. Dinamitin patentiyle 
kazandıklarından Nobel fonunun kurularak beş dalda 
ödül verilmesini vasiyet etmiştir. Çalışmaları sırasında 
oluşan patlamalarda kardeşiyle birlikte dört kişi hayatını 
kaybetmiştir. Alfred NOBEL öldüğünde gazetelerde “ölüm 
taciri öldü” başlıkları atılmıştır.

Tüm bunlara rağmen özellikle edebiyat ödülleri yazarların 
uluslararası tanınırlığını artırmış, bu kitapların okuyucuya 
daha rahat ulaşmasını sağlamıştır. Yalnızca bu nedenle 
bile ödülün kıymetli olabileceğini düşünüyorum.

Nobel edebiyat ödülleri 1901 tarihinden itibaren verilmeye 
başlanmış. İkinci dünya savaşı sırasında 1940-1944 yılları 
arasında dört yıl verilmemiş. 

2016 yılı dahil toplam 111 defa ödül verilmiş. Bu ödüllerin 
ne yazık ki yalnızca 14’ ü kadın edebiyatçılara verilmiş. 
Anlayacağınız kantarın topuzu çok adaletsiz bir şekilde 
kaçmış. 

Nobel ödülü alan bu 14 kadın yazara tek tek bakalım.

İlk ödül 1909 yılında “Yüksek idealizm, canlı hayal gücü 
ve manevi algılama yeteneği ile karakterize yazıları 
için” İsveç’ten SELMA LAGERLÖF’ e verilmiş. Türkçe 
yayınlarında çeşitli çocuk öyküleri var “Kurtlar ve Uçan 
Kazlar” en çok bilinenleri.

İkincisi 1926 yılında “Derinlikle ve sempatiyle değindiği 
genel insani sorunları ve memleketindeki yaşamı 
tüm netliği ile ele alan idealist yazıları için” İtalya’ dan 
GRAZIA DELEDDA’ ya verilmiş. Türkçeye çevrilmiş en 
bilinen eseri “Sardinya Efsaneleri”

Üçüncüsü 1928 yılında “Kuzey ülkelerindeki yaşamı 
güçlü şekilde tasvir eden yazıları için”  Norveç’ ten 
SIGRID UNDSET’ e verilmiş. “Yarına Dönüş” “Gelin Tacı” ve 
yine en bilinen “Her Kadın Gibi” Türkçeye çevrilmiş. Yazdığı 
birbirine bağlı dört kitabı yani ( “The Axe” , “The Snake Pit”, 
“The Wilderness”, “The Son Avanger” başlıklarını taşıyan 
The Master Of Hestviken adlı) dörtlemesiyle Nobel almış.

On yıl sonra 1938 yılında kadınlara verilen dördüncü 
Nobel gelmiş. “Çin’deki köy yaşamını zengin ve gerçekçi 
anlatan biyografik şaheseri için” ABD’ den PEARL S. 
BUCK’ a verilmiş. Türkçeye bir çok romanı çevrilmiş. 
Onlardan bazıları ”Çin Sarayında Bir Bakire” “Şark Rüzgarı 
Garp Rüzgarı” “ Orkide” “ Sürgün” “ Sarı Esirler”  sayılabilir.

1945 yılında “ Tüm Latin Amerika dünyasının idealist 
amaçları için adını bir sembol haline getirdiği güçlü 
duygulardan ilham alan lirik şiirleri için”  Şili’ li şair 
GABRIELLA MISTRAL’ a verilmiş. Türkçeye çevrilmiş eseri “ 
Gabriella Mistral şiirleri ve nesirlerinden”  şeklindedir.

FROTMAN

KADININ ADI YOK
NOBEL ÖDÜLLÜ KADIN YAZARLAR
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1966 yılında “İsrail’in kaderini kuvvetli bir etki bırakarak 
sunan, fevkalade dramatik – lirik yazıları için”  yine 
İsveç’ li yazar LEONIE  NELLY  SACHS’ a verilmiş. Türkçeye 
çevrilmiş seçme şiirlerinden oluşan  “Hala Gece Yarısı Bu 
Yıldızda” adlı şiir kitabı vardır.

25 yıl sonra 1991 yılında “ İnsanlığa büyük yarar sağlayan 
görkemli epik yazıları için” Güney Afrika’ dan NADINE 
GORDIMER’ e verilmiş Nobel edebiyat ödülü. Türkçeye 
çevrilmiş “Oğlumun Öyküsü” “Yaşamaya Bak” “July’ nin 
İnsanları” “ Yanımda Kimse Yok” “ Başka Dünyalar” “ Kimi 
Güzelliklere Doğar” “Dile Kolay” gibi kitapları vardır.

1993’ te Afrika kökenli Amerikalı ( ABD) yazar TONI 
MORRISSON’ a “Amerikan gerçeğinin önemli bir yönüne 
hayat veren şiirsel ifadeler ve hayal gücü ile karakterize 
romanları” için ödül verilmiş. Dilimizde “Merhamet” 
“Sevgili” “Katran bebek” “Cennet” “Tanrı çocuğu korusun” 
“Sevilen” gibi romanları bulunmaktadır.

1996 yılında ödül “ Tarihi ve biyolojik bağlamda insan 
gerçeğinin tüm kısımlarına ışık tutan ironik bir 
hassasiyete sahip şiirleri için” Polonya’ dan WISLAWA 
SZYMBORSKA’ ya verilmiş. Türkçeye kazandırılmış kitabını/
larını ne yazık ki bulamadım. “Poems new and collection” 
ve “Map” en bilinen eserleri.

8 yıl sonra 2004’ te Avusturya’ lı kadın yazar ELFRIEDE 
JELINEK’ e “Romanlarındaki seslerin müzikal ahengi 
ve oyunlarındaki sıra dışı dilsel coşkunlukla toplumun 
klişelerinin saçmalığını gözler önüne sermesindeki 
ustalığı için”  verilmiş. Türkçeye çevrilen “Piyanist” 
“Dışarıda Kalanlar” “ Hırs” “Sevda Kadınları” gibi kitapları 
vardır. Piyanist’ in filmi yapılmış ve ses getirmiştir.

Hemen üç yıl sonra 2007’ de Birleşik Krallık’ tan 
“Parçalanmış bir uygarlığı şüphecilik tutku ve hayal 
gücüyle ele alan kadın hareketini destansı bir dille 
anlattığı için”  DORIS LESSING’ e verilmiş ödül. Türkçeye 
kazandırılmış “Anılar” “İyi Terörist” “Hayatta Kalma Güncesi” 
“ Türkü Söylüyor Otlar” “ Şiddetin Çocukları” “Son Aydınlık 
Yaz” “Gene Aşk” “Sirius Deneyleri” “Altın Defter” gibi 
romanları vardır. Özellikle “altın defter” ödülü kazandıran 

romanıdır. Yazarın kendi çocukluğuna gönderme yaptığı 
“Mutsuz Çocukluklar Romancılar Yaratır”  sözü oldukça 
ünlüdür. 

Ve 2009’ da Almanya’ dan HERTA MULLER “ Şiirin 
yoğunluğu ve nesirin samimiyeti ile yoksulların 
dünyasını tasviri için” ödüle layık görülmüşür. Çavuşesku’ 
nun Romanya’ sını anlattığı “ Tilki Daha O Zaman Avcıydı” 
“ Keşke Bugün Kendimle Karşılaşmasaydım” “ Tek Bacaklı 
Yolcu” “ Yürekteki Hayvan” “Nefes Salınımı” gibi kitapları 
Türkçeye çevrilmiştir.

2013 yılında çoğunuzun bildiği gibi Kanada’ dan ALICE 
MUNRO’ ya “ Çağdaş kısa öykü ustası (sihirbazı) olduğu 
için” ödül verilmiştir. Dilimizde “Bazı Kadınlar” “Firar” 
“Çocuklar Kalıyor” “ Castle Rock Manzarası”   “ Gençlik 
Arkadaşım” “ Kaçak” gibi öykü kitapları vardır.

Son olarak 2015 yılında Belarus’ dan SVETLANA 
ALEKSIYEVIC ödüle layık görülür. “ Nazi İşgalinde Sovyet 
Kadınları” “ Çernobil’ den sesler – Bir Nükleer Felaketin 
Sözlü Tarihi” isimli belgesel tadında kitapları Türkçeye 
çevrilmiştir.  

1964 yılında “Çağının Vicdanı” olarak nitelenen JEAN 
PAUL SARTRE’ ye “Zengin-yoksullarla gerçeği arayış 
yolunda özgürlük ruhu dolu geniş kapsamlı etki 
gösteren eserleri” için Nobel edebiyat ödülü verilmiş, 
“Benim gibi yaşlı bir devrimciye böyle bir ödül vermek, 
kapitalizmin öç alma girişiminden başka bir şey değildir”  
diyerek ödülü reddetmiştir. 

2004’ te Avusturya’ lı kadın yazar ELFRIEDE JELINEK’ 
e “Romanlarındaki seslerin müzikal ahengi ve 
oyunlarındaki sıra dışı dilsel coşkunluk”  nedeniyle 
ödül verilmesi kanımca edebiyat açısından en iyi ödül hak 
edişidir. 

Bizden yazarlara “seslerin müzikal ahengi” noktasında 
bakarsak iki güçlü isim geliyor akla   LATİFE TEKİN ve  ASLI 
ERDOĞAN.  Siz ne dersiniz? 
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MÖ. 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla küller 
altında olduğu gibi kalan Pompei’nin Gizemler Villası’nda 
(Villa of Mysteries) yer alan freskler, antibiyotik kullanılarak 
bakterilerden arındırıldı.

Konservatörler,  Gizemler Villası’nın yemek odasını 
süslediğini düşündükleri Diyonisos duvar süsünde 
bulunan canlı bakterileri temizlemek için bir penisilin 
türevi olan amoksisillin kullandılar. Streptokok bakterilerin 
boyanın doğal pigmentlerinin içine yerleştiği ve onları 
toza dönüştüğü biliniyor. Villa, iki yıllık bir restorasyon 

projesinin ardından 2015 Mart ayında tekrar ziyarete açıldı.

“Gizemler Villası” Roma mimarisine uygun olarak 
balkonlarla çevrili avlu şeklinde yapılmış; kime ait olduğu 
ve ne amaçla yapıldığı bilinmediğinden, arkeologlar 

tarafından “Gizemler Villası” adı verilmiş bir tarihi yapı. 
Villa’nın Ayin Odası denilebilecek özel kabul odası, 4,5 
x 7,5 m. ölçülerinde ve villanın girişinin sağ tarafında 
yer alıyor. İçeri girer girmez, duvarlarda ayinin tüm 
aşamalarını gösteren, kırmızı fon üzerine resmedilmiş 
fresklerle karşılaşılıyor.
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Arkeolog ve mitologlar oda ve fresklerle ilgili ikifarklı 
tahminde bulunuyorlar. Birincisi ‘’evlilik için hazırlık’’ 
ikincisi bir “Initiation Odası” olduğu şeklinde.

Gizemli bir tarikata kabul ayinlerinin yapıldığı, initiation 
törenlerinde amaç, özel bir ayinle, yeni üyenin sırlara 
açılan kapıdan ilk adımı atmasıdır. “Gizem” sözcüğü, Klasik 
Dünya’da gizli öğretileri simgeliyordu. Yunanca “rite” olan 

sözcük, “büyüme, gelişme” anlamına geliyor. Aşamalı 
özel ayinlerle kişinin evrimleşmesi sağlanırdı. Ayinler bir 
kutlama değildir. Geçişlerin veya yükselişlerin kilometre 
taşları olarak düşünülmelidir. Bir okuldan mezun olup, 
daha yüksek bir diğerine geçmek gibi; psikolojik açıdan 
bakıldığında ise, yaşamın çeşitleri aşamaları olarak 
görülebilirler.

Aslında ritler, yaşamın bütün aşamalarının ve hatta 
sürprizlerinin taklididirler. Teatral bir ortamda deneyimliler 
bilgilerini, yenilere veya deneyimsizlere aktarırlar. Herkes 
rolünü yapar ve rolünü yaparken de aidiyet içinde kendini 
güvenlikte hisseder. Daha geniş anlamda, dinlerin ve 
tarikatların kökeninde de bu duygu vardır. Ama gizem 
ritlerinin sonunda çoğu zaman zaten yaşamın da kozmik 

bir tiyatro olduğu noktasına ulaşılır.

Bir rit uygulanırken, genelde bir drama yani, teatral bir 
oyun oynanır. Oyun sırasında öğreti bir bir rolle simgelenir. 
Örneğin drama ölümü ve yeniden doğumu içermektedir. 
Yani eski kişilik ölecek ve yeni kişilik doğacaktır. Gereği 
oldukça, tören bir rahip veya rahibe tarafından (Buradaki 
rahip, rahibe sözcüklerinin Hristiyan dinindeki rahip ve 
rahibelerle hiç alakası yoktur; bir öğretmen veya bilge kişi 
kastedilir) yönlendirilerek tören sonlandırılır.

Gizemler Villası’nda yapılan törenlerde ilk amacın bir 
ayrıcalık imtiyaz düşüncesine alıştırma olduğu görülüyor; 
örneğin genç kız, kızlık aşamasından, evli kadın aşamasına 
geçerken korunmalı ve gereken bilgileri önceden 
öğrenerek hazırlıklı olmalıdır.

Pompei restorasyon laboratuvarının yönetici olan Stefano 
Vanacore önderliğindeki 20 kişilik ekip villaya yeni bir 
görünüş kazandırdılar. Ekip aynı zamanda 1900’lerdeki 
kazılar sırasında boyaların üzerinde kalan toprak 
kalıntılarını da temizlediler. 2013’te mozaik tabanların 
stabil hale getirilmesiyle başlayan çalışmalar yüzlerce 
metre kare iç dekorasyon alanının temizlenmesiyle 
devam etti.

Analizler duvarlarda ısı ile boya sabitleme  (boyanın 
eritilmiş bal mumu ile karıştırılması) ve su bazlı 
pigmentlerin kullanılmasından “Mısır mavisi” gibi az 
rastlanır tekniğe kadar birçok değişik boyama tekniğinin 
kullanıldığını gösterdi. Duvar resminde kullanılan koyu 
kırmızıya özel bir dikkat gösterildi. Konservatörler kırmızı 
boyanın pigmentlerinde oluşan siyah lekeleri çıkarmak 
için lazer yöntemini kullandılar. Bu siyah lekelerin içinde 
siyah magnezyum minerali bulunan toprak kalıntılarının 
yağmur suyuyla reaksiyona girdiklerinde zamanla 
çözülmeleri sonucu oluştuğu biliniyor.

Sonuç olarak görüyoruz ki antibiyotik ve lazer kullanımı 
sadece hastaları değil geçmişin gizem ve güzelliklerini de 
iyi ediyor.
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DETONE

KuIIanamadıktan sonra göğsümüzü dolduran hisler ve 
kafamızda kımıldayan düşünceler neye yarardı?

SABAHATTİN ALİ
Öncelikle bir yanlış anlama olmadan kesinlikle hekimce 
bakışın edebiyatla ilgili köşesini okumadığınızı belirtmek 
istiyorum. Hatta şunu da ilave etmem gerek ki yazılar 
baskıda da karışmadı. Detone köşesi,  Sabahattin Ali 
şiirlerinden ilham alan ölümsüz şarkıları bu sayımıza 
konuk ederek, Sabahattin Ali’ye saygı duruşunda 
bulunmak istiyor.

Herkes bir televizyon kanalının, cahil sunucusunun, bilge 
görünmek adına devirdiği çamları, ya televizyondan ya da 
sosyal medyadan izlemiştir. Sabahattin Ali’nin 1943 yılında 
yazdığı kitabın roman kahramanını günümüzün Pop 
ikonu Madonna ile karıştırmak…  Konunun neresinden 
tutup konuşalım deseniz orası elinizde kalıyor. Halimize 
gülmek mi, ağlamak mı gerektiğini kestiremediğimiz 
durumlardan biri. Ama bende durumdan bir görev 
çıkarıp bu güzel insanı biraz anıp, çokça güzel müziklere 
ilham olmuş, müzik tarihimizin unutulmaz şarkılarının 
sözleri olan şiirlerini ve o müzikleri yazmak istedim. 
Sabahattin Ali’nin kitaplarını okumamış olasınız bile bu 
yazının sonunda anlayacağınız gibi pek çok kez onun 
mısralarını mırıldanmış bulunuyorsunuz. Edebiyatımızın 
değeri sonradan anlaşılan, en güçlü yazarlarından 

biridir Sabahattin Ali.   Edebiyata dair cümleleri edebiyat 
köşelerine bırakıp, biraz yaşamından bahsedelim, kısacık…
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Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 tarihinde Edirne’nin 
Gümülcüne Sancağına bağlı Eğridere ilçesinde doğdu. 
Çocukluk yılları Çanakkale harbi sırasında Çanakkale’de, 
Yunan işgali sırasında Edremit’te geçer. Önce Balıkesir 
Muallim Mektebi’nde sonra İstanbul Muallim Mektebi’nde 
okudu.  İstanbul’da okurken şiirleri, hikayeleri dergilerde 
yayınlanmaya başladı. Öğretmen olunca Yozgat’ta atandı. 
O sırada Atatürk tarafından önerilen bir proje çerçevesinde, 
yurtdışında yabancı dil öğretmeni yetiştirmek için 
yurtdışına gönderilen 15 öğretmenlerden biri oldu ve 
Almanya’ya gitti. Almanya’da Nazım Hikmet’le tanışır ve bu 
tanışma onun düşünce hayatını çokça etkiler. Dönüşünde 
önce Orhaneli’ne sonra Aydın’a öğretmenliğe atanır. Artık 
iktidarın izlediği bir adama dönüşmüştür, yazılarından 
ve düşüncelerinden dolayı hakkında yargılamalar başlar. 
Aydın cezaevinde yatar. Serbest bırakılınca Konya’da 
öğretmenlik yapar.  Arkadaş toplantısında okuduğu bir 
şiir nedeniyle 1932’de tutuklanarak bir yıla mahkum 
edilir. Konya ve Sinop cezaevlerinde yatar. Cumhuriyet’in 

onuncu yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af yasasıyla 
özgürlüğüne kavuşur. Cezaevinden afla çıkınca 
öğretmenliğe ve yazılarına geri döner. 1944 de Aziz 
Nesin’le beraber Markopaşa dergisini çıkarır. Toplumcu 
gerçekçi mizah anlayışıyla Markopaşa, o dönemlerin 
adeta ana muhalefeti haline gelir. Baskılar daha da artınca 
nakliyatçılığa başlar ve ülkeden ayrılma planları yapmaya 
başlar. Evet, sonra herkesin bildiği trajik bir ölümle hayatı 
sonlanır ve ölümü bu ülkenin çözülmemiş faili meçhul 
cinayetlerinden biri olarak tarihe geçer.

 Yeniden hapishane yıllarına dönüyoruz.  Sabahattin Ali, 
Sinop cezaevinde yattığı dönemde yazdığı “Hapishane 
Şiirleri” diye anılan 5 şiiri,  ülkemizin müzik tarihine damga 
vuracak şarkılara da ilham olmuştur. Hapishane Şarkısı 
beşlemesinin ilk şiiri olan “Göklerde Kartal Gibiydim”. 
Bestesi Ali Ekber Eren’e ait olup Edip Akbayram başta 
olmak üzere birçok sanatçı tarafından seslendirilmiştir.  
“Kartal gibiydim/Kanadımdan vuruldum/Mor çiçekli 
dal gibiydim/Bahar vaktinde kırıldım” dizeleri şairin 
yaşamını belki de en güzel anlatan dizelerdir. Bir dönem 
İstanbul’un her köşe başında duyulan, Sabahattin Ali’nin 
en çok bilinen 70li yılların kült şarkısı“Eşkıya dünyaya 
hükümdar olmaz”ın sözleri yine Sinop Cezaevinde, Rizeli 
bir Robin Hood olan orada Sandıkçı Şükrünün öyküsü 
için yazılır. Bu dizeler Edip Akbayram ve de Zülfü Livaneli 
tarafından seslendirilmiştir.   “Geçmiyor Günler”, şiiri 
Ahmet Kaya tarafından bestelenmiştir. Ahmet Kaya’nın 
dışında da birçok kişi tarafından da seslendirilmiş şiir, 
beşlemenin üçüncüsüdür. “Dışarıda mevsim baharmış/
Gezip dolaşanlar varmış/Günler su gibi akarmış/Geçmiyor 
günler geçmiyor”. Hapishane Şarkısı eserinin en 
sonuncusu “Aldırma Gönül”.  Başın öne eğilmesin aldırma 
gönül aldırma/Dertlerin kalkınca şaha/Bir küfür yolla 
Allah’a/Görecek günler var daha.” İlk olarak Kerem Güney 
tarafından bestelenen şiir, Edip Akbayram tarafından 
müzik tarihimizin unutulmazları arasına kaydedilmiştir. 
Sinop cezaevi bu şarkıyla birlikte anılır olmuştur.
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“ Kara Yazı”, cezaevi yıllarından önce Sabahattin Ali’nin 
Konya’da öğretmenlik yaptığı sıralarda Nahit Hanım için 
yazdığı bir aşk şiiri. Türk edebiyat tarihinde Nahit Fırat 
herhalde, şairlere en çok ilham olmuş efsane kadınların 
başında geliyordur; düşünsenize Can Yücel, Orhan Veli, 
Edip Cansever, Necip Fazıl Kısakürek, Ece Ayhan gibi 
birçok şairimiz Nahit Hanım’a aşık olmuş. Sabahattin Ali 
ile Nahit Hanım 1920’lerin sonunda Yozgat’a öğretmen 
olarak tayini çıkmadan önce İstanbul’da tanışmışlar ve 
yazarımız Nahit Hanım’a aşık olmuş, ancak aşkı karşılıksız 
kalmıştır.  Nahit hanıma birçok aşk şiiri yazar Sabahattin 
Ali. Bu şiirlerden Kara Yazı şiiri Ahmet Kaya tarafından 
bestelenir. “Yalnız ona yar demiştik/Onda bir şey var 

demiştik/O bizi anlar demiştik/Böyleymiş kara yazımız…”

Yine bir döneme imza atan unutulmaz şarkı, yine Nahit 
Hanım için yazılmış bir şiir, Mehmet Teoman tarafından 
bestelenmiş ve Nükhet Duru tarafından yapılan muhteşem 
seslendirme “Ben Gene Sana Vurgunum” şarkısı.  Mehmet 
Teoman ve Nükhet Duru ikilisinin çalışmaları müzik 
tarihimizin en güzel şarkılarının doğmasına neden 
olmuştur.

Ali Kocatepe tarafından bestelenip, Sezen Aksu tarafından 
söylenen “Dağlar” şiiri, Sabahattin Ali’nin öldürüldüğü 
iddia edilen yere, kızı Filiz Ali tarafından dikilen temsili 
mezar taşının üzerine yazılıdır. “Başım dağ saçlarım kardır/
Deli rüzgarlarım vardır/Ovalar bana çok dardır/Benim 
meskenim dağlardır”.

Sinop cezaevinden önce, 1932’de Konya cezaevinde 
yattığı yıllarda Sabahattin Ali, Ayşe Sıtkı’ya aşık olur. Ancak 
bu aşk da karşılıksız kalır ve en güzel şiirlerinden biri doğar 
“Melankoli”. “ Ne bir dost, ne bir sevgili/Dünyadan uzak bir 

deli/Beni sarar melankoli”. Ali Kocatepe’nin bu şiire yaptığı 
güzel bestesini Nükhet Duru seslendirdi.

 Sevginin, aşkın en masum en naif halini anlatan, yine 
Ayşe Sıtkı için yazılan“Çocuklar Gibi” şiiri, Ali Kocatepe 
tarafından bestelenmiş, pop müziğimizin kraliçesi Sezen 
Aksu tarafından söylenmiştir. 

Geldik bu beste ve şiiri müzik tarihimizin en klasik 
türkülerinden biri olan Leylim Ley” e. Sabahattin Ali’nin 
1937’de askerdeyken yazdığı “Ses” öyküsünde geçen 
“Leylim Ley” şarkısının besteleyeni ve söyleyeni hepimizin 
bildiği gibi Zülfü Livaneli. Öykünün kahramanı yol 
inşaatında çalışan bir amele çocuk tarafından söylenen 
türküye hayat veren bu beste ile ilgili çok söze gerek 
olmadığını düşünüyorum.

Son olarak, yine Ahmet Kaya tarafından bestelenip 
yorumlanan “Kız Kaçıran” şiirinden bir dizeyi buraya alalım. 
“Peşime düştü takipler/Boynumu bekliyor ipler/Zeybekler 
seni ayıplar/Yürü yağız atım, yürü.”

41 yıllık kısa yaşantısına üç roman, on öykü, iki şiir 
kitabı ve yedi kitap çevirisi sığdırmış olan yazarımızın 
eserlerinin halen kitapçıların en çok satan kitaplar rafında 
yer almasının nedeninin tartışmasını edebiyat köşelerine 
bırakıp, sözü “Değirmen “adlı öyküsünden bir alıntı ile 
bitirmek istiyorum.

Siz sevemezsiniz adaşım, siz, şehirde yaşayanlar ve 
köyde yaşayanlar; siz, birisine itaat eden ve birisine 
emredenler; siz, birisinden korkan ve birisini tehdit 
edenler. Siz sevemezsiniz. Sevmeyi yalnız bizler biliriz.

Müziksiz kalmayın, Dostlukla kalın.
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AMAN YAvAŞ…
Küreselleşmenin etkisiyle şehirler hızlı çalışılan, hızlı 
yaşanılan ve üretmekten çok tüketen, 

kendine yetmeyen yaşam alanları haline gelmiştir. Kentler, 
kuruluş amaçları olan insanların bir arada güven içinde 
yaşadıkları yerler olmaktan çıkmış, insanların daha hızlı 
hareket etmeleri ve daha hızlı çalışmaları için tasarlanan 
mekanlara dönüşmüştür. İnsanların birbirlerinin sıcaklığına 
sığındıkları, sosyalleştikleri, el emeklerini birbirlerine 
sundukları sosyal korunaklar olmaktan gittikçe uzaklaşan 
kentler, insanların tüketim için yaşadıkları sahneler halini 
almıştır. Yaşamın hızlanması sonucu insanlar daha hızlı 
yemek yemek, daha hızlı alışveriş yapmak, gidecekleri 
yere daha hızlı varmak için belli bir tempo içinde koşturup 
durmaktadırlar. Bu yaşam tarzı bakkallar, manav, terzi 
gibi küçük esnaf yerine AVM’leri, çocuklarımızın oyun 
oynayacağı alanlar yerine otoparkları, daha çok park ve 
yeşil alan yerine geniş otoyolları hayatımıza sokmuştur. 
İnsanın en önemli değeri olan kısıtlı yaşamını sağlıksız 
yiyecekler, hava kirliliği, trafik, yalnızlık ve tüketimle 
harcaması modern yaşamın vazgeçilmezi olarak 
sunulmuştur. Popüler kültürün de desteklediği hayatı 
yaşamak için zamanı olmayan, işine arabasıyla hızla 
giden, oturup kahve içecek bir yarım saati bile olmadığı 
için yürürken kahvesini içen, yetişmesi gereken bir 
yerler olduğu için yemekten zevk almak yerine ayakta 

hızlı bir şekilde “beslenen”, komşularını veya yerel esnafı 
tanımayan modern insan modelinin sürdürülebilir 
olmadığı ortadadır.

Yavaş Şehirler “Cittaslow”

67Hekimce Bakış



Cittaslow, 1999 yılında İtalya’da kurulmuş uluslararası 
bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca 
“Citta (Şehir)” ve İngilizce “Slow (Yavaş)” kelimelerinin 
birleşmesiyle türetilen Cittaslow, “Sakin Şehir” anlamında 
kullanılmaktadır. Birliğin Sembolü bir salyangozdur. Yavaş 
Hareketi’nin bir parçası olarak bilinmektedir. İtalya’nın 
dört küçük kentinin belediye başkanlarının 1999 yılında bir 
araya gelerek Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak 
amacıyla kurulmuştur. Birliğe üye olmak isteyen kentlerin 
üye olabilmeleri için birliğin belirlediği kriterler üzerinden 
Cittaslow felsefesine uygunluğu denetlenmektedir. 
Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan 
hareket, günümüzde 30 ülkede 208 üyeye sahiptir.
Ülkemizden bu birliğe üye 11 Kent var. İlk üye olan 
İzmir’in Seferhisar ilçesidir. Diğerleri Akyaka, Gökçeada, 
Halfeti, Perşembe, Şavşat, Taraklı, Uzundere, Vize, Yalvaç, 
Yenipazar, Gökçeada bu birliğin tek ada şehridir.

Yavaş Gıda 
Yavaş Gıda veya İngilizce’deki ifadesiyle Slow Food 
1986’da başlayan uluslararası bir harekettir. Hızlı, ayaküstü 
yemek alışkanlığına fast food karşı alternatif olarak 
geleneksel ve yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel 
ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eden hareket, 
Yavaş Hareketi’nin bir parçasıdır. 

Yavaş Yemek Hareketinin Amaçları: 
Yerel biyo çeşitliliği korumak amacıyla tohum bankası 
oluşturmak ve sürdürmek, Yerel ve geleneksel besin 
maddelerini korumak , Tad eğitimini teşvik etmek, 
Tüketicileri fast food ürünlerinin riskine karşı eğitmek, 
Organik çiftçiliği teşvik edici kamuoyu oluşturmak, 
Ürünlere yönelik genetik mühendisliği müdahalelerine 
karşı çıkmak, Ürünlerde böcek ilaçlarının kullanımını karşı 
kamuoyu oluşturmaktır.
Yavaş şehirler organizasyonuna Türkiye’den üye olan 
ilk Şehrimiz Seferhisar’ dan Muhteşem bir yerel Tarif : 
“Mandalina Tatlısı” 

MANDALİNA TATLISI

• 1 kg mandalina
• 1,5 kilo şeker
• 2 adet limon tuzu
Mandalinalar 3 kez büyük bir tencerede suyu değiştirilerek 

kaynatılıp 3. kaynatılışta kaynamış sudan alınıp normal 
soğuk suda 5 dakika bekletilir. Mandalinanın suları 
süzülerek alınır. Mandalinaların sap kısımları oyularak 
yatay bir şekilde ikiye bölünür, kabuk kısımları aşağıya 
gelecek şekilde tencereye dizilir ve üzerine şeker serpilir, 
bu işlem mandalinalar bitene kadar üst üste yapılır. Bu 
şekilde 1 gün bekletilir, ertesi gün orta ısıda kaynatılır, 
kaynarken üzerinde oluşan sarı köpükler temizlenir. 
Kıvamını anlamak için suyundan bir çay kaşığı alınarak 
cam bir tabağa damlatılır, tabağı eğdiğimiz zaman su gibi 
akmayacak şekilde ise doğru kıvamındadır. Bu şekildeyken 
içine 2 adet limon tuzu atılarak 5 dakika kaynatılır ve 
kavanozlara kaldırılarak istenildiği zaman servis yapılır. 
Kahvaltılarda ya da yemek sonrası dondurma ile tatlı 
olarak da servis yapılabilir.

Birliğin tek ada şehri olan Gökçeada’dan Güzel bir salata 
tarifi:

GELENEKSEL GÖKÇEADA SALATASI

• 2 adet sert domates
• 2 adet küçük salatalık
• 2 adet yeşilbiber
• 1 adet küçük kuru soğan
• 6 adet zeytin
• 100 gr. beyaz peynir
• ½ su bardağı kabaca kıyılmış semizotu
• Taze kekik
• Zeytinyağı
• Sirke
• Tuz
Sebzeleri yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayarak salata 
kabına yerleştirin. Zeytinyağı, tuz ve sirkeyi bir başka kapta 
karıştırın ve salatanın üzerine dökün. Üzerine zeytin ve 
peyniri ekleyin. Dilerseniz peynirlerin üzerine taze kekik 
ekleyin.
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Yavaş Yemek öğrenilebilir
Hızlı yemek yiyen insanların bu davranışının çocukluktan 
gelen değiştirilmesi çok zor bir alışkanlık olarak 
tanımlanmakta ve hızlı yemek yiyen insanların aynı 
zamanda şişmanlık problemi yaşadığı da gözlenmektedir. 
Hızlı yeme alışkanlığını değiştirmek kalıcı kilo kontrolünü 
sağlamak konusunda temel bir noktadır. Bu nedenle yavaş 
yeme ile ilgili stratejileri öğrenip hayata geçirmek büyük 
önem taşımaktadır.  

Yemeğe Nazik Davranmalıyız
Besinler, maddi ve manevi emeklerle tabağımıza 
gelmektedir. Hem hayatta kalmamızı hem de tat almamızı 
sağlayan biyolojik ve sosyal bir ihtiyaçtır. 

Besinlerin Tadına vararak Yemek
Kültürümüzde “tadını çıkarta çıkarta yemek” sözü de 
aslında işin özetidir. Fakat hızlı besin tüketimlerinde 
besin dille az temas ettiği için yemeğin tadına varmak 
çok mümkün değildir. Bu nedenle yemek için lokmayı 
ağzımızda daha uzun süre tutmamız ve “yemeğin tadını 
hissediyorum” bilinciyle yemek yememiz gerekir.

Lokmaları Ufaltarak Yemek 
Yemeğe başlamadan yiyecekleri küçük parçalara ayırmak, 
taneli yiyecekleri mümkün olduğu kadar tane tane yemek 
hız azaltmakta önemlidir

Yemek Tabaklarını Küçük, Salata Tabaklarını Büyük 
Seçin
Salata tabaklarını da büyük tutarak doyduğumuzu 
hissedebiliriz. Salata aynı zamanda çok çiğneme 
alışkanlığına yardımcı olacak besinlerdendir.

Yemek Öncesi Nefes Egzersizi Yapın
Stresli ve yorgun bir beden duygusal açlığımızı tetikler. 
Yemek öncesi yapabileceğimiz basit ama çok etkili olan 
nefes egzersizi hem stresimizi azaltır hem de hızlı yemeği 
engeller. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Yemek öncesi 
burnunuzdan derin bir nefesi karnınıza çekmeli (karnınızın 
şiştiğini lütfen gözünüzle görün) sonra ağzınızla nefesi 
kontrollü sanki bir mumu üfler veya balonu şişirir gibi, 
nefes aldığınız süreden daha uzun bir sürede vermelisiniz. 
Bunu en az 5 – 10 kez tekrarlamak size kesinlikle yavaş 
yemek yedirecektir.

Yemek Yerken Başka İşlerle Uğraşmayın
Ne kadar yediğimizin farkına varabilmek için tüm 
dikkatimizi yemeğe vermemiz önemlidir. Yemek yerken 
gazete okumak, tv seyretmek, bilgisayarla uğraşmak 
ne kadar yendiğinin kontrolünü güçleştirmekte ve hızlı 
yemeye neden olmaktadır. Bununla birlikte ayakta 
atıştırmak, araba kullanırken bir şeyler yemek de hızlı 
yemeye yol açar. Bu nedenle yemeği oturarak ve 
sofrada yemek, miktarını belirlemek ve doyduktan sonra 

da kalkmak konusunda kontrolü sağlamak açısından 
önemlidir.

Ara Öğünlere Dikkat Ederek Uzun Süre Aç Kalmayın
Acıkmış olarak sofraya oturursanız asla hızınızı 
kesemezsiniz. Bu nedenle günlük besin planınızda ara 
öğünlere mutlaka yer vermeli ve sofraya çok fazla aç 
oturmamaya çalışmalısınız.

Çevrenizdeki Kişilerden Yardım İsteyin
Birlikte yemek yediğiniz kişilerden sizin hızınızı kesmeniz 
açısından yardım isteyebilirsiniz. 

Yavaş Yemeyi Hatırlatan İpuçları Bulun
Yemek esnasında yavaş yemenizi hatırlatabilecek ipuçları 
kullanabilirsiniz. Örneğin yüzük takmak, sofraya mum 
yakmak olabilir. Yemek öncesinde yapacağınız elinizi 
yıkamak, dişlerinizi fırçalamak gibi ritüellerde size yavaş 
yemenizi hatırlatabilir.

Her şeye rağmen halen hızlı yediğinizi fark ettiğiniz 
an, iki üç dakikalığına sofradan kalkın ve yavaş yemek 
üzere tekrar sofraya dönün. Bu sizin yavaş yemeyi iyice 
pekiştirmeyi sağlayacaktır.
Tüm bu öneriler size yavaş yeme konusunda yardımcı 
olacaktır. Yeni bir davranış kazanırken ilk dönemler 
değişikliğin yarattığı bir kaygı veya geçmiş davranışın 
hizmet ettiği duyguların doyurulmamasıyla stres 
oluşturabilir. 
Önemli olan bu önerileri bir iki kere yapmak değil en az 
bir ay süreyle bıkmadan sürdürebilmektir. Bir alışkanlığı 
değiştirmek ancak üzerinde çalışmakla mümkün olur.
Sabırlı olun, değişimin getireceği mutluluk bütün bu 
çabaya değecektir.
Sağlık ve Afiyetle ama Yavaş yavaş ve tadını çıkartarak…

Kaynak:  www.cittaslowturkiye.org , wikipedia.
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DR. ENGİN DEmİRİZ demiriz16@hotmail.com

www.hekimcebakis.org

DÜNYAYA 
KAFA TUTAN KÖY
İngiliz gazeteci yazar Dan Hancox  Dün-
yaya Kafa Tutan Köy’de  İspanya’da En-
dülüs bölgesinde küçük bir köy olan 
Marinaleda’yı ve yaşamını bir ütopyanın 
gerçekleşmesine adamış belediye baş-
kanı Juan Manuel Sanchez’i anlatıyor. 

Marinaleda Endülüs’ün kalbinde işsi-
zin ve polisin olmadığı, 2700 nüfus-
lu küçük  bir köy, bir komunist ütopya. 
Çiftliklerin ve üretim tesislerinin mül-
kiyeti ortak, kararlar herkese açık genel 
toplantılarda tartışılarak alınıyor. İspan-
yanın önemli sorunlarından biri olan 
barınma konusunu bankalara filan ge-
rek duymadan çözmüşler.  Kooperatifin 
sağladığı malzemeyle ve imece usulü 
çalışarak evlerini inşa etmişler. Köy yüz-
me havuzu, spor tesisleri, kültür merkezleriyle benzerle-
rinden çok farklı olanaklara sahip.’’ Toprak işleyenindir’’ 
sloganından yola çıkarak Alba Düküne ait işlenmeyen, 
atıl durumdaki arazileri işgal etmişler. Şimdi bu tarla-
larda zeytin ve daha pek çok  tarım ürünü yetiştiriliyor. 

Bütün bunlar kendiliğinden olmuyor elbette. Albert Ca-

mus’un anarşinin anavatanı dediği 
Endülüs yüzyıllarca feodal dükle-
rin elinde sömürülmüş, yoksullaş-
tırılmış.  Bu yüzden mücadele ve 
isyan geleneği olan bir halkı var. 
Marinaleda halkı da düşlerini ger-
çekleştirmek için çok savaşmış, ağır 
bedel ödemiş.  Açlık grevleri, top-
rak işgalleri, zor kullanılarak bastı-
rılan pek çok ayaklanmayla geçen 
uzun bir mücadele tarihi var. Bu 
mücadelenin ilk kez 1979da bele-
diye başkanı seçilen Juan Sanchez 
Gordillo gibi karizmatik bir önderi 
bulunuyor. Franco’nun ölümünden 
sonra demokrasiye geçiş sürecin-
de seçilen Gordillo köye yeni bir 
görsellik kazandırarak işe başlar. Sol 
sloganlar, Che posterleri, grevler sı-

rasında ölen halk kahramanlarının resimleriyle duvarları 
donatır, Franco meydanının adını  Allende Meydanı ola-
rak değiştirir. Köy kısa zamanda bölgede protestoların, 
işgal ve grevlerin üssü haline gelir. Bu gösterilerden ge-
riye, insanlar yakıcı Endülüs güneşinden korunamasınlar 
diye polisin ampute ettiği ağaçlar dizisi anı olarak  kalır. 
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Marinaleda’nın  ilk büyük eylemi 1980 yılında neredeyse 

tamamı geçici tarım işçisi olan köylülerin başlattığı 

‘’açlığa karşı açlık grevi’’  idi. Bunu izleyen yıllarda toprak 

işgalleriyle süren mücadele sonunda İnfantado Düküne ait 

topraklar kamulaştırıldı. Bugün bu topraklarda El Humoso 

kooperatifinin zeytin çiftliği var;  köylüleri jornaleros 

(gündelikçi) olmaktan kurtaran bu çiftlikte zeytin işlenerek 

satılıyor. Çalışanların ücreti ise İspanyadaki asgari ücretin 

iki katı.  Köyde yaşayanlar ayda bir gün köyü geliştirmek 

için ücretsiz çalışıyorlar. Ortak yaşam kültürü gelişmiş 

Marinaledalılar   güvenlik için polise gerek duymuyorlar.

İspanyada özellikle 2000 yılında itibaren patlayan inşaat 

krizinin yarattığı evsizler, evden atılanlar, boş apartmanlar, 

genelde %25, Endülüste% 40 lara varan işsizlik  gibi 

sorunların olmadığı,  Asteriks’in Romalılara meydan 

okuyan Galya köyü gibi mevcut düzene kafa tutan  

ütopik bir köy Gordillo’nun Marinaledası.  Yunanistan’da 

Syriza, İspanya’da Podemos’un seçim zaferlerinden sonra 

dünyanın dikkatini çekti.

Günümüzün Robin Hood’u olarak tanınan Gordillo, 

geçen yıl Venezüelladaki bir söyleşisinde şöyle seslenir: 

‘’sosyalizm gelsin diye bekleyemeyiz, onu biz inşa etmek 

zorundayız, mücadelemiz dünyaya yayılsın istiyoruz. 

Ütopyanın gerçeğe dönüşebileceğini gösterdik. Dükün 

toprakları için mücadeleye başladığımızda herkes bize deli 

gözüyle bakıyordu, evet 12 yılımıza maloldu ama başardık. 

Dünyada gerçek bir sola ihtiyaç var, özünde reformist 

olan sözde sosyalistlere değil. Onlar burjuvazinin tuvalet 

kağıdıdır, tuvalet kağıtları ne işe yarar?’’  

Dan Hancox’un Dünyaya Kafa Tutan Köy’ü, başka bir 

dünyanın mümkün olabileceğini kanıtlayan bu benzersiz 

köyün onlarca yıla yayılan inanılmaz savaşımını ve 

başarısını anlatıyor. 

Che’nin ünlü deyişi  ‘’yalnızca düş kuranlar günün 
birinde düşlerinin gerçekleştiğini görebilirler’’  
Marinaledada Endülüs’ün bu uzak köyünde sadece bir 

tişört sloganı değil, gerçeğin ta kendisi.
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Bir önceki sayımızdaki bulmacanın çözümü.

Soldan Sağa: 

1) Hocaların Hocası ünvanı (Elbette bilim 
alanında) 2) Tersi Yıldız oyuncunun rolü- 
Arapçada birinci tekil şahıs zamiri (yavaş 
yavaş öğrenmek lazım) 3) Fellini ustanın 
efsane filmi 4) …. Böll (Nobel Edebiyat 
Ödüllü Alman Yazar) 5) Elektrolizin artı 
ucu-  Avrupa Hematoloji Birliği 6) Wall 
killer- Kıyamet hissettiricileri 7) Tersi 
Araç pili-Tersi Sıfatı Ciddi, Adı Eleştiri               
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yaratan harfler- Pabuçgaga 9) Çoook 
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içkisi-  Lokman içkisi 3) Bir tür başlık 
parası - Baryum  4) İçkili alem-  
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şeye/hizmete süreli sahip olma durumu 
7) Lüks otomobil markası kısaltması.- 
Öğretmen adaylarının bekleyipdurduğu 
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hammaddesi- Cherilyn Sarkisian- Sümer 
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