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Onlarca kişinin gözü önünde, bir saat boyunca yavaş 
yavaş, işkence edercesine cinayet işlenebilir mi? Onlarca 
kişi bu vahşi cinayete kayıtsız bir şekilde seyirci kalır mı? 
Sorunun cevabı üzücü ve insanlık için utandırıcı; çünkü 
bu şekilde cinayet işlendi. Hakkında çok sayıda makale 
yazılan ve konu ile ilgili deneyler yapılmasına neden olan 
gerçek bir yaşam öyküsünü paylaşacağım 
sizlerle.    

Catherine Susan Genovese evine gitmek 
için işlettiği barı kapattığında saat 
2:30’du. Evinin önüne geldiğinde saat 
03:15 olmuştu. 13 Mart 1964 günü; 28 
yaşındaki Genovese’nin yaşadığı son 
gün oldu. Genovese yaşadığı apartmana 
yaklaştığında, evli ve iki çocuk babası olan 
29 yaşındaki Winston Moseley’in dikkati 
çekti. Moseley avını takip etmeye başladı. 
Bir süre sonra takip edildiğini fark eden 
Genovese kaçmaya başladı. Moseley onu 
apartmanının girişine otuz metre kala 
yakaladı ve sırtından iki kez bıçakladı. 
Çaresiz kadının “Beni bıçakladı tanrım 
yardım edin!” çığlığı 10 katlı apartmanda 
ışıkların yanmasına ve komşuların olaya tanık olmasına 
neden oldu. Komşularından Robert Mozer, penceresini 
açıp “kızı rahat bırak!” diye bağırdı. Bu seslenişten korkan 
saldırgan arabasına binip kaçtı. 

On dakika sonra olay yerine geri dönen Moseley, sırtında 
bıçak yaraları ile doğrulup apartmanına doğru ilerlemeye 

çalışan kadına tekrar saldırdı. Bu kez tanınmamak için 
geniş kenarlı bir şapka takmıştı. Apartman girişinde 
yakaladığı kadını tekrar bıçaklamaya başladı. Bu kez 
“ölüyorum, ölüyorum!” şeklindeki çığlıkları duyuldu genç 
kadının. Işıklar yeniden yandı. Moseley yine korkup kaçtı. 

Moseley son kez geri döndüğünde, 
kanlar içinde kıvranıp yardım çığlıkları 
atan, kadını merdiven boşluğunda buldu. 
Bu kez bıçaklamaya tecavüz de eklendi. 
Yakalandıktan sonra tekrara tekrar geri 
dönme nedenini “yapmak istediğim işi 
bitirememiştim” diye açıklayan katil, işini 
17 bıçak darbesi ile bitirebilmişti. 

Olaydan altı gün sonra bir ev soygununda 
yakalanan katilin, nekrofili hastası olduğu, 
daha önce biri 15 diğeri 24 yaşında 
iki kadını da öldürerek tecavüz ettiği 
ortaya çıktı. Hakkında verilen idam 
kararı müebbet hapse döndürüldü. 
Moseley 2016 yılında ve 81 yaşındayken 
hapishanede yaşamını yitirdi. 

Önce basit bir cinayet olarak 
değerlendirilen olayın sosyal boyutu, New York 
Times editörü Rosenthal tarafından şans eseri fark 
edilip “Hastalığın adı duyarsızlık” başlığında gazetede 
yayınlanınca büyük bir yankı uyandırdı. Devreye toplum 
vicdanı girince kadının Catherine Susan olan adı ona 
beslenen sempatinin göstergesi olarak “Kitty”  oluverdi. 

TOPLUMUN HASTALIĞI:
ToplumSal KaNIT İlKESİ 
Ya da duYarSIzlIK

Catherine Susan Genovese
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Davada polisi aramama 
nedeni sorulan tanık; “ola-
ya dahil olmak istemedim” 
diye cevap verdi. Tek tanık 
bu kişi değildi. Toplam ola-
rak olaya tanıklık eden otuz 
sekiz kişi vardı. Yazım ha-
tası yok, rakam ile 38 kişi... 
Daha açık yazmak gerekir-
se; katil genç kadını 40-45 
dakika içinde üç kez gelip 
gidip bıçaklayarak öldürür-
ken 38 kişi olayı izlemiş ve 
müdahale etmemişti. Olay 
tüm boyutları ile ve sosyal 
psikologların da katılımıyla 
değerlendirildikten sonra 

toplumun olaylara karşı duyarlılığını yitirmesiyle, kayıtsız-
laşmasıyla açıklandı.

Genovese cinayetine benzer olaylar daha sonra da defa-
larca yaşandı…  

Sosyal araştırmacı John Darley ve Bibb Latane tanıkların 
duyarsızlığını korkuya bağlamadılar. Araştırma ve deney-
ler yaparak tezlerini oluşturdular. Onlara göre duyarsızlık 
gibi görünen bu tür olayların iki ana nedeni bulunmakta-
dır.

1. Kalabalık bir ortamda yardıma gereksinim duyan kişi-
ye tepki verme süresi ortamdaki birey sayısı arttıkça artar. 
Daha açık söyleyişle; ortamdaki kişi sayısı arttıkça yardım 
gecikir. Darley ve Latane görüşlerinin doğruluğunu yap-
tıkları deneylerle de gösterdiler. Kalabalık ortamda sorum-
luluk paylaşımı nedeniyle yardımın geciktiğini, ortamdaki 
her kişinin diğerinin olayla ilgileneceğini düşündüğünü 
ve böylelikle bireyin hissettiği sorumluluğun paylaşılarak 
azaldığını bildirdiler.  

2. İzlenen olayın acil ve müdahale edilmesi gereken bir 
durum olduğu konusunda karar verememek. Yerde yatan 
kişi alkol ya da uyuşturucu nedeniyle yatıyor olabileceği 
gibi kalp krizi geçirmiş de olabilir. İşitilen ses bir silaha mı 
yoksa bir otomobile mi aittir? Gördükleri kamera şakası ya 
da film çekimi olabilir mi? Acil, müdahale edilmesi gere-
ken bir olay sandığı bu duruma müdahale etmesi onun 
daha sonra utanmasına neden olabilir mi? 

Bu ve benzeri sorularla karar vermekte güçlük çeken kişi, 
bir de zaman baskısı yaşıyor ve kendisini kısa sürede ka-
rar vermek zorunda hissediyorsa, en garantili gördüğü 
yöntemi kullanıyor. Toplum tarafından kabul görecek ve 
kendisini koruyacak davranış biçimini, çevresindeki diğer 
insanları izleyerek şekillendiriyor; kendi benzerini taklit 
ediyor. Genovese olayında olduğu gibi; tanıkların tümü 
sakin bir şekilde birbirlerini izler, kendi tepkisizliği ile kanıt 
sunarken izlediklerinin tepkisizliğini kanıt kabul edebiliyor. 
Böylece henüz kendisi karar vermeden “acil ve müdaha-
leyi gerektiren bir durum yok” mesajı vermiş oluyor. Tak-
lide dayalı davranış biçimi, riski azaltması nedeniyle vahşi 
yaşamda hayatta kalma olasılığını artıran bir mekanizma 
olabilir. Günümüzde de taklide dayalı davranış biçiminin 

toplum tarafından kolay kabul edilmesi ve riskin az olma-
sı nedenleriyle tercih edildiği düşünülebilir. Sosyal bilim-
ciler; toplumdaki diğer bireylerin davranışının izlenerek 
elde edilen “kanıt” üzerinden benzer davranışı sergileme-
ye “Toplumsal Kanıt İlkesi” adını vermiştir.

Darley ve Latane; toplumun kimi olaylar karşısında; onay-
lamadığı halde seyirci kalmasına “seyirci etkisi” (bystender 
effect) adını verdiler.

Olay başka bir boyutu ile sosyal medyada da paylaşıldı. 
Sosyal deney başlığında paylaşılan görüntülerde, kişiye 
yardımın ulaşmasını belirleyen bir etmenin de yardıma 
ihtiyaç duyan kişinin görünümü olduğu gösterildi. Üst 
sosyal sınıf üyesi olduğu düşünülen kişilere kısa sürede 
yardım ulaştırıldı. Kalabalık bir ortamda, dış görünümü alt 
sosyal sınıfı işaret eden kişinin yardıma ihtiyacı olduğunda 
çok sıkıntı çekebileceğini düşünmek utanç verici…  

Seyirci etkisi ile sürüye katılma, üç maymuna benzer dav-
ranarak vicdansız topluluklara dönüşme tehlikesi insanı 
ürkütüyor. Seyirci etkisi ile açıklanan benzer olayların farklı 
yıl ve coğrafyalarda yaşanmış olması, gelecek kuşaklarda 
da bu riskin süreceğini gösteriyor. 

Toplum mühendisleri, Toplumsal Kanıt İlkesinden yarar-
lanarak toplumları yönlendirebiliyorlar. Bunun için en sık 
anket sonuçları kullanılıyor. Seçim öncesi yapılan ve top-
luma sonuçları açıklanan anketler; aklı karışık olan, oyu 
net olmayan –ki bunlara kararsızlar deniyor- kişiler için 
önemli bir toplumsal kanıt oluşturabiliyor.  

Bireyler, benzerlerini izleyip gözlemlerini toplumsal kanıt 
kabul ettikleri sürece, çıplak krala ses çıkaramayacak, sarı 
öküzü verecek, evsiz-yurtsuz kalacak ve en önemlisi in-
sanlığını kaybeden vicdansız kalabalıklara dönecektir. İn-
san olmak, yardıma ihtiyaç duyulduğunda sessiz kalma-
mayı; düşeni kaldırmayı, insanlar kirli hava solumak, pis su 
içmek zorunda bırakıldığında, çocuklar anne olduğunda 
seyirci etkisinden bağımsız davranmayı gerektiriyor. Kralın 
çıplaklığına yüksek sesle ve kahkaha ile gülmeyi gerekti-
riyor. 

Son bir not olarak; yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, seyirci 
etkisinden korunmak için; yardım istediğiniz kişiyi net bir 
şekilde tariflemeniz öneriliyor.

Mavi kazaklı beyefendi….

Kırmızı şemsiyeli hanım….

Sen, bu yazıyı okuyan, lütfen bize yardım eder misin? 
gibi….

Sevgi ve dostlukla; sağlıklı kalın.

Winston Moseley
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ruTENYum-106 İzoTopuYla
KİrlENmİŞ BuluTlar 
Caner Gökbayrak
DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı / Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

Atmosferde radyoaktif rutenyum-106 (ruthenium) izo-
topuyla kirlenmiş bulutlar, 2017 yılının son dört ayının 
önemli halk sağlığı konuları arasındaydı. Avrupa ülkeleri 
tarafından Eylül ayında saptanan radyoaktif kirlilik, nük-
leer enerji seçeneğinin terk edilmesi gerekliliğini bir kez 
daha ortaya koydu. 

Bir sonraki, önlenemeyen geniş çaplı nükleer sızıntı ile 
karşılaşıldığında yaşanacak sorunlar çözümsüzlüğünü 
koruyor. Sonunda istenmeyen gerçekleştiğinde, çaresiz-
lik içinde o bölgeleri terk etmek ve radyasyon yayılımını 
durdurmak için vergilerimizle oluşan devlet kaynaklarının 
seferber edilmesi bile sorunu çözüme kavuşturmayacağı-
nı biliyoruz. 

Orta Avrupa’yı etkisi altına alan Rutenyum-106 serpinti-
sinde Türkiye’nin orta düzeyli etkilendiği açıklandı. Ancak 
bu açıklama olması gerektiği gibi devletin resmi kanalla-
rından değil Avrupa kaynaklı haberler aracılığıyla gerçek-
leşti. Bu durum, Türkiye’de eğer bir nükleer santral kuru-
lursa, bu santralde olası bir radyasyon sızıntısında devletin 
takınacağı tutumun göstergesi niteliğindeydi.

Konunun önemli bir yanı daha vardı. Radyoaktif rutenyum 
kirliliği Rusya’daki Ural bölgesinden kaynaklandığı açıklan-
mıştı. Bu bölge, Rusya’nın nükleer tesislerden sorumlu tek 
devlet şirketi Rosatom’un nükleer tesisler işlettiği bölgesi-
dir. Rosatom aynı zamanda, Türkiye’nin Mersin Akkuyu’da 
nükleer santral kurmak için anlaştığı şirket olması, bizim 
için tehlikenin tahmin edilebilir boyutunu gözler önüne 
sermektedir. 

Nükleer enerji kullanan ülkelerin hiç birinin eli temiz de-
ğildir. Nükleer silah üretmeleri bir yana işletilen santral-
lerde mutlaka yaşanmış ama fazla büyümeden önlen-
miş, üstü kapatılmış nükleer kazalar vardır .1  Son olarak 
2017’nin Şubat ayında Avrupa çapında radyoaktif iyot-131 
(iodine) serpintisi belirlendiği halde kaynağı saptanama-
mıştı.2 Ancak Rusya, radyasyon sızıntısı ve radyoaktif kir-
liliğinin engellenmesi konusunda en fazla sorun yaşatan 
ülkelerin başında gelmektedir. 

“... herşeyden çok sevdiğim insan, onu kendim doğur-
muş olsam daha fazla sevemeyeceğim insan gözlerimin 

önünde bir canavara dönüşerek öldü. Lenf bezlerini aldık-
ları için dolaşımı bozulmuştu, burnu bir yana kaydı, üç 
misli büyüdü. Gözleri iki yana bakmaya başladı, içlerinde 
farklı bir ışık vardı. 

…Sıradan bir kanser değildi bu Çernobil kanseriydi. Dok-
torların dediğine göre, tümörler vücudunda metastaz 
yapsaymış kısa sürede ölürmüş. Oysa yavaş yavaş vücu-
du boyunca, yukarıya yüzüne doğru ilerlemiş. Yüzünde 
siyah bir şey oluştu. Çenesi kayboldu, dili dışarı çıktı. 
Damarları dışarı çıktı, kanamaya başladılar. Boynun-
dan, yanaklarından, kulaklarından, her yerinden… Soğuk 
su getirip onu ıslak bezlerle sarardım ama hiçbir faydası 
olmazdı…“

Valentina Timofeyevna Panaseviç

Çernobil müdahale ekibindeki bir inşaat işçisinin karısı

Svetlana Aleksiyeviç’in tarihe tanıklık eden “Çernobil’den 
Sesler” adlı kitabında, Çernobil Nükleer Santral kazasında 
acı deneyimleri olan insanlarla yaptığı röportajlar, farkında 
olmadığımız gerçeği görmemize aracılık ediyor. 

1986’da Rusya’da Çernobil 3, 2011’de Japonya’daki Fukuşi-
ma Nükleer Santrali4  felaketleri ardında binlerce acı,  en-
gellenemeyen radyasyon ve geri dönüşü olanaksız nükle-
er serpintiyle kirlenmiş bölgeler bıraktı. 1957’de Rusya’nın 
Kyshtym5  kentindeki gibi dünya çapında işletilen daha 
pek çok Nükleer Santrallerde yüzlerce kaza meydana gel-
di. Çernobil ve Fukuşima felaketleri, nükleer enerji sektö-
rünün gizleyebildiğinden daha büyük olanlardı.

1 http://www.nukleersiz.org/category/neden-n%C3%BCkleersiz/tehlikeler-ve-riskler/kazalar
2  https://tr.sputniknews.com/cevre/201702211027324112-avrupa-ulkelerinde-oldurucu-radyoaktif-parcaciklar-bulundu/
3  http://www.hurriyet.com.tr/cernobil-h-l-100-atom-bombasi-gucunde-17645565
4 http://www.nukleersiz.org/haber/fukusima%E2%80%99da-eko-yikim-ve-radyoaktif-kirliligin-uestuenue-2020-tokyo-olimpiyatlari%E2%80%99yla-oertme-c
5 https://nuclear-energy.net/nuclear-accidents/mayak.html
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6 https://www.reuters.com/article/us-russia-nuclearpower-accidentedf/france-stops-large-shipment-of-radioactive-belarus-mushrooms-idUSKBN1DU1CW
7 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37980190
8 http://www.dw.com/en/spike-in-radioactivity-measured-in-germany-other-european-countries/a-40825708
9 http://www.hurriyet.com.tr/esrarengiz-radyasyon-bulutlari-istanbulun-uzerinden-gecti-40656909
10 http://teknolojikarastirmalar.com/e-egitim/Periyodik/PERIODIC/PERIODIC/Ru.html
11 https://gazeteistanbul.com/avrupa-ulkelerinde-iki-hafta-boyunca-yogun-olarak-rutenyum-106-saptandi/
12 http://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-09-officials-still-house-hunting-in-northwest-russia-for-a-place-to-store-nuclear-waste
13 https://www.ntv.com.tr/dunya/ya-nukleer-atiklar,OWnIeZTHDEiWD2BPMWKVFw
14 http://www.arkitera.com/haber/13648/nukleer-atigin-tam-ortasinda-nefes-aliyorlar
15 http://www.world-nuclear-news.org/WR-Russia-completes-TUK-141O-hot-tests-02101701.html

Fransa 30 Kasım’da, Belarus’tan gelen mantar ithalatını 
radyoaktif Cesium-137 (Sezyum) kirliliği nedeniyle dur-
durduğunu açıkladı.6  Mantarlarda bulunan radyoaktif kir-
liliğin son dönemde ortaya çıkan rutenyum-106 kirliliğiyle 
ilişkili olmadığı belirtilen açıklamada 1986 yılında patlayan 
Çernobil Nükleer Santrali ile ilişkisine işaret edildi. 

Çernobil, aradan geçen onlarca yıldan sonra bile zarar-
lı etkisi sona ermedi. Halen 100 atam bombası gücünde 
radyasyon yayan Çernobil’deki radyoaktif sızıntıyı önle-
mek için 1,6 milyar dolar harcanarak çelik ve betondan 
kalkan yapılacak.7  Çernobil’in yarattığı yıkım, yaşattığı 
acılar unutulmadı. Buna rağmen en çok 100 yıl dayana-
cak tabut için halkın vergileriyle oluşan devlet kaynakla-
rını harcamak zorunda kalınması kabul edilebilir değildir.

Her nükleer santral, kullanılan yöntem ve teknoloji açıdan, 
kendinden sonra pazarlanacak benzer tipte santraller için 
örnek olma niteliğindedir. Bu nedenle pazara zarar ver-
memek, nükleer enerjinin zaten kirli olan imajını daha da 
zedelememek için nükleer tesislerde yaşanan kazalar giz-
lenmektedir.

Türkiye ve Avrupa’da nükleer serpintiye neden olan ru-
tenyum-106 hakkında ilk açıklama 5 Ekim’de Almanya ve 
Fransa’nın Radyasyondan Koruma Ofislerinden geldi.8 Ey-
lül ayı içinde Almanya, Avusturya, İtalya ve İsviçre’de dü-
şük düzeyde rutenyum-106 belirlendiği açıklandı. 

Türkçe kaynaklarda ilk açıklama 11 Ekim’de Rusya resmi 
haber sitesi Stupnik’ten yapıldıysa da Türkiye’deki haber 
kanalları, 1,5 ay sonra radyasyonlu bulutların İstanbul üze-
rinden geçtiği açıklanması üzerine konuyu gündeme ta-
şıdılar.9 Devletin herhangi bir organı bu konuda önceden 
bir açıklama yapmaması, Türkiye’de halk sağlığına önem 
verilmediğini net bir şekilde gözler önüne serdi.

Rutenyum-106, nükleer santrallerde çekirdek bölünmesi 
sonucu oluşur. Zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum 
nükleer yakıtları kullanıldıktan bir yıl sonra yarılanma 
ömrü bir yıldan biraz fazla olan rutenyum-106 izotopu ve 
ardından daha kısa ömürlü Rodyum-106’ya oluşur. 10  

Fransa Bağımsız Radyasyon Araştırma ve Bilgilendirme 
Komisyonu’da laboratuar yöneticisi olan nükleer fizik mü-
hendisi Bruno Chareyron, radyoaktivitesi 372 gün içinde 
yarıya inecek olan rutenyum-106, bitki örtüsüyle kaplı 
olan yere bir kere düştükten sonra kalıcı bir bulaşmaya yol 
açar” demektedir.11  Yiyeceklerin büyük çoğunluğunun en 
geç bir yıl içinde tüketildiği düşünülürse, radyasyon yüklü 
bulutlardan yağan yağmurlardan etkilenen yiyeceklerin 
tüketilerek canlı bedenine alındığında radyoaktivitesini 
korumakta olduğu anlaşılacaktır. Bu aşamada söz konusu 

nükleer kirliliğin gelecekte ne gibi sağlık sorunları yaşata-
cağı belirsizdir.

Rutenyum kirliliğine neden olan Rusya’nın Ural bölge-
si düşük ve orta düzeyli nükleer atıklar için depo görevi 
görmektedir. Aynı bölgede karanlık geçmişi olan Mayak 
Nükleer Tesisi bulunuyor. Bu tesis, açık alanda bekletilen 
onbinlerce ton nükleer atığa ev sahipliği yapıyor. Rusya 
ayrıca bu bölgede 200.000 m3 nükleer atığı alacak depo 
için hazırlıklar yapıyor.12  

Rutenyum’un işlenmiş radyoaktif yakıtın yan ürünü 
olduğu bir kez daha anımsanacak olursa nükleer sızıntının 
radyoaktif atıkları depolayan Mayak Nükleer Tesisi kaynaklı 
olabileceği olasılığını güçlü hale getirir. Yaşanan bu olay 
nükleer atıkların yeryüzündeki canlı yaşamı için yarattığı 
tehdidin boyutlarını bir kez daha göz önüne sermektedir.13  
Gerçekten de dünyanın hiçbir ülkesinde resmi izinle 
işletilen nihai bir nükleer atık tesisi bulunmuyor. Atıkların 
çoğu, nükleer santrallerin çevresinde depolanıyor. 

Mayak Nükleer Santralinin karanlık geçmişinde onlarca 
nükleer kaza yaşandı. Tesis yakınlarındaki Techa Nehri, 
en az Fukuşima’daki nükleer kirlilik düzeyine sahip oldu-
ğu halde nehir kenarında köylerde insanlar yaşamasına 
izin veriliyor.14 Bu tutum, Rusya’nın halk sağlığına gereken 
önemi vermediğinin açık kanıtı durumundadır. Hava ve 
su kirliliği önleme konusunda gereken önlemleri almayan 
Türkiye’nin ileride yapmayı planladığı nükleer santraller-
den kaynaklı radyoaktif kirliliğe karşı Rusya’dan farklı bir 
tutum sergilemeyeceğini şimdiden tahmin etmek zor de-
ğildir.

Rotenyum-106 kirliliğine neden olabilecek başka bir konu 
ise Rusya’nın yeni nükleer atık taşıyıcı kapsül denemeleri 
olabilir. Son olarak 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarında Rusya, 
Mayak Nükleer Tesislerinde yeni bir tür nükleer atık taşı-
yıcı kapsül denemeleri yaptı. 2 Ekim 2017 tarihli haberde 
kapsüllerin TUK-1410 adlı yenisiyle değiştirileceği bildiri-
liyor.15 

Nükleer Santraller ya da nükleer atıklardan kaynaklı riskler 
her yerde ve her an başka bir nükleer tehdit oluşturacak 
düzeydedir. Nedeni ne olursa olsun unutulmaması gere-
ken en temel konu nükleer enerjide risk hiçbir zaman sıfır 
olmayacaktır. Sıfır olmayan risk gerçekleştiğinde sonucun 
tahmin etmediğimiz boyutta acı verici ve yıkıcı etkisini 
yaşamak zorunda kalan yine bizler olacağız.  Asıl sorun, 
yaşadığımız göreceli sakin ortam için insanlığın rızası ol-
madan gelecekte canıyla ödemek zorunda bırakılan be-
deldir. Bu da nükleer enerjiye neden yatırım yapılmaması 
ve terk edilmesi gerekliliği daha net ortaya koymaktadır.
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2018 SAĞLIK ORTAMI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
SağlIKTa dÖNÜŞÜm
Türkiye’de 2017 yılında;

11 milyon MR çekildi.

MR taramasında dünyada birinci sırada,

Bilgisayarlı tomografi uygulamasında ise dünyada sekizinci sırada,

Cihazlar kapanmadan gece gündüz çalışıyor.

Antibiyotik kullanımında OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız.

Sezaryenle doğum oranında dünya üçüncüsüyüz.

Kişi başı hekime başvuru oranı 8.6 ve her yıl artıyor.

2017de 110 milyon kişi acile başvurdu.

Nüfusundan fazla acile başvuru olan dünyadaki tek ülkeyiz.

SGK zararı 21 milyara dayandı.

25.8.2017 tarihinde yayınlanan 694 sayılı KHK ile sağlık bakanlığını tüm teşkilat yapısı yeniden değişti.

Kamu Hastane Birlikleri kapatıldı.

İllerde ve ilçelerde sağlığın yönetimi tekrar sağlık müdürlüklerine geri döndü

9.831 adet sağlık yöneticisi yeniden atandı.

GSS primleri aflara rağmen toplanamıyor.

Günde en az 30 sağlık çalışanı ŞİDDETE uğruyor.

Şehir hastanelerine 2018 bütçesinde 1,3 milyar TL’si kira 1,3 milyar TL’si hizmet bedeli olarak toplam 2,6 milyar TL 
ayrıldı.( 4 Şehir hastanesi açıldı)

2018in ilk ayında;

Hastane polikliniklerinde gece 23.00e kadar hasta bakılması uygulamaya geçti.

Acillerden katkı payı alınmaya başlıyor.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM NEREYE GİDİYOR?
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2018 SAĞLIK ORTAMI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
SağlIKTa dÖNÜŞÜm

Sağlık gündeminde Sağlıkta dönüşümün buhranının ve ülkemize, halkımızın sağlığına kaybettirdiklerini konuşmak 

yerine bugün Türk Tabipleri Birliğinin yaptığı 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı 

açıklamanın yarattığı gündemi konuşur hale geldik. Merkez konseyinin açıklaması sonrasında TTB Başkanı Prof. Dr. 

Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Dr. Sezai Berber, Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Selma Güngör, Dr. Şeyhmus Gökalp, 

Dr. Hande Arpat, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Taner Gören, Dr. Funda Obuz, Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz 

gözaltına alındılar. Demokratik hukuk devletinde, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda sorunlar yaşanması 

kabul edilebilir bir durum değildir. Anayasamız  ve başta ülkemizin de tarafı olduğu anlaşmalar ifade özgürlüğünü 

şiddette çağrı yapmaksızın görüşlerini açıklanabilmesini içerir. Aynı bakış açısıyla Türk Tabipler Birliği Merkez 

konseyinin gözaltına alınması, itibarsızlaştırma çabaları, hedef gösterilmeleri bir hukuk devletinde yaşanmaması 

gereken durumlardır.

Merkez konseyi üyelerinin açıklamadan 

sonra gözaltına alınmaları özgürlüklerinin 

kısıtlanması hem merkezi düzeyde hem 

de illerde bir dayanışmaya dönüştü. 

TMMOB ve Baro başta olmak üzere 

pek çok sendika, sivil toplum örgütleri, 

siyasi partiler basın açıklamaları ile 

destek mesajlarını ilettiler. Sonrasında 

tüm meslek örgütlerini hedef alan bir 

süreç başladı ve TMMOB, Baro ve Türk 

Tabipleri Birliğinin örgüt isimlerinde Türk 

ve Türkiye isimlerinin kaldırılması ve 

birden fazla meslek örgütünün olabileceği 

ve üye zorunluluklarının kaldırılması 

tartışmaya açıldı. Türk Tabipler Birliği, 

Türkiye Barolar Birliği ve diğer meslek 

odalarının başında bulunan Türk, Türkiye 

kelimesi bu kuruluşların, ülkemizin 

demokratik kitle örgütleri olmasının 

doğal bir uzantısıdır. Birden fazla sayıda 

meslek örgütü yapısının oluşması ve 

üye zorunluluklarının kaldırılması tüm 

meslek alanlarında çok büyük bir kaosa 

yol açacağını söylemek yanlış olmaz. 

Sağlıkta dönüşüm sonrasında ülkenin 

sağlık verilerinin gün geçtikçe kötüleşmesi 

ve bunu dillendiren tek kurumun Türk 

Tabipleri Birliği olması yaşananların 

anlaşılmasını kolaylaştırıyor.

 İnsan sağlığının temel bileşenleri 

olan demokrasiye, temel insan hak ve 

özgürlüklerine sahip çıkmak Türk Tabipler 

Birliği ve odalarımızın, hekimlerin temel 

görevidir.
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dSÖ 6. ÇEVrE VE SağlIK BaKaNlarI 
KoNFEraNSI: umuT TazElEYEN KoNFEraNS

DSÖ 6. Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı 13-15 Haziran 
2017 günlerinde Çekya Cumhuriyetinin Ostrava kentinde 
toplandı. İlki 1989 yılında Avrupa Çevre ve Sağlık Süreci 
kapsamında başlatılan konferansların 5.’si 2010 yılında, 
İtalya’nın Parma kentinde gerçekleştirilmişti. 

Konferans, DSÖ Avrupa Bölgesi 53 üye devletin sağlık ve 
çevreden sorumlu bakanları ve temsilcileri ile DSÖ ve 
BM Avrupa Bölge Direktörü, BM ve AB’nin uluslararası 
kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferansın üç özelliği ile önemli ve dikkat çekici olması 
bu yazının kaleme alınma gerekçesini oluşturmaktadır. 
Yazı, konferans bildirgesi ve ekleri değerlendirilerek 
hazırlanmıştır. Konferansın önemli özelliklerinden ilki; 
şimdiki ve gelecek nesiller için çevresel etmenlerle oluşan 
yükü azaltmak ve temel ortak eylemleri şekillendirmek 
olarak tanımlanan amacıdır. Ne kadar uygulanır ve ne 
kadarı başarılır bilinmez ama; gelecek nesillerin sağlık ve 
refahı için ortak eylem planları hedeflenmiş olması çok 
değerlidir. İkinci önemli ve aynı zamanda umut verici 
özelliği; konferansa BM ve DSÖ üst düzey katılımının 
yanı sıra üye ülkelerin sağlık ve çevre bakanları/karar 
vericilerinin katılmış olmasıdır. Son önemli özellik de 
alınan kararların uygulanmasına yönelik yol haritasının 
belirlenmiş olmasıdır. Bu harita, gösterilen temel değerler 
doğrultusunda hedefe varmak amacındaki yönetimler 
için önemli bir kılavuz olabilecek niteliktedir.

Önlenebilir çevresel etmenler DSÖ Avrupa Bölgesinde 
yılda 1.4 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. 

Önlenebilir çevresel etmenlerin ölümlere ek olarak 
bulaşıcı olmayan hastalıklar, engellilik, iklim değişikliği ve 
bioçeşitlilikte azalma, mevcut ve yeni bulaşıcı hastalıklarda 
değişimler ve olumsuz üreme ile ilişkisinin oluşturduğu 
endişe konferansta da gündeme getirilmiş, mücadelede 
ilave ve güçlü ortak eylemlere duyulan ihtiyaç ortaya 
konmuştur. 

Konferans bildirgesinde; kalkınma, çevre ve insan sağlığı 
arasındaki önemli ve birbirinden ayrılamaz bağlantı ile 
ekonominin insan haklarının sağlanmasında merkezi 
rolü vurgulanmaktadır. Bildirgede geçen insan hakları; 
yaşam hakkı, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve ruhsal 
sağlık standardına erişmek, uygun bir yaşam standardı, 
güvenli gıda, içme suyu ve hıfzıssıhha, güvenlik, temiz 
toprak, su ve hava olarak sıralanmıştır. Karar vericiler insan 
haklarının; bugün ve gelecekte adil, barışçıl, kapsayıcı 
ve refah içerisinde toplumların oluşturulmasında hayati 
önemde olduğunu kabul etmektedir.

Konferans katılımcısı farklı ülkelerin karar vericileri; 
olumsuz çevresel etmenlerin sağlığı tehdit ettiğini, 
tehdidin toplumun tamamı için eşit olmadığını, 
dezavantajlı grupları orantısız bir şekilde etkilediğini kabul 
etmektedir.  Orantısız etki ile sağlık eşitsizliklerinin daha 
da arttığı ve bundan duyulan endişe kâğıda dökülmüştür. 
Odaklanılması gereken alan; sağlığın sosyal belirleyicileri 
ve dezavantajlı gruplar olarak işaret edilmektedir.

Sağlık hizmet sunumunda olmazsa olmaz kabul edilen; 
sektörlerarası işbirliği ve halkın katılımı, çevre koruma 
çabası için de tanımlanmıştır. Konferansta tüm nesilleri 
kapsayacak ve insan sağlığını geliştirecek olan çevre 
korumanın hükümetlerin ve kamunun görevi olduğunun 
altı çizilmektedir. Böylelikle bir kez daha uluslararası bir 
belgede çevre ve insan sağlığında kamunun sorumluluğu 
vurgulanmıştır.

Konferans bildirgesi uyarınca; önümüzdeki 
yıllarda Sağlık ve Çevre Bakanlıklarının fosil 
yakıttan enerji üretimine izin vermeyeceği, kent 
toplu taşıma hizmetlerinde köklü değişimin 
gerçekleşeceği, hava kirliliğine neden olan 
araçlara yönelik sıkı önlemlerin alınacağı 
beklenmelidir.

dr. alpaSlaN TÜrKKaN
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Sağlık ve çevre ile ilgili bakanlar; sağlığı korumaya, 
geliştirmeye ve çevre nedeniyle olan erken ölümleri, 
hastalıkları ve eşitsizlikleri engellemeye karar verdiklerini 
açıklamışlardır. Bakanlar,  politikalarında eşitlik, sosyal 
kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği, ekosistemleri gözetmek 
ve doğal kaynaklara erişime saygı duymak kararlılığını 
açıklamıştır. Bakanlar kararlılıklarına ek olarak savunuculuk 
görevi de üstelenmişlerdir. Sürdürülebilirliği, fosil 
yakıtlardan yenilebilir enerjiye geçişi, temiz ve güvenli 
teknoloji kullanmayı, düşük emisyonlu ve enerji verimli 
ulaşımı, kentsel ve mekânsal planlamada hareketliliğin 
sağlık açısından faydalarının savunuculuğunu üstlenme 
kararı almışlardır. Bu karar uyarınca önümüzdeki yıllarda, 
bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada, fosil yakıt 
kullanılarak enerji üretimine izin verilmeyeceği, mevcut 
tesislerde yenilenebilir enerjiye dönüleceği ve bunların 
doğrudan bakanlıklar eli ile yürütüleceği beklenebilir. Yine 
bakanlıklar tarafından kent toplu taşıma hizmetlerinde 
köklü değişimin gerçekleşmesi, hava kirliliğine neden olan 
araçlara yönelik sıkı önlemlerin alınması da beklentiler 
arasında yer alır. 

Katılımcı bakanlar mevcut ve ortaya çıkmakta olan çevre 
ve sağlık riskleri ile ilgili olarak açık ve şeffaf olmaya, ilgili 
araştırmaları desteklemeye karar vermişlerdir. Bu kararın 
arkasında kimi yönetimlerin bilgi paylaşmadığı ve şeffaf 
davranmadığı öngörüsünün bulunmuş olduğunun altını 
çizmekte yarar var. Gelecek yıllarda şeffaf bir ortamda 
çevre ve sağlık risklerinin daha iyi incelenebileceği ve 
konuya yönelik bilimsel çabanın desteklenmesi sonrasında 
çok sayıda araştırma yapılacağı beklenebilir. Katılımcı 
bakanlar desteği bilimsel araştırmalar ile sınırlamamış, 
sağlık sistemleri içinde halk sağlığı fonksiyonlarının 
güçlendirilmesine de karar vermişlerdir.

Konferansta belirlenen yol haritasına göre; 2018 yılının 
sonuna kadar çevre ve sağlık alanında ulusal eylem planları 
hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak planlar için 
yapılan önemli değerlendirme; planların “ülkelere özgü” 
olmasıdır. Planların her ülke için birbirinden bağımsız 
politika belgesi olacağı, ülkelerin koşulları, ihtiyaçları, 
öncelikleri ve kapasitelerinin dikkate alınarak hazırlanması 
gereği bildirilmektedir. Bu yaklaşım; bir ülkede başarılı 
olmuş modelin başka bir ülke için başarılı olamayacağı, 
her ülke sisteminin farklı olmasının doğal kabul edilmesi 
gerektiğinin saptanmasıdır. Katılımcı bakanlar; politikacılar 
atarfından sıklıkla kullanılan “bu model  …. de denenmiş 
bir modeldir. Biz de neden başarılı olmasın?” ya da “…. 
bile uyguluyor biz niye uygulamayalım?” gibi söylemlerin 
yanlışlığını göstermişlerdir. Konferans, 2018 yılı sonuna 
kadar tamamlanmasını önerdiği, ülkelere özgü eylem 
planlarında hava kirliliği, su, kimyasallar, atıklar, iklim 
değişikliği başlıklarının değerlendirilmesini önermektedir.

Hava kirliliği ve sağlık etkilerine yönelik bulgular, sağlık 
politikalarını yönlendirmiş olmasına karşın; çevre ve kapalı 
alan hava kirliliği, Avrupa Bölgesi için en önemli çevresel 
risk faktörlerinden birisi olmayı sürdürmektedir. Hava 
kirliliğini izleyen Avrupalı 42 ülke ve 1791 şehirde PM10 
(çapı 10 mikro metre ve daha az partikül madde) seviyeleri 
yüksek bulunmuştur. Üstelik hava kirliliğinin olumsuz 
sağlık etkilerine yönelik kanıtlar hızla artmakta, bölgede her 
yıl hava kirliliğine bağlı 500 bin ölüm olmaktadır. Olumsuz 
sağlık etkileri dezavantajlı toplumlarda yoğunlaşarak 
zaten var olan sağlık eşitsizliklerini derinleştirmektedir. 
Hava kirleticilerinin sınır değerleri ülkeler arasında farklılık 
göstermekte, bizde de olduğu gibi kimi ülkeler AB ve 
DSÖ’nün kabul ettiği sınır değerlerin çok üstünde sınır 
değerleri kullanmaktadır. Konferans; DSÖ Hava Kalitesi 
değerlerine ulaşmayı hedef olarak göstermektedir. 
Hava kirliliğinin yıkıcı sağlık etkilerinden korunmak için 
uluslararası protokollere uyum ve eylemleri güçlendirme, 
dezavantajlı gruplara odaklanma, işbirliği, sağlıklı veri 
toplama, şeffaflık ve veri yönetimine vurgu yapılmıştır. 

Bölge’de suya bağlı hastalık salgınlarının görülmesi, yeterli 
ve güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu ve sanitasyona 
evrensel ve adil erişimin, öncelik olmasını neden 
olmaktadır. Parma Konferansı’ndan (2010) sonra erişim 
büyük ölçüde artmış olsa da günümüzde 14 milyon kişi 
temel içme suyu kaynağına ve 62 milyondan fazla insan 
temel hıfzıssıhha hizmetine sahip değildir. Arıtılmadan 
çevreye bırakılan atık sular sağlığı tehdit etmektedir. 
Sağlıklı suya ulaşımın varsıl ve yoksul kesimlerdeki 
farklılığı, toplumsal sınıflar arasındaki sağlık eşitsizliğini 
artıran önemli bir etmen olmaktadır. İklim değişikliğinin 
neden olacağı değişimlerin de su konusunda sıkıntıları 
artabileceği düşünülmektedir. 

Konferans; eylem planlarının ülkeler özgü 
olması gerektiğini, ülke koşulları, ihtiyaçları, 
öncelik ve kapasitelerinin dikkate alınmasını 
önerir. Bu yaklaşım, bir ülkede başarılı 
olmuş modelin başka bir ülke için başarılı 
olmayacağının kabulüdür.  

Konferans; dsö hava kalitesi değerlerine 
ulaşmayı hedef olarak göstermektedir.
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Konferans diğer önemli bir sorunu da irdelemekte; atık 
su arıtma sistemlerinin tam olarak işlevsel olmaması 
veya uygun teknoloji kullanmamasıyla antimikrobiyal 
kalıntıların ve dayanıklı bakterilerin çevreye salınarak 
antimikrobiyal direncin (AMR) ortaya çıkışını 
tartışmaktadır. Herkes için güvenli içme suyuna eşitlikçi 
ve sürdürülebilir erişim, tasarruf, su kaynaklarının entegre 
yönetimi, güvenli bir şekilde arıtılmış suyun yeniden 
kullanımını geliştirme çabaları suya yönelik eylem planları 
hazırlanırken değerlendirilmesi gereken başlıklardandır. Su 
başlığı altında özellikle bu açıdan en önemli dezavantajlı 
grubu oluşturan çocuklar üzerine odaklanılmakta, onların 
yaşadığı tüm alanlarda suya erişim için taahhütlerin 
uygulanması gereği belirtilmektedir.

Eylem planlarında gözardı edilemez başlıklardan birisi de 
kimyasalların insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerini en aza indirgemektir. Kimyasalların; erken yaşta 
etkileme gücü ile yaşam boyu sürecek etkileri, düşük dozda 
uzun süren maruziyetler, çoklu kimyasal maruziyetinin 
karmaşık etkilerine yönelik artan sayıda kanıt vardır.  
Kimyasallar için hedef; sağlıklı bir şekilde yönetilmesiyle 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini asgariye 
indirmek ve / veya önlemektir.  Hedefe ulaşmada belki de 
en önemli basamak; sorunun çözümüne yönelik politika 
oluşturmak ve kararlılıkla uygulamaktır. Oluşturulacak 
politikalar; tehlikeli kimyasalları kimyasal olmayan 
daha güvenli alternatiflerle değiştirmeyi, başta insan 
gelişiminin ilk aşamalarında olmak üzere hassas grupların 
kimyasal maruziyetini azaltmayı, riski değerlendirmeyi, 
uluslararası karşılaştırmaya olanak sağlayacak biyolojik 
izlem verisi üretme çabasını, kalıcı organik kirletici, 
endokrin bozucu, nanomalzeme gibi gelişmiş teknolojiye 
yönelik sağlık etkilerini ortaya çıkarmak üzere çalışmaların 
desteklenmesini kapsamalıdır. 

Atık üretimi, yönetimi ve bertarafı doğrudan insan ve çevre 
sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.  Atıkların sağlık 
etkilerine ek olarak büyük bir maliyeti, sosyal ve çevresel 
eşitsizliklere yol açan özelliği vardır. Günümüzün en 
gelişmiş teknolojileri bile atığın olumsuz sağlık etkilerinden 
arındırılamamıştır. Kapatılan atık sahaları günümüzün 
en iyi teknolojileri kullanılarak rehabilite edilmeli ve 
yönetilmelidir. Atıklara yönelik olarak, olumsuz çevre ve 
sağlık etkilerinin güçlü bir şekilde yönetilmesini sağlamak 
ve bunu eşitsizlikleri önleyecek şekilde yapmak, başarılı 
uygulamaları paylaşılmak ve bu yolla yaygınlaşmasını 
sağlamak önerilmektedir.

Belki de en önemli başlık küresel boyutta etkili olan, 
hastalık yükünü artıran; iklim değişikliği ile ilgili olandır. 
İklim değişikliği konusunda toplumdaki bilgi açığının 
kapatılması için eğitim programlarına eklenerek yaygın 
ve mesleki eğitimde değerlendirilmesi gereklidir. Bakanlar, 

Paris Anlaşmasına uygun sağlık faydaları elde etmek için 
sağlık risklerine karşı uyum kapasitesini ve dayanıklılığı 
artırmak ve iklim değişikliğini azaltmaya yönelik 
destekleyici önlemler almak gerektiğini belirtmektedir. 
Bunun için ulusal strateji ve eylem planlarının hazırlanması 
gerektiği vurgulanmıştır. Sağlık sektörü; kendi sera gazı 
emisyonlarının yüksekliği ve emisyonu azaltmalarındaki 
başarısının liderlik örneği olacağı görüşü ile konferansta 
yer bulmuştur.  

Artan nüfusu ve bu nüfusun gittikçe yaşlanması, göçler 
kentleri gündeme getirmiştir. Kentler düşük karbonlu 
yaşama geçişte anahtar rol oynamaktadır. Uygulanacak 
politikaların seçimine bağlı olarak kentlerde eşitsizliklerin 
artacağı ya da azalacağı,  sosyal politikaların riskin 
büyüklüğünü etkilediği, sağlık ve refahı belirlediği 
bildirgede yer almıştır. Kentlerin, çevresel kaynaklara adil 
erişime olanak tanır şekilde, sağlıklı ulaşım ve bireylerin 
hareketliliğini artıracak şekilde planlanması gereklidir. 
Çevre sağlığı değerlendirmelerine sağlığın da katılarak 
sağlık etki değerlendirmelerinin yapılması ve bu anlayışın 
yaygınlaştırılması temel eylemler içinde tanımlanmaktadır. 
Ulaşım ve diğer kaynaklardan oluşan gürültü; Avrupa’daki 
çevre sorunları içinde hava kirliliğinden sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Gürültü kaynağında müdahale ile 
azaltılmalı ve DSÖ sınır değerleri hedeflenmelidir. Kentsel 
alanda bisiklet ile ulaşımın teşvik edilmesi; hareketli yaşam 
hedefi ile tutarlı olmasının yanı sıra karbonsuz yaşam için 
önemli bir ilerleme sağlayacaktır. 

Sunduğu hizmetin hem sağlık üzerindeki doğrudan etkisi 
ve hem de çevreye etkisi sağlık hizmetlerini ön plana 
çıkarmaktadır. Sürdürülebilir sağlık hizmet sunumu için 
ulusal planların geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir. 
Bu planlarda yenilenebilir enerji kullanımı, sürdürülebilir 
satın alma uygulamaları, kaynakların verimli kullanımı 
ve diğer ilgili sektörlerle işbirliğine yönelik eylemler 
değerlendirilmelidir. 

Sağlık ve huzurla kalın.

Günümüzün en gelişmiş teknolojileri bile atığın 
olumsuz sağlık etkilerinden arındırılamamıştır.

Çevre sağlığı değerlendirmelerine sağlığın da 
katılarak Sağlık Etki Değerlendirmesi’nin (SED) 
yapılması ve bu anlayışın yaygınlaştırılması 
temel eylemler içinde tanımlanmaktadır.
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Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmala-
rını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile

paylaşmak amacı ile 2012 yılından bu yana düzenlenen 
etkinlik devam ediyor. İntern öğrenciler Halk Sağlığı staj-
ları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’nda konuk edi-
lerek Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, birinci basamak 
hekimlik ve tıp hukuku konularında bilgilendiriliyorlar. 

Her yıl Nisan- Mayıs aylarında çalışmak için Şanlıurfa, Mar-
din ve Diyarbakır’dan gelerek Yenişehir, Mustafakemalpaşa 
ve Karacabey ilçelerinde kurulan çadır kentlere yerleşen 

mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, Başbakan 
imzası ile 2017 yılında yayınlanan Mevsimlik Gezici Tarım 
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesine 
İlişkin Genelge’ye rağmen değişmedi. Çadır kampların tü-
münde kampta yaşayanların eğitim, barınma, sağlık gibi 
sorunları devam ediyor. Bu yılda Bursa Tabip Odası öncü-
lüğünde Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Yenişehir’deki 
çadır kamplar ziyaret edilerek mevsimlik tarım işçilerinin 
yaşam koşulları hakkında yeni bir rapor hazırlanacak.

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Radyoloji Uzmanı Prof.Dr. 
Tamer Kaya ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Kardiyolojisi BD Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Ergün Çil’in konuşmacı olarak katıldığı “Ev-
rimi Anlamak” konulu konferans ve söyleşi 23 Eylül 2017 
Cumartesi günü BAOB Ortak Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
Yoğun katılımın olduğu etkinlik ilgi ile izlendi.

BurSa TaBİp odaSI-
İNTErN HEKİm BuluŞmalarI 

dEVam EdİYor    
21 Ağustos 2017

KoNFEraNS VE SÖYlEŞİ
“EVrİmİ aNlamaK”

23 Eylül 2017 

BurSa’NIN mEVSİmlİK uTaNCI  
21 Ağustos 2017
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23 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen TTB Ka-
dın Hekimler Kolu toplantısına Bursa Tabip Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Elitez ve Yönetim Kurulu 
üyesi Doç.Dr. Emel İrlgil katıldı. Toplantıda V. Kadın Hekim 
ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin 23-25 Şubat 2018 tarihinde 
Bursa’da yapılmasına karar verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendis-
leri Odası yönetimine karşı açtığı davada 25 Eylül Pazar-
tesi günü Yönetim Kurulu’nun görevden alınması kararı 
verildi. 

Anayasa’ya karşı alınmış bu kararı protesto etmek ve Kim-
ya Mühendisleri Odası’na destek olmak adına 28 Eylül 
2017 Perşembe günü BAOB’da yapılan basın toplantısına 
katıldık. 

Iğdır Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı 
Dr. Serkan Yarımoğlu 28 Eylül 2017 tarihinde bir hastasının 
saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, sağlık 
çalışanlarının şiddet görmesine sessiz kalınmaması için 
tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla 
dayanışmaya davet ediyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarı-
sı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz.

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Prof. Dr. Yalçın Kimya’nın konuşmacı 
olarak katıldığı “Prenatal Tanı” konulu etkinlik 04.10.2017 
Çarşamba günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

V. KadIN HEKİmlİK VE
KadIN SağlIğI

KoNGrESİ BurSa’da 
23 Eylül 2017 

YİNE SağlIKTa ŞİddET! 
dr. SErKaN YarImoğlu’Na 

YapIlaN SaldIrIYI KINIYoruz      
29 Eylül 2017 

“prENaTal TaNI” KoNulu
STE ETKİNlİğİ

04 Ekim 2017 

TmmoB KİmYa mÜHENdİSlErİ 
odaSI’Na dESTEK

28 Eylül 2017 
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10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da iki canlı bomba tara-
fından gerçekleştirilen katliamda yaşamını yitirenler için 
DİSK, KESK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası’nın çağrısı ile 
Bursa’da anma etkinliği gerçekleştirildi. 

10 Ekim 2017 Salı günü saat 18’de Setbaşı’nda toplanan 
çeşitli siyasi parti, sendika, akademik oda ve sivil toplum 
örgütleri ellerinde katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğ-
rafları ile Heykel’e yürüdü. Atatürk Anıtı’nın önünde kat-
liamda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duru-
şundan sonra ortak basın açıklamasını TMMOB Makina 
Mühendisleri Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart okudu.

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü’nün 2017-2018 döne-
mi etkinlikleri 10 Ekim 2017 Salı günü Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Dr. Tayfun Açıkgöz’ün “Kapıların Dünya-
sı” konulu fotoğraf sergisi ile başladı. Sergi öncesi BAOB 
fuaye alanında kokteyl düzenlendi.

Bursa Akademik Odalar Birliği olarak kamuoyunda “Müf-
tülük Yasası” olarak da bilinen Nüfus Hizmetleri Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile ilgili basın açıklaması 11 Ekim 2017 Çarşamba 
günü BAOB ortak toplantı salonunda yapıldı.

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

10 EKİm... uNuTmadIK...
uNuTTurmaYaCağIz…

10 Ekim 2017 

dr.TaYFuN aÇIKGÖz’dEN 
“KapIlarIN dÜNYaSI” KoNulu 

FoToğraF SErGİSİ
10 Ekim 2017 

KadINlara KarŞI aYIrImCIlIK
İÇErEN YaSalar İSTEmİYoruz     

11 Ekim 2017 
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Bursa Tabip Odası, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
yapılması planlanan keyfi atamalara tepki gösterdi. Ulu-
dağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve 
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere 
birer profesör kadrosu açılacağı, bu kadrolara da dışarı-
dan atama yapılacağı ilanı tepkiyle karşılandı. Bursa Tabip 
Odası Başkanı Dr.Güzide Elitez, yaptığı basın toplantısında 
çok sayıda akademisyenin, sürelerini doldurmuş ve atama 
kriterlerini yerine getirmiş olmalarına karşın Rektör Prof. 
Yusuf Ulcay’ın keyfi tutumu yüzünden kadroların ilan 
edilmediğini, bunun da Tıp Fakültesi’nde huzursuzluğa, 
aidiyet duygusunun azalmasına ve iş memnuniyetinde 
düşmeye yol açtığını belirtti. Elitez, Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde, ilanın çıktığı tarihte, doçent unvanı al-
dıktan sonra 5 yılını tamamlamış ve profesör olarak atan-
mak amacıyla hazır olan 33 öğretim üyesi bulunduğunu 
ifade etti.  Bu öğretim üyelerinden 13’ü için Tıp Fakültesi 
Dekanlığı’nın Rektörlük’ten kadro talep ettiğini kaydeden 
Elitez, “Rektörlük bu 13 kişiden yalnızca 3’ü için kadro ilanı 
vermiş, diğer 2 kadroyu dışarıdan birilerini getirmek için 
kullanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, ilanın 
çıktığı tarihte, doçent unvanı almış ancak henüz doçent 
kadrosuna atanmamış da 11 kişi bulunmaktadır. Bunlar-
dan 8’i için Dekanlık Rektörlükten kadro talep etmiş, Rek-
törlük bugüne kadar herhangi bir kadro ilan etmemiştir.

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

Sağlık meslek birlikleri, meslek dernekleri ve sendikalar ta-
rafından oluşturulan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma 
Grubu, 21 – 22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da VI. Ulusal 
Kongresi’ni gerçekleştirdi.

Kongre’ye Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimli-
ği Komisyonu Başkanı Dr.Bülent Kavuşturan katıldı. 

Kongre’de Sağlıkta Dönüşüm Proğramı’nın ve tüm sağlık 
çalışanlarına yönelik taşaronlaştırma (modern kölelik) uy-
gulamalarının sağlık çalışanlarının mesleki risklerini daha 
da ağırlaştırarak çözümü zorlaştırdığı belirtilirken şiddet 
başta olmak üzere ağırlaşan mesleki risklerin çözümü için 
tüm sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin ge-
rekliliği vurgulandı.

uludağ ÜNİVErSİTESİ’NdE 
KaYIrma amaÇlI İlaN EdİlEN

proFESÖr KadrolarI 
İpTal EdİlmElİdİr

12 Ekim 2017 

SağlIK
ÇalIŞaNlarININ SağlIğI 

VI. uluSal KoNGrESİ
21-22 Ekim 2017 
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Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçeve-
sinde Faik Kaplan 24 Ekim 2017 Salı günü Bursa Tabip 
Odası’nda “EngelİZ ve Çocuk Gelinler” konulu sunumunu 
yaptı. 

Bursa Tabip Odası olarak Bursa’da içme suyunda alümin-
yum düzeylerinin ve güvenli içme suyu sağlanması sü-
recinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili 27 Ekim 2017 
Cuma günü saat 12.30’da basın açıklaması yapıldı. Basın 
açıklamasını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bursa Tabip Odası Çevre 
Komisyonu Üyesi Prof.Dr. Kayıhan Pala sundu.

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

Cumhuriyetin 94.Yılı Kutlamaları çerçevesinde 28 Ekim 
2017 Cumartesi günü saat 19.00 da Oda’mızın da üyesi 
olduğu Bursa Akademik Odalar Birliği tarafından BAOB 
fuayesinde Cumhuriyet Kokteyli düzenlendi. Mudanya 
Belediye Bandosu’nun katıldığı ve ışık gösterilerinin yapıl-
dığı kokteylde günün anlamını belirten çeşitli konuşmalar 
yapıldı.

Cumhuriyetin 94. yılı nedeniyle 29 Ekim 2017 Pazar akşa-
mı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda düzenlenen Cumhu-
riyet Yürüyüşü’ne Bursa Tabip Odası olarak katıldık. Cum-
huriyet Bayramı’mızı kutladık. 

FoToğraF KulÜBÜ ETKİNlİğİ: 
“Engelİz ve Çocuk Gelinler”

24 Ekim 2017

BaoB CumHurİYET KoKTEYlİ    
28 Ekim 2017

CumHurİYET BaYramI 
KuTlu olSuN

29 Ekim 2017

BurSa ŞEBEKE SuYuNda 
alÜmİNYum dÜzEYİNİN 

dEğErlENdİrİlmESİ
27 Ekim 2017
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Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve 
Sağlık Çalıştayı” 28 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirildi. Çalıştayda, savaşın neden olduğu zorunlu göç, 
göçmenlerin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve sağ-
lık hakları, göçün ırkçılık ile ilişkisi çeşitli boyutlarıyla ele 
alındı. Çalıştay’a Bursa Tabip Odası adına Yönetim Kurulu 
Genel Sekreteri Dr. Alper Tunga Türkbayrak ve Dr. İ.Seçkin 
Kara katıldı. 

8 Kasım 2017 tarihinde Bursa Gürsu İlçesi Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Gökkuşağı Tekstil Fabrikası’nın boyahane bö-
lümünde buhar kazanında patlama meydana geldi. Patla-
mada 5 işçi hayatını kaybetti ve 15 işçi yaralandı. 

Patlamanın olduğu alanda Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. 
Güzide Elitez, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı Ali Uluşahin ve Makine Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart’la yapılan incelemede 

patlamanın boyutunun çok büyük olduğu, çevre binala-
rın ve araçların patlamanın etkisiyle zarar gördüğü tespit 
edildi.  Yaralılar ağırlıklı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüler. 

Patlamanın altından Suriyeli işçi dramı çıktı. Fabrikada 
Suriyeli işçilerin günlük yevmiyeli olarak çalıştırıldığı öğ-
renildi. Bir kez daha önlenebilir nedenlerle 5 canımızı 
kaybettik. Alınmayan ve umursanmayan işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin ai-
lelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileriz. 

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından dü-
zenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz 
Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Oda-
sı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çalıştaya İstanbul’da çalışan hekimlerin yanısıra; İzmir, 
Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, 
Samsun Tabip Odalarından ve Türk Dişhekimleri Birliği İs-
tanbul Dişhekimleri Odası temsilcileri de katıldı. Çalıştay’a  
Oda’mızı temsilen Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Prof.
Dr. Ergün Çil ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ali Tufan Soydan 
katıldı. 

Çalıştay TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Hasan Oğan’ın 
yaptığı açılış konuşmasının ardından Türk Tabipleri Birliği 
Başkanı Dr. Raşit Tükel’in konuşması ile devam etti.

Çalıştayda; Neoliberal Politikalar Işığında Sağlıkta Dönü-
şüm, Muayenehanelerin Sorunları ve Geleceği, Özel Sağ-
lık Sektöründe Hekim Sorunları, Hekimlikte Reklam ve Ta-
nıtım, Kişisel Sağlık Verileri ve Özel Hekimlik, Birden Fazla 
İlde Çalışma konuları değerlendirildi.

SaVaŞ, GÖÇ VE SağlIK
ÇalIŞTaYI

28 Ekim 2017 

“ÖzEl HEKİmlİKTE
SoruNlarImIza 

ÇÖzÜm arIYoruz” ÇalIŞTaYI 
12 Kasım 2017 

Kaza dEğİl CİNaYET...
08 Kasım 2017
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Bursa Akademik Odalar Birliği bileşenleri Kasım ayı olağan 
toplantısı 13 Kasım 2017 Pazartesi günü Tabip Odasında 
yapıldı. Toplantıya BAOB Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası 
Başkanı Dr.Güzide Elitez katıldı. 

Bursa Tabip Odası tarafından 23-24-25 Mart 2018 tarih-
lerinde düzenlenecek olan İşyeri Hekimliği Eğitim Gün-
leri’ni Düzenleme Komitesi 13 Kasım 2017 Pazartesi günü 
yaptığı toplantıda eğitim programını tartıştı. 

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesin-
de 14 Kasım 2017 Salı günü Prof.Dr. Tufan Bilgin Bursa Tabip 
Odası’nda “Endonezya-İskoçya” konulu sunumunu yaptı.

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından 
düzenlenen ve Prof. Dr. Bilgen Taneli’nin konuşmacı olarak 
katıldığı “Sağlıklı Yaşlanma, Alzheimer Hastalığı ve Önleme 
Stratejileri” konulu etkinlik 15.11.2017 Çarşamba günü Bursa 
Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

BaoB KaSIm aYI ToplaNTISI     
13 Kasım 2017 

“SağlIKlI YaŞlaNma, 
alzHEİmEr HaSTalIğI VE 
ÖNlEmE  STraTEJİlErİ” 
KoNulu STE ETKİNlİğİ

15 Kasım 2017 

İŞYErİ HEKİmlİğİ 
EğİTİm GÜNlErİ

14 Kasım 2017 

FoToğraF KulÜBÜ ETKİNlİğİ: 
“ENdoNEzYa-İSKoÇYa”      

14 Kasım 2017 
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Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Günü 
etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, ilimiz GARD 
(Global Alliance Against Respiratory Diseases-Solunumn 
Hastalıklarına Karşı Kürsel Birlik) Kurulu üyesi Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanlığı ile Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen 
ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ezgi Demirdöğen 
Çetinoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı eğitim15 Kasım 
2017 Çarşamba günü BAOB ortak toplantı salonunda ger-
çekleştirildi.

Dr. İlknur Çelik, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Haziran 
ayında, Kestel Semt Polikliniği Acil Servisi’nde hasta ya-
kınları tarafından saldırıya uğramıştı.

Bursa Tabip Odası’nın müdahil olarak katıldığı davada, 
sanık hakkında; adli para cezasına çevrilmeden, cezanın 
ertelenmesi kararı ve hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılması kararı uygulanmadan, 10 ay hapis cezası ile ceza-
landırılmasına ve dava dosyasında tanık olarak dinlenen 
ancak olayda işlenen suça ortak olduğu belirlenen sanığın 
eşi Bedriye Demir hakkında da savcılığa suç duyurusunda 
bulunulmasına karar verilmiştir.

Yargının bu kararını, hiçbir meslektaşımızın şiddete uğra-
madan çalışacağı bir sağlık ortamına katkısı olması umu-
duyla takdirle karşılıyoruz.

BURSA TABiP oDASI YÖNETiM KURULU

“Kaplumbağa Terbiyecisi/ Ressamın anlatmak istediği ile 
sanatseverin anladığı ne kadar örtüşür?” konulu söyle-
şi 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 18:30’da Yrd.Doç.
Dr.Engin Sağdilek’ in sunumu ile  Bursa Tabip Odası’nda 
gerçekleştirildi.

2018 yılı Ocak ayından itibaren işyeri hekimliğinde uygu-
lanmaya geçileceği bildirilen e- imza sistemi ile ilgili olarak 
Oda’mız tarafından yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış ve 
25 Kasım ve 2 Aralık 2017 tarihlerinde e-imza uygulaması 
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

dÜNYa KoaH GÜNÜ ETKİNlİğİ 
“HaVamIzI KoruYalIm, 

KoaH’SIz YaŞaYalIm”
15 Kasım 2017 

doKTora ŞİddETE
ErTElEmESİz HapİS CEzaSI

17 Kasım 2017 

“KaplumBağa TErBİYECİSİ /  
rESSamIN aNlaTmaK İSTEdİğİ 
İlE  SaNaTSEVErİN aNladIğI 

NE Kadar ÖrTÜŞÜr?”
22 Kasım 2017 

İŞYErİ HEKİmlErİNE YÖNElİK 
E-İmza BİlGİlENdİrmE 

ToplaNTISI
25 Kasım 2017 

33Hekimce Bakış



Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesin-
de Ecz. Fevzi Yapıcı 28 Kasım 2017 Salı günü Bursa Ta-
bip Odası’nda “Bir Çiçek – Bir Kelebek” konulu sunumunu 
yaptı. 

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Prof. Dr. Mehmet Cansev’in konuş-
macı olarak katıldığı “Nörodejeneratif Hastalıkların Teda-
visinde Yeni Yaklaşımlar: Tıbbi Beslenme” konulu etkinlik 
29.11.2017 Çarşamba günü Bursa Tabip Odası’nda gerçek-
leştirildi.

Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen ve Dr. Aslı Ak-
tümen Bilgin ve Dr. Berna Ermiş’in konuşmacı olarak ka-
tıldıkları Tarihte İz Bırakan Kadınlar “Kırılgan ve Direngen” 
konulu etkinlik 5 Aralık 2017 Salı günü Bursa Tabip Oda-
sı’nda gerçekleştirildi.

E-reçete uygulamasında kullanılacak yazılım programları 
ile ilgili bilgilendirme toplantısı 09 Aralık 2017 Cumartesi 
günü Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

FoToğraF KulÜBÜ ETKİNlİğİ: 
“Bİr ÇİÇEK - Bİr KElEBEK”       

28 Kasım 2017

TarİHTE İz BIraKaN KadINlar 
“KIrIlGaN VE dİrENGEN”

5 Aralık 2017

İŞYErİ HEKİmlErİNE YÖNElİK 
E-rEÇETE BİlGİlENdİrmE 

ToplaNTISI 
09 Aralık 2017

“NÖrodEJENEraTİF 
HaSTalIKlarIN TEdaVİSİNdE

YENİ YaKlaŞImlar: TIBBİ 
BESlENmE” 

KoNulu STE ETKİNlİğİ 
29 Kasım 2017
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‘HEKİmlİK aNdI’ GÜNCEllENdİ
Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, Dünya Tabipler Birliği’nin yürüttüğü iki yıllık bir çalışma sonucunda güncellendi 
ve Ekim 2017’de düzenlenen Genel Kurul toplantısında son hali kabul edildi.

DTB Konsey Başkanlığı’nca Hekimlik Andı’nı güncellemek için oluşturulan çalışma grubuna, Almanya, İsveç, ABD, 
Hindistan ve İsrail tabip birlikleriyle birlikte seçilen Türk Tabipleri Birliği, internetten yapılan taramalarda Hipokrat Yemini 
yerine bu metnin bulunma ve kullanılma olasılığının artıracağı gerekçesiyle DTB Cenevre Bildirgesi’ne bir alt başlık 
olarak “Hekimlik Andı” isminin eklenmesini önerdi; öneri kabul gördü. 

Ayrıca, Alman Tabipler Birliği ile birlikte, bir hasta hakkı olarak uzun süredir tanımlanmış bulunan tıbbi uygulamalar 
hakkında aydınlatılma ve onam verme ya da reddetme hakkının meslek ahlakı yükümlülükleri arasına da eklenmesi 
önerildi ve bu öneri de metne eklendi. 

Hekimin hastaları arasında kişisel özelliklere göre ayrım yapmayacağını belirten “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık 
ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka 
herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,” ifadesinin sadeleştirilmesi, kişisel özeliklerin tek tek sayılmasına 
gerek olmadığı şeklindeki öneri TTB’nin itirazı ile reddedildi ve ifade olduğu biçimiyle korundu.

TTB’nin, “Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma” ifadesindeki ‘vicdan’ sözcüğünün hekimin kişisel 
değerlerini mesleki kararlarında kullanabileceği anlamına gelebildiği, bunun ayrımcılığa kapı arayabileceği, dolayısıyla 
çıkarılması gerektiği biçimindeki önerisi tartışıldı. ‘Vicdan’ kavramını cümleden çıkarmak yerine, kişisel değerlerin 
kullanılmaması gerektiğini vurgulamak üzere, ifadenin “Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini 
gözeterek uygulayacağıma” biçiminde değiştirilmesi üzerinde uzlaşıldı.

Ayrıca;

Sağlığın tüm belirleyenlerinin dikkate alınması gerekliliğini anımsatmak üzere, “Hastamın sağlığına her zaman öncelik 
vereceğime” ifadesi “Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime” biçiminde,

 Her hekimin öğretmenlerine olduğu gibi öğrencilerine karşı da sorumlulukları olduğunu vurgulamak üzere, “Mesleğimi 
bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,” ifadesi yerine “Mesleğimi bana öğretenlere, 
meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime” ifadesinin kullanılmasına karar 
verildi.

Hekimin mesleğini en iyi düzeyde yapabilmesi için kendi sağlığını koruma ve mesleki yetkinliğini sürdürme 
yükümlülüğünü vurgulamak üzere “Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki 
yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime” cümlesi metne eklendi.

Metne eklenen bir diğer cümle, “Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma” 
cümlesi oldu.

Hazırlanan taslak çeşitli uzmanların görüşüyle yeniden değerlendirildi. Sonrasında herkesin önerilerini iletebilmesi için 
Genel Kurul’a kadar DTB sayfasından paylaşıldı. Gelen öneriler doğrultusunda son hali verilerek Ekim 2017’de Chicago’da 
düzenlenen Genel Kurul toplantısında kabul edildi. 

Türk Tabipleri Birliği bu önemli metnin profesyonel çevirisini yaptırdıktan sonra, çeviriyi tıp etiği uzmanlarının ve ayrıca 
TTB Etik Kurulu’nun değerlendirmesine sundu; metnin Türkçesi böylelikle son halini aldı.

Türk Tabipleri Birliği, günümüz mesleki değerleriyle uyuşmayan, keyfi değiştirilebilen ve internette çok çeşitli versiyonları 
bulunan ‘Hipokrat Yemini’ yerine, tüm fakültelerde tıp eğitimi sürecinde ve mezuniyet törenlerinde DTB Cenevre 
Bildirgesi / Hekimlik Andı’nın kullanılmasını sağlamak üzere ülkedeki tüm tıp fakültesi dekanlıklarına, tıp etiği anabilim 
dallarına, tıp eğitimi anabilim dallarına, uzmanlık derneklerine Hekimlik Andı’nın birer kopyasını yollamakta, bu konuda 
tüm meslektaşlarımızın desteğini beklemektedir.
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Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, 
politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin 
girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve 
minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi 
korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için 
kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim.

*Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi

HEKİMLİK ANDI

* İlk kez Dünya Tabipler Birliği'nin (DTB) Eylül 1948'de Cenevre-İsviçre'de gerçekleşen 2. Genel Kurulu'nda kabul 
edilmiş, daha sonra DTB'nin 22. Genel Kurulu'nda (Sydney, Avustralya, Ağustos 1968), 35. Genel Kurulu'nda 
(Venedik, İtalya, Ekim 1983) ve 46. Genel Kurulu'nda  (Stockholm, İsveç, 1994) değiştirilmiş, ayrıca Mayıs 
2005'te ve Mayıs 2006'da Divonne-les-Bains-Fransa'da gerçekleştirilen 170'inci ve 173'üncü 
DTB Genel Kurul toplantılarında gözden geçirilmiştir. Son olarak, Ekim 2017'de 
Chicago'da düzenlenen 68. Genel Kurul toplantısında, Türk Tabipleri 
Birliği'nin de katkılarıyla yapılan değişiklikler kabul 
edilmiştir.

‘HEKİmlİK aNdI’ GÜNCEllENdİ
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10 BİN YIllIK SErÜVEN
“SIVI alTIN zEYTİNYağI”
dr.Tevfik GÜNGÖr

zeytinyağı tarihçesi

Medeni dünyanın ilgisini çok az şey zeytin ve zeytinyağı 
kadar çekebilmiştir. Geçmişi günümüzden 10 bin yıl 
öncesine dayanan zeytin ve zeytinyağı birçok efsanenin 
kaynağı olmuştur. 

Zeytinyağının ana vatanı Batı Asya yani Anadolu’dur. 
Bu husus arkeolojik kazılarla kanıtlanmıştır. Bütün eski 
kaynaklarda Mezopotamya, Akdeniz ve Ege bölgelerinin 
zeytin ile süslenmiş olduğundan söz edilir. M.Ö. 2500 
yıllarında Giritliler’in ticaretinde zeytinyağı çok önemli bir 
yer tutuyordu. 

İzmir doğumlu Homeros zeytinyağını sıvı altın olarak 
nitelendirir. Hippocrates zeytinyağını şifa verici olarak 
tavsiye eder. 

Zeytinyağının gençlik ve güç kaynağı olduğu çok 
yaygındı. Eski Mısır, Yunan ve Roma’da türlü türlü çiçek 
ve otlar zeytinyağı ile karıştırılarak çeşitli ilaç ve kozmetik 
elde ediliyordu. M.Ö. 1000 yılında son derece önemli bir 
merkez olan Antik Pirenes kentinde düzenlenen spor 
etkinliklerinde çok fazla zeytinyağı tüketildiği, hayırsever 
vatandaşların kente yönelik yardımlarını genellikle 
zeytinyağı bağışlayarak yaptıkları bilinmektedir. 

zeytinyağı nedir? 

Zeytinyağı  demek  zeytinin  suyu demek. 

Sızma natürel zeytinyağında oleik asit oranı yüzde 
0-0,8 arasında olmalı. Ancak koku ve tadım testinden 
geçemezse oleik asit oranı 0,2 bile olsa sınıfta kalıyor.

Ülkemizde ulusal zeytin ve zeytinyağı konseyi mevcut 
.Bu grup tadım yapıyor ve gıda kodeksi kriterleri var. 
Dünyada ise I.O.O.C. (International Olive  Oil Council)…  
Bu oluşumun merkezi Madrid’de.

Dünyadaki tüm yağlar ile ilgili kanunları burası koyuyor. 
Türkiye geçen yıl buraya akredite oldu. 

Dünya Uluslararası standartlarda natürel sızma zeytinyağı 
için kurallar şunlardır;

1- Koku ve tadımı organoleptik açıdan sıfır hata olmalı

2- Oleik asit miktarı 0’dan 0,8’e kadar olmalı

3- Hiçbir şekilde ısıl rafine işlemden geçmemiş olmalı. 
Buna klorofil ve kolon dahil. Hatta içinde solvent  ve 
çözücüler de olmayacak.

Kolon sızma; yüksek basınç altında çok yüksek asitli yağlar 
,ısıl işlemden geçirilip, kimyasal olarak oynanıyor. Asit 
derecesi sızma yağı seviyesine indiriliyor ve bunu sızma 
zeytinyağı olarak piyasaya sürüyorlar. Bu hileli oynanmış 
yağları maalesef millete sızma zeytinyağı diye satıyorlar. 
Kolon sızma aslında hileli yağ demek.
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Zeytinyağı , %98 oranında bulunan trigliseridler ile 
birlikte %2 oranında fenolik maddeler ,serbest yağ asitleri 
,steroller, hidrokarbonlar, alifatik ve triterpenik alkoller 
,uçucu bileşenler ve antioksidanlar gibi 230 ayrı minör 
bileşenden oluşan karmaşık bir karışımdır. 

Natürel sızma zeytinyağının sağlık üzerine içerdiği olumlu 
etkiler;

- Yüksek miktarda tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri

- Fenolik maddeler 

- Tokoferoller

- Karotenoidler   gibi bileşenlerin antioksidan özelliği 
nedeniyledir. 

Esansiyel asitler, oleik linoleik, linolenik asitler insan vücudu 
tarafından sentezlenemediklerinden dışarıdan alınmaları 
gerekmektedir. Aksi taktirde sinir sistemi, beyin gelişimi 
ve karaciğer ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilmektedir. 
Zeytinyağında bu asitlerin oranları anne sütündekine çok 
yakındır. [1]

zeytinyağı  Sıvı altın

Günümüzde, büyük metropollere sıkışan çok sayıda 
insan; gürültü, egzoz gazı, stres ,beton binaların kasveti 
arasında… Onu bu olumsuzluklardan koruyacak sihirli 
bir sıvı olan zeytinyağı  tek umut olarak ortaya çıkıyor. 
Ama bir şartı var; iyi bir zeytinyağı.  Zeytinyağı içerdiği 
fenol bileşenleri ile ilgili birçok noktada adeta mucizeler 
yaratıyor. Bilim insanları bu konuda çok sayıda araştırmalar 
yapmışlar.

Doğduğum yıldan beri zeytin ağaçlarının dallarının 
değdiği bir evde yaşamama  ve her sabah penceremde 
salınan zeytin dallarının kadifemsi yapraklarını gören ben 
bile, faydalarının bu boyutta olduğunu bilmiyordum.

Bilim insanlarının yaptığı birçok araştırma sonuçlarında, 
İngiliz Beslenme Dergisi (NS  the  nutrition socıety) ’nde   

yayınlanan zeytinyağı ile ilgili çok sayıda makalede 
sayısız özelliklerinden bahsedilmektedir.

Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin en önemli parçası 
olarak birçok majör dejeneratif hastalık ve konjestif 
kalp hastalıklarından koruyuculuğu olduğu yapılan 
kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir. [2]

Zeytinyağı  sepsis  riski taşıyan hastalara verildiğinde, 
onların bağışıklığının ve direncinin azalmadığı 
gözlenmiştir. [3]

Yine 2015 tarihli başka bir çalışmada zeytinyağının 
kardiyovasküler  risklerden korumak için anahtar bir 
besin olduğu ortaya konmuştur.  [4]

Zeytinyağının  hindistan cevizi yağı ile kıyaslandığı bir 
çalışmada ,farelerde 10 hafta boyunca aterojenik diyet 
uygulanarak, iki gruba zeytinyağı  ve hindistancevizi 
yağı verilmiş, 10 hafta sonra hindistancevizi yağı ile 
beslenen grupta çıkan aortada lezyonlar oluşmuş, 
zeytinyağı ile beslenenlerde bu gözlenmemiş. [5]

Yine başka bir çalışmada zeytinyağının, prostat 
hücrelerinde DNA oksidasyonu baskıladığı ve tümöral 
oluşumu engellediği gösterilmiştir. [6]

Zeytinyağının antioksidan özelliği ile menopoz sonrası 
kadınlarda oksidatif  DNA hasarını azalttığı görülmüştür. 
[7]

Endocrine metabolic & immune disorders dergisinin 2018 
tarihli 1. Sayısında yer alan makalede zeytinyağındaki 
fenollerin; immun sistemin rol oynadığı kronik inflamatuar 
hastalıkların ve kronik dejeneratif hastalıkların gelişme 
riskini azalttığı belirtilmektedir. Kronik inflamatuar 
hastalığın makalede kastettiği; romatoid artrit, inflamatuar 
barsak hastalığı, multiple skleroz, sistemik lupus 
eritematozus, sedef hastalığı ,kronik dejeneratif hastalığın 
makalede kastettiği; kardiovasküler hastalıklar, tip 2 
diyabet ve kanser olduğu düşünülürse; zeytinyağındaki 
fenol bileşiklerinin antioksidan, antienflamatuar immun 
sistemi düzenleyici özellikleri nedeniyle ne kadar önemli 
olduğu ortadadır. [8]

Bütün  bu sihrin tek şartı,  iyi kaliteli bir zeytinyağı olması.

İyi kaliteli bir zeytinyağın 2 temel şartı vardır; 

1.si dalından koparılan zeytinlerin, 1 gün içinde yağının  
çıkartılması, 

2.si soğuk sıkım yani 25 °c su ile yağ çıkarma işleminin 
yapılması. 

Bu iki şartı yerine getirmezseniz, fenollerden zengin 
mucizevi sıvıya ulaşamazsınız. 

Altı  kuşaktan beri aynı köyde yaşayan bir aileyiz. Etrafımız 
zeytin ağaçları ile çevrili. Çocukluğumdan beri her sabah 
uyandığımda, zeytin ağaçlarının göle kadar uzandığı, 
doğudan vuran güneş ile gümüş rengi olan gölün 
arkasında, karşıda büyük yemyeşil dağların bulunduğu, 
tek bakışta zeytinlikler, göl ve dağların göründüğü sihirli 
bir dünyayı seyrederdim.

TABLO – Natural ve rafine zeytin yağı karşılaştırılması [1]

zeytinyağı Kimyası  

Naturel ve rafine zeytin Yağlarının Gliserit olmayan bileşenleri (ppm)
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Babamın dedesinin “bu zeytin ağacını böyle gördüm, 
böyle bırakıyorum 94 yaşındayım” dediği zeytin ağacının 
dibinde, babam da oğluma “ 80 yaşındayım bu ağacı böyle 
gördüm, böyle bırakıyorum.” deyişinin masalsı güzelliğin 
ardındaki gerçek,  zeytin ağacının çok uzun ömürlü oluşu 
gerçeğiydi.

Dağ eteğindeki köyümüzde göle kadar uzanan zeytin 
denizinin her yıl bütün dallarına, insanlar tarafından  tek 
tek dokunulduğunu  düşünmek  bile  yaşamın hayret 
verici zor bir yönüydü.

Zeytinin içinde başladı yaşamım ve hiçbir evresinde 
buralardan uzak kalamadım.

Çocukluğumdan beri yaşantıma zeytinyağından  
yansıyanlar ;  Büyük küpler…  Her zeytinlikte ağaç 
kovuklarına saklanan, mısır koçanından yapılmış tıpası 
ile zeytinyağı şişeleri…  İki taşın arasında yakılan ateşle, 
kocaman tavada yapılan kızartmalar. İnsanın genzini 
yakan bi tadı vardı… Babaannemin sürdüğü salçalı 
ekmeğin üzerine dökünce yerdik zeytinyağını. Ekmek 
banıp yiyemezdik, biraz acıydı, genzini yakardı. Büyükler  
“mübarek zeytinyağı ağır oluyor” derlerdi. Bazen acı tadını 
değiştirmek için çiçek yağı katarlardı. Daha çok yayık 
tereyağları  yerdik kahvaltıda.

Bu köyden ve çocukluğumdan sadece 50 km 
uzaklaşabildim. Bursa’da okul ve çalışma hayatı. Babam 
her yıl bize yağ verirdi. Eşim tadını kötü bulurdu. O 
yağları birilerine verip, marketten  sızma zeytinyağı  alır, 
babamdan gizli onu kullanırdık. Babam bize geldiğinde, 
salatadan yağın tadına bakıp “size çok güzel yağ denk 
gelmiş , bizimkiler böyle değil”  derdi.

Yıllar sonra kendim, yağları yaptırmaya başladığımda 
şunun farkına vardım; O aldığım yağların rengi, tadı güzeldi 
ama ruhu yoktu. İster istemez arz talep doğrultusunda, 
kar amacı ile bazı değişiklikler yapıldığını düşündüm.

Yıllar boyu zeytinyağının acı oluşunun nedenleri nelerdi?  
Mübarek zeytinyağı neden acı oluyordu?

Zeytin zamanı çok telaşlı olurdu. Dibe düşmüş ,günlerce 
toprakta kalmış çürük zeytinleri toplarlar, elenen 
ince zeytinleri de bunların üzerine dökerler  “yağlık 
biriktiriyoruz” derler. Bir köşede bir kupa zeytin durur. 
Beyaz beyaz küflenir. Ara sıra kızıştı deyip küreklerle 
aktarırlar. Bir gün yağmur yağar, o gün zeytini toplamaya 
gidemezler. Bu zeytinleri yağhaneye götürürler. İşte acı 
yağın hikayesi  ve bu yağları çiçek yağı ile karıştırmadan 
kimse yiyemezdi. Zeytinyağı değersizdi. Hatırlayın o 
yıllarda margarin sana yağı , tenekelerde  vita  yağı vardı. 

•	 26 yıl önce Rio de Janeiro’da bir marketten İtalyanların 
küçük bir şişe zeytinyağını aldım. Zeytin yağı acı bile 
olsa özleyince … Korkunç bir tattı. Damağımda sanki 
zeytin dalları sallanıyordu. Zeytinlerin acısının kokusu 
vardı ama tadı enfesti. Bizim yağlar niye böyle değildi?  
Böyle olmalıydı. Okyanusun beyaz köpüklerini 
seyredip Copacabana’nın siyah beyaz dalgalı mozaik 
kaldırımlarında yürürken bunu çok düşündüm.

Sonra yine yaşam mücadelesi ...  47 yaşımda, her yıl 
zeytinlerden sıradan kendi ihtiyacımız kadar toplayıp 
direk  köyümüzde açılan bir yağhanede  yağ çıkartıp, 
onu tüketmeye başladık. Yeşil bir yağ oluyordu. Şartların 
biri gerçekleşmişti. Taze dalından zeytinden hemen 
çıkartılmış ekmek banmaya doyamayacağım bir yağ. Çok 
mutluydum.  Sorun çözülmüştü. Zeytinyağı nefisti. 
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Sonra yıllar biraz daha geçti… 55 yaşımda emekli 

olmuştum. Babam 80 yaşındaydı, zeytinlikler ortada 

kalmıştı. Zihnim de rahattı. Daha çok okudum ve soğuk 

sıkım yani zeytinyağı çıkartılırken soğuk su (25°C) 

kullanılması gerektiğini ve fenolleri okudum. Bizim köyde 

böyle bir teknolojiye sahip yağhane yoktu. Aradım, bize 

yakın bir köyde son derece yeni, modern tesis kurmuşlar. 

Gidip gezdim. Konuştum, anlattım. Her gün 5 çeşide ayrılan 

zeytin 1.,2.,3. boyu buraya ulaştırıp, bazen ben de başında 

durup,  gece saat23 te olsa soğuk sıkım yaptırdım. Hatta 

20°C’de yağ çıkarttırdım. Özgül ağırlığı çok yoğun olan 

zor akan bir yağ çıkıyordu. Tadına bakmak keyif vericiydi. 

Buradaki teknoloji isteyene sıcak (48°C), isteyene soğuk 

(25°C)’de yağ çıkarttıracak özelliğe sahipti. Yağhanede 

çalışanlar; sadece ben ve restaurantı  için yağ temin 

eden birisinin soğuk sıkım istediğini söylediler. Nedeni de 

; sıcak sıkımda  3 kg zeytinden 1 kg zeytin yağı, soğuk 

sıkımda  4,5-5 kg zeytinden 1 kg zeytinyağı çıkmasıymış.  

Sıcak sıkımda 60°C kadar çıkıyorlarmış. Isı sayesinde 

yağın akışkanlığı artıp daha fazla yağ çıkıyormuş. Az yağ 
çıkması kimsenin işine gelmiyormuş. Ama fenoller; içinde 
sihir yaratan birçok madde o ısıda yok olup gidiyor. Ayrıca 
sıcak ile elde edilen yağ ile soğuk su ile elde edilen yağ 
arasında herkesin hemen anlayacağı bir tat farkı var. 

Yağhanede gördüğüm kadarıyla yine dip zeytinden yağ 
çıkartılıyor. Hatta bu zeytinlerin posasından Eskişehir’deki 
bir fabrika tekrar yağ çıkartıyormuş. 

Zeytinyağının bir özelliği de buz dolabında donması. 
Çiçek yağı donmuyor. Bu bir ayraç olarak kullanıldı. Ancak 
çok ucuz olan pamuk yağının da donduğunu duydum.

 Yani özetle ; günümüzde kar amaçlı gözü dönmüş bir 
dünyada parayı verseniz , bile bu zeytinyağının gerçeğine 
ulaşamayabilirsiniz. Tıpkı benim geriye dönük merakla 
aldığım ünlü bir firmanın yağlarında rengi bulup ruhu 
bulamadığım gibi, acabalar ve burukluklar  yaşayabilirsiniz.
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ÖzEl HEKİmlİK ÇalIŞTaYINdaN
aKIlda KalaNlar dr. ali Tufan SoYdaN

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından 
düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm 
Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul 
Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çalıştaya yoğun bir katılım gerçekleşti ve  İstanbul’da 
çalışan hekimlerin yanısıra; İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, 
Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Samsun Tabip Odaları, 
Tük Dişhekimleri Birliği, İstanbul Dişhekimleri Odası 
ve DİSK temsilcileri de katıldı. Odamızı, özel hekimlik 
komisyonu başkanı Dr. Ergun Çil ve yönetim kurulu üyesi 
Dr. Ali Tufan Soydan temsil etti.

Çalıştay TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Hasan Oğan’ın 
yaptığı açılış konuşmasının ardından Türk Tabipleri Birliği 
Başkanı Dr. Raşit Tükel’in konuşması ile devam etti.

Çalıştayda; Neoliberal Politikalar Işığında Sağlıkta 
Dönüşüm, Muayenehanelerin Sorunları ve Geleceği, Özel 
Sağlık Sektöründe Hekim Sorunları, Hekimlikte Reklam 
ve Tanıtım, Kişisel Sağlık Verileri ve Özel Hekimlik, Birden 
Fazla İlde Çalışma konuları değerlendirildi.

Değerlendirilen konular ile ilgili yapılan konuşmalar ve 
alınan kararlar ile ilgili bir kitapçık hazırlanmakta ve bu 
kitapçıkta, konuşulan konuların ayrıntıları yer alacak olsa 
da meslektaşlarımızın bilgilenmesi ve yol göstermesi 
açısından önemli birkaç konuya değinmek istedim

Özel Sağlık Sektöründe Hekim Sorunları: Bilindiği üzere 
ülkemiz sağlık hizmetlerinde özel girişimlerin rolü hızla 
artmaktadır. Bugün tüm sağlık hizmetlerinin yaklaşık 
%25’i  özel girişimler tarafından verilmektedir. Şehir 
hastanelerinin işler hale gelmesi ile birlikte bu oran daha da 
artacaktır çünkü şehir hastanelerinde bazı klinikler ihale ile 
özel teşebbüslere devredilmektedir. Bu durum, hekimlerin 
giderek daha yoğun olarak işçi statüsünde çalışmasını 
gerektirecektir.  İşçi statüsünde çalışan hekimlerin en 
büyük sorunu ise özel teşebbüslerle yapılan sözleşmelerle 
ilgili olacaktır. Bu bakımdan gerek özel hastanede çalışan 
ve gerekse de şehir hastanelerinde hizmet alımı yöntemi 
ile çalışan hekimlerin sözleşmelerini düzenlemek ihtiyacı 

doğacaktır. Sözleşmelerin doğru ve hekim lehine olacak 
şekilde yapılması, gerekirse toplu sözleşme hakkının 
doğması için bir tür sağlık sendikası veya özelinde “hekim 
sendikası” olarak niteleyebileceğimiz oluşumlar karşımıza 
çıkacaktır. Giderek daha fazla olgunlaşan sendikal oluşum 
fikrinin yakın gelecekte karşımıza çıkabileceğini ve bu 
konuda hekim arkadaşlarımızın bilgi sahibi olmasını 
gerektiğini düşünüyorum

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması: Daha önce Danıştay 
tarafından iptal edilen hükümlerin hükümet yetkilileri 
tarafından tekrar yasalaştırılması söz konusudur. TTB 
kişisel verilerin korunması ve ticari pazarlık konusu 
edilmemesi konusunda ısrarcıdır. Önümüze konulacak 
yeni yasal düzenlemeler olsa da hastalarımızın kişisel 
verilerinin korunması konusundaki ısrar ve kararlılığımız 
devam edecektir.

Çalıştayda tartışılan bir diğer konu ise  ‘Birden Fazla İlde 
Çalışma’ ile ilgilidir. Gerek özel hastanelerin dayatması 
gerekse de gönüllü olarak hekim arkadaşlarımızın birden 
fazla ilde çalıştırılması veya çalışması konusunda yeni 
bir yasal düzenleme gerektiği yönünde fikir birliğine 
varılmıştır. TTB’nin genel anlamda birden fazla ilde çalıma 
konusunda tavrı açık ve nettir. Bunlar,  kamusal yarar 
sağlanması, eğitim amaçlı yapılan çalışmalar ve ihtiyaç 
halleridir. Bu çalışma şekilleri dışında birden fazla ilde 
çalışma konusu gelecekte tamamen kısıtlanacak gibi 
görünmektedir.

‘Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması’ konusu ise bir başka 
gündem maddesiydi. Mevcut durum itibarı ile kişisel sağlık 
verilerinin sisteme aktarılması mümkün görünmemektedir. 
Danıştay tarafından iptal edilen yönetmelik maddelerinin 
ise tekrar düzenlenerek hükümet yetkililerince yasalaşması 
beklenmektedir. Önümüze getirilecek yeni düzenlemeler 
ile de mücadeleye devam edilecektir. Kişisel sağlık verileri, 
kişilerin özel hayat verileridir ve Anayasal güvence 
altındadır. Bu veriler ticari bir amaçla kullanılmamalıdır.

Son dönemlerde sosyal medya iletişim ağının güçlenmesi 
sağlık sektöründe de kendisini göstermektedir. ‘Hekimlikte 
Reklam ve Tanıtım’ özellikle sosyal medya paylaşımlarının 
hekimlik etik ve değerlerini yıprattığı ve sağlık sistemini 
ticari bir metaya dönüştürdüğü konusunda hemfikir 
olunmuştur. İstanbul Tabip Odası, özel hekimlik 
komisyonuna bağlı bir sekreterya oluşturulmuş olduğu 
gözlenmektedir. Sekreteryanın sosyal medya paylaşımları 
ile ilgili takipçi olacağı ve gerek sağlık kurumları gerekse 
de özel hekimlik uygulamaları açısından denetleyeceği 
bir görev üstleneceği anlaşılmaktadır. Zaman içinde bu 
tür oluşumların diğer tabip odalarınca da oluşturulacağı 
düşünülmektedir..
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ
SERBEST BIRAKILMALIDIR 

Biz hekimiz.

Yaşam hakkı önceliğimizdir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin on bir üyesinin

ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken açıklamaları nedeni ile

gözaltına alınmaları demokrasiye, hukuka ve Anayasamızın 25. ve 26.

maddelerinde yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü kavramına aykırıdır.

Meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

BURSA TABİP ODASI
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Adana Tabip Odası
Adıyaman Tabip Odası
Ağrı Tabip Odası
Ankara Tabip Odası
Aydın Tabip Odası
Balıkesir Tabip Odası
Bartın Tabip Odası
Batman Tabip Odası
Bitlis Tabip Odası 
Bolu Tabip Odası 
Bursa Tabip Odası
Çanakkale Tabip Odası
Denizli Tabip Odası
Diyarbakır Tabip Odası
Edirne Tabip Odası
Eskişehir Tabip Odası
Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Hatay Tabip Odası
Isparta-Burdur Tabip Odası
İstanbul-Yalova Tabip Odası
İzmir Tabip Odası
Kırklareli Tabip Odası
Kocaeli Tabip Odası
Manisa Tabip Odası
Mardin Tabip Odası 
Mersin Tabip Odası
Muğla Tabip Odası
Muş Tabip Odası
Rize-Artvin Tabip Odası
Samsun Tabip Odası
Siirt Tabip Odası
Şırnak Tabip Odası
Trabzon Tabip Odası
Uşak Tabip Odası
Van-Hakkari Tabip Odası

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ
SERBEST BIRAKILMALIDIR 

Biz hekimiz.

Yaşam hakkı önceliğimizdir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin on bir üyesinin

ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken açıklamaları nedeni ile

gözaltına alınmaları demokrasiye, hukuka ve Anayasamızın 25. ve 26.

maddelerinde yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü kavramına aykırıdır.

Meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

BURSA TABİP ODASI
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TTB HABERLER

www.hekimcebakis.org

Özel Ege Şehir Hastanesi’nde kendisine muayene olmak 
isteyen kişi tarafından silahla yaralanan Prof. Dr. Erhan 
Sesli’ye yönelik saldırı, 11 Eylül 2017 tarihinde düzenle-
nen basın açıklamasıyla protesto edildi. Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası (SES) İzmir Şubesi tarafından Özel Ege Şehir Hasta-
nesi önünde düzenlenen basın açıklamasına TTB Merkez 
Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz ve SES İzmir Şubesi Eş 
Başkanı Dr. Fatih Sürenkök katıldılar.

13.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hak-
kında Yönetmelik”, sağlık amacıyla yurtdışından ülkemize 
geçici bir süreliğine gelen yabancılar ile Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden 
gerçek kişilere her türlü sağlık hizmeti sunabilmek için 

Sağlık Bakanlığından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alınmış 
olmasını zorunlu tutmaktadır.

Yurtdışından gelen hastaların ancak hastane tipi sağlık 
kuruluşlarından hizmet almasını sağlamayı amaçlayan bu 
düzenleme, sağlık turizmi bağlamında sunulacak sağlık 
hizmetlerini geliştiren bir niteliğe sahip olmadığı gibi dip-
loma ile verilen yasal yetkinin yönetmelikle kısıtlanmasına 
da yol açtığından Yönetmeliğin yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından Danış-
tay’da dava açılmıştır.

Yönetmelik ile dava dilekçesine www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Olağanüstü 
Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile ihraç 
edilen hekimlerden ana dal uzmanlığının yanı sıra yan dal 
uzmanlığı bulunanların, yan dal kadrolarının sınırlı sayıda 
olması ve yan dal uzmanlarının özel sektöre geçişlerini 
engelleyen düzenlemelerin bulunması dolayısıyla ikinci 
bir mağduriyet yaşadıklarına dikkat çeken bir açıklama 
yayımladı. 

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı, yan dal uzmanlarını ana dal-
da mesleklerini icra etmelerine izin vermeyerek işsiz bı-
rakan ya da kayıt dışı, ucuz iş gücü olarak çalışmak dışın-
da seçenek bırakmayan, aynı zamanda hastaların tedavi 
olma hakkını engelleyerek toplum sağlığına zarar veren 
bu uygulamayı derhal sonlandırmaya davet edildi.

Konu ile ilgili TTB açıklamasına www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

SağlIKTa ŞİddETE 
İzmİr’dE proTESTo

12 Eylül 2017

YaN dal uzmaNlarI
aNa dalda 

HEKİmlİK YapaBİlmElİdİr!
19 Eylül 2017

SağlIK Turİzmİ 
YÖNETmElİğİNİN 

İpTalİ İSTENdİ
14 Eylül 2017
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 2017 yılı Temmuz-Ağustos aylarında hatalı tıbbi uygula-
ma poliçe süresi dolan özellikle 3. ve 4. risk grubunda yer 
alan hekimler, sigorta poliçesini yeniletmek için sigorta 
şirketlerine gittiklerinde, ya sistem kapalı cevabını almış-
lar ya da bu sigorta poliçesin yanında ilave olarak kaza 
sigortası da satın almaya zorlanmışlardır. Halen sorunun 
devam ettiği yönünde Birliğimize başvurular gelmektedir.

Birliğimize ve tabip odalarımıza gelen başvurular üzerine, 
sorun ve çözüm talebimiz geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlı-
ğına, Hazine Müsteşarlığına ve Türkiye Sigorta Birliğine 
yazılı olarak aktarılmıştır. Hazine Müsteşarlığı ve Sağlık 
Bakanlığından tarafımıza sorunun nedenleri ve çözümü 
konusunda bugüne kadar herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Bu nedenle konuya ilişkin taleplerimiz ve önerilerimiz, 
Sağlık Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Baş-
bakan Yardımcısına iletilmiştir. Toplum zararına kaynak 
kullanımı ve sağlık sistemine verdiği hasarı dikkate alarak 
bu sistemin değiştirilmesi için, yasama düzeyi dahil ge-
rekli hazırlıkların ivedilikle başlatılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili TTB görüşüne www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), aile 
hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşa-
nanlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. 30 Eylül 2017 Cu-

martesi günü TTB’de gerçekleştirilen basın toplantısına 
TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Yaşar 
Ulutaş, 

AHK Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, AHK Sekreteri Dr. Filiz Ünal 
ile AHK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Nuri Sefa Yüksel, Dr. 
Recep Koç, Dr. Mehmet Akarca, Dr. Doğan Eroğulları ve Dr. 
Selahattin Oğuz katıldılar.

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

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada, 
2016 yılı Birlikte Kullanım Yönetmeliği’nde de yürütmeyi 
durdurma kararı verdi.

İlk olarak 2011 yılında uygulamaya konulan “Sağlık Bakan-
lığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversi-
telere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği”ne 
ilişkin düzenleme, TTB tarafından açıklan davalar sonucu 
birçok kez iptal edildi ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ip-
tal kararlarına karşın yeniden düzenlendi.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin 2011 yılından bu yana 
gelişen hukuki süreci ve 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İş-
birliği Yönetmeliği’nin iptaline ilişkin ayrıntıları içeren TTB 
Merkez Konseyi açıklaması aşağıdadır:

Konu ile ilgili TTB açıklamasına www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖzEl zoruNlu malİ 
SorumluluK 

SİGorTa SİSTEmİ 
KaldIrIlmalIdIr!

21 Eylül 2017

KullaNIm VE İŞBİrlİğİ 
YÖNETmElİğİ’NİN 

YÜrÜTmESİ durduruldu
04 Ekim 2017

TTB aİlE HEKİmlİğİ 
Kolu`NdaN aÇIKlama: 

aİlE HEKİmlİğİNdE
SoruNlar arTIYor

01 Ekim 2017
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), bilirkişilik temel eğitimi vermek 
üzere Adalet Bakanlığı’ndan eğitim izni almış olup hazırlık 
çalışmalarını yürütmektedir.

Bilindiği gibi adalet hizmetlerinin adil ve objektif olarak 
verilebilmesinde bilirkişilik hizmetleri özel bir öneme sa-
hiptir. TTB,  özel olarak tıp ve sağlık alanındaki bilirkişilik 
hizmetlerinin bilimsel kanıtlara dayalı ve objektif olarak 
verilebilmesinin öneminin farkındadır. Bu nedenle konu-
ya yalnızca bir eğitim süreci olarak bakmamakta; sürecin 
adalet hizmetlerine yapacağı katkıyı gözeterek özel bir ilgi 
göstermekte ve içinde yer almaktadır.     

Hatırlanacağı gibi öteden beri yer aldığımız çalışma sü-
recini ve görüşlerimizi daha önceki aşamalarda internet 
sayfamızdan paylaşmıştık. Özetle;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından 
29 Mart 2016 günü Birliği’mize Bilirkişilik Kanun Tasarısı 
gönderilmiş, Odalarımız ve Tıpta Uzmanlık Dernekleri ta-
rafından iletilen görüşler ışığında Adalet Komisyonu gö-
rüşmeleri sırasında TTB temsilcisi tarafından komisyon 
üyelerine yaklaşımlarımız aktarılmıştır.

Konu ile ilgili TTB görüşüne www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kamu görevinden ihraç edilen 
tıpta uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimlerine de-
vam etmelerinin önünde hukuki bir engel bulunmadığı-
nı bildirdi. Uzmanlık eğitimine son verilmesini gerektiren 

nedenler 1219 Sayılı Yasa uyarınca çıkarılan Tıpta ve Diş-
hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yer alıyor 
ve buradaki nedenler dışında hekimlerin asistanlıkla ilişki-
lerinin kesilmesi haksız ve hukuka aykırı olarak değerlen-
diriliyor.

Konu ile ilgili TTB görüşüne www.ttb.org.tr OHAL/KHK 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na bağlı ku-
rum ve kuruluşlarda çalıştırılmak üzere atanacak hekimler 
yönünden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ya-
pılmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu açıkladı. 
TTB tarafından yeni oluşturulan OHAL/KHK portalında yer 
alan açıklamada, 2016 yılından bu yana hekim atamala-
rında, özellikle devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki 
atamalarda güvenlik ve arşiv araştırması dolayısıyla uzun 
süreli gecikmeler yaşandığı hatırlatılarak, Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı kurum ve kuruluşlar için bu araştırmayı haklı 
kılacak bir neden bulunmadığı belirtildi.

Ayrıntılara www.ttb.org.tr OHAL/KHK bağlantısından 
ulaşabilirsiniz.

Şehir hastanelerinde sözleşme kapsamındaki tüm hiz-
metlerin denetimlerinin de şirketlere ihale edilmesini sağ-
layan Yönetmelik hükmünün yürütmesi durduruldu.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığınca Kamu 
Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 
Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin iptali 
istemiyle dava açılmıştı. Davada Danıştay 13. Daire Baş-
kanlığı tarafından yürütmenin durdurulması talebi redde-
dilmişti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daire-
leri Kurulu Yönetmeliğin 58. Maddesinde yer alan “veya 
denetletir” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar 
verdi.

TTB BİlİrKİŞİlİK
TEmEl EğİTİmİ

05 Ekim 2017

GÜVENlİK SoruŞTurmaSI 
BEKlEYEN 

HEKİmlErİN HaKlarI VE 
HuKuKİ daYaNaKlarI

07 Ekim 2017

ŞEHİr HaSTaNElErİNİN 
dENETİmİNİ ÖzEllEŞTİrEN 
YÖNETmElİK HÜKmÜNÜN 
YÜrÜTmESİ durduruldu

09 Ekim 2017

İHraÇ EdİlEN TIpTa 
uzmaNlIK ÖğrENCİlErİ 
uzmaNlIK EğİTİmlErİNE 

dEVam EdEBİlmElİdİr
07 Ekim 2017
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi için 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan 
kadro ilanının akademik atama ilkelerine uygun olmadığı 
değerlendirmesinde bulundu. TTB Merkez Konseyi, ko-
nuyla ilgili olarak 13 Ekim 2017 tarihinde Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) Başkanlığı’na ve Uludağ Üniversitesi Rek-
törlüğü’ne yazı gönderdi.

TTB Merkez Konseyi tarafından YÖK ile Uludağ 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen yazıya 
www.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TTB Merkez Konseyi, 13 Ekim 2017 tarihinde sosyal med-
ya üzerinden duyurulan “vajinal sülük uygulaması kursu”-
nun  tıp camiasında büyük bir kaygıyla karşılandığını bil-
dirdi. TTB’den yapılan açıklamada kadın sağlığının tehdit 
altında olduğu uyarısında bulunuldu.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklamasına  www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci Sağlık İş Sendi-
kası (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederas-
yonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), 19 Ekim’de sona erecek olan Olağanüstü Hal 
(OHAL) uygulamasının beşinci kez uzatılmak üzere Milli 
Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiye kararı ile TBMM Genel 
Kurulu’na gönderilmesine tepki gösterdi.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den yapılan ortak açıklama-
da, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardın-
dan yasada tanımlanan gerekli koşullar olmaksızın ilan 
edilen OHAL’in, AKP’nin oluşturmak istediği yeni rejimin 

inşasının adım adım gerçekleştirilmesi için süreklileştiril-
meye çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada, OHAL’in gerici, 
mezhepçi, kadın ve emek düşmanı, tek adamın toplumun 
tamamının kaderini belirlemesi üzerine kurulu bu yeni re-
jimin inşasına karşı çıkan tüm muhalif kesimlerin tasfiyesi 
için sürdürülmek istendiği belirtilerek, “Keyfi, hukuksuz, 
anti-demokratik uygulamaların hayata geçirilmesinde ge-
rekçe olarak gösterilen OHAL kaldırılmalı; demokrasinin, 
barışın ve emekten yana politikaların tesisi için gerekli dü-
zenlemeler acilen hayata geçirilmelidir” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, kişilerin has-
talıkları, tedavi süreçleri ya da yöntemleriyle ilgili olarak 
kamuoyuna yapılan açıklamaların, tedavi eden hekimler 
tarafından yapılıyor olsa dahi, hastanın veya ailesinin ona-
yı olmaması durumunda etik bir sorun olarak değerlendi-
rildiğine dikkat çekti. TTB’den yapılan açıklamada, hasta 
mahremiyetinin esas olduğu bu durumlara ilişkin duyarlı 
davranılması çağrısında bulunuldu.

uludağ ÜNİVErSİTESİ
TIp FaKÜlTESİ 

aKadEmİK Kadro İlaNI 
aTama İlKElErİNE aYKIrIdIr

13 Ekim 2017

HaSTalarIN TEdaVİ 
SÜrEÇlErİNE İlİŞKİN 

oNam alINmadaN 
YapIlaN aÇIKlamalar VE 

paYlaŞImlar
HaSTa HaKlarI VE ETİK 

Kurallar aÇISINdaN 
SaKINCalIdIr

21 Ekim 2017

KadIN SağlIğI
TEHdİT alTINda!

16 Ekim 2017

TTB, dİSK, KESK, TmmoB: 
oHal dEğİl,

ÖzGÜrlÜK VE dEmoKraSİ 
İSTİYoruz

18 Ekim 2017
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesin-
de çocuk sağlığı ve hastalıkları 
asistanı olarak çalışan  Dr. Ece 
Ceyda Güdemek’i  29 Ekim 
2017 tarihinde kaybettik. İn-
sanlara umut olmayı seçmiş 
bir hekimi dünyaya, hayata 
güvenle bakmasının beklendi-
ği bir döneminde kaybetmek 
hepimizi derinden yaralamıştır. 
Ailesine, yakınlarına, iş arka-
daşlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz. 

İnsan yaşamının sorumluluğunu üstlendiğimiz ve onurla 
sürdürdüğümüz meslek hayatımızda düzelmeyen yoğun 
ve yorucu çalışma koşulları, uzun süren çalışma saatle-
ri, mesleğimizi uygularken yaşadığımız duygusal fiziksel 
yüklenmenin getirdiği yıpranma, yetmezmiş gibi şiddete 
uğrama riskimiz, değersizleştirilen emeğimiz ve mesleki 
kimliğimiz, güvencesizlikle yaratılan geleceksizlik… 

Başta Saglik Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, gence-
cik bir meslektaşımızın hayatını sonlandırmaya götüren 
koşullara ilgisiz kalmamaya davet ediyoruz. 

Artık Yeter! Gerekli adımlar atılsın, bir daha bu acılar 
yaşanmasın...

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 20 Ey-
lül 2017 tarihinde açıklanacağını duyurduğu 2017 Sonba-
har Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları, üze-
rinden yaklaşık iki ay geçmesine karşın hâlâ açıklanmadı. 
Gecikme dolayısıyla hak kaybı ve mağduriyet yaşayan 
hekimler Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yoğun şikâyet baş-
vurusunda bulunuyor. ÖSYM ise sonuçların iptal kararı ve-
rilen 2 soruyla ilgili olarak açılan davalarda mahkemenin 
karar vermesinden sonra açıklanacağını belirtiyor.

Şikâyet başvurularında, sınava giren binlerce hekimin eli 
kolu bağlı bir şekilde, belirsizlik ortamında beklediği, gün 
geçtikçe yıprandığı belirtiliyor. Süreç hakkında sağlıklı bilgi 
akışı olmaması dolayısıyla hekimlerin önünü göremedi-
ği, her TUS’ta benzer sorunların yaşandığı, zorlu bir sınav 
sürecinin ardından gelen bu belirsizliğin hekimlerin mağ-
duriyetlerini artırdığı gelen şikâyetler arasında. Hekimlerin 
adeta ticari kurumların eline terk edildikleri, hatalı olduğu 
kesin olmayan, hatta soru kitapçıkları incelendiğinde bir-
çoğunun hatalı olmadığı sonradan anlaşılan sorularla ilgili 
olarak açılan davalar yüzünden hekimlerin aylarının heba 
edildiği vurgulanıyor.

Gezi Direnişi’nde yaralı vatandaşlara acil sağlık yardımı 
yapıldığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul Tabip 

Odası (2012-2014 dönemi) Yönetim Kurulu ve Onur Kuru-
lu’nun görevden alınması talebiyle açmış olduğu davanın 
karar duruşması 14 Kasım 2017 Salı günü 10.25’de Çağ-
layan Adliyesi 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. 
Mahkeme heyeti üç buçuk yıldır süren davayı red kararı 
vererek sonlandırdı. 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başvurusu üzerine, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddet olaylarının iş kazası olarak kaydedilmesi gerektiğini 
bildirdi. Bakanlık tarafından yazılan yazıda, şiddet olayının 
Beyaz Kod bildirimi yapılmış olsa dahi iş kazası olarak kay-
dedilmesi gerektiğini vurgulandı.

Bu aCIlar arTIK 
YaŞaNmaSIN... 

HEKİmlErİN ÇalIŞma 
KoŞullarI 

aCİlEN dÜzElTİlmElİdİr!     
30 Ekim 2017

HEKİmlEr KazaNdI 
SağlIK BaKaNlIğI 

KaYBETTİ!
14 Kasım 2017

SağlIK ÇalIŞaNlarINa 
YÖNElİK 

ŞİddET olaYlarI İŞ KazaSI 
olaraK BİldİrİlmElİdİr

21 Kasım 2017

TuS SoNuÇlarININ 
aÇIKlaNmaSININ 

GECİKmESİNE
HEKİmlErdEN TEpKİ

02 Kasım 2017
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TTB Merkez Konseyi, kısa süre önce Sağlık Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı gönde-
rerek, sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında ve işin yü-
rütümü sırasında uğradıkları şiddet olaylarının iş kazası 
olarak bildirilmesi gerektiğine dikkat çekmiş ve Bakanlığı 
bu konudaki görev ve sorumluluklarını üstlenmeye çağır-
mıştı.

Söz konusu yazı üzerine inceleme yapan Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
ilgili maddelerindeki iş kazası bildirimlerine ilişkin dü-
zenlemeler doğrultusunda, şiddet olaylarının da iş kazası 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini 16 Kasım 2017 tarihli 
yazıyla TTB’ye bildirdi.

Sağlık Bakanlığına yaptığımız başvurunun Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının değerlendirmeleri de göze-
tilerek yeniden ele alınması ve bütün birimlerin bu yönde 
bilgilendirilmesinin sağlanması için TTB tarafından yeni 
bir talep yazısı da gönderilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği 
(TPD), gösterime yeni giren “Yol ayrımı” filminde psikiyat-
ri kliniğinde geçen sahnedeki diyaloglar ve şiddet içeren 
olaylara ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, senaryo 
gereği bile olsa hekime şiddetin haklı gösterilemeyeceği-
ne dikkat çekildi.

Hastaların bilgilerinin kendilerine dahi sorulmadan Sağlık 
Bakanlığı tarafından toplanması, kaydedilmesi ve payla-
şılmasıyla ilgili yönetmelik değişikliği bugün yayımlandı. 
Bu değişiklikle, Danıştay Kararı ile tamamının yürütmesi 
durdurulmuş olan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve 
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bir kısım maddeleri 
değiştirilmiştir.

Bu yönüyle, 24 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanan yönetmelik değişikliği, hukuken artık yürürlükte ol-
mayan bir yönetmelikte bir takım düzenlemeler yapması 
bakımından üzerinde hukuki bir tartışma yürütülecek dü-

zeyde dikkat çekicidir..

Diğer yandan, yapılan değişiklikler, büyük ölçüde kullanı-
lan kavramların kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzu-
atla uyumlaştırılmasına yöneliktir.

Yönetmelikte mevcut olan komisyon, bilgi güvenliği yetki-
lisi, siber olaylara müdahale ekibi gibi birimler kaldırılmış; 
şikayetlerin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından 
değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Değişiklikler arasındaki en olumlu düzenleme, sağlık veri-
lerinin işlenmesinde kanunun emredici kurallarına uyul-
ması gereğine ayrıca işaret edilmiş olmasıdır. Böylece, 
sağlık hizmet sunucularının, Sağlık Bakanlığının ve bütün 
tarafların, verileri işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu’nun 4. maddesindeki ilkelere uyması zo-
runluluğu yönetmelikte de vurgulanmıştır. Bu bağlamda, 
verilerin işlenmesinde özellikle “İşlendikleri amaçla bağ-
lantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ölçütüne uygun davranılma-
sı, bütün verilerin gönderilmesinin istenmesi yerine, top-
lanacak verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 
belirlenmesi gerekmektedir.

Önemli bir ayrıntı olarak, bu değişiklikte, verinin sahibi 
olan kişinin bu veriyi “yönetmesi” yerine “görüntülemesi”, 
verilerini “silebilmesi” yerine de yanlış bilgiler varsa onların 
silinmesini isteyebilmesi şeklinde yetki daraltmasına gidil-
miştir.

Bir bütün olarak bakıldığında, 6698 sayılı Yasa’daki sağlık 
ve cinsel hayata ilişkin verilerin kişinin rızası olmaksızın 
çerçevesi çok geniş olarak belirtilen nedenlerle işlenebil-
mesine olanak sağlayan düzenlemenin, aynı Kanunun 4. 
maddesindeki ilkeler bağlamında değerlendirilerek sınır 
çizmesi beklenirken böyle bir yaklaşımdan çok uzak oldu-
ğu görülmektedir.

Fİlm İCaBI BİlE olSa 
HEKİmE ŞİddET HaKlI 

GÖSTErİlEmEz!
24 Kasım 2017

KİŞİSEl SağlIK VErİlErİ 
YÖNETmElİğİNdE

KozmETİK dÜzElTmE
24 Kasım 2017
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Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gündeme ge-
tirilen Şehir Hastaneleri projesi İstanbul Tabip Odası’nca 
düzenlenen bölge toplantılarıyla tartışılmaya devam edi-
yor. Maltepe’nin ardından bir diğer toplantı Şişli’de ger-
çekleştirildi. 23 Kasım 2017, Perşembe günü 19.30’da Şişli 
Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılan 
toplantıya çok sayıda hekim ve vatandaş katıldı.

Toplantıyı Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mu-
zaffer Başak yönetirken, konuşmacı TTB Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Tükel oldu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Sel-
çuk Erez, TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, 
DİSK Başkanı Kani Beko ve DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu da katılımcılar arasındaydı.

Toplantı ile ilgili bilgiye www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Bir “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslar arası Müca-
dele Günü”ne daha yüreğimizde eril şiddetle kaybettiği-
miz kadınların acısı, öfkemiz, gözyaşlarımız, ama müca-
dele kararlığımızla giriyoruz.

Bu yıl kadına yönelik şiddet artarak sürüyor. 2017 yılının ilk 
on ayında öldürülen kadın sayısı 2016’da öldürülen kadın 
sayısından %10 daha artarak en az 339 oldu. Kadınlar, şid-
detsiz bir hayat kurmaya çalışırken, kendi hayatları hak-
kında karar verirken erkekler tarafından öldürüldüler. En 
çok genç kadınlar öldürüldü. Kadınlar %40 oranında ateşli 
silahlarla öldürüldüler. Binlerce kadın ise erkeklerden da-
yak yedi, taciz edildi, onlarcası tecavüze uğradı.

Ama biz kadınlar yılmıyoruz; haklarımıza sahip çıkmaktan, 
haklarımızı kullanmaktan vaz geçmiyoruz. Erkek şiddetine 
hayır diyoruz. Birbirimizle dayanışmaya devam ediyoruz.

TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

Açıklama metninin tamamına  www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinden 
oluşan bir heyet 30 Kasım 2017 günü, Türkiye sağlık orta-
mında öne çıkan konuları görüşmek üzere Sağlık Bakanı 
Dr. Ahmet Demircan’ı Sağlık Bakanlığı’nda ziyaret etti.

TTB Heyetinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB 
Genel Sekreteri Uzm. Dr. Sezai Berber, Dr. Bülent Nazım 
Yılmaz ve Dr. Selma Güngör yer aldı. Görüşmede Sağlık 
Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Eyüp Gümüş eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye hekimlik ve sağlık ortamında yaşa-
nan sorunlar ele alındı. TTB Heyeti hekimleri, sağlık çalı-
şanlarını ve aldıkları sağlık hizmeti yönünden yurttaşları 
ilgilendiren çeşitli konulardaki görüş ve değerlendirmele-
rini  sözel olarak ve bir dosya şeklinde Bakanlığa sundu. 
Toplantıda, önümüzde dönemde karşılıklı görüş alışveri-
şinin sürmesi ve belirli konularda ortak çalışma yapılması 
yönünde fikir birliği oluştu.

Görüşmede ele alınan ve karşılıklı değerlendirmelerde 
bulunulan konulara www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

ŞEHİr HaSTaNElErİNİ 
TarTIŞmaYa 

dEVam EdİYoruz
24 Kasım 2017

TTB mErKEz KoNSEYİ 
SağlIK BaKaNI dEmİrCaN 

İlE GÖrÜŞTÜ       
30 Kasım 2017

SuSmuYoruz, 
mÜCadElEYE dEVam 

EdİYoruz!
25 Kasım 2017
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Manisa Tabip Odası’nın düzenlediği Şehir Hastaneleri 
paneli, 29 Kasım 2017 tarihinde Manisa’da gerçekleşti-
rildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Raşit Tükel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP 
Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer’in konuşmacı olarak 
katıldığı panelde Manisa Tabip Odası Büyük Kongre Dele-
gesi ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Derya Pekbayık 
yürütücülük yaptı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi 
Prof. Dr. Funda Obuz, SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Dr. Fatih 
Sürenkök, Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, çok 
sayıda hekim ve vatandaş katıldı. 

5440 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesinin 
yapılan ve sağlık personelinin takibi dışında doğan çocuk-
ların, doğum bildiriminin sözlü beyanla yapılacağı ve her 
sözlü beyanın aile hekimlerince doğruluğunun araştırıl-
ması zorunluluğuna Türk Tabipleri Birliği (TTB) itiraz etti.

TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Ka-
dın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından yapılan ortak 
açıklamada doğum bildirimlerinde beyanların doğruluğu-
nun araştırılmasının aile hekimlerinin görevi olmadığı be-
lirtildi.

Bu düzenlemeyle, aile hekimlerine gerek yasalarda belir-
tilmeyen gerekse sağlık uygulamalarıyla ilişkili olmayan 
bir görev tanımlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu-
nun hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisini de zedele-
yebilecek nitelikte olduğu ve düzenlemeden bir an önce 
vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın tam metnine www.ttb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son yıllarda siyasi iktidarın 
görünen desteğiyle de giderek yaygınlaşan “Geleneksel, 
Alternatif, Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları”nın (GATSU) 
toplum sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Söz 
konusu uygulamaların komplikasyonlara, yan etkilere, 
organ kayıplarına hatta ölümlere yol açtığına yönelik 
geri bildirimlerin yoğunlaşması üzerine TTB, hem bi-
limsel hem de topluma yönelik bilgiler üretmek, konuya 
ilişkin çalışmalar yapmak amacıyla “Sağlıkta Geleneksel, 
Alternatif, Tamamlayıcı Uygulamalar Çalışma Grubu”nu 
kurdu. 

TTB Merkez Konseyi, TTB Etik Kurulu ve TTB Halk Sağlığı 
Kolu temsilcilerinin de katılımıyla konuyla ilgili olarak dü-
zenlenen basın toplantısı 15 Aralık 2017 tarihinde TTB’de 
gerçekleştirildi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. 
Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bülent 
Nazım Yılmaz, TTB Etik Kurulu adına Prof. Dr. Gülriz Eriş-
gen ve Prof. Dr. İskender Sayek ile TTB Halk Sağlığı Kolu 
Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler katıldılar.

Basın açıklamasının tam metnine www.ttb.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

ŞEHİr HaSTaNElErİ 
maNİSa TaBİp odaSI’NCa 

dÜzENlENEN 
paNEldE ElE alINdI

30 Kasım 2017

doğum BİldİrİmİNdE BEYaN 
doğruluğuNuN 

araŞTIrIlmaSI aİlE 
HEKİmlErİNİN GÖrEVİ 

dEğİldİr!
 08 Aralık 2017

GElENEKSEl,
alTErNaTİF, TamamlaYICI

SağlIK uYGulamalarI 
Toplum SağlIğINI

TEHdİT EdİYor!
 15 Aralık 2017
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daNS dEğİl, HaYaTIN KENdİSİ: TaNGo
dr. Nilay TaNIK
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Biz hekimler, belki dünyanın en çileli mesleğini 
yaptığımız için, belki de sürekli sağlık sorunları olan 
kişilerle uğraşıyor olmanın getirdiği bir ruh haliyle 
hep bir başka şeye yöneliyoruz. Sadece Bursa’da 
müzikle, edebiyatla, gastronomiyle, sinemayla, sporla, 
heykeltıraşlıkla, resimle, fotoğrafla, geziyle, ve daha 
sayamadığımız bir çok etkinlikle uğraşan ve uğraştıkları 
konularda çok başarılı olana o kadar çok hekim var 
ki! Bir uğraşı olmayıp sadece okuyan, sinema izleyen, 
gezen ve yemek yiyen bir çok arkadaşımız bile takip 
ettikleri konularda çok derin bir bilgiye sahip. Geçmiş 
çağlardan beri ve dünyanın her yerinde hekimlik 
mesleğini yapanların çok farklı uğraşları olduğu ve 
uğraşlarında çok yetkin oldukları bilinen bir gerçek. 
Biz de bu sayımızda, genç bir meslektaşımızın farklı bir 
tutkusunu ve onun aracılığı ile bir asırdır hiç modası 
geçmeyen tangoyu sizlere tanıtmak istedik: Dr. Nilay 
Tanık, halen Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev 
yapıyor. 1992 yılında Bursa’da doğdu. Liseye başladığı 
yıllarda tango ile tanıştı. Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni kazandı. Üniversite yılları boyunca dans 
topluluğu başkanlığını yürüttü. Dans partneri Ahmet 
Gezen ile birlikte her yıl 200’den fazla kişiye ders verdi, 
birçok gösteri grubu hazırladı. 2013 yılında partneri 
ile katıldığı Arjantin Tango Türkiye Şampiyonası’nda 
1.oldu. Çeşitli organizasyon ve festivallere eğitmen 
olarak ya da gösteri yapmak üzere konuk olarak 
katıldı. Dr. Nilay Tanık ile tangoyu ve kendisinin tango 
serüvenini konuştuk

Tangoyu biz biraz kırılgan, naif bir müzik türü olarak 
tanıyoruz. Yanılıyor muyuz acaba, nasıl bir müzik ve 
dans tango? Hikayesi nasıl başlıyor?

1800’lü yıllar… Savaşlar, açlık, kıtlık kasıp kavuruyor 
Avrupa’yı. İşçi sınıfı güzel bir gelecek arayışıyla Güney 
Amerika’ya göç ediyor. Büyük umutların yitirilmesine 
bir avuntu olması için midir bilinmez, Arjantin’in alt 
sınıflarında yepyeni bir dans doğmaya başlıyor. Acaba 
tango işte tam da bu noktada elde edilemeyen “aşkın” mı 
dansı oluyor? Çünkü tango şarkılarının sözleri dayanılmaz 
bir melodramı, arabeski barındırır cümlelerinde; “Papatya 
gibi beyaz ve ince değildir” yani.

Göçün erkek nüfusunu artırması, ve bunu takiben 
genelevlerin sayısının artması ve en nihayetinde  bu evlerin 
önünde uzun kuyruklarda bekleyen erkekleri eğlendirmek 
için tango müziğinin kullanılması. Daha ne kadar anonim 
başlayabilirdi bir dansın hikayesi? Ne olmuştu aşka? 
Şehvet burada devreye girmişti belli ki ve belki de tango 
birden şehvetin dansı olmuştu file çoraplarıyla? 
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Geneleve gelen orta ve üst tabaka da kaçınılmaz olarak 
bu danstan etkilenmeye başlamıştı ama tango Buones 
Aires’te hala alt sınıfların dansı olarak kenara itiliyordu. 
Güney Amerika’da durum böyleyken Avrupa’ya giden 
öncü müzisyen ve dansçılar tangoyu yaymaya başlamıştı 
bile. 

Artık nostalji olarak görülen ve gençler arasında çok 
ilgi görmediğini düşündüğümüz bir tür tango, Siz 
tangoya nasıl yöneldiniz? 

Liseye yeni başlamıştım. Belki filmlerin etkisiyle veya 
özgün müziğinin güzelliğinden dolayı tango beni 
çoktan içine çekmeye başlamıştı ve ben nihayet bu 
tutkulu hayalimi ailemle paylaşmaya, onlara “ben tango 
öğrenmek istiyorum” demeye karar vermiştim. Açıkçası 
liseye başlayan kız çocuğunuzu aşk, tutku ve şehvetin 
dansına yönlendirmek çok akıllıca bir seçim gibi gelmiyor 
kulağa. Ama ya tango başka bir şeyse? Bu klişeler, ya 
tangonun geride kalan, biraz sığ bir tanımlamasıysa? 
Öyle olmasaydı tango, bugün dünyada her kesimden, 
her yaştan ki tam anlamıyla her yaştan insanın kucak 
açtığı, her gün büyüyen organizasyonların yapıldığı, 
hatta İstanbul’da uluslararası çapta yüzlerce kişinin 
katıldığı organizasyonların düzenlendiği bir konumda 
olabilir miydi gerçekten? Bilmiyordunuz değil mi? Ben de 
bilmiyordum ama gittim, gördüm ve yaşadım.

Tango sadece bir dans mı, arkasında ne var, nasıl bir 
felsefesi var?

Tango müziktir. Tango danstır. Disiplindir, özveri ve emektir. 
Sadece kendisine ait bir enstrümanı- bandoneonu- 
olan çok özgün bir müzik, diğer yandan sadece bu 
müziğe mahkum olmayan, herhangi bir müzikte de 
yapılabilecek kadar güçlü bir dans. Sizden tek başınıza 
ayna karşısında geçireceğiniz saatlerinizi, günlerinizi ister. 
İşte başlangıçtaki o aşkın dansı vardı ya; şimdi tek başınıza 
kaldınız ve aşık olunacak tek şey var o da müzik ve dans!

Tango doğaçlamadır. Hiçbir dans birbirinin aynısı değildir. 
Sadece 1 şarkıda 100 farklı çift 100 defa dans etse 10000 
farklı dans oluşur. Çok sanatsal değil mi, biricik ve de 
büyüleyici?

Tango güvendir, uyumdur ve de bir dildir. Tanımadığınız 
kaç kişiye kucak açabilirsiniz samimiyetle? Hayal edin! 
Birbirini tanımayan belki de farklı dilleri konuşan iki kişi 
var. Şarkı başlar ve erkek ile kadın göz göze gelir. Erkek 
sade ve saygılı bir baş hareketiyle kadını dansa davet 
eder. Yerlerinden kalkar ve piste yönelirler, birbirleriyle 
kısa bir selamlaşma, bazen de kısa bir tanışma ardından 
ikisi de artık konuşmaz çünkü daha iyi bir iletişim aracına 
sahiplerdir; dans. Birbirlerine sarılıp önce karşısındakini 
ardından kendilerini unuturlar, geriye sadece akış içinde 
müziğe cevap veren vücutlar kalır. Şarkı biter ve uyum 
içinde dans eden birbirini tanımayan çiftin birbirleriyle 

ilgili hissettikleri şey ne aşk, ne de tutkudur. Kendilerinin 
ürettiği ortak bir şeyi paylaşmış olmanın vermiş olduğu 
mütevazi heyecan ve karşı tarafın katkısına duyulan 
minnettarlıktır aslında. Sanıldığı gibi şehvetli değil ama 
çok daha doyum verici, güvenin bana!

Tango hayattır diyemem belki ama hayatımıza çok 
yakındır ve her bir parçasında ondan çok şey taşır; bir 
nevi dans gibi hayat, hayat gibi danstır işte. En iyi dans 
ettiğiniz an kendinizi bir sonraki figürün ne olacağı 
kaygısından kurtarıp, akışı yaşadığınız andır mesela. Ya da 
dans etmekten en çok keyif aldığınız kişi en gösterişli dans 
eden kişi değil en iyi uyum sağladığınız yani dans dilini 
en iyi konuştuğunuz kişidir. Zor figürler başardığınızda 
geçici bir tatmin duygusu yaşasanız da, asıl doyum verici 
olan dans ettiğiniz partneriniz ve müzik ile tam bir uyum 
içinde olmanızdır. Bazen uyum bozulup tökezleseniz de 
dans devam ediyor ve siz de dansı bırakmayıp tutkuyla 
devam ediyorsunuz, yaşamsal bir içgüdü gibi... Müzik kimi 
zaman yavaş, kimi zaman hızlı; kimi zaman zayıf, kimi 
zaman güçlü… Şarkıların biri bitiyor, biri başlıyor ve dans 
edenler hep değişse bile tango, tüm tutkusu ve enerjisiyle 
var olmaya devam ediyor, hayatın ta kendisi gibi...



DÜNYA’YI GEZELiM

muTlu İNSaNlarIN
ÜlKESİ “KÜBa”

dr. uğur KÖKSal drugurkoksal@gmail.com

www.hekimcebakis.org
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Tropik iklim ve ada psikolojisinin verdiği rehavetin 
Salsa müziğinin baştan çıkarıcı ritmleri ve  Mojitonun 
etkisiyle  nasıl bertaraf edildiğini görmek, sabunun bile  
lüks olabildiği bir ülkede insanların nasıl olup da ter 
kokmadığını, boş market rafları, dünyanın en yüksek 
boşanma oranı ve en yavaş internetine sahip olup düşük 
maaşlara rağmen  insanların nasıl mutlu olabileceğine 
şahit olmak için mutlaka Kübaya gitmeli. Hatta onların 
evlerinde kalmalı, bir süre de olsa beraber yaşamalısınız.

11 milyon nüfuslu Karayiplerin en büyük ada ülkesinin 
halkı eski İspanyol sömürgecilerin torunları ve onların 
Afrikadan getirdiği kölelerin soyundan oluşuyor. Elbette 
zaman içinde melez bir nesilde oluşmuş, bunlara Mulata 
deniyor. Küba’nın keşfi sonrası adanın gerçek yerlileri ise 
beyaz insanın getirdiği hastalıklara direnç gösteremediği 
için maalesef yok olmuş.

Yumuşak iklim ve bol yağmur sayesinde ada yemyeşil. 
Buna Karayip denizine açılan uzun kumsallar da eklenince 
çok cazip bir tatil cenneti haline geliyor. Doğal güzellikler 
yanında yıpranmış ama henüz orjinalliği bozulmamış 
Trinidad gibi dünya mirası listesindeki kasabaları, 
Koloni döneminden kalma şeker kamışı, tütün ve kahve 
plantasyonlarıyla da dikkat çekiyor.



muTlu İNSaNlarIN
ÜlKESİ “KÜBa”
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Ancak en dikkat çekici belki de adada yaşayan halk. 
Kübalılar sahip oldukları sistemi zorluklarına ve dünyadaki 
yalnızlaştırılmalarına rağmen sonuna kadar savunuyorlar. 
Sakın ola ki rejimin baskısı vardır, aleyhte konuşanı derdest 
ederler diye düşünmeyin. Yönetim sistemlerini özeleştiriyi 
yadsımayarak geliştirmişler. Örneğin; günümüz Küba 
sineması belki de sisteme en çok eleştiriyi getirmesine  
rağmen tüm sanatsal faliyetler gibi devlet tarafından ciddi 
şekilde destekleniyor. Pornografi dışında her hangi bir 
sansür uygulaması da yok. Ayrıca Küba yönetimi adadaki 
tüm etnik grupların geleneklerini ve kültürlerini devam 
ettirebilmeleri için sonsuz destek sağlamış durumda.

Havana’ daki  Atatürk büstünü çoğumuz biliriz ve her 
giden de mutlaka ziyaret eder. şaşıracaksınız belki ama 
ezeli düşmanları ABD’ de köleliği kaldıran Lincoln’ un da 
büstü var.  Küba yönetimi insanlığa katkı sağlamış bir çok 

yabancı devlet ve bilim adamlarının büstlerini  Havana’ 
daki tüm parklara yerleştirmişler ki, Kübalı gençler bunları 
görüp örnek alsın. 

Sokakta sizden 1 CUC dilenen kimse yok mu? Tabi ki var, 
ama emin olun bizdekinin 100 de biri değil. Çünkü eğitim 
ve sağlık tamamen ücretsiz. Ayrıca her Kübalı karnesi ile 
her ay  belli oranda gıda desteği de alabiliyor. 

Tropik mevsimin hüküm sürdüğü adaya seyahat için 
Aralık, Ocak ve Şubat en uygun aylar. Sıcaklık ortalama 
20-25 derece, zaman zaman yağmur yağsa da en kurak 
mevsim. Diğer aylarda aşırı nem ve yüksek sıcaklık rahatsız 
edici, ayrıca tropik yağmur ve fırtınalar da cabası. THY ile 
İstanbul’ dan  Havana’ ya direk uçabilirsiniz, ancak Küba 
vizesi almanız şart.

Yemek konusu eğer et sevmiyorsanız biraz sıkıntılı, ancak 
deniz ürünü oldukça bol ve ucuz (ıstakoz yemekten gına 
gelebilir). Pek sebze yetişmediğinden,  önünüze kağıt 
inceliğinde kesilmiş domates ve salatalık gelirse sakın 

şaşırmayın. Patatese benzer “Yuka” denen yerel bir bitkinin 
kökünü epey tüketiyorlar, son zamanlarda tarımına 
başlanan pirincin sunumu ise lapa şeklinde.

Ülkede süt üretiminin kısıtlı olması, elde edilen sütün 
büyük miktarının da çocuk ve yaşlılara dağıtılması zorunlu 
olduğundan peynir üretimi oldukça az. Olanlarsa genellikle 
süt tozundan imal edildiği için, pek peynire benzemiyor. 
Ama meyve bol; hindistan cevizi, muz, ananas, papaya, 
guava ve diğer tropik meyveler, az da olsa kavun, karpuz, 
elma ve portakalda var. 

Bizim çok sevdiğimiz ekmek ise Kübalılarca hemen hemen 
hiç tüketilmiyor. Son yıllarda yetiştirilmeye başlayan pirinç 
dışında tahıl üretiminin çok kısıtlı olması ekmeğin pahalı 
ve lüks bir gıda ürünü olmasına yol açıyor. Belki de bu 
yüzden sokaklarda çok az şişman Kübalı görüyorsunuz.
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Alkol tüketimi aşırı olmasa da epeyce yaygın. Şeker kamışı 
küspesinden üretilen milli içkileri Rom’un temelinde 
yapılan; Mojito, Pinacolada, Daikiri, Cuba Libre gibi çeşitli 
kokteylerini sokak köşelerindeki portatif barlarda bile 
bulmak mümkün. Müzik ve Romun mevcut olduğu her 
zaman Kübalıların sokaklarda parti yapmaları ise adeta 
geleneksel.

Son 20 yılda turizmin gelişmesi ve ihtiyaç olan dış 
kaynağın bu sektörden daha kolay elde edilebilmesiyle 
Havana’ da bazı meydanlar ve çevresi restore edilmiş. 
Ancak şehre yüksek bir binadan bakarsanız bunun  henüz 
yetersiz olduğunu görebiliyorsunuz. Yabancı yatırımcılara 
bizdeki yap işlet devret sistemiyle verilen eski binalar 
restore edilip otellere dönüştürülüyor. 

ABD ile başlayan yumuşamaya hemen hemen tüm 
Kübalılar endişe ile yaklaşıyor. Çünkü  bu durumun sadece 
rakibin bir çeşit taktik değişikliği olduğunu düşünüyorlar. 

Düşmanın hamlelerini takip ederek ona karşı önlem almak 
için de hazırlar. ABD başkan yardımcısının açıkladığı gibi 
Küba’ya karşı uyguladığımız Ablukada başarısız olduk 
söyleminin altından başka bir çapanoğlu çıkacağını 
biliyorlar. 

Yıllar süren ABD ablukası, 90’ larda Sovyetlerin çöküşü 
sonrası dış pazarının %80’ inin kaybedilmesi ve adadaki 
tarımsal üretimin yetersizliği nedeniyle o dönemde her 
Kübalı ortalama 10-15 kilo kadar kaybetmiş, açlık o kadar 
derinmiş ki sokaklarda kedi, köpek dahi kalmamış. 

Kübada, Fidel ve Raul Castro’nun adına ne cadde, park, 
bina ne herhangi bir devlet dairesinde poster, resim 
ne de isimleriyle anılan her hangi bir şey yok. Devrim 

meydanında bile sadece CHE ve CAMILO’ nun resimleri 
var. Halk bazı yerlere Fidel’in ismini vermek istemiş, ama 
kendisi buna şiddetle karşı çıkmış. Ölümünden sonra ne 
olur bilinmez.

Küba’da doğmamış ve Küba kanı taşımamasına rağmen 
Küba vatandaşlığına kabul edilmiş 2 kişiden biri 
olan,cErnesto Rafael Guevara Lynch de la Serna  kısaca 
bilinen adıyla CHE (yoldaş, adam) ülkenin en önemli halk 
kahramanı olarak her yerde onurlandırılmış. O meşhur 
fotoğrafı ve şapkasıyla sosyalist devrimci hareketin sembol 
ismi olan Che Guevera bu gün yaşayıp her tür turistik 
malzemeye konu yapıldığını görse acaba ne düşünürdü? 



Küba devrim sonrası abluka nedeniyle bir çok durumda 
kendi çözümlerini üretmek zorunda kalmış, özellikle de 
ulaşım alanında. Kamyondan bozma Camel dedikleri toplu 
ulaşım araçları bu gün bile kullanılıyor. Eski  otobüsten 
bozma banliyö trenleri, bisiklet ve motosiklet taksiler, 
elbette eski Amerikan arabaları ve bunların parçalarının 
birleşimlerinden adeta yeniden yaratılmış ‘’monster’’ 
araçlar oldukça ilgi çekici.

Ablukanın başka bir faydası da tıp eğitimi ve özellikle aşı 
üretiminde olmuş. Günümüzde yaklaşık 70 bin Kübalı  

doktor Latin Amerika ve  bazı  Afrika ülkelerinde çalışmakta. 
Bunların Küba’ya yaptığı yıllık katkı ise 8 milyar dolar 
civarında. Küba Tıp Fakülteleri halen Birleşik Devletler 
dahil dünyanın her ülkesinden maddi olanakları kısıtlı 
öğrencileri kabul edip ücretsiz olarak eğitim almalarına 
imkan veriyor.

Tüm imkansızlıklara rağmen Kübalılar üstlerinde solmuş 
t-shirt, ağızlarında puro ve ellerinde romlarıyla çok mutlular. 
Ama belki de en büyük tehlike bel bağladıkları turizm 
yüzünden gelecek. Değişen gelir dağılımı, (ülkenin en çok 
kazananları taksi şöförleri ve turizm sektörü çalışanları 
olmuş) bazı zengin Amerikalı ve Avrupalı turistlerin  basit 
zevkleri uğruna turizm sektörünü yozlaştırmaları ileride 
ciddi sorunlara yol açacak gibi görünüyor.

Görünen o ki global sistem Küba’yı da eline geçirmek için 
ellerini ovuşturmaya başlamış. Fırsat bulursanız henüz 
geç olmadan gidip görmekte fayda var.



Gecenin bir yarısında çağırmışlardı. Sabaha kadar süren 
ameliyat onu tüketmişti. Dağ köylerinden birinden getir-
mişlerdi genç kadını. Dokuz ay boyunca hiç doktor yüzü 
görmemiş. Kanaması başlayınca traktör tepesinde, üç sa-
atlik yoldan gelmişler. “Plasenta biraz daha aşağıda olsaydı 
bebek de anne de şimdi hayatta olmazdı” diye düşündü. 
Yan odadan bebeğin ağlamasını işitti. “Saat 04:30 ve ben, 
Dr. Fuat, bebek sesinden mutluluk duyuyorum öyle mi? 
“Üç sene önce doğan kendi çocuğunun gece yarılarında 
tutturduğu viyaklamalara tahammül edemeyişini anımsa-
yıp utandı. 

Sızıp kaldığı divanda edepsiz kuş sesleriyle uyandı. Has-
tane bahçesinin o bildik gürültüsü başlamıştı. Polikliniğe 
uzanan koridorda sohbet eden sabırsız amcalarla, bütün 
iltimas kapılarının kendilerine açılmasını hak bilen teyze-
lerin kinaye yüklü serzenişleri pencereden girip kulaklarını 
tırmalıyordu. Kantini arayıp simitle çay söyledi. Yüzünü yı-
karken fark etti. Saçları daha seyrekleşmiş, sakallarına tek 
tük kar taneleri yerleşmişti. Yüzündeki incelmeyi yorgun-
luğuna verdi. Giderek babasına benziyordu, yaşlı babası-
na. 

Kantincinin ablak suratlı, sorsan nedenini kendisinin de bi-

lemeyeceği bir neşeyle oradan oraya koşuşturan tombul 
çırağı Zeynel, tepsideki tost ve çayla içeri girdi. “Fuat abi, 
simit bitmiş. Ben de tost basıverdim sana. İyi etmiş mi-
yim, ehehe!” İtiraz etmesine fırsat vermeden tepsidekileri 
masaya bırakıverdi. Tam çıkarken,”Haa, az daha unutuyor-
dum! Müdür muavini elime tutuşturuverdi bu zarfı. Sana 
mektup gelmiş ellaam!” Elinde sarı bir zarf tutuyordu. 

 Bu kaçıncı sarı zarf? Fuat zarfın içinde yazılanları hiç mi hiç 
merak etmiyordu. Yine biri onun hakkında kaymakamlığa 
şikâyette bulunmuş olmalıydı. Telaşlanmadan kahvaltısı-
nı bitirdi. Yan odadaki bebek hala ağlıyordu. Acemi anne 
emzirmeye çalışıyor olmalı ki, bebek ara sıra susuyor, son-
ra daha şiddetli bağırıyordu. İşi bitince zarfı fare leşi tutar 
gibi iğrenerek alıp açtı. “Bilmem ne tarihinde bilmem ki-
min muayenesini yaparken eşi odaya girince yüksek sesle 
bağırarak odadan çıkmasını istemişsiniz. Eşinin yanında 
gururunu incittiğinizi, bu yüzden eşiyle aralarında evlilik 
bağının zedelendiğini ifade eden bilmem kim efendi sizin 
hakkınızda şikayette bulunmakla… En kısa sürede savun-
manızı bilmem ne, bilmem ne…” Zarfı buruşturup minik 
bir top yaptı. Kapı girişindeki çöp sepetine fırlattı. Tam isa-
bet! Meslek anılarını yazdığı defteri çekmeceden çıkardı. 
Gelişigüzel bir sayfa açtı. 

iÇiMiZE BAKIŞ

GEÇmİŞ zamaN olur Kİ 
HaYalİ CİHaN dEğEr        

dr. ÖmEr lEVENT SoYdİNÇ leventsoydin@yahoo.ca
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1996, 16 Nisan…

Odamda otururken kapı açıldı, ebe hanım sesleniyor:

-Doktor bey sancılı bir gebe geldi, bir de siz bakar mısınız?

-Tabii, hazırladınız mı masaya?

-Valla elimizden geldiği kadar hazırladık. Ama sizin istediğiniz 
gibi olmadı sanırım.

-Nasıl ya? Yine mi bozuldu masanın ayaklıkları?

-Yok hocam, hasta masadan taştığı için denk getiremedik 
bacaklarını.

-Hasta obez mi demek istiyorsun yani?

-Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Siz gelip kendi 
gözlerinizle görseniz iyi olur. 

Öfleye pöfleye doğumhaneye girdim. Hiç abartmıyorum; 
gördüğüm manzara aynen şu: Masa ve kadını birbirlerine 
oranlayacak olursak; doğum masasını Barbie’nin doğum 
setindeki doğum masası kabul ettiğimizde, gebemiz kanlı canlı 
bir ilkokul çocuğu kıvamında sayılır, oran aşağı yukarı böyle. 
Hastanın perine bölgesini görebilmem için iki ebenin yanlardan 
bacakları ayırması lazım. Tabureye oturunca Gulliver ve 
cüceler ülkesi masalını bedavadan izlemiş oluyorsunuz. Kadın 
sorularıma bulutların üzerinden yanıt veriyor gibi, kafasını o 
seviyeden görmek olanaksız yani, o derece. Ultrasona en son 
dört ay önce girmiş. Bebeği incelemek için USG yapmaya 
çalıştım. Fakat probu karnına bastırınca prob, ellerim ve bileğim 
yağların arasında kayboldu. Görüntü Hubble teleskopuyla 
yapılan ilk uzay gözleminde elde edilen ne idüğü belirsiz bozuk 
görüntülerle bire bir aynı kalitedeydi. Zavallı probun kristali ne 
yapacağını şaşırmıştı. Kara delikten canlı yayın yapsa bu kadar 
zorlanmayacak alet. Bebeğin kafa çapını ölçtüğüme kendimi 
inandırdım sonunda. 

Bu dev anaları çok sempatik olurlar. Tatlı tatlı gülümsüyor 
yattığı yerden. Hansel ve Gretel öyküsünde birlikte rol almışız 
sanıyorum bir anlığına. Birazdan fırında nasıl pişirecek beni 
acaba? Ebe hanım yüzümdeki ifadeye bakıp bakıp bıyık altından 
-gerçekten bıyıklı bir ablaydı o da sağ olsun- gülümsüyor. 
“Doğum başlamış ebe hanım. Hastamızın yatış işlemlerini 
başlatalım” deyip odaya kaçıyorum. Birazdan aynı ebe hanım 
yeniden geliyor:

-Doktor bey damar yolu bulmak için epey sondaj yaptık ama 
damara rastlayamadık. Ne önerirsiniz?

-Anestezicileri arayın bakalım. Gelip bir de onlar baksınlar

-Onlar da çok uğraştı. En son Songül abla fenalık geçirerek 

yığılıp kaldı bir kenarda.

-Anladım ebe hanım anladım! Cut-down setini hazırlasınlar 
ameliyathanede, geliyorum ben de. 

Neyse ki bir şekilde damara giriyorum. Gulliver abladan çıt 
çıkmıyor işlem boyunca. Metanetli kadın doğrusu! Bundan 
sonra olabilecekler hakkında aileyi bilgilendirmek için kocasını 
çağırttım. Beş on dakika sonra kapı çalınıyor. Gulliver’in 
kocasını hayalimde minik bir gök taşı falan gibi canlandırdığım 
için karşımdaki insan evladı beni o anda Dumurbeyoğlu 
Dumurcan Efe’ye dönüştürüyor. Akondroplazinin sınırından 
dönen abimiz yaklaşık 145 cm boyunda, 45 kg, kumral seyrek 
saçlı, yüzündeki sinsi tebessümle her an cüzdanınıza dalacak 
izlenimi veren, ince bıyıklı biri. “Oturun lütfen!”  diyebiliyorum. 

Sandalyeye oturduğunda bacakları yaramaz bir ilkokul çocuğu 
gibi boşlukta sallanmaya başlıyor. Birdenbire deli bir kahkaha 
gelip takılıyor gırtlağıma ama çıkarmamak için direniyorum. 
Hayalimde hep bebeğin oluşum öyküsünün ilk kareleri var. 
Adamı takdir etmeye karar vererek durumu anlatıp, doğum 
sırasında gelişebilecek olumsuzlukları hızla aktarıyorum. 

Adam konuşmaya başlayınca her şey aydınlanıyor. Doğada 
her canlının üremek için bir silahı var gerçekten de. Abimizde 
öyle bir ses var ki, yap ihtilâli, koy bunu radyonun başına, okut 
Çanakkale kahramanlık türkülerini, bayrağı eline alan ahali 
çarşıyı pazarı doldurmazsa hiç bir şey bilmiyorum. Yahu ne 
davudi ses o öyle! Bacak kadar adam Gulliver yengeyi böyle 
aşık etmiş kendine demek ki.

“Ona bir şey olmaz evvelallah hocam, sen gerekeni yap. Gerisi 
Allah’a kalmış. Biz seni tanıyoruz. Elinden gelenin en iyisini 
yapacaksın biliyoruz. Bizi sevk edip de büyük şehirde hastane 
hastane dolaştırıp rezil etme. Benim hanım ağırdır mağırdır 
ama gayretli kadındır. Evvelallah ikisi de sağlıklı bir şekilde 
çıkarlar buradan sayende inşallah!” diye gürlüyor.

Gök gürlemesi bitince bana bir rahatlama geliyor. Gerçekten de 
Gulliver abla üç saat içinde gayet rahat doğuruyor. Ertesi sabah 
kocasının getirdiği köy ekmeği ve on yumurtayı teşekkürlerle 
kabul edip taburcu ediyoruz dev anamızı. Gulliver abla giderken 
elime sarılıp öpmeye çalışıyor, engelliyorum. Az daha asılsa 
omzumu çıkaracak. 

Eskiden tevekkül diye bir şey vardı. Hastalarda da bizde de. 
Güzel zamanlarmış. Şimdi anlıyorum.

Defteri kapatıp çekmeceye yerleştirdi. Meslekte yirminci 
yılı dolmak üzereydi. Ülkenin geldiği noktayla hekimliğin 
geldiği nokta at başı yarışıyordu. Önlüğünü giydi, yan 
odada yatan genç annenin son durumunu kontrol 
etmek için odayı terk etti. Polikliniklerden yükselen 
memnuniyetsiz uğultuyu duymadı bile.
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İnsan eliyle oluşan en büyük yıkımların (felaket) başında  
elbette savaşlar geliyor. Ben savaşları bir sonraki yazıma 
bırakarak, sizlere bu sayımızda  çevre yıkımlarından söz 
edeceğim.  Çünkü  aklımızı  başımıza almazsak kendi ken-
dimizi yok edeceğimiz noktalara  varacak bu yıkımlar.  İn-
sanlık,  her geçen gün hem kendi hem de bütün canlıların 
yaşam alanını bencilce kısıtlamakta ve hızla yok etmekte! 
Deyim yerindeyse bindiği dalı kesmekte!

Aslında çevre yıkımları o kadar çok ki, sayfa sıkıntısı ne-
deniyle, üzülerek en büyüklerinden söz edebileceğim.  
Çevre yıkımlarından söz etmek istememin nedeni de bu 
konudaki gündemi canlı tutarak farkındalığı mümkün ol-
duğunca artırmak ve olabildiğince önlem alınması için 
çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Yazımı hazırlarken, önceliği yıkımın büyüklüğüne göre sı-
ralayarak kaleme dökmek istedim ama hepsi de o kadar 
büyük yıkımlar ki, büyüklük ve zarar vericilik sıralaması 
yerine tarihsel bir sıralamanın daha doğru olacağı kanı-
sına vardım.  İşte size adım adım, kendi kendimizi  yok 

etmemizin acıklı, üzücü ve elemli  öyküsü. Yıkımları okur-
ken paranın (karın) nasıl kirli bir şekilde elde edildiğini, 
emperyalizmi ve sömürüyü açık bir şekilde göreceksiniz. 
Buyurun okumaya.

1. oppau paTlamaSI  21. 09. 1921
Almanya’ nın Oppau bölgesindeki bir fabrikada, 21 Eylül 
1921’de tam 4.500 ton amonyum nitrat ve sülfat karışımı 
patladı. Patlamanın sesi 300 km öteden bile duyulmuştu. 
Fabrikayla beraber çevredeki tüm binalar da yerle bir oldu. 
Patlama 30 km çapındaki yıkılmadan kalan tüm ev ve 
otomobillerin camlarının kırılmasına ve camdan bulutların 
oluşumuna  neden oldu. 600’e yakın kişi hayatını kaybetti; 
2.000 kişi yaralandı ve 6.500 kişi de evsiz kaldı. Toprak ve 
su kirliliği hala devam ediyor.

2. mİNamaTa olaYI  1932 - 1956
Minamata Hastalığı meslektaşlarımın bildiği bir hasta-
lık. Cıva zehirlenmesi.  Japonya’nın  Minamata şehrinde, 
Chisso Corporation isimli şirketin, 30 yıla yakın bir süre 
boyunca tüm endüstriyel atıklarını denize boşaltması ne-
deniyle oluşan bir çok insanı etkileyen cıva zehirlenmesi 
süreci. Atıkların içinde bulunan metil-civanın körfezdeki 
tüm deniz ürünlerinde birikmesi ile birlikte, deniz ürün-
lerinin insanlar ve hayvanlar( özellikle kediler) tarafından 
tüketilmesiyle oluşan kıyım. Bu deniz ürünleriyle besle-
nen halkın ve hayvanların tamamında Minamata hastalığı 
gelişti. Minamata hastalığı adı verilen bu hastalığın nedeni 
ancak 1956’da anlaşılabildi. Hastalığın nedeni keşfedilene 
kadar insanların çoğu ne yazık ki invaziv psikiatrik teda-
viler gördüler. 2265 kişiye Minamata Hastalığı teşhisi ko-
yuldu; bunların 1784’ü tonik-klonik kasılmalarla acı içinde 
hayatını kaybetti. 

FRoTMAN

İNSaN ElİYlE oluŞaN
oN BÜYÜK ÇEVrE YIKImI

dr. GÖNÜl malaT gonulmalat@hotmail.com

www.hekimcebakis.org
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Tüm bunlara rağmen ancak kasım 2013’ te Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) liderliğinde “Cıvaya İlişkin 
Minamata Sözleşmesi” hazırlanabildi. Sözleşme, 24 Eylül 
2014 tarihinde Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurulu genel 
görüşmelerinin açılışı kapsamında Türkiye tarafından 
da imzalandı. Ama söz konusu sözleşmeye taraf olma 
çalışmaları henüz ne yazık ki  başlatılamadı. 

3. GraNdCamp paTlamaSI  1947

Teksas patlaması olarak da bilinen olayda, 7700 ton 
amonyum nitrat taşıyan Fransız bandıralı Grandcamp 
ile 900 ton amonyum nitrat ve 1800 ton kükürt yüklü 
şilep Teksas limanında çarpıştı. Korkunç bir patlama 
gerçekleşti. Liman çevresinde bulunan 600 e yakın kişi 
hayatını hemen orada kaybetti; bir kısmının kimlikleri 
teşhis dahi edilemedi. 5000’e yakın kişi yaralandı; 2000 
kişi evsiz kaldı. Patlama 60 km ötedeki Houston’ da dahi 
hissedildi. Hatta nükleer saldırı sanılıp defcon ( defense 
readiness condition) alarmı dahi verildi. Grandcamp’ın 1,5 
tonluk çıpası 2 mil ötede derin bir krater içinde bulundu. 
Bu patlamadan sonra deniz taşımacılığına yeni daha 
güvenli kurallar getirildi.

4. loVECaNal olaYI   1953

1940 ve 50’li yıllarda Hooker Chemical adlı bir şirketin, 
Niagara Şelaleleri’ne yakın gömmüş olduğu, 80’nin 
üzerinde toksin içeren 21 bin ton atığa ev sahipliği 
yaptığı, ancak 1978’de anlaşılabildi. Kimyasal atıklar, bir 
konut projesi olan Love Canal’ın sakinlerinin, evlerinin 
bodrumundaki kabarmış sızıntılar, patlayan kayalar ve 
mavi renkli yapışkan maddeler şeklinde ortaya çıkıyordu. 
Love Canal ismi, William Love’ın 19. yy’ın sonlarında 
burada bir hidroelektrik santral yapılması tasarısının 
meyve vermemesi sonucu terk edilmesinden yadigar 
kalmış. Ardından herkesten gizli olarak atık çöplüğüne 
dönüştürüldü. Şehir yetkilileri bu toprakları tüm uyarıları 
göz ardı ederek 1 dolara satın aldı ve kentsel genişleme 

(bize hiç yabancı değil) adına kullanılmak üzere konut 
yapımına başladılar. Sakinler evlerinde oturmaya 
başlamalarından sonra sağlık sorunlarıyla hastanelere 
başvuru sayısı olağanüstü arttı. Bilim insanları, Lovecanal’ a 
atılan kimyasalların sağlığı olumsuz etkilediğini saptadılar. 
Yoğunlaşan kamu farkındalığı sonrası bölgede acil durum 
ilan edilerek, sakinlerin tazminatla tahliyesine karar verildi. 
800’den fazla aile taşındı ve bu felaketle birlikte ABD Çevre 
Koruma Ajansı, 1980’de zehirli atıkların temizlenmesini 
amaçlayan Süper fon adlı yardım programını oluşturdu.

5. SEVESo paTlamaSI  10.07. 1976

10 Temmuz 1976. İtalya’nın Milano’ya 20 km uzaklıktaki 
Seveso kasabasında, dünyada bilinen en güçlü zehir olan 
dioksin kaza sonucu etrafa saçıldı. Bir çok gizli servisin 
suikastlarda kullandığı bu madde aslında tarımsal amaçlı 
bir pestisit.   “triklorofenol” (TCP) üretimi yapan ICMESA 
Chemical Company’ye ait fabrikada dikkatsizlik sonucu 
“tetraklorodibenzoparadioksin” (TCDD) gazı oluştu. 
Fabrika çalışanları tarafından fark edilmeyen ve kontrolsüz 
biçimde artmaya başlayan sıcaklık, TCP yerine TCDD 
oluşturdu. Reaktörde oluşan bu sıcaklık ancak 1 saat 
sonra fark edilebilip, soğutmak için su basılsa da yeterli 
olmadı ve reaktör patladığında yaklaşık 3 bin kiloluk 
kimyasal madde etrafa saçıldı. Mikro dozlarda dahi zehirli 
ve kanserojen olduğu bilinen dioksinin bu en yüksek 
seviyesine yaklaşık 37 bin kişi maruz kaldı. Fabrika kazayı 
anında bildirmediği için ne yazık ki önlem de alınamadı. 
Bölgedeki 100 ev boşaltıldı, 700’den fazla insanda dioksine 
bağlı yanık oluştu binlerce kişi dioksin zehirlenmesi 
nedeniyle tedavi altına alındı. Zehirlerin gıda zincirine 
girmesini önlemek için 80 binden fazla hayvan katledildi, 
bölgedeki tüm tarım ürünleri imha edildi. Kaza, ne yazık 
ki, bugün bile halen incelenen “dioksin maruz kalmaları” 
hakkında çok büyük veri sağladı. Tüm mağdurların kan 
örneklerini saklayan hekimler sayesinde 1987’de piyasaya 
çıkan test yöntemlerinden sonra olayın kapsamının daha 
iyi belirlenmesi mümkün oldu. Ayrıca, Seveso adı şu anda 
Avrupa kimya endüstrisinde rutin olarak kullanılıyor çünkü 
bu endüstriyel kazayı takiben Avrupa Birliği, endüstriyel 
donanımlarda kaza önleme üzerine Seveso Direktifi’ni 
(Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin 
Kontrolüne İlişkin Konsey Direktifi) kabul etti. Direktif, 
meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan 
dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla değerlendirilerek 
iyileştirildi.
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6. BHopal paTlamaSI  03.12.1984 
3 Aralık 1984. Bhopal, 
dünyada yaşanmış en 
büyük kimyasal yıkım diye 
bilinir. Hindistan’daki Madya 
Pradesh ilçesine sürüklenen 
ölümcül bir sisin ardından 
sabah bulunan binlerce 
ceset. Raporlar, ABD’ye 
ait Union Carbide pestisit 
fabrikasının, 40 ton metil 
isosiyanat gazını (tarım 
amaçlı üretilen pestisit) 
dışarı atması sonucu 18 bin 
kişinin ölümüne, 500 binden 
fazla insanın zehirlenmesine 
neden olan korkunç olay. 
Metil isosiyanat’ a maruziyet 
sonrasında yaklaşık 8 bin 

kişinin anında öldüğü bildirildi. Karaciğer, böbrek yetmezliği 
vb. hastalıklar için yaklaşık 50 bin kişi tedavi altına alındı. 
Doktorlar kurtaramadıkları (kurtarmaya çalışıp) yaralıları 
nasıl tedavi edeceklerini bilmiyorlardı çünkü maruz 
kalınan gazın ne olduğunu bilmiyorlardı. En acısı da 
Union Carbide  firmasının “ticari sır” olduğu gerekçesiyle 
gazın ne olduğunu açıklamayı reddetmesiydi. Bu nedenle 
ölü sayısı her geçen gün arttı. Aktivistler, felaketten bu 
yana meydana gelen 22 binden fazla ölümün doğrudan 
sızıntıyla ilgili olduğunu söylüyorlar. Union Carbide, olayın 
sabotajdan kaynaklanabileceğini iddia etti ancak fabrikada 
bunu destekleyen herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Şirket 
2001’de Dow Chemical tarafından satın alındı. Yeni şirket 
bu olayla ilgili sorumluluk yüklenmeyeceğini açıkladı. 
Hindistan, Union Carbide’den 3,3 milyar dolar tazminat 
talep etti, en sonunda 470 milyon dolara anlaştılar. Hayatta 
kalanlara kişi başına sadece 500 dolar düştü. Felaketle ilgili 
açılan dava ancak 2010’da sonuçlandı ve hepsi de Hintli 
yerel yöneticilerden sekiz kişi ikişer yıl hapse ve her biri 
2000 dolar para cezası ödemeye mahkum edildiler. Şirketin 
Amerikalı genel müdürü bir daha hiç Hindistan’a dönmedi 
ve hiçbir ceza almadı. Greenpeace tarafından 2009’da 
bölgede yapılan bir araştırmada toprakta normalin 7 katı 
toksik madde bulundu. 30 seneyi aşkın bir süredir fabrika 
paslanmaya ve çürümeye devam ederken, içeride kalan 
binlerce ton pesdisit ve atık madde, yağmurlarla toprağa 
daha derin işlemeye, yeraltı sularına karışmaya, kuyulara 
sızmaya, musluklardan akıp insan bedenlerine girmeye 
devam ediyor. Hatta Dow şirketinin yaptığı 1 milyar 
dolarlık yatırım karşılığında Bhopal’i kaderine terk edilmiş 
oldu. Alınan ders ise, Bhopal’in tehlikeli teçhizatların 
bakımı ve yerleştirilmesi ve mümkün olan en az seviyede 
kimyasal kullanımı konusunda sanayicileri bilinçlendirmiş 
olması. Mühendislik risk değerlendirmeleri ve tehlikeli 
süreçler için güvenlik önlemleri, endüstri taahhüdü ve 
düzenlemeleri, iyileştirmelere yol açması bakımından 
birer standart haline getirildi. 

7. ÇErNoBİl paTlamaSI  26.04.1986

26 Nisan 1986. Çernobil Nükleer Santrali’ndeki 4 numaralı 
reaktörün bir teoriyi test etmek amacıyla kapatılması 
sonucu, testin daha birinci dakikası dolmadan ortaya 
çıkan nükleer reaksiyon, ateş ve patlama. Bu yıkım 
Çernobil’in bulunduğu Ukrayna’nın, komşusu olan 
Belarus ile Rusya’nın da dahil olduğu (o zamanlar 
hepsi SSCB’nin bir parçasıydı) ve İrlanda’dan Türkiye’ye 
kadar uzanan bir bölgeye, Hiroşima bombasından 400 
kat daha fazla radyasyon saçılmasına neden oldu. O 
zamanki Sovyetler Birliği yönetimi, kazayı duyurmakta 
geç kaldı. Patlamadan ancak 2 gün sonra İsveç’teki bir 
nükleer santralin radyasyon ölçüm aletlerinin yüksek 
değerler göstermesiyle kaza ortaya çıktı. Patlamanın geç 
duyurulması nedeniyle yakın çevredeki yaşam alanları 
tahliye edilmedi ve radyasyona maruz kalanların sayısı 
ne yazık ki azaltılamadı. Özellikle radyoaktif iyotun, 
çevrede yaşayan çocuklarda tiroit kanserine yol açtığı 
sonradan ortaya çıktı. Kazanın doğrudan sebep olduğu 
56 ölüm ve 4.000’in üzerinde kanser vakası var. Fakat 
elbette bu kadarla sınırlı değil. Çernobil reaktörünün 30 
km yarıçaplı çevresi yasak bölge olarak ilan edildi ve 400 
bin insan bu bölgeden uzaklaştırıldı. Felaketten toplamda 
1,7 milyon insan etkilendi. Bölgenin toprağında, radyoaktif 
maddelerin aradan geçen 30 yıldan sonra etkinliği 
yarıya inmiş olmasına karşın doğal düzeye inebilmesi 
için 200 yıl daha gerekiyor. Bugün Çernobil’de bulunan 
büyük miktardaki nükleer madde kalın beton duvarlarla 
çevrilerek kapsüllenmiş durumda olmasına karşın endişe 
yaratmaya devam ediyor. Aradan geçen 30 senede bu 
duvarlar çürüyüp yer yer dökülmeye başladığından, 
bunu da tümüyle içine alacak kalın çelik bir kılıfın yapımı 
sürüyor ve 2017’de tamamlanması planlanan yapının G7 
ülkeleriyle Rusya’nın karşıladığı maliyeti 2,1 milyar avroyu 
geçiyor.

Nükleer patlamanın temizlenmesi, yeniden yerleşim ve 
ödenen tazminatlar toplamda 200 milyar dolara ulaştı. 
Çernobil kazası, elektriğin, nükleer santraller yoluyla 
üretimindeki riskini ortaya çıkararak bu konuda dünya 
genelinde tartışmalar başlattı. Birçok ülke nükleer enerji 
programını yeniden gözden geçirdi ve değişiklikler 
yaptı. Olabilecek benzer kazalara karşı alınacak önlemler 
belirlendi, yeni acil savunma programları hazırlandı, yasa 
ve yönetmelikler değiştirildi.

64 Hekimce Bakış



Fakat bu kaza, insanlığı nükleer enerji üretimi ve 
kullanımından, nükleer santraller inşa etmekten 
alıkoyamadı. Ülkemizde de etkileri gözlenen, özellikle 
Karadeniz ve Marmara bölgesi kanser olgu artışına neden 
olan bu patlama, ülkemizde radyasyonlu fındık, çay ve 
çeltik gibi tarım ürünlerinin tüketiminin önlenmemesi 
sonucu kanser olgularında artışa neden oldu. Bu durum 
kanser nedeniyle ölümlerin bölgesel artışını, ölüm 
istatistiklerinde belirgin bir şekilde ortaya koymuştur. 

8. EXXoN ValdEz olaYI  24.03.1989

Tarih 24 Mart 1989. Joseph Hazelwood’un kaptanı olduğu 
Exxon Valdez tankeri, Alaska’daki Prens William Sound 
adasının Bligh resifinde karaya oturdu ve tankerden 
yaklaşık 41 milyon litre ham petrol, sahil şeridine aktı. 
Bölgedeki doğal yaşam bundan yoğun şekilde etkilendi; 
deniz kuşlarından katil balinalara kadar bölgede yaşayan 
birçok türden hayvan öldü. Temizleme çalışmaları gerek 
bölgenin konumu gerekse bu çapta bir kazanın daha 
önce yaşanmamış olması sebebiyle pek etkili olamadı. 
Dökülen petrol 4 bin km2’lik alanı kapladı. Exxon Mobil 
dökülen petrolü temizlemek ve tazminatlar için yaklaşık 
5 milyar dolar ödedi ve şirket hala tazminat davalarıyla 
uğraşıyor. Exxon Mobil yetkilileri sızan petrolün tamamını 
temizlediklerini söylese de olayın üzerinden 27 yıl 
geçmesine rağmen doğal yaşam hala normale dönmüş 
değil. AB ve ABD olmak üzere bir çok ülke tek cidarlı 
(ticaret gemilerinde bordanın ambar kısmına bakan 
duvarı) gemilerin limanlara girmesini yasaklamaya başladı. 
2010’dan itibaren IMO (Uluslararası Denizclik Örgütü) tek 
cidarlı gemilere yasak getirdi.

9. Bp dEEpWaTEr HorIzoN  20.04.2010
20 Nisan 2010. Meksika Körfezi’ndeki Deepwater Horizon 
platformunda meydana gelen patlamada 11 işçi öldü; 
platformun çökmesinin ardından milyonlarca varil petrol 
denize karıştı. Kuyudan sızan petrol, ABD tarihindeki 
en büyük çevre yıkımına yol açtı. BP(British Petrol)’ nin 
konu hakkındaki iç soruşturmayı tamamlaması beş ay 
sürdü. Ardından 8 Nisan 2010’da konuyla ilgili bir rapor 
hazırlayarak dünyaya duyurdu. 193 sayfalık raporda, 
felakete tek bir faktörün yol açmadığı, bir dizi mekanik 
sorun ve insan hatasının yol açtığı; mühendislik açısından 

tasarımların ve operasyonel uygulamaların da sorunlarda 
payı olduğu belirtiliyordu. BP raporunda yer alan tüm 
tespitleri kabul ettiğini ve verilecek tavsiyeleri dünyanın 
her yerindeki işletmelerinde uygulayacağını açıklıyordu. 
Sonuç bölümünde alınan derslerin de sıralandığı raporda 
patlama nedenine ilişkin sekiz ana bulgudan beşi, BP’den 
ziyade taşeronların sorumluluğu gibi görünüyordu. Fakat 
bu durum BP’yi sorumluluktan kurtarmıyordu. Platformun 
sahibi olan Transocean şirketi, BP raporuna tepki gösterdi 
ve “BP’nin riskli bazı durumları ciddi biçimde artıracak 
şekilde maliyet düşürücü bir dizi tasarruf kararı aldığına” 
işaret etti. Meydana gelen kaza sonucu şimdiye kadar 
yaklaşık 5 milyon varil petrolün körfeze yayıldığı tahmin 
ediliyordu. Bunun ancak sadece 800 bin varili gemiler 
ve özel ekipmanla toplanabildi. BP, aralarında balıkçılar, 
çevre sakinleri ve temizleme görevlilerine ve temizleme 
işlemlerine toplamda 8 milyar dolar ödedi. Kazanın 
üzerinden 5 yıl geçtikten sonra gelinen noktada BP her 
şeyi düzelttiğini ve bölgede hiçbir kalıcı hasar olmadığını 
anlatırken, Deepwater Horizon, Ulusal Kaynak Zararı 
Değerlendirmesinde (NRDA), yunusların ölüm oranlardaki 
artıştan, sahile vuran ölü pelikanlara, insanlardaki hastalık 
şikayetlerindeki artışa kadar tüm bunları raporlayacak 
bilgiler veriyor. NRDA’nın yaptığı açıklamada, ABD’li bir 
federal mahkemenin, BP’ye verilen 20 milyar dolarlık 
tazminat davasını onaylamış olmasından söz ediliyor.
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10. paSİFİK GYrE ÇÖp alaNI
Gezegenimizin herhangi bir bölgesindeki tek bir eylem, 
diğer bölgeleri de derinden etkiliyor. Okyanus akıntılarıyla 
oluşan bir girdapta buluşan ve gittikçe büyüyen, yüzen çöp 
adalarından söz ediyorum. Yüzde 90’ı plastik atıklardan 
oluşan bu çöp yığını probleminin nasıl çözüleceği konusu 
hala belirsiz. Diş fırçaları, çakmaklar, plastik torbalar, 
şişe kapakları, plastik su şişeleri ve köpüklü bardaklar 
gibi bozulmamış büyük parçalar potansiyel olarak 
filtrelenebilir ama suyu bir zar gibi kaplayan parçalanmış 
plastik maddeler filtreleme yöntemiyle ayıklanamayacak 
kadar ince. Bu çöp yığını okyanus yaşamı ve besin zinciri 
açısından büyük bir tehlike oluşturuyor. Doğu Çöp Adası, 
Hawaii ve California arasında okyanus üzerinde yer alıyor 
ve bilim insanları boyutunun Teksas’ın 2 katı büyüklüğünde 
olduğunu ifade ediyorlar. Batı Çöp Adası, Japonya’nın 
doğusu ile Hawaii’nin batısında yer alıyor. Kalınlığı yer yer 
15 m’ye ulaşan, Atlantik ve Hint okyanuslarında da bulunan 
her bir dönen çöp kütlesi bir hayli büyük ve dünyanın dört 
bir yanından çöpleri toplamaya devam ediyor. 2006’da 
kurulan Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın verilerine 
göre; her bir millik alanda 46 bin irili ufaklı parça ya da 
bütün yüzen plastik çöp mevcut. Greenpeace’in verdiği 
rakamlara göre ise; her yıl dünyada 200 milyar ton plastik 
üretiliyor ve bunun yüzde 10’u okyanusa karışıyor. Karışan 
bu oranın yüzde 70’i okyanus dibine batıyor ve okyanus 
zeminindeki yaşama zarar veriyor.

Gelelim yaşadığımız kente, Bursa’da büyük bir çevre 
yıkımı ile karşı karşıya. DOSAB termik santralı inşaatı yasal 
tüm kazanımlara rağmen başladı. Korkarım Yeşil Bursa 
artık Kara Bursa olarak anılacak. Termik santral faaliyete 

geçerse, her birimizin ömründen ortalama on yıl çalacak. 
Çocuklarımızdan daha da fazlasını. Bu yıkımı durdurmak 
zorundayız. En azından bunu çocuklarımıza hatta 
torunlarımıza borçluyuz. 

Dağı, denizi, kestanesi, suyu ve ormanlarıyla anılan bu 
güzel yaşanılası şehrimiz artık küllerle anılacak.

Yazık! Çok yazık! Nobel ödüllü bakteriyolog Paul EHRLİCH’ 
in sözleriyle noktalayalım yazıyı “ Doğa insan olmadan da 
yaşar ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz”

Kaynaklar: Çeşitli ulusal gazeteler ve belgesel kayıtları.
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SAĞLIK TARiHiMiZiN ÖNEMLi BiR HADiSESi
GÜNEŞ moTEl’dEN Tam GÜN YaSaSI’Na 
GİdEN Yol 
dr. murat derin

1977 yılının son günlerinde İstanbul Belediyesi’ne bağlı 
Florya Plajı’nda olağandışı bir hareketlilik yaşanıyordu. 
Plajı çevreleyen bahçe duvarlarının gerisinde telaşlı kişiler 
gizli bir hazırlık içindeydiler. Öğleden sonra plajın alışık 
olmadığı bir mevsimde, bazı aileler plajın ana kapısından 
giriş yapıp, plajı yola doğru olan tarafından çevreleyen 
Güneş Motel’in, ruhsuz, sarı boyalı, plaj kampından çok 
toplama kampına benzeyen binasına yöneldiler. Kadınlı, 
çocuklu kalabalıklar, ilerleyen saatlerde birer birer Güneş 
Motel’e giriş yapıyorlardı. Bir zaman sonra hava karardı. 
Ortamda bir sıkıntı, kasvet vardı. Hava soğuktu. Motelin 
kalorifer sistemi, uzun, beton binayı ısıtmaya yetmiyordu. 
Akşam yemeği için yemekhaneye inildi. Ailelerin bazıları 
birbirlerini tanıyorlardı. Yarı ciddi, yarı soğuk, akşam 
yemekleri yendi, kahveler içildi; daha sonra ailelerin 
erkekleri, uzun sürme ihtimali olan bir görüşme için 
karılarına, çocuklarına iyi uyku temennilerinde bulunarak 
ayrıldı. 12 adam, Güneş Motel’in 12 numaralı süit odasına 
alınarak beklemeye başladı. Az sonra, odanın kapısından 
içeri Bülent Ecevit girdi, kapı kapandı ve gece boyunca 
sürecek ve Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri 
olarak kayda geçecek görüşme başladı. 

Güneş Motel’deki bu görüşmeyle sonuçlanan süreç, 
5 Haziran 1977’de yapılan Milletvekili Genel Seçimi ile 
başlamıştı. 1977 yılında yapılan seçim, Meclis aritmetiğini 
çıkmaza sokmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 
41,5 oy alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı. 
Ancak 213 milletvekili, hükümet kurmasına yetmiyordu. 

Adalet Partisi (AP) lideri Süleyman Demirel, AP ile Milli 
Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
(MHP) katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. 11 
Aralık 1977’de yapılan yerel seçimleri yine CHP kazandı. 
Ardından gelen istifalar II.MC hükümetini TBMM’de 
azınlığa düşürdü. Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, 
AP’den istifa edenlerle temasa başladı. Ecevit ile 12 eski 
AP’li (Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Dr. Mete Tan, Hilmi 
İşgüzar, Orhan Alp, Fethi Acar, Oğuz Atalay, Cemalettin 
İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Ahmet Karaaslan 
ve Güneş Öngüt) arasındaki görüşmelerin ilki 22 Aralık 
tarihinde Darıca’ya bağlı Bayramoğlu’nda bir otelde 
gerçekleştirildi. Ancak görüşmelerin gizli tutulmasına 
rağmen basına sızması üzerine görüşmelerin başka bir 
ortamda gerçekleştirilmesine karar verildi. Görüşmelerin 
devamı dönemin CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin 
Kotil’in organizasyonunda belediyeye ait Florya’daki 
Güneş Motel’de yapıldı.

Güneş Motel’de yapılan görüşmede, Ecevit 11 bağımsız 
milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında 
bakanlık önerdi, 10’u kabul etti. Konya Milletvekili Oğuz 
Atalay bakanlık teklifini kabul etmedi. CHP’nin gensorusu 
ile 31 Aralık 1977’de Süleyman Demirel başkanlığındaki II. 
MC Hükümeti devrildi. 12’ler içinde olan ve daha sonra 
tarihe 11’ler olayı olarak geçecek bu gensoru görüşmesine 
Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya eski partisinden 
aldığı aşırı baskı nedeniyle katılmadı. Böylece 12’ler 
grubu gensoru görüşmeleri sırasında 11’e düştü ve öyle 
anılmaya başlandı. Ardından Ecevit hükümeti güvenoyu 
aldı. 11’lerden Oğuz Atalay dışındaki 10 milletvekili yeni 
kurulan hükümette bakan oldu.

Bu bakanlardan birisi de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
olan Dr.Mete Tan’dı.
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Dr. Mete Tan, işin başına geçer geçmez kolları sıvadı 
ve hekimlerin aynı anda hem kamuda, hem de özel 
muayenehanelerinde çalışmalarının önünü kapatan “Tam 
Gün Yasası”nı yaşama geçirdi. Dr. Mete Tan, Türk Tabipleri 
Birliği’nin 28. Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmada 
“tam süre ilkesinin yaşamının amacı ve övüncü olduğunu” 
söyler. Bunun gerekli olduğuna inanıyordu. Yasa,  doğru 
hekimlik ideali ile hazırlanmıştı ancak tahmin edileceği 
gibi, hala nasıl olması gerektiği tartışılan tam gün yasasının, 
o dönemde de muhalifi çoktu. Üstelik bu muhalefet Adalet 
Partisi’nden olduğu kadar CHP içinden de geliyordu. 
Fakat muhalifler engel olamadı ve Tam Gün Yasası, 
29.6.1978 günü, 2162 Sayılı “Sağlık Personelinin Tam Süre 
Çalışma Esaslarına Dair Kanun” adı altında yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi. Cumhuriyet tarihinin 12 Ocak 1961 
tarihinde yürürlüğe giren 224 Sayılı “Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” ile birlikte sağlık 
alanında ikinci büyük kilometre taşı oluşmuştu.

Yasa, uzun ömürlü olmadı. Yasanın mimarı Dr. Mete Tan’la 
yaptığımız röportajda okuyacağınız gibi farklı nedenlerden  
bekleneni vermedi ve 12 Eylül  askeri darbesi sonrası, 30 
Aralık 1980 tarihinde yürürlükten kaldırıldı.

Dr. Mete Tan’ın da belirttiği gibi yasanın kalıcı 
olmamasının en önemli sebebi yüksek enflasyonun 
yarattığı ücret tutarsızlığıydı. Kamuda kalan hekimlere 
vadedilen tazminatlar bir yıl sonra enflasyon sebebi ile 
komik rakamlara dönüyordu. Bu nedenle hızla kamudan 
kopmalar başladı. Bu kopuşlar hükümette zaten belirsiz 
olan siyasal ortamın yarattığı gerginlikle beraber panik 
başlattı. Zaten muhalefet görerek kanunlaşmış olan “Tam 
Gün Yasası”, bir süre sonra ateşten top gibi kimsenin eline 
almak istemediği bir hale geldi. Memleketin her tarafından 
birer ikişer hekimlerin istifa haberleri geliyordu. Yasa, su 
alan tekne gibi delik deşik olmuş, sağlık alanında büyük bir 
batışa doğru gidiyordu.  Geri dönüş, yenilgiyi kabulleniş 
olacağı ve muhalefetin eline büyük bir koz verileceği için 
çok zordu. 

Dr. Mete Tan’ın “Tam Gün Yasası” getirmek uğruna siyasi 
pazarlıklara adının karışmasını bile sineye çekmiş olması 
hiç şüphesiz içindeki ideal dürtüsüdür. Ömrü boyunca 
her zaman şerefli ve şaibesiz bir mesai hayatı sürmüş 
ve adı üzerinde hiçbir leke olmayan Dr. Mete Tan’ın 
şanssızlığı, “Tam Gün Yasası”nı memleketin en karanlık 
günlerinde uygulamaya kalkmış olmasıydı. Türkiye, 
o yıllarda anarşiyle, terörle, yokluklarla boğuşuyordu. 
Maraş Katliamı’nda yüzlerce kişi ölmüştü. Her gün terör 
olaylarında en az 30 kişinin ölüm haberi geliyordu. Tüpgaz, 
margarin, sigara, ekmek saatlerce kuyruk bekleyerek 
alınıyordu. Hiç şüphesiz istikrarlı bir siyasi ortam olsaydı 
“Tam Gün Yasası”, başarılı olabilirdi. 

dr. mETE TaN

1929 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. IX.Dönem 
Afyonkarahisar milletvekili Dr. Avni Tan’ın oğludur. İlk, 
orta ve lise eğitimini Afyonkarahisar’da gördü. 1953 
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu.  Lisansüstü eğitimini aynı yerde tamamlayarak 1956 
yılında Kulak-Burun- Boğaz Hastalıkları Uzmanı oldu. 
Vatani görevini yedek subay olarak Ankara’da yaptıktan 
sonra mesleki görgü ve bilgisini artırmak üzere Almanya’ya 
gitti. Yurda dönüşünde TCDD Eskişehir Hastanesi KBB 
Kliniği’ne şef olarak atandı. Bu görevi 12 yıl sürdü. Uzun 
süre Eskişehir- Kütahya Tabip Odası Başkanlığı yaptı. 
TCDD Hastanesi Başhekimi iken 1973 yılında yapılan 
seçimlerde Adalet Partisi’nden milletvekili seçildi. 

Dr. Mete Tan, siyasete girene kadar olan mesleki yaşamında 
hareketli bir hekimdi. Tabip Odası Başkanlığı yanında 
Kızılay İdare Heyeti Üyesi, Türk Demiryolcu Dernekleri 
Federasyonu İdare Heyeti Üyesi ve Sağlık Sözcüsü oldu. 
Çeşitli mesleki makaleler, gazete yazıları yazdı. Meclis’e 
girdikten sonra da aynı şekilde enerjik bir milletvekili oldu. 
Meclis İdare Amirliği yaptı. Bütün hayali Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı olabilmekti. Bakan olmayı bu kadar çok 
isteme sebebi tıp mesleği ile ilgili yanlışları düzeltip, daha 
iyi sağlık politikaları oluşturabilmekti. 

Dr. Mete Tan, 1977 seçimlerinde yine Adalet Partisi’nden 
milletvekili oldu ve meclise girdi. Kurulan II. Milliyetçi 
Cephe Hükümeti’nde hem kendisi hem de temsil ettiği 
Afyonkarahisar adına Bakanlık beklerken, Demirel, Dr. 
Mete Tan’a bakanlık vermedi. Bunun üzerine zaten 
sancılı kurulmuş olan koalisyondan ve partisinden istifa 
etti. Güneş Motel görüşmelerinde kendisine Bakanlık 
sözü verilmesi üzerine CHP’ye geçerek Bülent Ecevit 
başkanlığında kurulan 42.Hükümet’te Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı oldu. Dr. Mete Tan’ın 5 Ocak 1978 tarihinde 
başlayan bakanlığı Bülent Ecevit Hükümeti’nin istifa ettiği 
12 Kasım 1979, milletvekilliği ise 12 Eylül askeri darbesine 
kadar sürdü. Darbe sonrası İstanbul’a yerleşti. 1986 yılında 
Demokratik Sol Partiye üye oldu ancak aktif siyaset 
yapmadı. Almanca ve Fransızca bilen Dr. Mete Tan evli ve 
iki çocuk babası idi. 2016 yılında vefat etti.

1978 yılında uygulamaya 
konan Tam Gün Yasası’nın 
mimarı dönemin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı
Dr. Mete Tan
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Tam GÜN YaSaSI’NI
KalICI HalE GETİrEmEdİK,
zamaNImIz YETmEdİ…
Röportaj ve fotoğraflar: Dr. Murat Derin

1978 yılında Türkiye ilk kez Tam Gün Yasası ile tanıştı. 
Yasa ve uygulaması, başarısızlıkla sonuçlandı ve 
12 Eylül askeri darbesinin ardından uygulamadan 
kaldırıldı. O günlere yetişen kimi hekimlerimizin çok 
olumlu anlattığı, kimi hekimlerimizin de yerden yere 
vurduğu 1978 yılındaki Tam Gün Yasası’nı, 2007 yılında 
Bursa Tabip Odası’nın Uludağ’da düzenlemiş olduğu 
çalıştaya davetli olarak gelen yasanın mimarı eski 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan’la konuşma 
fırsatı bulmuştuk. 2016 yılında kaybettiğimiz Dr. Mete 
Tan, o zaman sorularımıza açıklıkla cevap vermişti. Dr. 
Mete Tan’la yaptığımız bu röportajı sizlerle paylaşırken 
1978 yılında uygulamaya konan Tam Gün Yasası ile ilgili 
olarak şu tespitte bulunmak istiyoruz: Tam Gün Yasası, 
olumlu ve olumsuz taraflarıyla sağlık politikalarımızın 
şekillenmesinde çok önemli bir model olmuş, 
politikaların belirlenmesinde öngörülemeyecek birçok 
aksaklıkların tespit edilmesini sağlamıştır. Hiçbir şeyin 
yapılmadığı, durumu idare eden politikaların yerine, 
aksaklıkları ortaya çıksa da devinim içinde olmak, 
politikalar üretmek, hem de bunu bir buçuk yıl gibi 
kısa süren bir iktidar döneminde ve ülke siyasetinin 
çok karışık olduğu yıllarda yapabilmek zaten başlı 
başına bir başarıdır. Bu nedenle Mete Tan’ın adı, sağlık 
tarihimize, en başarılı Sağlık Bakanlarından birisi 
olarak geçecektir. Kendisini rahmetle anıyoruz!

“Tam Gün Yasası” nasıl hazırlandı, kimlerle müzakere 
ettiniz?

Yasayı, tabi ki kendi başıma hazırlamadım. Daha evvel 
Tabip Odası başkanlıkları yaptım ve asistanlığımdan beri 
Türk Tabipler Birliği’nin bütün kongrelerine Ankara ve 
Eskişehir Tabip Odası delegesi olarak katıldım. Bu süreç 
içinde Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Erdal Atabek, 
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri  yakın dostum Dr. 
Şükrü Güner ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde 
2.Başkan olarak olarak görev yapmış olan Dt. Tonguç 
Görker ile yasayı tetkik ettik ve Dt. Tonguç Görker’i de 
müsteşar yaptık. Tabip Odalarının ve Hekimler Birliği’nin 
de önerilerini aldık. Prof.Dr. Nusret Fişek’in tam süre ile 
ilgili çok çalışmaları vardı, onlardan da yararlandık. Yalnız 
yapamadığımız bir şey var, ben bu arkadaşlarımıza da 
söyledim. Bir yerde bir pilot uygulaması yapıp ondan 

sonra kanunu bütün Türkiye’ye uygulamamız gerekirdi. 
Pilot bölgede yanlışları gördükten sonra daha gelişmiş 
bir şeklini bütün Türkiye’ye uygulayacaktık fakat bunu 
yapmadık.

Yasa kimler tarafından hazırlandı?

Ben, müsteşarım, müsteşar muavinlerim ve müfettişlerim 
tarafından hazırlandı. Daha sonra gerekçe ile beraber 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduk.

Daha önce tam gün çalışma ile ilgili bir yasal düzenleme 
olmuş muydu?

Olmuştu. Bizden evvel de “tam süre” çıkarıldı. Fakat bu 
tam süre, hekimlerin isteğine bırakıldı. İsteyen tam süreyi 
kabul ediyor, istemeyen de part-time çalışıyordu. Tam süre 
çalışmayı kabul eden hekimlerin muayenehane açmaları 
yasaklanıyordu ve akşam 17’ye kadar çalışıyorlardı. Sonra 
bu uygulama bir sistem karmaşasına neden oldu. Biz tam 
süreyi zorunlu hale getirdik. Yine de seçme hakkı vardı. 
“Sen devlette mi çalışmak istiyorsun, muayenehanede 
mi?” diye.. Devlet diyenleri devlete, muayenehane 
diyenleri muayenehaneye ayırdık. Yani hem devlet, hem 
muayenehane olmuyordu. Böylece hastayla hekimin 
arasına para girmesine engel olduk. Yani halkın sağlığının 
para ile satın alınmasına engel olduk.
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Hekimlerin o dönemde buna verdiği tepki nasıl oldu?

Özellikle kamu-muayenehane bağlantısı olan hekimler 
Yasa’ya karşı çıktı. Tabi öz eleştiri yapmam lazım, bu 
kanunun birçok hatalı tarafları da vardı. Bunları düzeltmeye 
çok çalıştık ama süre yetmedi.

Tabip Odalarının yaklaşımı nasıldı?

Çok olumluydu.

Yasa’nın başarısız olmasında en büyük engeliniz neydi?

En büyük engel maliyeydi. Vermiş olduğumuz tazminat 
enflasyon nedeniyle bir sene sonra yarı yarıya azaldı. 
Biz tazminatları en yüksek devlet memuruna göre 
hesaplıyorduk. Bu sefer maliye, en yüksek devlet 
memurunun aldığı parayı değiştirdi. “Şu fiyat üzerinden 
tazminat verebilirsiniz” dedi. Biz tazminatların maaşla 
ayrı ayrı vergilendirilmesini istedik. Fakat Sayıştay ikisini 
birleştirdi, vergi matrahı  yükseldi. 

Tazminatlar emekliliğe yansıyor muydu o dönemde?

“Yansısın” dedik, fakat yansıtmadılar. Mesela emekli 
olanlara %200 verdik fakat o da Sayıştay ve Maliye 
Bakanlığı tarafından reddedildi. 

Sizin bakanlık döneminiz devam etseydi ve koşullar 
bu şekilde sürse idi geriye adım atmayı düşünür 
müydünüz? O günkü Tam Süre Yasası’nın iptal edilmesi 
söz konusu olabilir miydi? 

İptal edilmesi söz konusu olamazdı ama kanunda olan 
birçok maddenin iyileştirilmesine gidebilirdik. Nitekim 
gittik de! Mesela bir yönetmelik çıkardık. Hekimlerin 
maaşlarını ve tazminatlarını ve saat 17’den sonra da hasta 
muayene edebilmelerini kolaylaştırdık. Yasa’nın 7.maddesi 
bizi çok zor duruma soktu, onu da değiştirdik. Fakat 
bakanlar da imza ettikten sonra o maddenin değişikliğine 
ait olan Yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilirken biz 
hükümetten ayrıldık. Yeni kurulan Adalet Partisi hükümeti  
Yasa’yı  ve yönetmeliği hemen geri çekti.

Siz hükümetten ayrıldıktan sonra kurulan Adalet Partisi 
hükümeti Yasa üzerinde çalıştı mı?

Yasa’yı  değiştirmek ve iyileştirmek için Adalet Partisi 
de bazı çalışmalar yaptı. Fakat 1980 de, darbe olduktan 
sonra Yasa, darbenin getirmiş olduğu hükümet tarafından 
tamamen kaldırıldı. Hükümet aynı zamanda  Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasa’nın 
4. maddesini değiştirdi. Bu dördüncü madde aynen 
şöyle diyordu: Sosyalizasyonu kabul eden hekimler 

muayenehane açamaz. Onu da kaldırdı. Yeni hekimlerin, 
bütün Türkiye’de sosyalizasyon hekimi olsun olmasın, 
muayenehane açmalarını maalesef kabul etti.

Peki sizin kişisel düşünceniz nedir? Kamuda çalışan 
hekimler gerçekten başka bir yerde çalışmamalı mı? 
Yoksa özel bir takım koşullarda çalışabilirler mi? Niçin 
Tam Gün Yasası’na gerek gördünüz?  

Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılabilmesi, doğru dürüst 
verilebilmesi ve hekim ile hasta arasındaki ticari ilişkilerin 
kaldırılması için tam süre uygulanmalıdır. Tam süre 
çalışmak, hekimlerin muayenehane açmadan, ek görev 
almadan ücretlerini kamu kuruluşundan alarak, belirlenen 
çalışma saatleri içinde tüm emeklerini kamusal hizmete 
vermeleri demektir. 

O dönemdeki Yasa içinde kamu hizmetinin, bugünkü 
performans benzeri bir takım uygulamalarla 
derecelendirilmesi veya mükafatlandırılması gibi 
uygulamalar var mıydı? Yani günde 3 ameliyat yapan 
hekim, aynı branştan hiç ameliyat yapmayan hekimle 
aynı maaşı mı alıyordu? 

Onu bir yönetmelik ile sonradan koyduk, başlangıçta 
yoktu. Fakat o yönetmelik yürürlüğe girmedi. Mesela 
15 ameliyat yapan hekim ile cildiye hekiminin, -cildiye 
hekimlerinin kötülemek için söylemiyorum- aynı parayı 
almaları bir çok hekim arkadaş arasında bir ikilem yarattı. 
Beyin Cerrahisi gibi bir branştaki hekim ile cildiye hekimi 
ya da biyokimya hekimi arasında fark var. 
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Bu düzenlemeleri neden yapamadınız? Sonuçta iki yıla 
yakın bir süre bakanlık yaptınız. Hükümet yeterince 
destek olmadı mı size?

1,5 yıl bakanlık yaptık, bu çok uzun bir süre değil. Hükümet 
destek oldu. Nitekim sonunda kanun da çıkarttık. 
Sonrasında Başbakan’la yazışmalar yaptık. Kanunun 
7.maddesini de değiştirdik. Tam süreye tabi hekimlerin 
saat 17’den sonra muayenehane açabileceklerini ve 
hekimlerin tazminatlarının daha da yükseleceği maddeleri 
de getirdik. Fakat istifa etmek mecburiyetinde kalınca her 
şey yarım kaldı. 

7.madde bunu mu öngörüyordu? Tam süre hekimlerinin 
saat 17’den sonra muayenehane açabilecekleri şeklinde 
miydi? 

Evet.

Saat 17’den sonra muayenehane açabilmeleri tam gün 
çalışmanın mantığına aykırı değil mi? 

Saat 17’den sonra muayenehane değil, hastaya 
bakabilmelerinin yolu açılıyordu. Buna karşılık döner 
sermayeden pay alacaklardı. Hastanın hekim seçme 
hakkını da bu şekilde sağlamış olacaktık. 

Yasaya göre tam gün çalışan hekimlerin, işyeri 
hekimliği gibi ek bir takım kazanç getirici işler yapması 
mümkün müydü? 

Hayır, değildi. 

Yasa akademik unvanı olan hekimleri de kapsıyor 
muydu?

Bizim hazırlamış olduğumuz yasada üniversiteler ve 
askerler yoktu fakat Yasa  TBMM’ne gittiği zaman, 
karşısında olanlar bu Yasa muvaffak olmasın diye kanuna 
üniversitelerin de, askerlerin de katılması için bir önerge 
verdiler ve TBMM tarafından da bu önergeler kabul edildi. 
Kabul edilince bir sistem karmaşası oldu. Çünkü biz 
kanunu, bünyemizdeki ve SSK’ya bağlı hastaneler için 
yaratmışken hazırlıklı olmayan üniversiteler ve  hiyerarşik 
siteme çok dikkat eden askerler devreye girdi. Böyle 
olunca bir kargaşa başladı, Yasa yozlaşma yolunu tuttu. 

Bakanlık döneminizde sağlık sisteminin aynı çatı 
altında toplanmasına yönelik girişimleriniz oldu mu?

Evet, bununla ilgili de çalışmalara başladık. Fakat 
yine o çalışmalarında sonucuna biz yetişemedik. 
Yoksa yapıyordum. Yasa teklifini, gerekçesi ile birlikte 
hazırlamıştık.

Bu dönemde hekimlerin maaşlarında ne kadar 
iyileştirme oldu? 

Maaşlarının %80’ine kadar tazminat verdik. Türkiye’yi 
bölümlere ayırdık. En yoksul yerlerde çalışanlara %80 
verdik. Mesela İstanbul’da 5 lira alıyorsa, Yozgat’ta 7 lira, 
Hakkari’de 9 lira gibi.  Çünkü hekim rahat yaşamak ister. 
Ekonomik bakımdan rahat olmak ister, sosyal bakımdan 
rahat olmak ister, bilgi bakımından da rahat olmak 
ister. Hekimlerin o zaman 2-3 ay rotasyonla Avrupa’ya, 
gönderilmesini de düşünmüştük ama bunların hiç birini 
yapamadık. Çünkü zaman çok azdı.   

Siyasi bakımdan Türkiye’nin çok karışık olduğu bir 
dönemdi. 

Çok, bildiğiniz gibi değil. Günde 30 kişi ölüyordu. Hükümet 
tam süre ile mi uğraşsın, anarşi ile mi uğraşsın? 

Maraş olayları sırasında sizin de başınıza bir şeyler 
gelmiş.

Evet, ben olaylar sırasında Maraş’a gittim. Silahların 
gölgesi altında. Oralara iki uçak dolusu sağlık personeli 
gönderdim.  Hastaneye girdik. O anda silahlar patladı. 
Hükümet binasının önüne kadar geldiler. Neredeyse 
jandarma komutanı da dahil olmak üzere hepimizi 
temizleyeceklerdi orada. Hastaneye getirilen ölülerden elli 
ikisini inceledim. Bunlardan üç tanesi sopayla öldürülmüş, 
diğerleri mermilerle. Boğularak öldürülenlerin de 
olduğunu söylediler. Yetmişlik yaşlıları, üç yaşında 
bebekleri vurmuşlardı. Kurşun yağmuru altında gidip 
geldim.

Teşekkür ederim.



Yüklü Yemiş dallarıdır
Yüklü yemiş dallarıdır kollarımız,
silkeler durur düşman, silkeler durur bizi.
ve yemişimizi daha rahat, daha kolay toplamak için,
vurur prangayı ayağımıza değil, vurur prangayı kafamızın içine…

Nâzım Hikmet

FoToĞRAF: Dr. Ömer Yağlıdere



Art Nouveau; 19. yüzyı-
lın ikinci yarısından sonra 
eklektisizme ve makine-
leşmeye karşı çıkan Arts 
and Crafts hareketinin 
ardından 1895-1905 yıl-
ları arasında Avrupa’da ve 
Amerika’da  yaygınlaşan, 
sanat ve zanaat ayrımını 
ortadan kaldırmayı ve el 
üretimini ön plana çıkar-
mayı savunan akımdır. Al-
manya’da Jugendstil, İtal-
ya’da Liberstil, İngiltere’de 
Style Liberty, Amerika’da 
Modern Style adlarını alan 
ve mimarlık, dekorasyon, 
mobilya, resim ve el sanat-
larında kendini gösteren 
bu akım doğayı taklit eden 
eğri çizgilerle oluşturulan 
süsleme tarzıyla halkın yaşamında sanatın yer almasına 
çalışan bir anlayıştır. Adı Paris’teki bir dükkândan gelen 
Art Nouveau “Sanata özgürlük ve her çağa kendi sanatı” 
sloganını benimser. Ne yalın ne de eskiye bağlı olan daha 
çok geçiş üslubu olarak değerlendirilen ve geleneksel sa-
nattan ilk kopuş olarak kabul edilen bu anlayışın mimari 
örneklerinde demir bitkisel biçimde hem taşıyıcı hem de 
dekoratif öğe olarak kullanılır. 

Art Nouveau döneminin 
önemli sanatçılarından biri 
olan Alphonse Mucha (1860-
1939) bugünkü Çek Cumhu-
riyeti’n de dünyaya gelir. Ço-
cukluğundan itibaren resme 
ilgisinin yanı sıra müzikte de 
yetenekli olan Mucha liseyi 
Brno kentinde bitirir. 1879-1881 
yılları arasında Viyana’da sanat 
eğitimini sürdürürken tiyatro 
tasarım firmasında da çalışır. 
Moravia’da bir kaç başarılı de-
koratif resim yaptıktan sonra 
1885’den 1887 yılına kadar Mü-
nih Güzel Sanatlar Akademi-
si’nde resim eğitimi alır. Kısa 
bir süre Paul Gauguin ile atöl-
yesini paylaşan sanatçı 1894’de 
dönemin ünlü aktristi Sarah 
Bernhardt’ın Gismonda adlı 

oyunu için poster hazırlar. Alışılmadık tarzdaki bu çalışma 
oyuncu tarafından çok beğenilir. Sanatçı taşbaskı tekni-
ğindeki bu posterle Art Nouveau tarzındaki kendine özgü 
yeni sanat anlayışını da ortaya koyar. Daha sonra afişler-
de kadın kullanımı Art Nouveau’nun özelliklerinden olur. 
Gismando adlı çiziminin başarıya ulaşmasıyla Mucha, Sa-
rah Bernhardt için başka afişlerle birlikte vitray, dekoratif 
pano, mücevher ve giysi tasarımları da yapar. 

BiR RESiM BiNBiR SÖYLENCE

alpHoNSE muCHa ve 
mEdEa KomplEXİ

dr. YElda ErTÜrK eyerturk@gmail.com

www.hekimcebakis.org
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1895 yılında Champenois firması Mucha’nın posterlerini 
basmaya başlar. 1896’da sanatçının ilk dekoratif panosu 
olan Mevsimler yayınlanır. Mevsimleri kadınların ruh du-
rumuyla gösterdiği bu panolarda bahar masumiyeti, yaz 
sıcağı coşkuyu, sonbahar verimliliği ve kış da soğuğu içe 
kapanıklılığı simgeler. Panolardaki bitkisel motifler, kıvrımlı 
çizgiler, neoklasik tarzda giyinmiş zarif kadın figürleri ve 
kadınların başlarında haleye dönüşen çiçekler Art Nouve-
au üslubuna özgüdür. 

Gelelim Alphonse Mucha’nın bir çalışması ile bana hatır-
lattığı, adını mitolojik bir hikâyeden alan Medea Komplek-
si’ne. Yunan tragedyalarından  Euripides in yazdığı medea 
tragedyasında bahsedilen Medea’ nın ruhsal durumuyla 
özdeşleşerek Medea Komleksi olarak tanımlanan kadının 
kıskançlık ve adanmışlıkla intikam arzusundan  köken alan 
bir hastalıktır. Kısaca aldatıldığını düşünen yıkık hüsran ve 
kızgın kadın eski kocasından intikam alabilmek amacıyla 
çocuklarını öldürerek ona gösterir. Tabi ki buradaki öldür-
me modern dünyamızda semboliktir yani anne  boşanma-
da art niyet sergileyerek bilerek veya bilinçaltı bilmeyerek 
çocukları babaya karşı duygusal tacize maruz bırakır onu 
unutturmaya ve babalarına yabancılaşmalarına sebebiyet 
verir. Bu hastalığın tanımı ilk kez Dr. Richard Gardner  yap-
mıştır. Belki beklediği mutluluğu kendisine sağlayamadı-
ğını düşündüğünden, belki başka nedenlerle, aldatıldığını 
hak etmediği kötü bir hayata kendisini kocasının mahkûm 
ettiğine inanan kadın, çeşitli entrikalarla ve yoğun intikam 

duygusuyla onu alda-
tan adamdan intikam 
almak amacıyla çocuk-
larını gözünü kırpma-
dan kullanır. Hastalığın 
daha ilerleyen boyut-
larında çocuklarını 
hatta kendini öldüren 
kadınlara bile rastlanır. 
Hayata kast biçiminde 
olmasa da bu hastalı-
ğın kurbanları tarafın-
dan sembolik ölüm ile 
eş tutulabilecek dav-
ranışlara maruz kalan 
çocuklar ve eşler vardır.

Mucha’nın 1898’de Eski Yunan Trajedya yazarı Euripides’in 
Medea oyunu için hazırladığı posterde Medea’nın iki ço-
cuğunu öldürdüğü sahne tasvir edilir. Efsaneye göre gü-
neş tanrısı aietes’in güzel büyücü kızı Medea kendisinden 
ayrılıp kral Kreon’un kızı Glauke ile evlenmek isteyen  ve 
onu ülkeden kovan Iason’dan intikam almak için çocukla-
rını öldürüp babalarının önüne serer.

Bu posterde Sarah Bernnardt koyu renk elbise içinde, şaş-
kın ve sabit gözlerle bakarken elinde kanlı bıçakla durur. 
Gergin bir pozda gösterilen Medea’nın kendi çocuklarını 
öldürmesinin dehşetli atmosferi ve dramatikliği başarılı 
bir şekilde yansıtılmış. Renkli litografi tekniğiyle basılan 
afiş 206x76 cm boyutlarındadır. Arka plan Mucha’nın et-
kisinde kaldığı Japon sanatının izlerini taşımaktadır buda 
tasarımdaki egzotik havayı arttırmaktadır. Kompozisyona 
dikey olarak konumlandırılan figürün önünde birbirinin 
üstüne binmiş iki çocuk cesedi yatay olarak konumlan-
dırılarak dengeli bir yapı sağlanmıştır. İki kenarda bırakı-
lan boşluk unsuru kompozisyonu tamamlamaktadır. Sağ 
boşlukta yer alan yazı tasarımın simetrik yapısını bozarak 
asimetrik denge sağlamaktadır. Figürün başında yedi siv-
ri uçlu bir taç ve koyu renkli çiçeklerden oluşan bir baş-
lık yerleştirilmiştir. Sol kolunda Mucha’nın kendi tasarımı 
olan Georges Fouquet tarafından üretilen yılan biçimdeki 
bilezik, Sağ elinde ise cinayet işlediği sivri uçlu kana bu-
lanmış bıçak bulunmaktadır. Medea figürünün koyu ton-
lardaki kostümü yere kadar uzanmaktadır. Etek ucuna 
doğru kıvrımların yoğunlaştığı alanda koyu tonlar açık 
tonlarla desteklenerek kumaş dokusu ustaca verilmiştir. 
Fondaki turuncu ve sarı tonlar, öndeki yeşil ve mavi tonlar 
ile sıcak soğuk renk dengesi sağlanmıştır. Mucha’nın ken-
dine özgü iki boyutlu ve çizgisel stili bu tasarımında da 
kontur çizgileriyle desteklenmiştir. Mucha dehşet verici ve 
gerilim dolu hikâyenin etkisini tasarımda kullandığı keskin 
uçlar ve köşeli sert kenarlar ile izleyiciye aktarmaktadır. Bu 
zemin üzerinde yer alan oyunun adı Medee için Mucha, 
konunun içeriğine uygun sivri kenarlı ve köşeli bir font 
oluşturmuştur 

Aşırı seven, fedakârlığı önemsenmeyen, bir kenara itilen, 
kıskanç büyücü Medea’nın serüvenleri ve çılgınlıkları ede-
biyata ve sanata sık sık konu olur. Bunun en güzel örnek-
lerinden biri Eugene Delakroix’e aittir.
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Alphonse Mucha 1911 yılından itibaren Slav Halklarını 
tarihini anlatan Slav Destanı adlı bir dizi resim üzerinde 
çalışır. Bu resimlerin tamamı 1928 yılında Prag şehrine 
hediye edilip Çek halkına sunulur. 1918 yılında Çekosla-
vakya bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkesi için posta 
pulları, banknotlar tasarlayan sanatçının 1921 yılında da 

New York Brooklyn Müzesinde başarılı bir sergisi gerçek-
leşir. 1931’de Prag St. Virus Katedrali için vitraylar tasarla-
yan Mucha’nın 1939’da Alman gizli polisleri olan Gestapo 
tarafından sorgulandıktan sonra sağlığı bozulur. 14 Tem-
muz 1939 tarihinde akciğer iltihabı sonucu hayata veda 
eder ve Vysehrad Mezarlığına gömülür. 

Mucha, Art Nouveau ile anılsa da sanatının “sadece içten 
gelen ruhsal mesajı ileten stilize edilen formlar” olduğunu 
ileri sürmüştür. Spiritüalizme duyduğu ilgiyle atölyesinde 
gözle görülemeyenleri, ele geçirilemeyenleri, gerçeğin 
ardına gizlenenleri, uykuyu, ölümü konu edinen ve düş-
selliğe, gerçek dışına, efsanelere, fantastik olana yönelen 
sembolistlerle bir araya gelip gizemli konuları öğrenmeye 
çalışır. Klasik resimden ziyade afiş ve posterleriyle ünle-
nen ve başarı kazanan sanatçı mücevher, takvimler, mo-
zaik panoları, yağ, diş macunu ve sabun etiketleri, duvar 
kâğıtları, tiyatro setleri gibi değişik alanlarda da tasarımlar 
yapmıştır.

Not: Eskimiş önlüklerinizi atmayın. Zamanın önünüze 
hangi hobileri getireceği bilinmez.

76 Hekimce Bakış

Sanatçının Primevera alegorisini çalışırken.





dr. GÜzİdE ElİTEz guzideelitez@hotmail.com

www.hekimcebakis.org

DEToNE

SİYAH PRENSES NINa SImoNE
Nina Simone’la, bu 20.yüzyılın efsane caz sanatçısıyla 
tanışmam aslında biraz geç oldu. Yavaş yavaş caz 
müziğine ilgi duymaya, el yordamı ile bilgi toplamaya, 
okumaya ve caz klasiklerini dinlemeye başlamıştım. İşte 
tam bu zaman diliminde Luc Besson ‘un Nikita filminin, 
Amerikan uyarlaması olan Kaçış Yok(Point of No Return) 
filmini izledim. Konuyu biraz hatırlatayım, Nikita cinayet 
işlemiş bir tutukludur. Ölüme mahkum edilmiş iken, hapse 
gönderilmek yerine kendisine yeni bir kimlik ve tarz verilir, 
gizli bir casus olarak yetiştirilir ve de kiralık katil görevini 
üstlenir ve macera başlar. Bu arada Nikita’yı Bridget 
Fonda’nın oynadığını da belirteyim. Filmin ekşi sözlük 
yorumunu buradan paylaşmadan duramayacağım. Film 
için “İnsana damardan Nina Simone aşılayan 1993 yapımı 
bir başyapıttır” derler. Filmdeki Nikita’nın Nina Simone 
tutkusunu anlamak istedim ve dinlemeğe başladım, işte 
bu merak benim Nina Simone ile tanışmamı sağladı. 

Sanatçımız Nina Simone, 21 Şubat 1933 tarihinde ABD’nin 
Kuzey Carolina eyaletinde dünyaya geldi. 8 çocuklu bir 
ailenin altıncı çocuğu idi. Müziğe yeteneği  4 yaşında 
anlaşıldı, ilk müzik öğretmeni annesiydi, 6 yaşında 
piyano dersleri almaya başladı. İlk piyano resitalini kasaba 
kütüphanesinde verdiğinde 10 yaşındaydı. 1950 yılında 
burs kazanarak New York Juilliard Müzik Okulu’na girdi. 
Ailesinin maddi sıkıntıları eğitimini istediği gibi yapmasına 
engel oldu önce Philadelphia’ya taşındılar, sonra da yine 
aynı nedenle Atlantic City’e. Burada sahneye çıkmaya, 
şarkı söylemeye başladı.
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 1958 yılına kadar sahnede gerçek adı olan Eunice 
Kathleen Waymon’u kullanan sanatçı,  bu tarihten sonra, 
erkek arkadaşının kendine taktığı isimden yola çıkarak 
İspanyolca’ da “küçük kız” anlamına gelen Nina’yı ön 
ad olarak kullanmaya başladı.  Hayranı olduğu Fransız 
oyuncu Simone Signoret’ten etkilenerek de sahne adını 
“Nina Simone” yaptı.

İlk albüm çalışması olan “Little Girl Blue”ü 1958 yılına 
yayımlayan Nina Simone, “I LoveYou Porgy” ve “My Baby 
Just Cares For Me” gibi parçalarla adından söz ettirdi. 
Satışı bir milyonu aşan ve Amerika  listelerinde 13. sıraya 
kadar yükselerek başarı gösteren albümü, klasikler arasına 
girmeyi başardı. Hatta “My Baby Just Cares For Me” adlı 
parçası 30 yıl sonra bile popülerliğini korudu ve Chanel 
No:5 in reklam filminde kullanıldı.

1961 yılında evlenmesine kadar tam on albüm çıkardı. 
Bunlardan dört tanesi canlı konser kayıtlarıdır.  “Wild Is The 
Wind“, “Sayanora” ve “Samson And Deliah”  filmlerinde bu 
albümlerde yer alan müzikler kullanıldı. Evlendikten sonra 
ise üç yılda tam yedi albüm çıkarmak gibi bir çalışma 
temposuna girdi. Bir kızı oldu Lisa Celeste. Nina Simone 
denilince akla gelen kendisiyle özdeşleşen “Don’t Le t 
Me Be Misunderstood” parçası da defalarca yorumlansa 
da en iyi yorumun yine kendisine ait olduğu rahatlıkla 
söyleyebileceğimiz şarkıda bu dönemin eseridir. 1966-
1974 yılları arasında sekiz albüme imza attı. Bu dönemin 
kült müzikali “Hair” deki şarkısı “Ain’t Got No” ile İngiltere 
müzik listelerinde iki numarayı gördü.

Nina Simone Yalnızca caz müziğinin siyah prensesi 
değildir, sanatçı müziğini de kullanarak insan hakları, 
Amerika’daki siyah vatandaşların eşitlik mücadeleleri, 
kadın hakları mücadelelerinde ön saflarda yer aldı. Şarkıları 
ırk ayrımcılığı ve siyahların eşitlik mücadelesini dile 
getiren çok önemli başyapıtlardır. Aslında bu duruşu ve 
itirazı çocukluk yıllarında yaşadığı ayrımcılık hikayelerine 
dayandığı söylenmektedir. Zenci hakları savunucusu 
Medgar Evers’in 1963 yılında Mississippi’de öldürülmesi, 
bir zenci kilisesi bombalanarak dört küçük zenci çocuğun 
ölmesi gibi olayları protesto etmek için “Mississippi 
Goddam” ı yazmıştır. Martin Luther King’in liderliğini 
yaptığı “Sivil Haklar Hareketi”ne katıldı, Lorraine Hansberry 

ve Malcolm X gibi siyah harekin önde gelen isimleri ile 
yakınlaştı.  “Four Women” ve “Missisippi Goddamn” “To 
Be Young“, “Gifted And Black” “young, gifted, and black” 
“strangefruit” ırkçılığa karşı mücadelenin değişmez 
başyapıtları oldu. Martin Luther King’in bir suikast sonucu 
öldürülmesinden sonra “‘Why? The King Of Love is Dead” 
adlı şarkısını bestelemiştir.

1978 yılına geldiğimizde protest tavrından hiç 
vazgeçmeyen Nina,  Vietnam savaşını protesto için 
vergilerini ödemeyince hapse atıldı.  Kısa bir süre sonra 
serbest kaldı ama Artık Amerika’da yaşamak istemiyordu, 
önce Karayipler (Barbados), sonra Liberya, sonra İsviçre 
ve sonunda uzun süre yaşayacağı Fransa’ya yerleşti. 2003 
yılında da burada hayata gözlerini yumdu. 80 li yıllarda 
Fodder On My Wings“, “Nina’sBack” ve “Live AndKickin” 
albümlerini çıkardı. Nina Simone, son albüm çalışmasını 
1993 yılında “A SingleWoman”ile yaptı. 

Müzik hayatı boyunca tam 23 albüme imza atan sanatçının 
şarkıları hala müzik tarihinin en başarılı yorumları sayılır. 
Onun şarkıları derin bir hüzne sahiptir. Anlattığı öyküler 
diplerde yaşayan ama mücadeleyi hiç bırakmamış 
ruhların sesidir. Zamanında ve ondan sonra gelen pek çok 
sanatçıyı etkimiş bir sestir.  Yolunu izleyenleri çoktur.

2015 tarihinde Nina Simone’un hayatı bir belgesele konu 
oldu “What Happened, Miss Simone?” bir müzikseverin 
mutlaka izlemesi gereken bir yapıt olduğunu 
düşünüyorum. Cazı çok sevmesiniz de “My Baby Just 
Cares For Me” yi, birde “To Be Young“ı, birde Feeling 
Good”u  ille de “Don’t Le t Me Be Misunderstood”u  ….

Yani Nina’yı dinleyin, müziksiz kalmayın.
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SoNRADAN GoURMET 
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Bizans’ın yerini alıp, onu tarih sahnesinden silen 
Osmanlılar, büyük bir siyasal varlık olmanın yanı sıra, İslam 
dünyasının da en güçlü temsilcisi olmuştur. Birbirinden 
farklı köken ve kültürden gelen insanları da siyasal ve 
askeri şemsiyesi altında toplamıştır. Üç kıtaya yayılan 
Osmanlı İmparatorluğu, birçok kültürle iç içe yaşamış ve 
kültürün her alanda olduğu gibi onlarla yiyecek içecek 
alışverişinde de bulunmuştur.

Osmanlı İmparatorluğunun gelişme ve büyümesine 
paralel olarak Saray mutfağı da, büyük bir gelişme 
göstermiş, saray ileri gelenlerinin bir sofra etrafında 
toplanması devrin en büyük sosyal hareketlerinden biri 
olmuştur. Bu nedenle, aşçıların bütün yaratıcılıklarını ve 
becerilerini gösteren çok zengin ve lezzetli yemek türleri 
ortaya çıkarılmıştır. Sultanlar ve devlet büyükleri, yabancı 
misafir ve elçileri, doyurmak ve ziyafet vermek amacı 
ile aşçılarına çeşitli yemek tarifeleri de geliştirmişlerdir. 
Sarayda ve konaklarda aşçılar günün en sevilen kişilerinden 
sayılırdı, Fransız devlet adamları, Sultan Abdülaziz’in Paris 
ziyareti sırasında yanında götürdüğü aşçılarını, alıkoymak 
için padişaha ricada bile bulunmuşlardı.

Saray’da mutfak o kadar önemli bir yere sahipti ki 8 ayrı 
bölümden oluşuyordu. Padişah için Kuşhane mutfağında  
yemek pişirilir; Haremlerine, vezirlere, harem ağlarına , 
Divan vezirlerine hep ayrı aşçılar ayrı mutfaklarda yemek 
pişiriyorlardı. En çok kuzu ve koyun etinin tercih edildiği 
saray mutfağında etlere mutlaka tarçın konuluyordu.  En 
popüler sebze ise patlıcandı. Hatta patlıcan özel olarak  
Çin’den getirtiliyordu  Has Mutfak’ta görevli saray aşçıları 
en güzel yemekleri pişirmek, yeni buluşlarla padişahın 
gözüne girmek isterlerdi. Eğer sultan, yediği bir yemeği 
çok beğenirse o yemeği yapan aşçıya para ya da eşya ile 
ihsanda bulunurdu. Saray mutfağı ve aşçıları ödüllendirme 
sistemi, Türk mutfak sanatının ilerlemesi ve yaratıcı 
ustaların yetişmesi için önemli bir eğitim aracıydı.

Fatih Sultan Mehmet en çok karides, tavuk ve balık severdi. 
Ona yapılan yemeklerde en çok yumurta kullanılırdı. II. 
Abdülhamit’in en sevdiği yemek ise soğanlı yumurta idi. 
Hatta bu yemeği kim daha iyi yaparsa ödüllendiriliyordu. 
Çünkü bu yemek öyle herkesin yapabileceği bir yemek 
değildi. Yemeğin pişme süresi tam 3,5 saat sürerdi. Bu 
yemeğin adı:

Yumurta-yı Hümayun (Padişah yumurtası)

YumurTa-YI HÜmaYuN
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YumurTa-YI HÜmaYuN (PADİŞAH YUMURTASI)

Soğanlar büyük olmayacak ve orta boy dişi soğan olacak. 
Ortadan ikiye bölünüp halka halka doğranır. Üzerine 
tuz ekilerek sadeyağda (=tuzsuz tereyağı)ve hafif ateşte 
devamlı tahta kaşıkla karıştırılarak nar gibi oluncaya kadar 
kızartılır ( kavrulmaz ). Bu iş iyi yapılmak isteniyorsa üç 
saat kadar sürer. Sonra yağı süzülür ve nar gibi kızarmış 
soğan yayvan bir kaba (küçük tepsiye) alınır. Üzerine bir 
kaşık toz şeker serpilir. Bir kaşık sirke, bir miktar bahar ve 
tarçın da serpildikten sonra tepsiye bir kaşığın tersiyle 
itinalı bir şekilde yayılır, yuvalar açılır. Yumurtalar kırılıp, 
ateş kuvvetli olmayacak ve yumurtaların aklarının hemen 
pişmemesine dikkat edilecektir. Sarılarının pişmesinde 
yardımcı olmak için, tepsinin kenarlarından kahve kaşığı ile 
yağlı su alınıp bunların üzerine dökülecektir. Yumurtaların 
üzerine tarçın ve karabiber de serpilir.
Yumurtanın soğanla beraberliğinin bayağı sabır ve incelik 
istediği çok net. Hazır tüm bilim adamları yumurtaya hak 
ettiği ilgi ve saygıyı tekrar göstermeye başlamışken:
benim gibi sizlerin de unuttuğunuzu sandığım çok pratik 
iki eski yumurtalı tarifi hatırlamakta yarar var. Çılbır ve 
Patatesli yumurta

ÇIlBIr
Çılbır tarifini ister dolapta pişirecek bir şey bulamadığınızda 
ister aniden gelen misafirleriniz için tek çeşit bir akşam 
yemeği olarak sunabileceğiniz gibi isterseniz kahvaltı 
öğünü olarak tüketebilirsiniz. Fakat her ne olursa olsun 
çılbır tarifi en büyük kurtarıcısınız olacak.

Çılbır Tarifi

malzemeler
6 bardak su
3 yumurta
1 kaşık üzüm sirkesi
3 kaşık yoğurt
1 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı tereyağı
pul biber - kekik - tuz

Hazırlanması
Suyu derin bir kaba ekleyin ve fokurdamaya başlar 
başlamaz altını kısın.
Kaynayan suya sirke ekleyin ve kaşık yardımıyla bir girdap. 
oluşturup içine yumurtaları kırın.
Yumurtaların eşit bir şekilde pişmesi için ara ara karıştırarak 
beyazları yumurtanın etrafına toplayın.
Yumurta sarıları sulu beyazlar tam pişmiş olmalıdır. 3-4 
dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.
Yumurtaları servis tabağına alın.
Bir kasede yoğurdu karıştırın ve sarımsakları rendeleyerek 
içine ekleyin.
Küçük bir tavada tereyağını ekleyin ve içine nane ve pul 
biberi ekleyin.
Pişmiş olan yumurtaların üzerine önce yoğurdu sonra da 
tereyağı ekleyin
Artık yemeğiniz servise hazır…

paTaTESlİ YumurTa

Öğrenci ve bekar sofralarında olduğu gibi diğer öğünlerde 
de sofralarınızda kendisine yer bulan oldukça doyurucu 
ve yapımı kolay diğer  bir tarifde Patatesli yumurta

malzemeler
3 patates
1 yumurta
Karabiber
Pul biber
Tuz
Sıvıyağ

Hazırlanması
Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Tavada kızdırdığınız 
yağa patatesleri alıp kızartın. Baharatlarını koyup 
karıştırdıktan sonra yumurtayı kırın. Ağzını kapatıp altını 
kısın. Yumurtalar piştiğinde ocaktan alın.
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KiTAP KoKUSU

dr. ENGİN dEmİrİz demiriz16@hotmail.com

www.hekimcebakis.org
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‘’Geçmişin şimdiki zaman olduğunu ve hatıranın şimdiye dönüşmek 
için dün olmayı bırakacak şekilde anlatılabileceğini keşfettim’’

HİKaYE aVCISI                               
Hikaye Avcısı, Arjantinli muhalif yazar Eduardo Galea-
no’nun ölümünden sonra basılan son kitabı. Editör Carlos 
Diaz, önsözde Galeano’nun son ayrıntıya dek kitabı göz-
den geçirip tamamladığını; metinleri ardı ardına yazdığını 
ve cilalayıp parlattığını belirtiyor. Ancak sağlığı yayınlanma 
aşamasına geçmeye elvermiyor. Ölümünden bir yıl sonra 
ölümle ilgili düşüncelerinin yer aldığı son karalamalarının 
da eklendiği Hikaye Avcısı kitabı basılır.

Hikaye Avcısı dört bölümden oluşuyor: zamanın değir-
menleri, hikayeler anlatıyor, kılavuz ve istedim,istiyorum, 
isterdim. Zamanın Değirmenlerinde Galeano’nun kendi-
ne özgü çok az sözcükle ve vurucu tümcelerle anlattığı, 
aşktan, savaştan, barıştan, bellekten, futboldan, söz eden 
hikayeler yer alıyor. ‘’Dünya yolculuk ediyor. Yolcudan 
ziyade kazazede taşıyor üzerinde. Yoksulların bile zen-
gin olduğu ve hepsinin Hollywood’da yaşadığı o vaat 
edilen cennete doğru seferlerini tamamlamadan bin-
lerce çaresiz ölüyor her yolculukta. Oraya varmayı ba-
şaran pek azının yanılsamasıysa çok uzun sürmüyor.’’

 Hikayeler Anlatıyor’da sürgünlük yıllarını ve önceki kitap-
larıyla ilgili anekdotları anımsıyor ve yaşamının bir özeti 
olan kitaplarına birlikte göz atıyoruz: Uruguaylı bir futbol-
cu 2009 yılında Galeano’yu arar ve ona yıllardır yanında 
taşıdığı bir şeyi vermek istediğini söyler. 1984de çatışma-
da ölen bir gerillanın sırt çantasından çıkan ve ortasında 
kurşun deliği olan ünlü kitabı Latin Amerika’nın Kesik Da-
marlarının eski bir baskısıdır vermek istediği.



Kılavuz, kitabın en kişisel bölümü. Galeano onu yazmaya 
iten nedenleri anlatıyor: Gençliğinde Bolivyada bir maden 
bölgesinde bir süre madencilerle birlikte yaşar. Ayrılacağı 
gece düzenlenen eğlentide madenciler kendilerine denizi 
anlatmasını isterler. ‘’Yoksulluğa ve erken yaşta ölüme 
mahkum, denizi asla göremeyecek bu insanlara denizi 
onlara getirme, onları ıslatmaya muktedir sözcükleri 
bulma sorumluluğu omuzlarımdaydı. Yazmanın bir işe 
yaradığı kesinliğinden hareketle, yazar olarak ilk mey-
dan okuyuşum bu oldu.’’  

Kitabın son bölümünü Navajo yerlilerinin gece türküsün-
den esinlenerek İstedim, İstiyorum, İsterdim olarak isim-
lendirmiş. Bu son bölümde yineleyen kanseri nedeniyle 
çok az zamanı kaldığını bilen Galeano ölüm ve yaşama 
dair düşüncelerini paylaşmış.

Gazeteci ve gerçeğin peşinde bir yazar olan Galeano’nun 
düşleri, yanılsamaları, düşünceleri, yaşanmış olayları bir-
birine eklemleyerek yazdığı her kısa ve derin öyküden ev-
rensel bir anlatıya ulaşılır. 

Eduardo Galeano kendisinin de söylediği gibi bir hikaye 
avcısı, seslerin dinleyicisidir. Çağdaşı büyük yazar John 
Berger’in tanımıyla o, bu dünyanın vicdanıdır. Görünme-
yenlerin yüzü, işitilmeyenlerin sesidir. ’’Zamanın ve hari-
taların çizdiği sınırların çok ötesinde adalet ve güzel-

lik peşinde koşan kadın ve erkeleri bulmaya çalıştım; 
çünkü nerede doğmuş olurlara olsunlar onlar benim 
vatandaşlarım ve çağdaşlarım.’’

Tüm ezilenlerin mücadelesini efsaneler, anekdotlar, ya-
şanmış gerçek olaylarla anlatan ve direnişin belleği olan 
Latin Amerika’nın Kesik damarları, Aşkın Ve Savaşın Gün-
düz Ve geceleri, Tepetaklak, Ve Günler Yürümeye Başla-
dı, Ateş Anıları, Kadınlar, Aynalar, Yürüyen Kelimeler gibi 
unutulmaz kitaplarıyla dünyanın alternatif tarihini yazan 
Galeano artık bizimle değil ama; sözcükleri yürümeye de-
vam ediyor. 

Latin Amerika’nın ödün vermeden inandıklarını savunan 
son şövalyesiydi. Bu dijitalleşerek yozlaşmış banal kültür 
çağında kitaplarına sığınmak bana iyi geliyor. Bir kez daha 
Eduardo Galeano’yu Kitap Kokusu’nda saygıyla anıyorum.

 ‘’ Rüzgar martıların izini siler.

Yağmur insanın ayak izini siler.

Güneş zamanın izini siler.

Öykü anlatıcıları yitik hatıranın,aşkın ve acının 
görünmeyen ama hiç silinmeyen izini arar.’’
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dr.ÇETİN Tor cetintor@gmail.com

Dr.İsmail Şeker

1951 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlkokul 
ve ortaokulu Maçka’da, liseyi Trabzon’da yatılı olarak oku-
du. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Vatani görevini Bursa’da yaptı. Lisansüstü 
eğitimini Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kürsü-
sü’nde  tamamlayarak 1981 yılında radyoloji uzmanı oldu. 
Aynı yerde bir süre başasistan olarak çalıştı. 1982 yılından 
bu yana Bursa’da özel hekimlik yapmaktadır.

Bursa Tabip Odası, Türk Radyoloji Derneği, Obstetrik ve 
Jinekolojik Ultrasonografi Derneği, American Institute of 
Ultrasound in Medicine (AIUM) ve Bursa Fotoğraf Sanatı 
Derneği (BUFSAD) üyesidir.  

Fotoğrafçılık çalışmalarına yaklaşık yirmi yıl önce başla-
dı. Fotoğrafçılıkta  ilgilendiği başlıca konular makro, doğa, 
belgesel, sokak ve portre fotoğrafçılığıdır. Geçen süreçte 
fotoğraf gösterileri, söyleşiler, sergiler ve atölye çalışmaları 
yaptı. Yerel dergilere fotoğraf ağırlıklı yazılar yazmaktadır. 
Yaşadığı kente karşı duyduğu sorumluluk ve kentlilik bi-
linci nedeniyle Bursa’nın simgelerini fotoğraf projesi ola-

rak çalıştı. İpekböceği, kestane, zeytin, kara incir, ve çini 
başlıca projeleridir. “İpek Böceğinin Yaşam Öyküsü” isimli 
projesi Şubat 2017’de kitap olarak basıldı. Diğer projelerin 
kitaba dönüştürülmesi çalışmaları ise sürmektedir. Halen 
Açık Öğretim Kameramanlık ve Fotoğrafçılık Bölümü öğ-
rencisidir. 

Yakın zamanda Bursa’da düzenlenen ve İpek Yolu üstün-
deki 47 ülkenin katıldığı İpek Yolu Kongresi ile 36 Avrupa 
Birliği Kenti’nin katıldığı Tarihi Termal Kentler Kongresi’n-
de “İpek Böceğinin Yaşam Öyküsü” konulu sergiler açtı. 

Yaşam felsefesi olarak fotoğrafı bir anlatım dili olarak kul-
lanmayı, fotoğrafçı gözüyle dış dünyaya bakmayı, fotoğraf 
ağırlıklı yazarak kendisini anlatmayı ve fotoğrafı hekim-
lik-fotoğraf olgusunun ortak konusu olan insan yararına 
kullanmayı benimsemiştir. 

KiTAP TANITIMI

İpEK BÖCEğİNİN YaŞam ÖYKÜSÜ 

www.hekimcebakis.org
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‘’İPEK BÖCEĞİNİN YAŞAM ÖYKÜSÜ’’ konulu kitaba yolcu-
luğum, kentin simgesi olan ipek böceğinin yaşamını gör-
sel bir dil olan fotoğrafla anlatmaya karar vermemle başla-
dı. Öncelikle, son yılların yabancı yayınlarını tarayarak ipek 
böceği hakkındaki kuramsal bilgi eksikliğimi giderdim. Bu 
arada Türkçe yayınların azlığına da tanık oldum. 

Geçmişte Bursa’da ipekçilik yapan birkaç kişinin yönlen-
dirmesiyle ülkemizde yumurta üretiminde tek yetkili mer-
kez olan KOZABİRLİK emekçisi, Ziraat Mühendisi Caner 
İlik ile tanıştım. Caner İlik ve sayıları ipek böceğinin yaşam 
evresine göre değişiklik gösteren ekibinin özverili, seve-
cen, içtenlikli çalışmaları ve yardım severlikleri beni fotoğ-
raf projemde daha da kamçıladı. Bana olağanüstü düzey-
de yardımcı oldular bu çalışmamda. Yetiştirdikleri çeşitli 
yaşam evrelerindeki ipek böceklerinden örnekler vererek 
onları eşimle evimizin bir odasında beslememizi sağladı-
lar. Onlarla tül perdelerimize kozalarını örmeye değin va-
ran çok sıcak ilişkilerimiz oldu paylaştığımız ev yaşamın-
da. Böylece 6-8 haftalık yaşam süreçlerinde kısa zaman 
aralıklı pek çok değişim gösterdikleri için hekimlik işimin 
yoğunluğuna karşın her evrelerini fotoğraflayabildim. Ge-
rektiğinde ipek böceklerimi iş ve ev arasında yanımda ta-
şıdım. Makro fotoğrafların çoğunu bu şekilde çekebildim. 
Çalışmamın ana iskeletini bana sağladıkları bu olanaklar 
oluşturdu. Aynı çevrede fotoğraf projesine değişik dere-
celerde katkıları olan görevliler ile tanıştım. İpek böceğiyle 
uzaktan yakından ilişkisi olmuş her birinin özgün öyküleri 
olan çok sayıda insan oluştu çevremde. Çalışmam 2 yıl 
sürdü. Ana çalışmamı 1. yılda, eksiklerimi de 2. yılda ta-
mamladım. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ‘İpek 
Böceğinin Yaşam Öyküsü’ isimli bu konudaki ilk sergimi 
açtım. Bu sergiyi halk eğitiminde ve ipek böcekçiliği ko-
nusundaki tanıtım çalışmalarında kullanılmak amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 
armağan ettim. Bursa’da ilk kez düzenlenen uluslararası 

“İpekyolu” ve “Tarihi-Termal Kentler” etkinliklerinde yeni-
den açılan sergi yabancı konuklar tarafından çok ilgi gödü.  

Bu süreçte  farklı mekanlarda ipek böceği konulu sergiler 
açmayı sürdürdüm. Dergilere yazılar yazdım. Televizyon 
ve salon söyleşileri yaptım. Bir çeşit ‘’ipek böceği mis-
yoneri’’ gibi çalıştım. Bu konuda bilgi ve deneyim olarak 
olgunlaşmak beni kalıcı bir iz bırakmaya yönlendirdi. Bu 
olgu kitabın  doğuşunu gündeme getirdi. Sıra bu öykünün 
kitaplaşmasına geldiğinde Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili 
bölümleri ile birlikte çalışarak kitap basım aşamasına ge-
tirildi. İpek böceğinin uluslararası özelliği nedeniyle aynı 
kitap içerisindeki metinler Türkçe ve İngilizce olarak dü-
zenlendi. Tüm bu çabaların sonunda kitap basılarak oku-
yucusu ile buluştu.

“İpek Böceğinin Yaşam Öyküsü” kitabı tarihçe, biyolojik 
yaşam döngüsü, ipeğin endüstriyel süreci ve dut yapra-
ğından ipeğe giden yolun öyküsü olarak dört bölümden 
oluşmaktadır. Tüm bu öykü ipekböceği, dut yaprağı ve 
yazarın kendi dilinden dönüşümlü olarak anlatılmaktadır.  
Kitabın oluşmasındaki sürecin her aşamasında katkıda 
bulunan, yardımcı olan ve Bursa kent kültüründe ipek bö-
ceğinin yeniden anımsanmasına güç veren herkese son-
suz derecede teşekkürlerimi sunuyorum. Ellerine, gözleri-
ne ve yüreklerine sağlık diliyorum. Yaşamları, ipekböceği 
kadar üretken ve ipek kadar değerli olsun!
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KaYBETTİKlErİmİz

DR.M.ÖZLEM SÜSLER 
KOCABAĞLI

1962 yılında Ankara’da doğ-
du. 1985 yılında Anka-

ra Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Lisans üstü eğitimini 
1990 yılında Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabi-
litasyon Anabilim Dalı’nda tamam-
layarak uzman oldu. Bursa Devlet 
Hastanesi’nde ve muayenehanede 
çalıştı. İşyeri hekimliği yaptı. 

03.10.2017 tarihinde aramızdan 
ayrıldı.

DR. NACİ ÖZOKUR

1932 yılında Manisa Akhi-
sar’da doğdu. 1955 

yılında İstanbul Üniversitesi İstan-
bul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
Lisansüstü eğitimini 1966 yılında 
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde tamamla-
yarak İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 
Özel hekimliğin yanı sıra Uzun yıllar 
Gemlik Sümerbank Sungipek Fabri-
kası’nda çalıştı. 

26.12.2017 tarihinde aramızdan 
ayrıldı.

DR. FARUK KEMAL
SEVİLMİŞ

1968      yılında Samsun’da 
doğdu. 1992 yılın-

da Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 
yılından bu yana Gemlik’te kamu 
hekimi olarak görev yapmaktaydı. 

04.01.2018 tarihinde aramızdan 
ayrıldı.
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BULMACA

HAZIRLAYAN: dr. ErSaN TaŞCI ersan.tasci@gmail.com

www.hekimcebakis.org

Bir önceki sayımızdaki bulmacanın çözümü.

Soldan Sağa: 

1) Argoda büyük miktarda nakite 
sahip kişi (iki sözcük) 2) Ersan’ın 
bulmaca asidi (Bir tür yağ asidi)        
3) Raşit taraftarı olmak 4) Tersi Alp 
dağlarının paralitik kankası-  Egenin 
en büyük gölü 5) Lamelin abisi  
-İslam’ın en az uygulanan emri- 
Kısaltılmış aile hekimi bedduası        
6) Aralık ayında başkanını kaybeden  
ticari örgüt (kısaltma)- Aralık ayında 
şuurunu kaybeden ülke 7) Körlüğü 
ile bilinen karbonhidrat besin türü- 
İzmir’e İzmir kadar uzakta bir ilçe     
8) Eski Ayak-Eski Kars 9) Kabataş 
tacizi yalanını savunan Berkan 
soyisimli gazete çalışanı- İngiliz birası         
10) Tersi “cünup olma” durumu

Yukardan aşağı:

1) Engelli olimpiyatı  2) İngiliz Ağrı’sı- 
İsmini ters yöne aktığı sanılmasından 
alan nehir  3) Akiro Kurosawa filmi 
(Türkçe’ye uygun yazılışla)- Marksist 
Leninist ölçü birimi 4) Yumuşak 
karnı topuğu olan- Menses 5) 12 
Aralık 2017 yani bulmaca hazırlanış 
tarihi itibariyle bir tanesi 66.874 TL 
olan sanal para birimi- Cetvel türü 
6) Şirket türü- “X” harfinin açılımı          
7) Muğla Marmaris’te bir tatil beldesi  
8) Yad etme – ……..İhtilafı /İznik 
Konsilinin toplanmasına neden 
olan Hristiyan mezhep çatışması) 
9) İtalyan notası – Etmen- Tersi Bir 
organ 10)  Tersi Mısır Çarşısı Sanığı 
Sosyolog Pınar SELEK’in hukukçu ve 
siyasetçi dedesi (iki isim)
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