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Merhaba,

Bursa Tabip Odası Seçimli genel Kurulu sonrasında seçilen yeni yönetim kurulumuzu kutluyor, çalışmalarında başarılar 
diliyoruz. Oda faaliyetlerini yürütmek için kurulan eski ve yeni tüm komisyonların yapacağı çalışmaların hepimize açık 
olduğunu vurgulamak isterim. 

Yeni çalışma döneminin ilk günlerinde yaptığımız duyuru ile HEKİMCE BAKIŞ dergimizin yeni yayın kurulunu 
belirledik. Bütün arkadaşlarıma katkıları ve özverili çabaları için şimdiden teşekkür ederim. Yeni yayın dönemimizde 
sevgili arkadaşım Doç Dr. Alpaslan Türkkan’ın şeref, onur ve başarıyla yerine getirdiği editörlük görevini üstlenmiş 
olmanın güçlüğünün farkındayım. Umarım elbirliğiyle üstesinden geliriz. 

Aramıza iki yeni köşe yazarı katıldı. Dr. Dilek Yeğin “DENİZ KABUĞU”,  Dr. Semiha Uzunalioğlu da “ KUŞLAR AĞLAMAZ 
BU ŞEHİRDE” isimli köşeleriyle bizimle buluşacaklar. Yeni yayın döneminde genç meslektaşlarımıza da yer vermek 
istiyoruz. Tıp fakültesi öğrencilerimizin mesleki çalışmalarına yer vererek, onları bizimle buluşturmak istiyoruz. Bu 
sayıda da onlardan biriyle, Uludağ Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencisi Setenay Sinefin Yalınbaş ile tanışacağız. 

Komisyon çalışmalarımızla ilgili haberlere bundan sonra daha geniş yer vereceğiz. Bursa Tabip Odası bünyesinde 
kurulan bütün komisyonlarımızın, diğer odalara da örnek olacak şekilde aktif ve üretken olduğunu belirtmekten gurur 
duyuyorum. Bunu Ankara’da yapılan TTB toplantılarında gözlemledim. Dergimizin hazırlanması aşamasında sizden 
gelecek her türlü somut öneriye açık olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyoruz. Ülke çapında okunduğunu ve 
beğenildiğini gözlemlemekten gurur duyduğumuz “HEKİMCE BAKIŞ”ın daha da büyüyüp güçlenmesi için katkılarınızı 
bekliyoruz. 

Yeni yayın döneminde hayata geçirmeye çalıştığımız ve bu konuda da önemli mesafe aldığımız e- dergicilik 
uygulaması için gün sayıyoruz. Umarım ki bundan sonraki sayılarımızda hem matbaa kokulu kağıtlarda, hem de 
e-dergimizin renkli sayfalarında bir araya geliriz.

Hekimce Bakış, değerli meslektaşlarımızın gündemi takip edebilmesi için gayret edecek. Yoğun iş temposu yüzünden 
zaman zaman takip etmekte zorlandığımız toplumsal olaylarla mesleki etkinlikleri yeniden anımsatmak için 
çalışacağız. TTB ve Bursa Tabip Odası çalışmalarından özet bilgiler aktaracağız. Odamızın da içinde bulunduğu STK 
ların, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan çevre katliamlarına, insanlık dışı tüm uygulamalara, insan haklarını hiçe sayan 
bütün vurdumduymazlıklara gösterdikleri tepkilerden ve eylemlerden sizleri haberdar edeceğiz. 

Her yeni dergi içeriğinde, gündemi oyalayan toplumsal ve bireysel sağlık sorunlarıyla ilgili dosyalar hazırlamayı 
hedefledik. Bu konuda yetkin meslektaşlarımızın görüşlerine yer vereceğiz. Siz değerli meslektaşlarımızın sorunlarını 
önceleyerek hazırlanan dergimizin, halk kitlelerince de okunup benimsenebilmesi için çaba göstereceğiz. Umarım 
mahcup olmayız. 

Yolumuza devam ederken, hepinizin sıcak ve içten desteğini duyumsamak istiyoruz.                                                                                                           
Sevgi ve dostlukla

DR. ÖMER LEVENT SOYDİNÇ leventsoydin@yahoo.ca
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YÖNETiM KURULU’NDAN

DR. GÜZİDE ELİTEZ guzideelitez@hotmail.com

www.hekimcebakis.org

YENİ BİR DÖNEME
BAŞLARKEN 
2018-2020 dönemi Bursa Tabip Odası seçimleri 
sonuçlandı ve bir çalışma dönemi daha başladı. Bu 
dönem için hekimler; odamızın çalışma takviminde, 
bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, yönetimimizin 
yoğun bir çaba ile yürüttüğü,  hekimlerin çalışma 
alanlarına yönelik çalışmalar görecekler. 65. yılımızı 
kutladığımız bu günlerde, meslek odamıza emek veren 
tüm meslektaşlarımızdan aldığımız bayrağı, gelecekte 
görev yapacak genç meslektaşlarımıza devretmek 
üzere, tüm gücümüzle çalışarak, iyi hekimlik değerlerini 
öne çıkaran, meslektaşlarımızla yan yana yürüyen bir 
yönetim olacağımızın altını çizmek isterim. 

Sürekli Tıp Eğitimleri çerçevesinde konuşma 
yapan hocalarımızın bu dönemki konuşmalarını 
kitaplaştırdığımızı ve yakın bir zamanda dağıtacağımızın 
haberini sizinle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz 
dönemde düzenli yürüttüğümüz sürekli tıp 
eğitimi çalışmalarımızın yanı sıra iki büyük etkinlik 
gerçekleştirdik.  

Bunların ilki, Şubat ayı içinde gerçekleştirilen ve Türk 
Tabipleri Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Kadın, 
Sağlık ve Muhafazakarlık” başlığı altında düzenlediğimiz 
kongre idi. Muhafazakarlığın kadın sağlığına etkilerini 

tartıştığımız bu kongreye, kadın hakları ve kadın 
sağlığı alanında çalışan pek çok sosyal bilimci, hekim, 
akademisyen ve aktivist katıldı. 

Yine geçen dönemde ilk ikisini 2002 ve 2013 de 
gerçekleştirdiğimiz “İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri”nin 
üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bu etkinlik de ülkemizde 
işyeri hekimliği alanında yapılan ender etkinlikler 
arasında önemli bir gündem oluşturuyor. Bu eğitim 
günlerinde işyeri hekimlerinin eğitim gereksinimlerine 
çok önemli bir katkı sağlayan, “kimyasallar” başlığında 
oturumlar geçekleştirmenin yanı sıra, 6331 sayılı yasanın 
meslek alanımıza etkilerini de konuştuk. İşyeri hekimliği 
alanına emek veren hekim, dernek, TTB işyeri hekimliği 
kol yöneticileri ve akademisyenler, özellikle 6331 sayılı 
yasa sonrasında alanda oluşan sorunları ortaya koydular. 
Bursa Tabip Odası yönetimi olarak İşyeri Hekimliği Eğitim 
Günleri’nin uluslararası bir kongre olarak devam etmesi 
konusunda çalışmalarımız bulunmaktadır. Önümüzdeki 
dönemde de hekimlerin sorunlarına sahip çıkan, mesleki 
değerlerlerimizi savunan, hekimden yana, hekimin 
yanında, aynı zamanda da şehrimizin sağlık sorunlarını 
gündem yapan, çözüm önerileri sunan, demokrasinin 
değerlerini savunan ve bunun için çalışan bir oda 
olacağız.
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YENİ BİR DÖNEME
BAŞLARKEN 

Yeni bir dönemin başlamasıyla beraber ülke gündemi 
yine bir erken seçim atmosferine girdi. Siyasi partilerin 
milletvekili ve başkan adayları ekranlardan ve miting 
alanlarından vaatlerde bulunmaya başladılar. Biz 
hekimlerin haklı taleplerimiz konusunda da siyasilere 
iletmek istediklerimiz var. Hekimler mutlu değiller. 
Mesleklerini uygularken yaşadıkları sorunların çözülmesini 
beklemekteler. 

Sağlıkta şiddet gibi çok önemli bir sorunun iktidar 
tarafından sahiplenerek çözüme ulaştırmasını, hekime 
hak ettiği değerin gösterilmesini ve şiddeti caydırıcı yasal 
önlemlerin bir an önce alınmasını,

Hekimin emeğinin karşılığının verilmesini,

Mesleğimizi itibarsızlaştırma girişimlerine son verilmesini,

Sağlıkta ticarileşmenin önüne geçilmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Sağlıkta performans sistemi ne hekimlerden ne de 
hastalardan yana bir fayda getirmemekte, artan iş yükü 
nedeniyle hekimler tükenmiş durumdadırlar. Hastalar ise 
hırslı bir sağlık sisteminin sonuçları ile karşı karşıdırlar. 
Perfomans sistemiyle ücretlendirmede, performansa 
dayalı ek ücretlendirmelerin toplam ücret içindeki 
ağırlığının %20’ yi geçmemesini,

Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili yasal düzenlemelerin bir 
an önce yapılmasını,

Emekli hekim maaşlarının en az yoksulluk sınırı kadar 
olacak şekilde düzenlenmesini,

Birinci basamağı güçlendirerek; koruyucu hekimliğin ön 
planda olduğu, ulaşılabilir, ikinci basamak kurumlarıyla 
entegre edilmiş bir yapılanmanın etkin bir şekilde 
sunulmasını,

İş yükünün azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını, 

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ve gerek 
OSGB çatısı altında, gerekse de bağımsız çalışan tüm işyeri 
hekimlerinin güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulması 
için gereken düzenlemelerin yapılmasını,

Sağlıktaki sorunların çözümüymüş gibi önerilen, ancak 
bu ülkenin geleceğine çok ağır yükler getirecek olan şehir 
hastaneleri uygulamalarına son verilmesini,

Geleneksel ve alternatif tıp yöntemi olarak sunulan, 
insan sağlığını tehlikeye atan bilimselliği kanıtlanmamış 
yöntemlerin Bakanlık tarafından desteklenmesine son 
verilmesini,

Katkı ve katılım paylarının kaldırılmasını,

Genç hekimlerimizin bir an önce göreve başlamalarına 
engel olan uzun güvenlik soruşturmalarının kaldırılmasını,

OHAL sürecinde KHK’ lar ile işlerine son verilen, hukuk 
önünde suçlanmayan hekimlerin bir an önce görevlerine 
iade edilmelerini,

Nitelikli tıp eğitimi için gerekli önlemlerin alınmasını,

“Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlığı ile yaptıkları 
açıklama nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında 
açılan soruşturmaya son verilmesini,

Bekliyoruz.
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DR. DİLEK YEĞİN dyegin2@gmail.com

DENiZ KABUĞU

www.hekimcebakis.org

- Hadi gel artık kahvaltı yapacağız.

- Tamam anne geliyorum. 

Genç kız elindeki defteri kenara bırakacak gibi olur; 
ancak kendini tutamayıp okumaya devam eder. 

…Henüz yaşım büyük sayılmaz ama ne olmak 
istediğime çoktan karar verdim. Bilim kadını olacağım. 
Bir matematikçi. Aritmetikle uğraşmak kadar beni 
mutlu eden başka bir şey yok. Bütün o geometrik 
hesaplamaların ve cebirsel fonksiyonların içinde 
kaybolmak, günlerce uğraşmak, yeni teoremler 
kurgulamak, heyecanlı ve tutku dolu bir yaşam demek 
benim için. Bunlarla uğraşırken akşam nasıl oluyor, 
sabah nasıl oluyor hiç anlamıyorum. Oysa çevremdeki 
insanlar;  “Hadi üniversiteyi bitirdin diyelim bir kızı kim 
ciddiye alır ki?” diyorlar. İşte bu yüzden kadınların da 
bilimde başarılı olabileceğini onlara bir gün mutlaka 
göstereceğim. Sadece onlara değil bütün dünyaya ve 
kadınların gizil gücünü göremeyen bütün erkeklere. 
Yalnız büyükbabam hariç çünkü O bunca yaşına rağmen 
bana inanıyor. Ayrıca ardımdan gelmek isteyen kadınlara 
izlek oluşturması için bu deftere her şeyi yazacağım… 

 …Aritmetik üzerine bazı çalışmalarımı bu işin 
üstadlarından olan profesöre gönderdim. Kadın adı 
gördüklerinde, değerlendirmeden kenara koyacaklarını 
bildiğimden, erkek kardeşimin adıyla yazdım. “Bin yedi 
yüzlerde kadın olmak mı zor? Bilim kadını olmak mı 
zor? diye sorulsa ben, bilim kadını derim. Çünkü konu 

bilim olunca erkekler birbiriyle anlaşmışçasına önyargılı, 
tekelci ve dışlayıcılar. Oysa dirim kadınların bedeninde 
başlamıyor mu? O kadınların emekleriyle uygarlıklar 
yükselmiyor mu? Böyle olmasına rağmen gösterilen 
bu değersizlik tahammül edilir gibi değil. Büyükbabam 
çok aydın insan; bir gün bana şöyle söyledi: “Çağımızda 
bilimle uğraşmak isteyen kadınlar için sadece patikalar 
var kızım. Bilirsin patikalar ıssızdır. Senden önce birçok 
kadın bu patikalarda kayboldu. Yine de şunu unutma; 
insanın savaşımı, sonuca varmasından her zaman daha 
değerli ve onurludur…” Profesör mektubuma cevabında 
teoremlerimi çok beğendiğini, beni en kısa zamanda 
üniversiteye beklediğini söylemiş. Sevinçten çıldırmak 
üzereyim. Fakat ya kadın olduğumu gördüğünde beni 
istemezse?..

…Bugün harika bir gündü. Her zaman olduğu gibi 
hocamla birlikte kuramlar üzerine tartışıyorduk ki kapı 
çalındı. İçeriye daha önce tanışmadığım ancak adını hep 
duyduğum hocamın Fizik Profesörü arkadaşı girdi. Ne 
oldu, nasıl olduysa gözlerimi ondan alamadım. Sonra ise 
kalbim dışarıda atmaya başladı ve koca odada ellerimi 
koyacak bir yer bulamadım. Gecenin şu saati oldu; 
mumun yalız ışığında yine onun gözleri...

Ebe kadın ikizlerimin olacağını söylediğinde şaşırıp 
kalmıştık. Oysa bizi en büyük sürpriz doğumda 
bekliyormuş. İki değil, tam üç bebeğimiz oldu. Bir 
yakışıklı oğlum, iki güzel kızım var artık. Beni kanatlarıyla 
uçuracak üç küçük şakrak kuşu ve boynuma sarılacak altı 
minik el…

PATİKALAR ISSIZDIR 
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…Anne olmak çok zormuş. Hele bir de üçüzleriniz 
varsa. Üstleri, başları, altları derken akşam oluveriyor. 
Akşam olduğunda gün boyu hiç oturmadığım halde 
birçok işin beni beklediğini görerek şaşırıyorum. Ertesi 
gün sil baştan aynı koşturmaca.  Lakin bir bakışları, bir 
gülüşleri var ki bütün zorlukları unutturuyor. Ne uykusuz 
geceler, ne geçmeyen yorgunluklar. Hiç bir şeyin önemi 
kalmıyor. Çiçek açmış cennet ağaçlarına dönüyorum. 
Şakrak kuşlarının dallarında neşeyle uçuştuğu… korunaklı 
gölgesinde mutlulukla büyüdükleri…

…Bugün kızımın ateşi var, oğlum ise dünden beri yemek 
yemiyor. Ateşini düşür, yemeklerini yedir, uyut, kaldır. 
Bütün gün hiç mi hiç oturmadım. Kocamsa sadece bizim 
hayatımızı seyrediyor. Varsa yoksa bilimsel çalışmaları. 
Neredeyse bütün gününü üniversitede geçiriyor. Gece 
olunca kapanıyor odasına, sabahlara kadar çıkmıyor. 
Ahraz bir adam var artık bizimle yaşayan. Bu akşam da 
aynısını yaptı. Bu adam tam bir ahmak…

…Çocukları yatırır yatırmaz soluğu kitaplarımın 
başında alıyorum. Biliyorum ki başarı, ondan asla 
vazgeçmeyenlerindir. Tıpkı yaşlılıktan avı tutamayacak 
hale gelen gagaları  nedeniyle ölmek üzereyken,  onları 
kayalara vura vura söküp çıkartan ve bedenlerinden 
yeniden doğan kartallar gibi…

…Dışarıda serpinti bir yağmur... Saklı ay çok ötelerde… 
Bense tahta masamın üzerinde daha önce defalarca 
baktığım, bir türlü ilerleyemediğim teoremimi 
düşünüyorum. Bu akşam dünyadan tek isteğim 

sadece çalışabilmekti. Çok istememe rağmen bunu 
asla başaramıyorum. Bu gece de öyle oldu. Tam 
çalışmaya başlamıştım ki kızımın mırıltıları geldi. Biraz 
sonra susacağını düşünerek çalışmaya devam ettim. 
Lakin susacak gibi görünmüyordu üstelik kardeşini de 
uyandırmıştı. Yanlarına gidip, kızımı kucağıma aldım. Ter 
içindeydi. Hemen üstünü değiştirdim. Neyse ki oğlum 
şimdilik yaygaradan vazgeçti. Kızımı uyutmak epey 
zamanımı almış olsa da çalışmama geri döndüm. Çok 
geçmeden varoluşun büyüsü uyku, kendi gönencine 
buladı beni… 

Bu sene fizik ödülünü kocama layık gördüler. Dilerim 
ben de onun gibi başarılı olabilirim. Bunu en çok küçük 
kızlarım için istiyorum çünkü büyükbabam maalesef 
hayatta değil…

Dışarıda çokça düşsel, ılgın bir bahar… Mutfak camı açık, 
içeriye yaseminlerin mistik  kokuları doluyor. Bense 
yine masamda, bu sak gecelerde yılmadan çalışıyorum. 
Günler süren uğraşlarımdan sonra oluşturduğum 
teoremimi nihayet profesöre gönderebildim. Cevap 
yazısında bir hata yapmış olduğumu, gözden geçirip 
tekrar kendisine göndermemi istedi. Her şeye rağmen 
öyle mutluyum ki…

Bugün ebe kadına gittim. Yeniden hamile olduğumu 
söyledi. Şaşkınlıktan dona kalmışım. Sırası mıydı şimdi 
bunun? Tam da hocamın istediği düzeltmeleri yapıp 
gönderecekken! Bana, istersem çocuğu aldırabileceğimi 
ancak buna kalkışan pek çok kadının hayatını 
kaybettiğini, bu yüzden çok iyi düşünmem gerektiğini 
söyledi. Şunu biliyorum ki cennet ağaçları ölürse  
cennete gider. Ya şakrak kuşları? Onlar aç kalır, yuvasız 
kalır…  

- Neden gelmedin? Seni bekledik. Gelmeyince 
biz yedik. Büyükannenin defteri değil mi o?                 
Teyzen mi verdi onu? 
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1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş 
Milletler Çevre Konferansı’nda çevre konuları ve çevre so-
runlarına karşı alınması gereken tedbirler görüşülmüştür. 
Konferans sonucunda alınan kararla ise 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

Dünya Çevre Gününde sürdürülebilir sağlıklı bir çevrenin 
oluşumunun ve korunması için çevre sorunlarına karşı alın-
ması gereken önlemler konuşulması gerekirken, gittikçe ar-
tan çevre kirliliği, gün geçtikçe azalan temiz su kaynakları 
gündemi oluşturmaktadır. Çevre sağlığının korunması, top-
lumların ve bireylerin sağlığını korumada en temel adımlar-
dan biri olması nedeniyle her zaman önemini korumaktadır. 
Temiz hava solumanın, temiz suya erişimin bir insan hakkı 
olduğu ve bu haklara bireylerin sahip çıkması gerektiği ve 
özellikle devletin de bireyleri korumakla yükümlü olduğu 
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mücadele Bursa il sınırlarının yanında ülke sınırlarını aşmış ve 7-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Marakeş, Fas’ta düzen-
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Bir diğer çevre sorunlarından olan maden ocaklarının kontrolsüz şekilde yerleşim yerlerine uzaklığı gözönüne alınma-
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Bundan sonraki her Dünya Çevre Gününde, kötüleşen çevre koşullarının yerine çevre mücadelelerinde kazanılan zafer-
lerin konuşulması, kar maksimizasyonu yerine toplum sağlığını korumanın öncelik olması, çevre konusunda farkındalı-
ğın en üst seviyeye çıkarılması ve

Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre bırakılabilmesi dileğiyle…

Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu  /  Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
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Umut olsam, sevgi olsam aksam gönüllere,

Türkü olsam, şiir olsam okunsam dillerde,

Gidişlere yol olsam, bitişlere gözyaşı,

Maviliklerde yosun tutsam ya da üzerine basılan çimen...

Uzansam göğe doğru bir ağacın yapraklarında,

Pencereye vuran çiğ tanesi,

Umudunu kaybetmiş gözlerde en parlak ışık

Bir işçinin boğazındaki serinlik…

Dağların eteklerinde kurak toprakların canı,

Bir söğüdün damarlarında akan kanı,

Bir devenin hörgücündeki kalkan,

Karıncaların hücrelerinde yaşam..

Çatlamış dudakların heyecanı

Yitik gönüllerin bahçıvanı olup,

Çiçekler dersem yarınlara…

Ne yazık…

Kirlenmiş bir dünya bıraktınız bana!

Çocukların oyunlarında zehir

Martıların kanatlarında katran karası

Bir yolcunun son parası

Kirlenmiş bulutların gözyaşı

Okyanus ve denizlerdeki hayatın düşmanı

Fabrikalardan boşalttığınız atık

İçinden çıkılamayacak bir bataklık

Olmuşum…

Şimdi bir savaşın habercisi

Yarınların ölüm bekçisiyim

Ne yazık…

Kirlenmiş bir dünya bıraktınız bana!

SUYUN AĞIDI

Bilgilendirme: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV-2018) kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında 2. olmuştur.

FİLİZ BULUT

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik AD Doktora Öğrencisi www.hekimcebakis.org

filizbulut.2816@gmail.com
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GİRİŞ
Sağlık kurumlarındaki şiddet “hasta ya da toplumun herhangi bir üyesinden gelen ve sağlık çalışanı için risk oluşturan; 
sözel şiddet, tehdit ya da fiziksel saldırıyı içeren durum” olarak ifade edilmektedir (Saines 1999). Türkiye’de son yıllarda 
acil servis, psikiyatri, 112 çalışanları gibi şiddete maruz kalma oranı yüksek birimlerdeki şiddet olaylarının artmasının 
yanında, tüm çalışma alanlarında şiddet olayları görülmeye başlamıştır (Elbek ve Adaş 2012). Ülke çapında 12,944 sağlık 
çalışanının katıldığı bir çalışmada; son 12 ayda sağlık çalışanlarının %44.7’sinin işyerinde şiddete maruz kaldığı, %6.8’inin 
fiziksel şiddete, %43.2’sinin sözlü şiddete uğradığı saptanmıştır (Pinar ve ark. 2017). Türkiye’de günde ortalama 30 sağlık 
çalışanının şiddete uğradığı saptanmıştır (TBMM 2013).

YÖNTEM
Çalışmamızda hekim adaylarının sağlıkta şiddet karşısındaki düşünceleri ve mesleğe yönelik bakışlarının nasıl etkilen-
diği araştırılmaktadır. Araştırmaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminde birinci 
sınıfta olan 163, üçüncü sınıfta olan 146 ve altıncı sınıfta olan 99 öğrenci olmak üzere toplam 408 öğrenci katılmıştır. 
Kesitsel tipteki araştırmanın verileri, araştırmacılarca geliştirilen 17 soruluk bir anket formu ile toplanmıştır.

BULGULAR
Araştırmaya katılan tıp fakültesi öğrencilerinin %55.2’si tıp eğitimi aldığı süreçte hasta ya da yakınlarından kendisine 
yönelen şiddete maruz kalmış ya da tanık olmuştur. Bu öğrencilerin %47.1’i sözlü şiddete, %3.1’i fiziksel şiddete maruz 
kaldıklarını, %78.0’ı ise şiddete tanık olduklarını belirtmişlerdir. Altıncı sınıf öğrencileri sözel şiddete ve fiziksel şiddete 
diğerlerine göre anlamlı düzeyde daha fazla maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu, sağlık 
alanındaki şiddetin önemli bir sorun olduğunu düşünmektedir (%88.6). 

Günümüzde hasta-hekim ilişkisinin niteliği üzerine düşünceler sorgulandığında; katılımcıların %54.3’ü hastaların he-
kimlere saygı duymadığını, %41.1’i ise hekimlerin hastalara saygı duymadığını belirtmiştir. Hekimlerin hastalara karşı 
yaklaşımlarının olumsuz olduğunu vurgulayan “Hekimler hastalara saygı duymuyor”, “Hekimler hastaları sevmiyor” ve 
“Hekimler hastalara yeterli ilgiyi göstermiyor” gibi ifadelere, şiddete maruz kalmayanlar kalanlara göre, birinci ve üçüncü 
sınıf öğrencileri altıncı sınıf öğrencilerine göre daha fazla katılmaktadır (p<0.05). Hasta-hekim ilişkisinin “olması gerektiği 
gibi” olduğunu düşünenlerin oranı %4.3’tür. 

Araştırmaya katılan öğrenciler, sağlık alanındaki şiddetin en etkili ilk üç nedenini “Şiddete uygulanan hukuki yaptırımla-
rın caydırıcılıktan uzak oluşu” (%88.7), “Performans sistemi nedeniyle hasta başına ayrılan sürenin azalması” (%88.2) ve 
“Şiddetin bir tür hak arama yöntemine dönüşmesi” (%87.8) biçiminde sıralamışlardır. 

Desteklenen çözüm önerileri ortak paydalarına göre gruplandığında; ‘Yeterli yaptırım’ (%93.4) ile ‘Topluma yönelik öne-
riler’in (%91.7), küçük bir farkla ‘Sağlık politikalarına yönelik öneriler’in (%90.9) önüne geçtiği görülmektedir. Katılımcılar, 
şiddetin nedenleri üzerine düşüncelere benzer biçimde, öneriler içinde hekimlere yönelik olanları diğerlerine göre daha 
düşük düzeyde desteklemişlerdir (%83.0).

SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN 
MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI 
NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ  
SETENAY S. YALıNBAş1, FiLiZ BULUT2, M. MURAT CivANER3

1  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi

2 MA., Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik AD Doktora öğrencisi 

3 Prof.Dr, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD / mcivaner@gmail.com
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Etki %

Mesleki geleceğe ilişkin 
kaygı yaratma

Meslek yaşamımda şiddete maruz kalma olasılığım hiç de az 
değil. 80.5

Klinikte şiddete uğrama olasılığı beni ürkütüyor. 68.0

Uzman olmayı düşünürsem, seçeceğim alan Halk Sağlığı ya 
da Temel Bilimler gibi şiddet açısından düşük riskli bir alan 
olur.

18.3

insanlara yardımcı 
olma motivasyonunun 
azalması

Riskli vakalara müdahale etmek istemiyorum. 24.6

Mesleğe başlarken sahip olduğum ideallerden uzaklaştım. 23.6

Verdiğim emekler bu insanlar için fazla diye düşünüyorum. 22.4

İnsanlara yardım etmek benim için eskisi kadar önemli değil. 14.7

Mesleği seçtiğine 
pişman olma

Fakülteye kaydolduğum günkü kadar hevesli değilim. 42.0

Tekrar tercih yapacak olsam yine tıp fakültesini seçerdim.* 15.4

İmkanım olsa bugün tıp fakültesini bırakırım. 11.2

Bu mesleği seçtiğim için pişmanım. 8.6

Şiddet sorunu nedeniyle bazen tıp fakültesini bırakmayı 
düşündüğüm oluyor. 5.9

Etki yok şiddet sorunu hekimliğe bakışımı etkilemiyor. 34.4

* Bu ifadeye katılmayanların yüzdesi
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GELECEK GELDİ BİLE
DR.CEM HEPER

Düşünün bir! 1998 de KODAK’ ta 170 000 kişi çalışıyordu. 
Şirket ürettiği fotoğraf kağıtlarının %85 ini dünya çapında 
satıyordu. Birkaç yıl içinde fotoğraf kağıdı üretimine ge-
rek kalmadı ve şirket iflas etti. Kodak Şirketine yazık oldu! 
Önümüzdeki on yıl içinde diğer birçok endüstri alanında 
buna benzer değişimler olacak. İnsanların çoğu değişi-
mi anlayamıyor. 1998 yılındayken, çok değil üç yıl son-
ra 2001’de fotoğraflarınızı film kağıdına çekmeyeceğiniz 
aklınıza gelmiş miydi.?.. Dijital kameralar 1975 yılında icat 
edildi. İlk kameralar sadece 10 000 piksel kabiliyetindeydi. 
Sonrakiler Moore Kanununu izledi.

(Moore Kanunu: Çok hızlı artışla ilgili bir elektronik kanu-
nu)

Bütün üstel teknolojilerde olduğu gibi dijital kameralar da 
uzunca bir süre hayal kırıklığı yarattı.  Fakat sadece birkaç 
yıl içinde, film fotoğrafçılığına göre çok üstün olduğu ka-
nıtlandı ve fotoğrafçılıkta kullanılan başlıca yöntem haline 
geldi.

Şimdi aynı şey yapay zeka, sağlık, elektrikli/otomatik 
(şoförsüz) araçlar, eğitim, üç boyutlu baskı, tarım ve diğer 
konularda da oluyor. Dördüncü endüstri devrimine hoş 
geldiniz! Üstel yazılım teknolojisine hoş geldiniz! Bu ya-
zılım yeteneği beş on yıl içinde geleneksel endüstri yön-
temlerinin büyük bölümünü yok edecek. UBER’in sadece 

bir yazılımdan ibaret olduğunu, şirketin kendisine ait tek 
otomobili bile olmamasına rağmen şu anda dünyanın en 
büyük taksi şirketi olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı şe-
kilde AirBnB; binası, oteli bile yok ama dünyanın en büyük 
otel İşletmecisi (şirketi) haline geldi.

YAPAY ZEKA
Bilgisayarlar dünyayı anlama ve yorumlama konusunda 
kat be kat üstün. Geçtiğimiz günlerde bir bilgisayar dün-
yanın en iyi “GO PLAY” (Damaya benzer, çok zor bir uzak 
doğu oyunu) oyuncusunu yendi. Bu olay, tahmin edilen 
tarihten on yıl önce gerçekleşmiş oldu. 

ABD’de genç avukatlar işsiz. Avukatların ilgilendiği çok 
karmaşık olmayan hukuki konularda gerekli öneri veya 
çözüm yollarını saniyeler içinde ve %90 doğrulukla ”IBM 
Watson programından” alabilirsiniz. Aynı işlem avukatlar-
la yapılırsa doğruluk oranı %70 den fazla çıkmıyor. Eğer 
hukuk tahsili yapıyorsanız hemen bırakın. Yakın gelecekte 
avukat sayısı bugünkünden %90 daha az olacak, sadece 
özel konularda yetişmiş olanlar kalacak.

WATSON, kanser teşhisinde sağlık personeline yardımcı 
oluyor. WATSON  tarafından yapılan kanser teşhisi, dok-
torlar tarafından yapılana göre DÖRT kat daha doğru so-
nuç veriyor. 
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FACEBOOK tarafından geliştirilen “Model Tanıma Yazılımı” 
insan yüzünü insandan daha iyi tanıyor. 2030 yılında bil-
gisayarlar insanlardan daha akıllı hale gelecek. 

ŞOFÖRSÜZ ARAÇLAR: 2018 yılında ilk şoförsüz araçlar 
yollarda görülecek. 2020 yılı civarında günümüzün oto-
mobil endüstrisi çökmeye başlayacak. Özel bir aracınızın 
olması gerekmeyecek. İhtiyaç duyduğunuzda telefonla 
araç isteyeceksiniz. Araç kapınıza gelecek ve sizi gitmek 
istediğiniz yere götürecek. Böylece park sorunu ortadan 
kalkacak ve yalnızca gittiğiniz mesafenin karşılığı olan üc-
reti ödeyeceksiniz. Seyahat sırasında işinizi yapabileceği-
niz için zaman kaybınız da olmayacak. Çocuklarımız ara-
ba sahibi olmak ve ehliyet almak zorunda kalmayacaklar.

Böyle bir düzenleme için %90-95 daha az sayıda araca 
ihtiyaç olacağından şehirlerin görünümü de değişecek. 
Eskiden araç park sahası olarak kullanılan alanlar yeşil 
parklara dönüştürülecek. Meydana gelen trafik kazaların-
da  her yıl 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bugün her 
yüz bin kilometrede bir kaza meydana geliyor. Otopilotla 
yönetilen araçlarda ise kaza sayısının her 10 Milyon kilo-
metrede bire düşeceği hesaplanıyor. Her yıl milyonlarca 
insanın hayatı kurtulacak. Araç üreten şirketlerin çoğu if-
lasın eşiğinde olacak. Kaza olmadığı için sigorta şirketleri 
büyük sorunlarla karşılaşacaklar. Sigorta bedelleri belki de 
yüz kat azalacak. Bugünkü araç sigortalama modeli orta-
dan kalkacak.

Arsa, arazi ev alım satım işleri de değişmek zorunda ka-
lacak. İnsanlar işe giderken bile çalışabilme imkanına ka-
vuşacakları için, uzak da olsa daha güzel ve doğaya daha 
yakın yerlere taşınacaklar. 2020 yılına kadar yollardaki 
araçların büyük kısmı elektrikli olacak. Etrafı kirletmeyen, 
maliyeti oldukça düşük elektrikle çalışan araçlar kullanıl-
dığından şehirler daha temiz ve daha sessiz hale gelecek. 

Güneş enerjisi ile çalışan araçlar tahmini olarak 30 yıl son-
ra görünüyor. Fakat etkilenmeleri şimdiden izliyoruz. 

Geçen yıl dünya çapında açılan Güneş enerjisi istasyo-
nu sayısı fosil yakıt istasyonu sayısından fazla oldu. Gü-
neş enerjisi maliyetleri o kadar düşecek ki bütün kömür 
şirketleri 2025 yılına kadar faaliyetini durduracak. Ucuz 
elektrikle birlikte ucuz ve bol su da gelecek. Bir metre küp 
tuzlu suyu içme suyu haline getirmek için sadece 2 kW 
elektriğe ihtiyaç olacak. Dünya üzerinde çok yerde yeterli 
su var ama içme suyu yeterli değil. İnsanların istedikleri 
an istedikleri kadar suya sahip olduklarında neler olabile-
ceğini bir düşünün. 

SAĞLIK

Tricorder X in fiyatı bu yıl açıklanacak. İlaç şirketleri cep te-
lefonu ile birlikte çalışarak retinayı tarayan, analiz için kan 
ve nefes örneği alıp 54 değişik test yaparak hangi hastalık 
varsa ortaya çıkaran “Tricorder” adı verilen bir tıbbi cihaz 
üretiyor. Cihaz oldukça ucuz olacağından birkaç yıl için-
de dünya üzerindeki herkes hemen hemen hiç harcama 
yapmadan en üst düzeyde sağlık hizmetine kavuşacak.

ÜÇ BOYUTLU BASKI: Önümüzdeki on yıl içinde en ucuz 
üç boyutlu (3D) baskı cihazının fiyatı 18 000 Dolardan 400 
Dolara düşecek. Aynı zamanda cihazlar 100 kat daha hız-
lı hale gelecek. Bütün önde gelen ayakkabı firmaları bu 
günden bu cihazlarla ayakkabı üretmeye başladı. Uzak 
hava alanlarında uçak yedek parçalarının 3D yazıcıyla üre-
timine başlandı. Uzay istasyonunda 3D yazıcı kullanılıyor. 
Bu sayede ihtiyaç duyulan yedek parça veya malzeme 
yerinde üretilebildiğinden geçmişte olduğu gibi büyük 
miktarda yedek parça taşınmasına gerek kalmıyor. Bu yılın 
sonuna kadar yeni akıllı telefonlarda 3D tarama kabiliyeti 
olacak. Bu sayede kendi ayaklarınızın ölçüsünü çıkararak 
en uygun ayakkabıyı evde üretebileceksiniz. Çin’de 6 katlı 
bir iş merkezi 3D ile üretilerek tamamlandı. 2027 yılına ka-
dar bugün geleneksel yöntemlerle üretilmekte olan mal-
zemenin %10 u 3D ile üretilmiş olacak.

İŞ İMKANLARI: Belirli bir sahada iş hayatına atılmayı dü-
şünüyorsanız, kendinize sorun; “Bu işi gerçekleştirebile-
cek miyim?” Cevabınız evet ise; “Bunu daha erken nasıl 
yapabilirim?” konusuna odaklanın. Tasarladığınız iş tele-
fonunuzla yapılamıyorsa, fikrinizi unutun. 20’nci yüzyılda 
başarı için tasarlanmış herhangi bir fikir, 21’inci yüzyılda 
başarısızlığa mahkum olabilir.

MESLEK: Bu günkü mesleklerin %70-80 i önümüzdeki yir-
mi yılda yok olacak. Pek çok yeni mesleğin ortaya çıkacağı 
kesin. Ancak böylesine kısa bir zaman aralığında yeterli 
sayıda yeni meslek ortaya çıkar mı? Bu sorunun cevabını 
henüz bilemiyoruz.*
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TARIM: Önümüzdeki yıllarda “TARIM ROBOTLARI” 100 
Dolara satılacak. üçüncü dünya ülkelerindeki çiftçiler ara-
zilerinde bütün gün çalışmak yerine tarım robotunu yö-
neten birer yönetici olacaklar. Aeroponiklerin (topraksız 
yetiştirilen bitkiler) daha az suya ihtiyacı olacak. Dana eti 
üreten ilk PETRI tabağının (bakteri üreten tabak) ürettiği et 
2018 yılında danadan elde edilen etten daha ucuz olacak. 
Şu anda, tarıma elverişli arazinin % 30’u büyükbaş hay-
van üretimi için kullanılıyor. Hayvan yetiştirmek için bu 
araziye ihtiyacınızın kalmadığını düşünün. Böcek protei-
nini kısa süre içinde piyasaya sürecek girişimler var. Böcek 
proteini etten daha fazla protein içeriyor. Halen çoğu in-
san böcek yeme fikrine soğuk bakmasına rağmen “Böcek 
Proteini” alternatif protein kaynağı olarak adlandırılıyor.

MOODIES: Hangi ruh hali içinde bulunduğunuzu söyle-
yen ‘Moodies’ adında bir uygulama var. 2020’ye kadar yüz 
ifadenizden yalan söyleyip söylemediğinizi tespit edebi-
lecek uygulamalar geliyor. Tartışanların doğru veya yalan 
söylediklerinin kolayca anlaşılabildiği politik bir tartışma 
izlediğinizi düşünün. 

BITCOIN (BTC- Elektronik Para Birimi): bu yıl ana para 
birimlerinden biri olabilir. Öyle ki;  varsayılan rezerv para 
birimi haline bile gelebilir.

EĞİTİM: Afrika’da ve Asya’da en ucuz akıllı telefonlar şim-
diden 10 Dolara satılıyor. 2020 ye kadar insanların büyük 
çoğunluğu, en yüksek kalitede eğitim ve bilgiye ulaşmayı 
sağlayacak akıllı telefon veya benzeri bir kolaylığa sahip 
olacak. Her çocuk sanat, mühendislik, tasarım, dil, bilim, 
müzik, matematik vb konularda eğitim almak için KHANS 
ACADEMY veya benzeri diğer imkanları kullanabilecek.

UZUN YAŞAM: Şimdilerde ortalama ömür yılda üç ay uzu-
yor. Dört yıl önce 79 yıl olan ortalama ömür süresi şu anda 
80 yıl. Aynı zamanda şimdi üç ay olan yıllık artış  hızı da 

logaritmik bir şekilde artıyor. 2036 yılına kadar yıllık artış 
yılda 12 ay (bir yıl) olabilir. Bu nedenle hepimiz büyük ola-
sılıkla 100 yaşının çok üzerine kadar yaşabileceğiz. Bunlar 
bugünün bilim ve teknolojisine göre bilebildiklerimiz. Kim 
bilir gelecekte daha neler olacak, tam anlamıyla büyüle-
yici!

Ürkütücü...

Heyecan verici... 

Yazının buradan sonrasına kendi cümlelerimle devam et-
mek istiyorum.  Hiçbirimiz ürkmekte haksız değiliz. Asıl 
soru kimlerin heyecan duyduğu? Bu baş döndüren geli-
şim kimler için heyecan verici diye sorgulamalıyız. Tabii 
ki “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyenler için. Korku ile 
geçmişe sarılmak ve gelişmeleri inkar edip mevcudu ko-
rumak uğruna gelişmeleri göz ardı eden ve günü kurtar-
mak için dalkavukça kararlar alan Kodak firması gibi yok 
olmak yerine; çalışkan, bilgili ve geleceği yaratmanın yol-
larını keşfetmeye uğraşanlar için heyecan verici. İyilikler 
ve güzellikler ile dolu bir ütopyayı kurabilme heyecanını 
duyabilenler için heyecan verici . Bence bu heyecanı pay-
laşmanın anahtarı eğitim misyonu ve vizyonunda... İlerici 
bir vizyonla; özgürlük, gerçekçilik, özgüven, araştırmacılık, 
zekâ, hayalcilik ve insan evriminde digital çağın oluştura-
cağı olanak ve değişimleri yan yana getiren bir misyonu 
yaratabilmek isteğinde olanlar için heyecan verici.

Belki de tek gereken bunu istemek, bu isteği ve gerekliliği 
anlamak, öğrenmek ve kendimizi gelişmelere uydurmaya 
çalışmak. Tercihimizi evrimsel açıdan doğru yönde yap-
maya çalışmak...  Çünkü, böyle bir misyonu hangi toplum 
edinirse, ütopik bir gelecek o topluma diğerlerinden çok 
daha yakın olacak. Geç kalanları ise belki de tarih hiç ha-
tırlamayacak. 
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Günümüz Türkiye’sinde sağlık ihtiyacı nüfus artışıyla ilişkili olarak hızla büyürken, bu ihtiyacı karşılamak adına çözüm 
olarak şehir hastaneleri gündeme getirilmiştir. Mevcut olan illerdeki devlet hastaneleri ayaktan ve yatarak tedavi ba-
kımından yeterli hizmeti sağlayamadığı gerekçesi ile yerlerini yeni şehir hastanelerine devrederken birçok soruyu da 
beraberinde getirmektedir.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile toplam 32 proje yürütülmekte olup KÖİ Projelerinin sektörel dağılımına bakıldığında; 
sağlık tesisi yatırımları 10.569 milyon dolar ile havaalanı ve karayolundan sonra üçüncü sırada gelmektedir. Söz konusu 
projelerle 14 milyon 159 bin m² kapalı alan ve 42.199 yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. 

Yapımı tamamlanan dört “4” adet şehir hastanesi bulunuyor. Bu hastaneler Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana’da hasta 
kabulüne başlamasına karşın, daha çok sağlık hizmeti sunumunda yaşanan hizmetlerden ziyade, yaşanan sorunlarla 
karşımıza çıkıyor. Hastanenin fiziki şartlarından, başta ulaşım güçlüğü gibi hizmet alımının karşısında bulunan engel-
lerden kaynaklanan mağduriyetler gündemimizi bundan sonraki süreçlerde de sıkça meşgul edeceğe benziyor. Sadece 
sağlık hizmeti almaya çalışan hastaların penceresinden bakıldığında görülen sorunlara ek olarak, sağlık hizmeti sunma-
ya çalışan sağlık personeli penceresinden bakıldığında karşımıza çıkacak ek sorunların, şehir hastanelerinin yarar-zarar 
dengesinde olumsuz rol oynayacağı da açık.

Öncelikle Kamu Özel İşbirliği, kamu tarafından arazinin sağlandığı, yap-kirala-devret mantığıyla 30 yıla kadar kira ve 
hizmet bedellerinin ödendiği ve bu ödeme garantilerinin devlet hazinesinden verildiği, hizmet sunumuyla beraber 
mevcut diğer hastanelerin kapatıldığı, yeni yatak kapasitesinin kazandırılmadığı ve eski hastane arazilerinin ticari meta 
olarak kullanılma tedirginliği bulundurduğu gerekçeleriyle tepki toplamaktadır. Özellikle bu hastanelerdeki otelcilik ve 
tıbbi destek hizmetlerinin de şirketler tarafından sunulacak olması hastanelerin ticari boyutunu da açıklamaktadır. Bu-
nun yanında “garanti hasta” kavramını bize kazandıran ve hastaların yerini müşterilere bırakan yeni nesil ticarethaneler 
hastane görünümü altında karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık personellerinin mevcut devlet hastanelerinde istihdamı söz konusuyken, şehir hastanelerine taşınma gündeme 
geldiğinde yaşayacakları dezavantajların vurgulanması gerekmektedir. Örneğin Bilkent ve Etlik Sağlık Kampüslerinin 
tamamlanmasının ardından söz konusu kampüste şirketlerin yerleştirecekleri sağlık personellerine öncelik verileceği 
ve bu nedenle 4.807 sözleşmeli personelin işten çıkarılmasının beklendiği Bilkent ESK Projesi ÇSED Raporunda açıkça 
belirtilmektedir. 

Şehir hastanelerinin çok büyük olması, kapalı alanlarda ulaşımın golf arabalarıyla sağlanmaya çalışılması, kaybolanlar 
için iletişim numarası yazan duyurular, hastane içinde uygulamaya konulan navigasyon sistemleri, personellerin görev 
yerleri arasındaki ulaşımı nedenli yaşanan zaman kayıpları bu büyüklüğün ne derece gerekli olduğunu sorgulatıyor.  

Şehir hastanelerinin önemli bir sorunu ise yerleşim alanlarına olan uzaklığı. Mersin Tabip Odası’nın Mersin Şehir Hasta-
nesinin açılışının birinci yılında yaptığı araştırmada, hastaneye hiç gitmeyenlerin %87,2’si uzak olduğu için gitmediklerini 
söylemişlerdir. Şehirlerin dışında yapılan şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerine erişilememesinin en önemli nedenlerin-
den olan “mesafe” konusunda sınıfta kalmıştır. 

Şehir hastanelerinin yapılmasına Yüksek Planlama Kurulu, “yapılacak hastanedeki yatak sayısı kadar mevcut hastaneler-
den azaltılması yada mevcut hastanelerin kapatılması kaydıyla” izin vermektedir. Şehir hastaneleri planlanırken o ildeki 
bazı hastanelerin kapatılması ve bulundukları arazinin çeşitli sektörlerde kullanımına olanak tanınmaktadır. Bu durumun 
özellikle büyük illerde kamu arazileri üzerinden rant sağlanmasına yol açıp açmayacağı önemli bir soru işareti olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

ŞEHİR HASTANELERİ:
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI NELER BEKLİYOR?
DR. AYşEgÜL AYDıN* ,  DR. NEşE YÜREKLi*

* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Araştırma görevlisi

16 Hekimce Bakış



DR. AYşEgÜL AYDıN* ,  DR. NEşE YÜREKLi*

* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Araştırma görevlisi

Gelişmiş ülkelerde yatak başına düşen kapalı alan yaklaşık 150-200 m² iken şehir hastanelerinde bu sayı 287m²’dir, son 
yıllarda modern hastaneler için tercih edilen kapalı alan miktarından yaklaşık yüzde 40 daha fazladır. Sırf bu durum bile 
başta enerji tüketimi olmak üzere, temizlik ve bakım/onarım giderleri gibi harcamaların artmasına da yol açacaktır. Ay-
rıca şehir hastanlerinde yatak başı maliyeti 924.776 TL’dir. 150 yataklı özel bir hastanenin yatak başı maliyetinin 269.991  
TL olduğu düşünülürse aradaki maliyet farkı korkunçtur.

Kamu özel ortaklığı ile yapılan sözleşmeler gizlilik gerekçesi ile kamu ile paylaşılmamaktadır. Yapılan sözleşmeler 30 yıl 
gibi uzun bir süreyi kapsamakta olup anlaşmanın yapıldığı hükümet ve siyasi otoritenin bile bu süre boyunca yönetim-
de kalması mümkün görünmemektedir. 

Poliklinik, ameliyathane ve yatak sayılarına bakıldığında hepsinin uygun sağlık hizmeti verebilecek kapasitede çalışabil-
mesi için yeterli sayıda doktor, hemşire, teknisyen, hasta bakıcı, tıbbi sekreter ve veri giriş elemanı gibi sağlık personeli 
bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık hizmeti vermesi için gereken personel harcamaları da azaltılarak kamu özel iş birliğine 
aktarılmaktadır. Dolayısıyla yeterli personel istihdamı zora düşmektedir.

Koruyucu sağlık hizmetlerine yeterli kaynak aktarılması yerine şehir hastanelerine ayrılan şişirilmiş bütçe nedeniyle halk 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi zorlaşmakta, hastaneciliğe yönlendirilmektedir. 

Ayrıca ileride hastalardan alınacak katkı-katılım payları artışı ve giderek daha fazla sağlık hizmetinin temel teminat pake-
tinin dışına alınması, daha çok sağlık hizmetinin tümden paralı hale gelmesi söz konusu olabilir. Bunun sonunda “Şehir 
hastanesi fark ücreti” de gündeme gelebilir.

Bütün bu sorunlar ortaya konulduktan sonra nasıl bir hastane yapılmalı diyecek olursak; 

- Mevcut hastaneler korunarak, hastanelerin iş yükünü azaltacak biçimde bilimsel, doğru planlamayla inşaa edilmiş, 
kent dokusuna saygılı, 200-600 yatak arasında, doğru finansman yöntemiyle işletilen ve kamu zararı oluşturmayan 
hastaneleri kurma anlayışı benimsenmelidir. 

Kamu-özel sektör iş birliği ile şehir hastanelerinin yapılması gerek sağlık hizmeti sunumu gerekse yapım maliyetleri 
açısından çok yüksek maliyetlidir. Şehir hastanelerinin kendi döner sermayeleriyle yıllık kira ödemelerini ve yüksek 
düzeydeki harcamalarını yapamayacakları açıktır. Bu durumda Hazine garantisi devreye girecek ve bu yüksek maliyetli 
hastanelerin kiraları yurttaşların ceplerinden ödenmek zorunda kalınacaktır. Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzle-
me Grubu ile her zaman ve zeminde halkımızı bu konuda uyanık tutmaya devam edeceğiz. 
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Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından 

derlenen kitap, İletişim Yayınları 

tarafından yayımlandı. 328 

sayfalık kitapta, Neoliberal 

sağlık reformlarının sağlığı 

piyasalaştıran ve sermaye için 

yeni bir kâr maksimizasyonu 

alanı haline getiren yapısının 

son marifeti olan Şehir 

Hastaneleri projesi mercek 

alına alınıyor. Kitapta on dört 

yazarın makalaleriyle sayesinde 

Şehir Hastaneleri projesinin 

altında yatan bütün gerçeklerle 

tanışacaksınız. 

ŞEHİR HASTANELERİ GERÇEĞİNİ 
BÜTÜN ÇIPLAKLIĞI İLEGÖZLER ÖNÜNE 
SEREN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA SONUNDA 
KİTAPLAŞTIRILDI. 
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BTo HABERLER

www.hekimcebakis.org

01 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Bursa bölge-
sinde uygulanacak olan özel hekimlik katsayısı 6.49 olarak 
belirlenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB-GYK) 
toplantısı 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Ankara’da ger-
çekleştirildi. TTB Merkez Konseyi, 25 Tabip Odası, kollar, 
çalışma grupları ve TTB yayınlarını temsilen 75 kişinin 
katıldığı toplantıda, 14 Mart etkinlikleri ve bu süreçte öne 
çıkarılacak talepler ele alındı. Toplantıda Bursa Tabip Oda-
sı’nı Yönetim Kurulu Başkanı Güzide Elitez ve Genel Sek-
reter Alper Tunga Türkbayrak temsil etti. 

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin geniş özetine 
www.bto.org dan ulaşılabilir. 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Bursa Tabip Odasına gönderdiği yazısı ile 2017 yılı çalış-
ma planı ve programına göre “Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık 
Hizmet Sunucularından Hizmet Alım Sözleşmeleri ve Pro-
tokolleri” ile “SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları arasındaki 
hukuki ilişki ve sağlık personelinin hukuki sorumlulukları” 
konularında bilgilendirme toplantısı yapmak istediklerini 
bildirmişlerdir.

Konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz hekimlerin 
mesleklerinin icrası sırasında karşılaşabilecekleri olası so-
runlar ve bu sorunların çözümünde kendilerine yol göste-
rici hukuki bilgileri edinmesi ve sağlık hizmet sunumunun 
ve finansmanının yapısı ile işleyişi hakkında daha detaylı 
bilgi vermek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi 
Mahir Oğuz’u bilgi vermek üzere davet etti.

Kamu ve özel hastane başhekim/mesul müdürlerinin da-
vetli olduğu toplantı 21 Aralık 2017 Perşembe günü saat 
15.30 Tabip Odasında yapıldı.

2018 YILI KATSAYISI 
BELİRLENDİ

25 Aralık 2017

SGK İLE SAĞLIK HİZMET 
SUNUCULARI ARASINDAKİ 
HUKUKİ İLİŞKİ VE SAĞLIK 
PERSONELİNİN HUKUKİ 

SORUMLULUKLARI 
21 Aralık 2017

TTB GENEL YÖNETİM KURULU 
TOPLANDI

13 ocak 2018

YÖNETİM KURULUMUZDAN HABERLER

19Hekimce Bakış



Geçtiğimiz gün Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastane-
si Göğüs Hastalıkları bölümünde görev yapan Uzm. Dr. 
Tuba Çıkmaz’ın, iki hasta yakının hunharca saldırısı so-
nucu yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Kendisine geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Resmi verilere göre Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz Kod” hattı-
na 5 yılda 46 bin 361 sağlık çalışanı şiddet nedeniyle baş-
vuruda bulunmuştur. Ülkemizde her gün 31 sağlık çalışa-
nının şiddete maruz kalıyor olması bu yaşanılan şiddetin 
bir son olmayacağı gerçeği ve endişesini acı olarak yaşat-
maktadır.

Sağlık ortamını para kazanılan hizmet sektörüne dönüş-
türenler, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, 
güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz 
demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar artık 
bu politikadan vazgeçmelidir.

Eğer Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağde-
mir, Dr. Metin Güneş ve Dr. Hüseyin Ağır gibi katledilen 
hekimlere yenilerinin eklenmesini çaresizce beklemek is-
temiyorsak; eğer her gün sağlık çalışanlarının güvencesiz 
ortamlarda görev yapmalarına duyarsız kalmak istemi-
yorsak “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” biran önce kanun-
laşmalıdır.

Artık sağlıkta şiddet son bulmalıdır!
BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Bursa Tabip Odası 2016-2018 Dönemi çalışma raporu
yayınlandı.

Bursa Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 14 Nisan 
2018 Cumartesi günü BAOB Oditoryum’da yapıldı. Divan 
Başkanlığına Dr. Rahmiye Tanrısever, üyeliğe Dr. Sema 
Bender, Dr. Nurhan Sözdinleyen ve Dr. Abdullah Karadağ 
seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ar-
dından Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide 
Elitez’in sunumu ile başladı. 

Genel Kurula katılan SES Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 2.Başkanı 
Fevzi Çakmak, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Ali Uluşahin, TMMOB Makine Mühendisle-
ri Odası Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli söz aldı. Yö-
netim Kurulu çalışma raporunu Genel Sekreter Dr. Alper 
Tunga Türkbayrak sundu. 2016-2018 tarihlerinde yaşamı-
nı yitiren meslektaşlarımız için hazırlanan kısa film izlendi. 

Yönetim Kurulu Mali Raporunu Sayman Dr. Yücel Bender 
okudu. 01.04.2017-31.03.2018 tarihlerie ait Denetleme Ku-
rulu Raporunu Dr. Ersan Taşcı okudu. Yönetim Kurulu Ça-
lışma Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşül-
mesinin ardından yeni dönem tahmini bütçesi Dr. Yücel 
Bender tarafından sunuldu.  

ARTIK SAĞLIKTA ŞİDDET
SON BULMALIDIR!

05 şubat 2018

BTO OLAĞAN SEÇİMLİ 
GENEL KURULU 

14 Nisan 2018

BURSA TABİP ODASI 2016-2018 
ÇALIŞMA RAPORU 

14 Nisan 2018
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BURSA TABİP ODASI’NIN 14.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 
OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TUTANAĞI

• Genel Kurul saat 10.00 da Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Elitez tarafından açıldı. 
Verilen bir önerge ile Divan Başkanlığına Dr.Rahmiye Tanrısever, Başkan Vekilliğine Dr.Sema Bender, Divan 
Üyeliklerine Dr.Nurhan Sözdinleyen ve Abdullah Karadağ oy birliği ile seçildi.

• Konuk olarak Genel Kurula katılan Sağlık Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi Başkanı İrfan Açık, TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 2.Başkanı Fevzi Çakmak, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı Ali Uluşahin, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fikri Düşünceli ve 
Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Dt.Emel Eroğlu konuşmalarını yaparak Genel Kurul’a başarı dilediler.

• Bursa Tabip Odası 2016 – 2018 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Genel Sekreter Dr.Alper Tunga 
Türkbayrak tarafından sunuldu.

• Bursa Tabip Odası 2016 – 2018 Dönemi Yönetim Kurulu Mali Raporu Sayman Dr.Yücel Bender tarafından 
sunuldu.

• Bursa Tabip Odası 2016 – 2018 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu Dr.Ersan Taşcı tarafından sunuldu.

• Tartışmaya açılan raporlar hakkında Dr.Çetin Tor, Dr.Bülent Aslanhan ve Dr.Kayıhan Pala görüşlerini be-
lirttiler.

• Bursa Tabip Odası 2016 – 2018 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma ve Mali Raporu ile Denetleme Kurulu 
Raporu ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

• Bursa Tabip Odası 2018 – 2020 Dönemi Tahmini Bütçe’si Sayman Dr.Yücel Bender tarafından sunuldu. 
Tahmini Bütçe, Yönetim Kurulu’na fasıllar arası aktarma yetkisi vererek oy birliği ile kabul edildi.

• Dr.Çetin Tor ve Dr.Kayıhan Pala tarafından Divan’a sunulan bir önerge ile; “Bursa Tabip Odası Bölgesi’nde 
başka tabip odalarına üye olup Bursa Tabip Odası’ndan ek kütük alarak çalışma talebinde bulunanlara ek 
kütük verilmemesini, bugüne kadar verilmiş olanların da iptal edilmesini, bu konuda 2018 -2020 Döne-
mi’nde Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesi ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
nezdinde girişimde bulunulması” talep edildi. Konu ile ilgili olarak Dr.Çetin Tor tarafından yapılan açıkla-
mada “ek kütük ile çalışmanın bölgede hekimler arasında haksız rekabete yol açtığı ve hastalar içinde takip 
sorunu yarattığı” ifade edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.   

• 2018 – 2020 Dönemi’nde Bursa Tabip Odası’nın Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları ile Türk Tabipleri 
Birliği Büyük Kongresi Bursa Tabip Odası Delegeliği için aday olmak isteyenler başvuru dilekçelerini Divan 
Kurulu’na sundular.

• Bursa Tabip Odası 2016 – 2018 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Güzide Elitez’in teşekkür konuşması 
ile Genel Kurul kapandı.

Yazman Dr. Abdullah Karadağ              Yazman Dr. Nurhan Sözdinleyen

Başkan Vekili Dr. Sema Bender              Başkan Dr. Rahmiye Tanrısever 



Bursa Tabip Odası seçimi 15 Nisan 2018 Pazar günü BA-
OB’da yapıldı. Seçime katılarak Odamıza destek olan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bursa Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 14-15 Ni-
san 2018 tarihlerinde BAOB Oditoryumunda gerçekleşti-
rildi. Genel kurula ve seçime katılarak Bursa Tabip Oda-
sı’na sahip çıkan, dayanışmasını gösteren üyelerimizin 
tümüne teşekkür ediyoruz.  18 Nisan 2018 tarihinde Nilü-
fer İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Yönetim Ku-
rulumuz, 19 Nisan 2018 Perşembe günü gerçekleştirdiği 
ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi yapmıştır:

Dr. Güzide Elitez-(Başkan)

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan- (Genel Sekreter)

Dr. Halil Alper Akın-(Sayman)

Dr. Ali Tufan Soydan-(Veznedar)

Dr. Yıldız Konca - (Üye)

Dr. Ömer Levent Soydinç-(Üye)

Dr. Ercan Ertürk -(Üye)

2018-2020 döneminde iyi hekimlik değerlerini sahiple-
nerek, bağımsız, bilimsel, demokratik, çözüm üreten, çok 
sesli bir Bursa Tabip Odası için çalışacağız. Meslektaşları-
mızla uyum içinde; mesleğimize, onurumuza, değerleri-
mize, geleceğimize ve ülkemize sahip çıkacağız.

Bu süreçte yürüteceğimiz çalışmalarda katkılarınızı ve bir-
likte çalışmayı diliyoruz.

BURSA TABİP ODASI SEÇİMİ
15 Nisan 2018

TABİP ODASI GÖREV DAĞILIMI 
19 Nisan 2018
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Bursa Eczacı Odası göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu-
muzu 3 Mayıs Perşembe günü ziyaret etti.

05 Mayıs Cumartesi akşamı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Acil Servisi’nde nöbetçi olan, Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan üç asistan hekim ve 
bir sekreter, hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel saldırısına 
uğradı. En önemli tesellimiz meslektaşlarımızın kalıcı sağ-
lık sorunu yaratacak bir yaralanma yaşamamaları oldu. 
Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu, yaptığı basın açıkla-
masıyla hekimlerimize yönelik vahşeti şiddetle kınadığını 
bildirdi. 

Basın açıklamasının tam metni okumak için www.bto.org 
adresine ulaşılabilir.  

Tabip Odalarında 2018-2020 döneminde görev yapa-
cak Yönetimin Kurullarının belli olmasının ardından, Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Tabip Odaları Yöneti-
cileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı düzenlendi. Ankara’da 
20.05.2018 tarihinde yapılan toplantıya, 26 tabip oda-
sından temsilci katıldı. Toplantıya Bursa Tabip Odası adı-
na Başkan Dr. Güzide Elitez ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. 
Ömer Levent Soydinç katıldı. 

 Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Eli-
tez, oda yönetim kurulu çalışmaları konusunda bir sunum 
yaparak Bursa Tabip Odası örneği üzerinden deneyim ve 
önerilerini katılımcılarla paylaştı. Dr. Elitez, “Yönetim Ku-
rulu Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Üyeleri Görev 
Paylaştırılması, Paylaşılan Görevlerin İzlemi, Örgüt İçi ve 
Diğer Üyelerle İletişim, Oda Çalışanları, Komisyonlar, Ya-
zışmalar, Arşiv ve Dökümantasyon” konularında bilgilen-
dirmede bulundu.

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komis-
yonu tarafından 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Dr. Arif 
Müezzinoğlu ve Dr. Ahmet Tellioğlu’nun konuşmacı ola-
rak katıldığı Ergonomi eğitimi yapıldı.

BURSA ECZACI ODASI’NIN 
ZİYARETİ  

03 Mayıs 2018

“ERGONOMİ” EĞİTİMİ  
13 ocak 2018

SAĞLIKTA ŞİDDET 
SON BULMUYOR!

08 Mayıs 2018

“TABİP ODALARI 
YÖNETİCİLERİ ÖRGÜT İÇİ 

EĞİTİMİ” YAPILDI
20 Mayıs 2018

İŞYERİ HEKİMLİĞİ AKTİVİTELERİMİZ
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Bursa Tabip Odası tarafından “İşyeri Hekimliği Eğitim 
Günleri-Çalışma Hayatında Kimyasallar”

22-23-24-25 Mart 2018 tarihlerinde yapıldı. İşyeri Hekim-
liği Eğitim Günleri sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgeye 
www.bto.org adresinden ulaşılabilir. 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
EĞİTİM GÜNLERİ                                     
SONUÇ BİLDİRGESİ 
AÇIKLANDI:

Katılımcıların yoğun isteği üzerine düzenli 

olarak devamını getireceğimizi umduğumuz 

İşyeri Hekimliği Eğitim günlerinin üçüncüsü 

Çalışma Hayatında Kimyasallar başlığı ile ger-

çekleşti. 

Bu oturumlar sırasında daha iyi farkına vardı-

ğımız bir konu da meslek hastalığının teşhis 

edilmemesinde işçinin sendikasızlaştırılması 

ortam ölçümlerinin düzgün yapılmaması kişi-

sel izlemlerin olmaması, işyeri hekiminin ve iş 

güvenliği uzmanının iş güvencesizliği etkilidir. 

Ayrıca meslek hastalığı tanısının sadece SGK 

tarafından konabiliyor olması hekimler açısın-

dan yetki gaspıdır.

6331 oturduğu eksen itibariyle işçi sağlığı ala-

nındaki sorunlara çözüm olamamasına rağ-

men başta işçiler olmak üzere işyeri hekimleri, 

iş güvenliği uzmanları, tüm toplum sorunların 

artık daha çok farkındadır ve bu sürece daha 

fazla müdahale imkanı doğmuştur.

Fıtrat, kader kavramlarıyla yönetilmeye çalı-

şılan bu dönemde aynı zamanda İSG giderek 

daha fazla bir örgütlenme ve mücadele alanı 

haline gelmiştir. Bütün bu gelişmeler yeni bir 

mevzuat düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir. Çalışma yaşamının tüm ta-

raflarının başta işçi örgütleri olmak üzere TTB, 

TMMOB, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı-

nın konun tüm boyutları ile tartışılacağı bir 

diyalog zemininin oluşturulması ve sonuçla-

rının toplumsal uzlaşmayla hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ
EĞİTİM GÜNLERİ  

22-25 Mart 2018
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Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu 
tarafından düzenlenen ve Doç. Dr. Metin Güçlü’nün ko-
nuşmacı olarak katıldığı “İşyeri Hekimliğinde Diabet Tanı 
ve Tedavisi” konulu etkinlik 02 Nisan 2018 Pazartesi günü 
saat 18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

BTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından 
düzenlenen Dr. Ömer Muştucu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı “İşyeri Hekimleri Sorunlarını Konuşuyor” konulu 
sohbet toplantıs 9 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 18:30’da 
Bursa Tabip Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutlamak için 
Kent Meydanı’nda buluşup Atatürk Stadyumu Meydanı’na 
doğru yürüdük.

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Doç. Dr. Şüheda Özçakır’ın konuşmacı 
olarak katıldığı “Bel Ağrıları” konulu etkinlik 13 Aralık 2017 
Çarşamba günü saat 18.30’da Bursa Tabip Odası’nda ger-
çekleştirildi.

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE 
DİABET TANI VE TEDAVİSİ   

02 Nisan 2018

1 MAYIS 
“GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ”   

01 Mayıs 2018

İŞYERİ HEKİMLERİ 
SORUNLARINI KONUŞUYOR” 

TOPLANTISI
09 Nisan 2018

“BEL AĞRILARI” KONULU
STE ETKİNLİĞİ

13 Aralık 2017

STE ETKİNLİKLERİMİZ
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Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Prof. Dr. Zehra Suna Gedikoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı “Güncel Bilgiler Işığında Nor-
mal Flora – Microbiota ve Klinik Yansımaları “ konulu et-
kinlik 27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.30’da Bursa 
Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Prof. Dr. Suna Gören’in konuşmacı 
olarak katıldığı “Erişkinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon 
(CPR)” konulu etkinlik 10 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 
18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Prof. Dr. Canan Ersoy’un konuşmacı 
olarak katıldığı “2017 Yılında Endokrinolojideki Yenilik-
ler” konulu etkinlik 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 
18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Doç. Dr. A. Pınar Vural’ın konuşmacı 
olarak katıldığı “Otizm” konulu etkinlik 07 Mart 2018 Çar-
şamba günü saat 18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçek-
leştirildi.

“GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA 
NORMAL FLORA - MICROBIOTA 

VE KLİNİK YANSIMALARI “ 
KONULU STE ETKİNLİĞİ   

27 Aralık 2017

“2017 YILINDA 
ENDOKRİNOLOJİDEKİ 

YENİLİKLER” 
KONULU STE ETKİNLİĞİ 

24 ocak 2018

“OTİZM”
KONULU STE ETKİNLİĞİ 

07 Mart 2018

“ERİŞKİNDE KARDİYOPULMONER 
RESÜSİTASYON (CPR)” 

KONULU STE ETKİNLİĞİ 
10 ocak 2018
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Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ve Doç. Dr. Yasemin Heper’in konuşmacı 
olarak katıldığı “2017 Yılında Enfeksiyon Hastalıklarındaki 
Yenilikler” konulu etkinlik 04 Nisan 2018 Çarşamba günü 
saat 18.30’da Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 2018-2019 dönemi Sürekli 
Tıp Eğitimi etkinliklerinde ele alınacak konuların belirlen-
mesi amacıyla üyelerden görüş istenmesine karar verdi. 
Üyelerimizin, eğitimlerde yer almasını istedikleri konula-
rı www.btoselda@gmail.com adresine ulaştırabilecekleri 
belirtildi.

Dr. Alper Akçam’la “Cumhuriyet, Kadın ve Edebiyat” ko-
nulu söyleşi ve imza günü 20 Aralık 2017 Çarşamba günü 
saat 18:30’da BAOB Ortak Toplantı Salonunda gerçekleş-
tirildi.

DOSAB yönetimi DOSAB Termik Santrali’nin ÇED olumlu 
kararına dair Bursa Tabip Odası, Akademik Odalar, Baro ve 
dernekler tarafından yapılan itiraz süreci daha sonuçlan-
madan santralin depolama alanında inşaata başladı. Yargı 
süreci sonuçlanmadan inşaatın başlamasına tepki gös-
teren DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu 9 Aralık 
2017 Cumartesi günü inşaat alanında bir basın açıklaması 
düzenledi.

 

“2017 YILINDA ENFEKSİYON 
HASTALIKLARINDAKİ 

YENİLİKLER “ 
KONULU STE ETKİNLİĞİ

04 Nisan 2018

STE ETKİNLİK KONULARI 
BELİRLENİYOR

15 Mayıs 2018

DR. ALPER AKÇAM’LA 
“CUMHURİYET, KADIN VE 

EDEBİYAT” KONULU
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ   

20 Aralık 2017

DOSAB TERMİK SANTRALİNE 
HAYIR PLATFORMU
BASIN AÇIKLAMASI  

09 Aralık 2017

BURSA DEMOKRASİ 
PLATFORMLARINDAKİ ETKİNLİKLERİMİZ
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Bursa Çimento Fabrikası kapasite artışı ve atık ısıdan ener-
ji üretim tesisi ÇED Olumlu raporuna karşı (Bursa Tabip 
Odası’nın da taraf olduğu) AÇILAN DAVADA, bilirkişi rapo-
ru tamamlanmış ve Bursa 2. İdare Mahkemesi yapılmak 
istenen projenin yürütmesinin durdurulmasına karar ver-
miştir.

Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şu-
besi, Kestel Çevre İnsiyatifi, DOĞADER Doğayı ve Çevreyi 
Koruma Derneği tarafından 26 Aralık 2017 Salı günü ko-
nuyla ilgili basın açıklaması düzenlemiştir.

Basın açıklanmasının tam metnine www.bto.org 
sayfamızdan ulaşılabilir.

Konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı AD öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıl-
dığı, oturum başkanlığını Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. 
Güzide Elitez’in yaptığı “2017 Bursa’nın Hava Kirliliği De-
ğerlendirme” toplantısı 27 Ocak Cumartesi günü Bursa 
Tabip Odasında yapıldı.

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu tarafından 27 
Ocak 2018 Cumartesi günü yapılan basın açıklamasına 
katıldık.

Basın açıklamasının tam metnine www.bto.org 
adresimizden ulaşılabilir.

BURSA ÇİMENTO
KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ 

HALK SAĞLIĞINA, 
ÇEVREYE VE TARIMA 

ZARARLIDIR!!!  
26 Aralık 2017

2017 HAVA KİRLİLİĞİ 
DEĞERLENDİRMESİ 

TOPLANTISI YAPILDI
27 ocak 2018

DOSAB TERMİK 
SANTRALİNİN KURULMASINA 

RAZI OLMAYACAĞIZ
27 ocak 2018
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DOSAB Termik Santraline Hayır Platformunu temsilen bir 
grup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile 
Büyükşehir Meclis Toplantısı öncesi bir görüşme gerçek-
leştirmiştir.

Bursa Tabip Odasını temsilen Prof.Dr. Kayıhan Pala, Sn.Ak-
taş’a DOSAB Yönetiminin yapmakta ısrar ettiği termik 
santralin Bursa Halkı sağlına etkilerini aktardı ve bunu an-
latan bir rapor sundu.

Sn.Aktaş da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Şehrin 
ortasında kalmış bir Organize Sanayi Bölgesinde Kömürlü 
Termik Santral yapılmasının ve işletilmesinin doğru olma-
dığının, şehrin artan hava kirliliğine ilave olarak yapılacak 
böyle bir termik santralin Bursa’nın çevre koşullarına zarar 
vereceği yönünde görüş beyan etti.

Görüşmemizin ardından, Bursa büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantısına katıldık.

Meclis toplantısının önemli gündem maddelerinden biri 
de, Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun DOSAB Termik Sant-
rali ile ilgili raporuydu.

Yapılması düşünülen termik santralin çevreye etkileri, 
meteorolojik şartlar, şehir merkezine olan yakınlık, sana-
yileşmenin artmasına bağlı kirlilik gibi sebeplerle santralin 
kurulması ve işletilmesinin uygun olmayacağını belirten 
komisyon raporu oylamaya sunuldu.

Rapor hakkında mecliste grubu bulunan AKP, CHP, MHP 
ve İYİ Parti grup temsilcileri söz alarak DOSAB’ta kurulmak 
istenen termik santrale karşı olduklarını belirterek görüş-
lerini bildirip, hazırlanan rapora katıldıklarını dile getirerek 

Bursa’ya bu termik santrali YAPTIRMAYACAKLARINI söy-
lediler.

Bu görüşlerin ardından rapor Meclis’te oylamaya sunuldu 
ve oybirliği ile kabul edildi.

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu

Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu paydaşlarınca 
BAOB toplantı salonunda yapılan ortak basın açıklması 
ile 3 Mart 1992 Kozlu maden faciası gündeme taşındı. 
Açıklamada yitirilen 263 canın ardından işçi sağlığının ve 
iş güvenliğinin önemini vurgulamak için Kozlu Faciası’nın 
yıldönümünün İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
olarak belirlendiği vurgulandı. Alınması gereken önlemlere 
vurgu yapn açıklamanın  tam metnine www.bto.org  
adresinden ulaşılabilir.

Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, TMMOB Kimya Mühen-
disleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi, Kestel Halkı Çevre İnisiyatifi, DOĞA-
DER Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Bursa Tabip Oda-
sında yaptığı basın açıklamasıyla Bursa Çimento kapasite 
artışına karşı açtıkları davada mahkeme Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” kararını iptal 
ettiğini bildirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

TERMİK SANTRALE KARŞI
16 şubat 2018

İŞ CİNAYETLERİNİ VE
İŞÇİ KATLİAMLARINI

DURDURALIM!
02 Mart 2018

BURSA ÇİMENTO DEĞİL 
SAĞLIKLI YAŞAM KAZANDI

07 Mart 2018
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TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ali Ulu-
şahin tarafından okunan metinde, “Bursa Çimentonun 
üretim kapasitesinin 3 milyon 250 bin ton/yıl’a ulaşmış 
olmasına rağmen üretim kapasitesini 2,3 kat yani 4 mil-
yon 400 bin ton/yıl arttırarak 7 milyon 650 bin ton/yıla çı-
kardığını, masumlaştırılmış kapasite artışı kılıfı kullanılarak, 
daha fazla üretim yapılacağını, bunun da yeni bir fabrika 
kurma ve çimento sektöründen daha fazla pay kapma an-
lamı taşıdığı” söylendi. 

Basın açıklamasının tam metnine www.bto.org 
adresinden ulaşılabilir. 

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kap-
samında geleneksel hale getirdiği Çevre Ödülü, bu yıl DO-
SAB Termik Santrali’nin kurulması ve işletilmesinin uygun 
olmayacağı yönünde karar veren Büyükşehir Belediye 
Meclisi ile UÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın oldu.

Hekimler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve sağlık 
çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıy-
la Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp 
Bayramı etkinlikleri tamamlandı. Bursa Tabip Odası’nın 
2018 yılı Çevre Ödülü, Büyükşehir Belediyesi Çevre ve 
Sağlık Komisyonu’nun “Demirtaş Organize Sanayi Bölge-
si’nde yapılmak istenen kömürlü termik santralin çevre-
ye etkileri, meteorolojik koşullar, şehir merkezine yakınlık 
ve sanayileşmenin artmasına bağlı kirlilik gibi nedenlerle 
kurulması ve işletilmesinin uygun olmayacağı” şeklindeki 
raporunu oy birliği ile kabul etmiş olması nedeni ile Bü-
yükşehir Belediye Meclisi’ne verildi. Öte yandan bir diğer 

çevre ödülü ile insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek 
her girişime karşı sağlıklı yaşam hakkını savunarak, kararlı-
lıkla, yıllardır yürüttükleri sağlık hakkı ve çevre mücadelesi 
nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı’na verildi.

Ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Belediye 
Meclisi’nde projeyi tüm parti grupları oy birliği ile redde-
derken, karara imza atan tüm parti grupları törene davet 
edildi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Sönmez, 
Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ, İYİ 
Parti Grup Sözcüsü Prof.Dr. Hasan Ertürk meclis üyeleri 
Hüsnü Doğruoğlu, Nurettin Çetin, Ercan Özel katıldı. Ulu-
dağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
adına ise plaketi Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Halk Sağlığı Asis-
tanı Dr. Ayşegül Aydın aldı.

ÇEVRE ÖDÜLÜ DOSAB’ A 
“HAYIR” DİYEN 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE 
UÜ HALK SAĞLIĞI 

ANABİLİM DALI’NIN OLDU  
14 Mart 2018
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Bugün (27 Mart 2018) DOSAB Termik Santraline Hayır 
Platformu temsilcileri olarak, Bursa Valimiz Sayın İzzettin 
Küçük ile Valilik makamında bir görüşme gerçekleştirdik.

Valimize, santrali kurmak isteyen DOSAB Yönetimi dışında 
Bursa’da kimsenin termik santrali istemediğini, yapılması 
durumunda Bursa’nın ne gibi büyük tehlikelerle baş başa 
kalacağı konusunda görüşlerimizi aktardık. Bursa Valimiz 
Sayın İzzettin Küçük, DOSAB Termik Santrali yapılmasına 
karşı oldugunu, buna kesinlikle izin vermeyeceğini net bir 
şekilde söyleyerek Bursa’nın hava kirliliği dahil var olan 
sorunlarına yenisini eklenmenin yanlış olacağını ifade 
etti. Platform bileşenleri olarak Valimizi, halkın sağlığını ve 
geleceğini düşünerek Bursa halkın yanında yer aldığı için 
teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Maden Ocaklarında, Bir Avuç Kömür İçin Bir Ömür Veren-
leri, Başta Soma Olmak Üzere Kaybettiğimiz Tüm Maden-
cileri ve İşçi Katliamlarında Yaşamlarını Kaybeden İşçileri-
mizi Saygıyla Anıyoruz. 

Ortak basın açıklamamızın tam metnine www.bto.org  
adresinden ulaşılabilir.

Bursa Demokrasi Güçleri tarafından 16 Mayıs 2018 Çar-
şamba günü Kent Meydanında Filistin Katliamını kınamak 
için yapılan basın açıklamasına katıldık.

BURSA VALİMİZ DE 
“DOSAB TERMİK SANTRALİNE 

HAYIR” DEDİ
27 Mart 2018

SOMA’YI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ...

11 Mayıs 2018

FİLİSTİN’DE YAPILAN 
KATLİAMI KINIYORUZ 

16 Mayıs 2018
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Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesin-
de 12 Aralık 2017 Salı günü Meral Kuru “Kafamdaki Kurgu-
lar” konulu sunumunu Bursa Tabip Odasında yaptı.

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübünün 2017 yılı son et-
kinliği 26 Aralık 2017 tarihinde Galip Çetiner’in infrared 
fotoğraflardan oluşan “Beyaz Düşler” ve uzun pozlama fo-
toğraflardan oluşan sunumu ile gerçekleşti.

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçeve-
sinde 09 Ocak 2018 Salı günü Yaşar Yılmazdol “Kuşların 
Dünyası” konulu sunumunu Bursa Tabip Odasında ger-
çekleştirdi.

BTO Fotoğraf Kulübü etkinliği çerçevesinde 23 Ocak 2018 
Salı günü saat 18.30’da Savaş Şener “Microcosmos ve Bir 
Sultan Masalı” konulu sunumunu Tabip Odasında yaptı.

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“KAFAMDAKİ KURGULAR”
12 Aralık 2017

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“BEYAZ DÜŞLER”
26 Aralık 2017

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“KUŞLARIN DÜNYASI”
09 ocak 2018

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“MİCROCOSMOS ve 
BİR SULTAN MASALI”

23 ocak 2018

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİMİZ
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13 Şubat 2018 Salı günü Erkin Keskin’in “Ekslibris” konu-
sunda birikimlerini paylaştığı Fotoğraf Kulübü etkinliği 
Bursa Tabip Odasında yapıldı.

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçeve-
sinde 27 Şubat 2018 tarihinde Prof.Dr. Emel Yılmaz “İran” 
konulu sunumunu yaptı.

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesin-
de 27 Mart 2018 Salı günü Baturhan BİLGİN’in “Kısa Filmler 
Üzerine Kısa Sohbet- Kısa Kestik” konulu sunumunu Bursa 
Tabip Odasında gerçekleştirdi.

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesin-
de 10 Nisan 2018 Salı günü saat 18:30’da 

Koray Türkay “Karanlık İşler” konulu sunumunu Bursa Ta-
bip Odasında gerçekleştirdi.

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 
“EKSLIBRIS”  

13 şubat 2018

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“KISA FİLMLER ÜZERİNE KISA 
SOHBET- KISA KESTİK”  

27 Mart 2018

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“KARANLIK İŞLER”
10 Nisan 2018

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“İRAN”  
27 şubat 2018
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Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçeve-
sinde 24 Nisan 2018 Salı günü saat 18.30’da Dr. Sevhan 
Tuban “Moğolistan” konulu sunumunu Bursa Tabip Oda-
sında gerçekleştirdi.

Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesin-
de 08 Mayıs 2018 Salı günü Birgül Yıldırır “Sihirli Sözcük 
Sevgi” konulu sunumunu Bursa Tabip Odasında gerçek-
leştirdi.

Bursa Tabip Odası 65. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle 
Öykü Yarışması düzenlendi. Yarışmanın konusunun ser-
best olup herkesin katılımına açık olduğu, sosyal medya 
aygıtları ve resmi web sitemiz aracılığıyla kamuoyuna du-
yuruldu.

Bursa Tabip Odasının 65. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle 
Logo Tasarımı Yarışması düzenlenmesine karar verildi.

Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2018

Osmangazi Belediyesi 2. Meslek Tiyatroları Festivali çerçe-
vesinde En İyi Oyun Ödülü “Kafesten Bir Kuş Uçtu Guguk 
Kuşu”ile Dr. Yaşar Can Bağatırlar yönetimindeki Bursa Ta-
bip Odası Parantez Sahnesi’nin oldu.

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“MOĞOLİSTAN”  
24 Nisan 2018

BURSA TABİP ODASI 
65. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 

ÖYKÜ YARIŞMASI 
08 Mayıs 2018

LOGO TASARIMI YARIŞMASI: 
BURSA TABİP ODASI 65. YIL 

LOGOSUNU ARIYOR
10 Mayıs 2018

İYİ OYUN ÖDÜLÜNÜ 
“BURSA TABİP ODASI 

PARANTEZ SAHNESİ” ALDI
10 Mayıs 2018

FOTOĞRAF KULÜBÜ 
ETKİNLİĞİ: 

“SİHİRLİ SÖZCÜK SEVGİ”
08 Mayıs 2018
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14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleş-
tirilen “Dr. H. Parkan Sanlıkol Hekim Çocukları Resitali” 
18 hekim çocuğunun katılımıyla 10 Mart 2018 tarihinde 
BAOB Oditoryum’ da gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleş-
tirilen “Dr. Kenan Ergus & İntern Dr. Sedef Cevheroğlu & 
İdil Sevinç ile Şiir Akşamı” 10 Mart 2018 tarihinde BAOB 
Oditoryumda gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde 12 Mart 2018 
salı günü Uğur Mumcu Sahnesinde BTO Parantez Sahnesi 
tarafından “Kafesten Bir Kuş Uçtu-Guguk Kuşu” adlı oyun 
sahnelendi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinden Dr. Z. Sevhan ve Dr.
Murat Sait Tuban’ ın “İngiltere” konulu Dia gösterimi 13 
Mart 2018 Salı günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

DR.PARKAN SANLIKOL
HEKİM RESİTALİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
10 Mart 2018

DR. KENAN ERGUS & İNT. DR. 
SEDEF CEVHEROĞLU & İDİL 

SEVİNÇ İLE ŞİİR AKŞAMI    
10 Mart 2018

BTO PARANTEZ SAHNESİ; 
KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU

GUGUK KUŞU   
12 Mart 2018

DİA GÖSTERİMİ:
DR. Z. SEVHAN & 

DR. MURAT SAİT TUBAN
13 Mart 2018

14 MART ETKİNLİKLERİMİZ          
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Bursa Tabip Odası Sanatçı Hekimler Sergisi açılışı 13 Mart 
2018 Salı günü BAOB Fuaye alanında gerçekleştirildi. Açı-
lış kokteylinde Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Emel İrgil tarafından eserleri sergilenen hekimlere 
teşekkür belgesi verildi.

Moderatör Dr. Aslı Aktümen Bilgin eşliğinde ünlü yönet-
men Dr. Yağmur Taylan ile Söyleşi 13 Mart 2018 Salı günü 
BAOB Ortak Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde her yıl dü-
zenlenen “Sağlık Hakkı Yürüyüşü” Valilikten izin çıkma-
ması nedeniyle yapılamamıştır. Heykel Atatürk Anıtının 
önünde “Hekimlik Andı” okunmasının ardından Bursa Bü-
yükşehir Belediye Bandosunun eşliğinde saygı duruşunda 
bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 
Kutlama Toplantısı saat 14.00’de Bursa Akademik Odalar 
Yerleşkesi Oditoryumunda yapıldı. Meslekte 60. ve 50.yı-
lını dolduran hekimlerimize plaket sunumunun ardından 
Çevre Ödülleri Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ulu-
dağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na 
verildi. Meslekte 40. ve 30 yılını dolduran hekimlerimize 
plaket sunumu ile toplantı sona erdi.

SANATÇI HEKİMLER SERGİSİ
AÇILIŞ KOKTEYLİ

13 Mart 2018

TÖREN:
ATATÜRK ANITINA ÇELENK 

SUNMA, SAYGI DURUŞU, 
İSTİKLAL MARŞI  

14 Mart 2018

14 MART
KUTLAMA TOPLANTISI 

14 Mart 2018

YÖNETMEN DR. YAĞMUR 
TAYLAN İLE SÖYLEŞİ

13 Mart 2018
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14 Mart Tıp Bayramı Geleneksel Yemeği Podyum Park Da-
vet’te gerçekleştirildi.

Bursa Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 14 Mart Tıp 
Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 15 Mart Perşembe günü 
BAOB Oditoryum‘da Dr. Murat Derin’in yönetiminde kon-
ser verdi.

14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Scrabble 
Turnuvası 15 Mart 2018 tarihinde Bursa Tabip Odasında 
yapıldı. Dr. Mehmet Bektaş 2018 Yılı Turnuva Birincisi oldu.

14 MART TIP BAYRAMI 
GELENEKSEL YEMEĞİ 

14 Mart 2018

14 MART
SCRABBLE TURNUVASI 

15 Mart 2018

BTO TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
KOROSU KONSERİ  

15 Mart 2018
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Tıp Öğrencileri Etkinliği 16 Mart Cuma günü Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 16 Mart 2018 
Cuma günü Şehir Hastanelerini konuştuk. 2014-2016 Dö-
nemi TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Şehir Hastanelerinde 
kira ve hizmet bedellerinnin nasıl karşılanacağını anlattı. 
Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de şehir 
hastanelerinde hekimleri nelerin beklediğini anlatarak 
Adana deneyimlerini paylaştı.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 
Dünya Müziği Derneği Çok Sesli Koro Konseri 17 Mart 
2018 Cumartesi günü BAOB Oditoryumda gerçekleştirildi.

ŞEHİR HASTANELERİNİ 
KONUŞTUK

16 Mart 2018

DÜNYA MÜZİĞİ DERNEĞİ
ÇOK SESLİ KORO KONSERİ

17 Mart 2018

TIP ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ  
16 Mart 2018
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Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!”
“Kadın, sağlık ve muhafazakarlık” konularının masaya yatırıldığı 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin sonuç 
bildirgesi açıklandı. Muhafazakarlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteliğiyle, kadın sağlığını bütüncül ele alan yakla-
şımdan çok annelik ile ilişkili sağlık hizmetlerinin öne çıkarıldığı belirtilen raporda, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan 
uluslararası düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği ve Bursa Tabip Odası tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kong-
resi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bursa Tabip Odası ev sahipliğinde üç gün boyunca süren kongrenin ana teması 
“Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık” oldu. On oturum boyunca kadın emeğinden kadın bedenine, hukuktan felsefeye, cin-
sellikten ruh sağlığına, kadına yönelik şiddetten kadın mücadelesi biçimlerine kadar geniş bir yelpazede kadın, sağlık ve 
muhafazakarlık konuları masaya yatırıldı. 

 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin sonuç bildirgesi, Bursa Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısıyla 
açıklandı. Ortak metni okuyan Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Emel İrgil, kongrenin Türkiye’de kadın-
lara karşı ayrımcılık ve eşitsizliğin derinleştiği, gündelik yaşam ve uygulamalarla yerleştiği, kadın cinayetlerinin sıradan-
laştığı, kadının kamusal ortam ve çalışma yaşamından dışlanarak aileye hapsedilmeye çalışıldığı, çocuk yaşta evliliklerin 
yasal zeminin oluşturulduğu bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi. Muhafazakarlık kavramının kadın bedeni ve emeği 
üzerinden eril denetimin arttığını, yeni bir baskı biçimine dönüşerek evrim geçirdiğini ifade eden İrgil;

“Günümüzde öne çıkan ‘güçlü aile’ kavramı, ulusal ve dinsel kimlikleri araçsallaştırarak, aslında neoliberalizmin bir strate-
jisi olarak bir işlev görmektedir. Bir değer olarak sunulan ‘güçlü aile’ temelde görev ve itaate dayanmaktadır.Bu yönüyle 
de kadın ve çocukları kişi olmaktan çıkarıp nesneleştirmektedir. Ataerkillik ve neoliberalizmin iş birliği zemininde, sosyal 
devletin boşalttığı alanların kadının ev içi karşılıksız emeğiyle doldurulması meşrulaştırılmaktadır. Çalışma yaşamında 
kadın emeği, iş güvencesinden yoksun, esnek çalışma koşullarında ucuz emek gücü haline gelmektedir. Verilen siyasi 
popülist mesajlar, kadınların tek kariyerinin annelik olduğunu her geçen gün daha yüksek sesle vaaz etmektedir” dedi.

ATAERKİL SİSTEM KADINA YALNIZCA “ANNELİK” MİSYONU YÜKLÜYOR

Muhafazakarlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteliğiyle, kadın sağlığını bütüncül ele alan yaklaşımdan çok annelik 
ile ilişkili sağlık hizmetlerinin öne çıkarıldığına değinen İrgil, bilimsel olarak dayanaktan yoksun bir biçimde doğurganlığı 
teşvik eden bir politikaya geçildiğine dikkati çekti. Bununla birlikte aile planlaması hizmetinin ihmal edildiğini, kürtaj 
hizmetinin fiilen verilemez hale geldiğini vurgulayan İrgil, 

“Kadın cinselliğinin üremeye indirgenmesi, kadınların cinsel sorunlarını görülmez hale getirmektedir. Türkiye’de yaşamı 
şekillendiren ataerkil normlar, kadınların bedensel sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığını da bozmakta, farklı cinsel kimlikle-
rin yok sayılmasına yol açmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, ataerkil yapının doğasında taşıdığı eşitsizlik so-
nucu ortaya çıktığı kabul edilmelidir. İtaate dayalı güçlü aile modeli, günümüzde kadına yönelik şiddet olgularını artıran 
nedenlerin başında gelmektedir” diye konuştu.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ TEMEL ALAN ULUSLARARASI DÜZENLEME

Kongre sonucunda çözüm önerileri de açıklandı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde cezasızlık ya da kısasa kısas il-
kesine dayalı uygulamalar yerine, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan uluslararası düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
gerektiğine işaret eden İrgil, “Konuya ilişkin politikaların oluşturulmasında sorunun yapısal kaynaklarına odaklanılarak 
zihniyet dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşımın benimsenmelidir. Bu bağlamda; Türkiye’nin de imzaladığı ulus-
lararası metinler, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi ile ulusal 
mevzuattaki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkili bir biçimde uygu-
lanmalıdır. Kongremiz, kadına yönelik her türlü baskıya, şiddete ve ayrımcılığa karşı bütüncül bir mücadeleyi sürdürme 
kararlığını bir kez daha pekiştirmiştir. Kadınların sağlık hakkı için ‘ataerkil sisteme hayır!’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa Tabip Odası tarafından V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, “Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık” konusuyla 
23-24-25 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı:

V. KADIN HEKİMLİK VE  KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ  
23-24-25 şubat 2018
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Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu toplantısı 02 Mayıs 2018 
Çarşamba günü Bursa Tabip Odasında yapıldı.

2018-2020 döneminde çalışacak Sürekli Tıp Eğitimi Ko-
misyonu üyeleri; Dr. Cem Heper, Dr. Canan Kahraman, Dr. 
Cem Yalçın, Dr. Bülent Kavuşturan, Prof. Dr. Safiye Helvacı 
ve Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’dan oluşmaktadır.

Özel Hekimlik Komisyonu

Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 14 Mayıs 2018 Pazar-
tesi günü Bursa Tabip Odasında yapıldı.

2018-2020 döneminde çalışacak Özel Hekimlik Komisyo-
nu üyeleri; Dr. Ergün Çil, Dr. Ali Tufan Soydan, Dr. Ahmet 
Doğan, Dr. Serhat Özdemir, Dr. Mustafa Canbazoğlu, Dr. 
Ömer Buhşem, Dr. Ramazan Harmancı ve Dr. Bülent Öz-
türk’ten oluşmaktadır.

Tıpta Teknoloji ve 
Dijital Değişim Komisyonu

Tıpta Teknoloji ve Dijital Değişim Komisyonu toplantısı 23 
Mayıs 2018 Çarşamba Bursa Tabip Odasında yapıldı.

2018-2020 döneminde çalışacak Tıpta Teknoloji ve Dijital 
Değişim Komisyonu üyeleri; Ali Metin Düzcan, Dr. Kemal 
Suner, Dr. İlker Boğaç Ulutaş, Dr. Cem Heper ve Hasan 
Eker’den oluşmaktadır. 

Kültür Sanat ve Basım Yayım Komisyonu

Kültür Sanat ve Basım Yayım Komisyonu toplantısı 14 Ma-
yıs 2018 Pazartesi günü Bursa Tabip Odasında yapıldı.

2018-2020 döneminde çalışacak Kültür Sanat ve Basın 
Yayın Komisyonu üyeleri; Dr. Gönül Malat, Dr. Dilek Ye-
ğin, Dr. Necmettin Uzunalioğlu, Dr. Semiha Uzunalioğlu, 
Dr. Emir Ahmet Yakar, Dr. Doğan Alpay, Dr. Ömer Levent 
Soydinç, Dr. Çetin Tor, Dr. Murat Derin, Dr. İlknur Derin, Dr. 
Emel İrgil, Dr. Yaşar Can Bağatırlar, Dr. Engin Demiriz ve 
Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’dan oluşmaktadır.

BURSA TABİP ODASI 
YENİ DÖNEM KOMİSYONLARI 

OLUŞTURULUYOR
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İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısı 24 
Mayıs 2018 Perşembe günü Bursa Tabip Odasında yapıldı. 

2018-2020 döneminde çalışacak İşçi Sağlığı ve İşyeri He-
kimliği Komisyonu üyeleri; Dr. Kenan Ergus, Dr. Bülent Ka-
vuşturan, Dr. Oktay Yetişkin, Dr. Rukiye Seçkin ve Dr. Murat 
Göncü’den oluşmaktadır.

İnsan Hakları Komisyonu

İnsan Hakları Komisyonu toplantısı 30 Mayıs 2018 tarihin-
de Bursa Tabip Odasında yapıldı. 

2018-2020 döneminde çalışacak İnsan Hakları Komis-
yonu üyeleri; Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Prof. Dr. Recep 
Fedakar, Dr. Alper Tunga Türkbayrak, Dr. Cafer Siyahhan, 
Doç. Dr. Emel İrgil, Dr. Eylem Yentürk, Dr. Ömer Muştu-
cu, Dr. Engin Demiriz, Dr. Yaşar Çelik, Dr. Bülent Aslan-
han, Prof. Dr. Murat Civaner ve Dr. F. Abdullah Karadağ’dan 
oluşmaktadır.

Burs Komisyonu
2018-2020 döneninde çalışacak Burs Komisyonu üyeleri; 
Prof.Dr. Sinan Çavun, Prof.Dr. Ergün Çil, Doç.Dr. Emel İr-
gil, Dr. Ercan Ertürk, Dr. İlay Yılmazlar ve Doç. Dr. Alpaslan 
Türkkan’dan oluşmaktadır.

Aile Hekimliği Komisyonu

Aile Hekimliği Komisyonu 04 Haziran 2018 tarihinde Bur-
sa Tabip Odasında yapıldı. 

2018-2020 döneminde çalışacak Aile Hekimliği Komisyo-
nu üyeleri; Dr. Hamdi Sarıışık, Dr. İlker Kat, Dr. Ersan Taşcı, 
Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk, Dr. Gaye Çelikcan, Dr. Şinasi 
Umut Yaman, Dr. Hüseyin Akgün, Dr. Ercan Ertürk, Prof. 
Dr. Yeşim Afşar Uncu ve Dr. F. Abdullah Karadağ’dan oluş-
maktadır.

Hekimce Bakış – Yayın Kurulu

Yayın Kurulu toplantısı 24 Mayıs 2018 Perşembe günü 
Bursa Tabip Odasında yapıldı.

2018-2020 döneminde çalışacak Yayın Kurulu üyeleri; Dr. 
Güzide Elitez, Dr. Çetin Tor, Dr. Ömer Levent Soydinç, Doç.
Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Engin Demiriz, Dr. Gönül Malat, 
Dr. İlknur Derin, Dr. Cem Heper, Dr. Dilek Yeğin ve Dr. Se-
miha Uzunalioğlu’ndan oluşmaktadır.
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Bursa Tabip Odası 65. Yıl kutlamaları saat 19.00’da BAOB 
Fuaye alanında açılış kokteyli ile başladı.

Furkan Aydın’ın sunuculuğunu üstlendiği Kutlama Töreni 
saat 20.00’de Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile BAOB Odi-
toryumda devam etti.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, TTB Büyük 
Kongre Delegesi Dr. Çetin Tor, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan 
Akan ve Bursa CHP Milletvekili Adayı Prof.Dr. Kayıhan Pala 
günün anlam ve önemine dair konuşmalarını yaptı.

Öykü Yarışmasında “Beyazıt’ta “Sağ” Kalan” adlı eseriyle 
birinci olan Dr. Ertuğrul Tekçe, “Çöp Kadın”  adlı eseriyle 

ikinci olan Dr. Ömer Faruk Tabar ve “Dışım Tek Parça İçim 
Paramparça!” adlı eseriyle üçüncü olan Ahmet Eroğlu’na 
plaketleri Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez ta-
rafından taktim edildi.

Logo yarışması birincisi Ayşe Demirbaş, İkincisi Şule Nur 
Azar ve üçüncüsü Rümeysa Çakır’a ödülleri İl sağlık Mü-
dürü Özcan Akan tarafından verildi.  

Kutlama Toplantısı Dr. Murat Derin, Dr. Özlem Kaya Dr. 
Levent Tufan Kumaş, Dr. Nermin Topsakal ve Dr. Metin 
Tekcan’dan oluşan BTO Bağımsız Müzik Grubu Konseri ile 
sona erdi. 

BURSA TABİP ODASI
65. YILINI KUTLADI

18 Haziran 2018
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Muhlis Akarsu - 45 Yaşında

Muhibe Akarsu - 45 Yaşında - Sanatçı

Gülender Akça - Muhlis Akarsu’nun Eşi - 25 Yaşında 

Mehmet Atay - 25 Yaşında - Gazeteci

Sehergül Ateş - 30 Yaşında - Fotoğraf Sanatçısı

Behçet Sefa Aysan - 44 Yaşında

Erdal Ayrancı - 35 Yaşında - Şair

Asım Bezirci - 66 Yaşında - Araştırmacı

Yazar Belkıs Çakır - 18 Yaşında

Serpil Canik - 19 Yaşında

Muammer Çiçek - 26 Yaşında

Aktör Nesimi Çimen - 62 Yaşında

Serkan Doğan - 19 Yaşında - Şair, Sanatçı

Hasret Gültekin - 22 Yaşında - Şair

Sanatçı Murat Gündüz - 22 Yaşında

Gülsüm Karababa - 22 Yaşında

Uğur Kaynar - 37 Yaşında

Emin Buğdaycı - 18 Yaşında - Şair 

Şair Asaf Koçak - 35 Yaşında

Koray Kaya - 12 Yaşında - Karikatürist

Menekşe Kaya - 15 Yaşında

Handan Metin - 20 Yaşında

Sait Metin - 23 Yaşında

Huriye Özkan - 22 Yaşında

Yeşim Özkan - 20 Yaşında

Metin Altıok - 53 Yaşında

Carina Cuanna Thuijs - Şair, Yazar, Felsefeci - 23 Yaşında

Ahmet Özyurt - 21 Yaşında - Hollandalı Gazeteci

Nurcan Şahin - 18 Yaşında

Özlem Şahin - 17 Yaşında

Asuman Sivri - 16 Yaşında

Yasemin Sivri - 19 Yaşında

Edibe Sulari - 40 Yaşında,

İnci Türk - 22 Yaşında - Sanatçı

Kenan Yılmaz - 21 Yaşında - Otel Çalışanları 

Ahmet Öztürk - 21 Yaşında - Otel Çalışanları  

Ahmet Alan - Hakan Türkgil - Göstericiler

YARIN DİYE BİRŞEY VAR  

Bilirim yarın diye bir şey var
çeliğin su katılmamış yanı
ırmakların geçilecek,
fırtınaların dinecek
 
bir yanı var
ömrümüzün
belki bir gün gülecek.
 
selam verip,
selam alacak
 
barışa kardeşliğe
 
hep tok yatan
çocuklar görecek
 
el ele
aşklar, omuz omuza
dostluklar
 
ne dikenli teller olacak
ne tanklar tüfekler
 
ne tüberküloz kalacak
ne lösemi 
 
ne işsizlik
ne banka
ne borsa
 
süt gibi duru ve ak
ekmek gibi sıcak
 
bizim de
bizim de
 
günlerimiz olacak 
güle değecek
kuşların kanadı
 
ve kuşlar sırtlarında
gül taşıyacak
 
kardeşlerim koşar adım
moraran beyazla
 
zincirlerimizle,
yaralarımızla
 
ırmakların geçilecek,
fırtınaların dinecek
 
bir yanı var
ömrümüzün
belki bir gün gülecek.
             
Behçet  AYSAN

#unutMADIMAKlımdaMADIMAK KATLİAMINDA
HAYATINI KAYBEDENLER
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Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı 23 Aralık 2017 
tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bü-
lent Nazım Yılmaz, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzi-
de  Elitez, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Alper Tunga 
Türkbayrak, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sa-
met Mengüç, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Melahat Cengiz, Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri 
Dr. Ersin Karagöz ve Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Mesut Gürel katıldılar.

Ele alınan konuların detayına www.ttb.org adresinden 
ulaşılabilir. 

Davalı idare tarafından aile hekimlerine verilecek izinlere 
ilişkin olarak 05.05.2017 tarih 1236 sayılı Bakan Olurunu 
duyuran “Yargı kararlarının uygulanması” konulu tarihsiz 
genel yazı ve “Aile hekimliğinde izinler” konulu 11.05.2017 
tarihli genel yazılar hazırlanarak uygulamaya esas olmak 
üzere 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. Bu yazılarda öz olarak 
yargı kararlarına atıfla, kanuni düzenleme yapılana kadar 

aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin hakları kul-
lanımıyla ilgili olarak söz konusu Kanunda düzenleme ya-
pılıncaya kadar, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 
4/B maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli kamu 
görevlilerine ilişkin izin hükümlerine göre işlem tesis edil-
mesi uygun görüldüğü, ödemeye ilişkin esas ve usullerle 
ilgili olarak ise Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönet-
meliği hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmek-
tedir. Türk Tabipleri Birliği tarafından bu iki genel yazının 
iptali istemiyle açılan davada Danıştay 2. Dairesi davaya 
konu edilen genel yazıların yürütmesinin durdurulmasına 
karar vermiştir. 

Kararın gerekçesi www.ttb.org adresinden incelenebilir. 

27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 
Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair 
Yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali iste-
miyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açılan davada 
Danıştay 15. Dairesi;

• “Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları 
arasında evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin 
işbirliği içerisinde yürütülmesi” başlıklı, kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında evde sağ-
lık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin sunumu ve bu 
kapsamda elektronik ortamda veri paylaşımını sağlayacak 
yazılımların geliştirilmesini düzenleyen 26.maddesinin, 
bu işbirliğinin esaslarının aralarında yapılacak protokol-
lerle belirlenmesine ilişkin 2. fıkrasının iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesine www.ttb.org adresinden ulaşılabilir. 

TTB HABERLER

www.hekimcebakis.org

MARMARA TABİP ODALARI
BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

25 Aralık 2017

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMINA 

İLİŞKİN DÜZENLEME
 İPTAL EDİLDİ

02 ocak 2018

AİLE HEKİMLERİNİN İZİNLERİ 
KONULU GENEL YAZILARIN 
YÜRÜTMESİ DURDURULDU

27 Aralık 2017
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Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB), koruyu-
cu sağlık hizmet-
leri içinde insanlık 
tarihinin en büyük 
kazanımlarından 
biri olan “aşı” ko-
nusunda yürütü-
len tartışmalardan 
ve Sağlık Bakanlı-
ğı’nın bu konuda-
ki kayıtsızlığından 
kaygı duyulduğu-
nu açıkladı.

TTB Merkez Kon-
seyi ve TTB Halk 
Sağlığı Kolu ta-
rafından yapılan 
açıklamada, aşıla-
rın insanları bula-

şıcı hastalıklara karşı koruyan tıbbi ürünler olduğu hatır-
latılarak, aşının tarih boyunca ve halen, salgın ve ölümlere 
neden olan hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması 
ve sağlıklı olma halinin sürdürülmesi açısından değerinin 
tartışma konusu bile edilemeyeceği vurgulandı.

Haberin detaylarına www.ttb.org adresinden ulaşılabilir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan Dini 
Kavramlar Sözlüğü, dinle ve dinsel davranışla ilgili kav-
ramların açıklamasını vermektedir. Türkiye Diyanet Vakfı 
sitesinde “sözlük mahiyetindeki eser, öğrenciler, din gö-
revlileri ve temel dini kavramları öğrenmek isteyen kişiler 
için bir kaynak niteliğindedir” ifadesiyle tanıtımı yapılan 
bu sözlükte yer alan, kız çocuklarının çocuk yaşta evlen-
melerine onay veren ve toplumda büyük bir tepkiye ne-
den olan ifadeler nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyi bir açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında 16 
ilde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 55 eğitim ve araştırma has-
tanesinin birlikte kullanımına ilişkin “Birlikte Kullanım Pro-
tokolü” imzalandığı Bakanlığın web sitesinde haber ola-
rak yayımlandı. Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
protokolü 28.10.2015 tarihinde yazılı olarak talep etti. Bu 
talep 16.11.2015 tarihinde “kurum içi düzenleme”  olduğu 
ve Birliğin menfaatinin etkilenmediği gerekçesi ile redde-
dildi. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu da TTB’nin itira-
zına rağmen vermeme gerekçesini yerinde buldu. TTB’nin 
açtığı dava sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. 
İdare Dava Dairesi protokolün örneğinin verilmemesini 
hukuka aykırı buldu. Dava Dairesi kararına www.ttb.org 
adresinden ulaşılabilir.

Su ve Sağlıkla İlgili Dünya Tabipler Birliği (DTB) Bildirgesi, 
DTB’nin Ekim 2017’de ABD’de yapılan 68. Genel Kurulu’n-
da güncellendi. DTB, yeterli ve güvenli/temiz ve içilebilir 
suya ucuz ya da ücretsiz olarak rahatlıkla erişimin, geze-
gendeki tüm insanların hakkı olduğunu vurguladı. 

DTB’nin, sağlık alanında yüksek standartlara erişebilmek 
için su, sanitasyon ve hijyenin önemini vurgulamak ama-
cıyla ele aldığı belgede, temiz suya erişimin halk sağlığı 
açısından önemi ve insan hakları bağlamındaki yeri hatır-
latılırken, DTB’nin bu konuya verdiği önemin altı çiziliyor. 
Belgede ayrıca, su kaynaklarının her ülke tarafından daha 
etkin biçimde kullanılması gerektiği vurgulanıyor ve temiz 
suya erişim konusunda ulusal tabip birlikleri, sağlık alanın-
daki yetkililer ve hekimlere düşen görevlere yer veriliyor.

AŞI YAŞAMDIR
TOPLUM SAĞLIĞI 
RİSKE ATILAMAZ!

02 ocak 2018

SAĞLIK BİLİMLERİ 
ÜNİVERSİTESİ BİRLİKTE 

KULLANIM PROTOKOLÜ’NÜN 
GİZLİ TUTULMASINA 

YARGI SON VERDİ
12 ocak 2018

SU VE SAĞLIKLA İLGİLİ
DTB BİLDİRGESİ GÜNCELLENDİ 

15 ocak 2018

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİĞİ 
ÖZENDİREN, ÇOCUKLARI 

İSTİSMAR ETMEYE YÖNELİK 
SÖYLEM VE GİRİŞİMLERE SON 

VERİLMELİDİR!
04 ocak 2018
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Bir kısım meslektaşımızın işyeri hekimliği sınavını başar-
malarına karşın belgelerinin hazırlanması bekletilmek-
tedir. Bu sorunla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde bir 
görüşme yapılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Dr. Orhan Koç ve Yetkilendirme Daire Başkanı Furkan Yıl-
dız ile yapılan toplantıya Türk Tabipleri Birliği Genel Sek-
reteri Dr. Sezai Berber ile Hukuk Danışmanı Av. Mustafa 
Güler katılmışlardır. 

Toplantıda, işyeri hekimliği belgesinin verilmemesi işle-
minin, temel haklar arasında yer alan eğitim ve çalışma 
haklarının engellenmesi anlamına geldiği vurgulanarak, 
sorunun çözümlenebilmesi için yapılabileceklerle ilgili 
görüşlerimiz paylaşıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürü Dr. Orhan Koç, mevzuat çerçevesinde neler yapılabi-
leceğini inceleyeceklerini ve en kısa zamanda bir çözüm 
bulmaya çalışacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde çocuk gebelerin adli makamla-
ra bildirilmemesi konusunun gündeme gelmesi ardından 
Türk Tabipleri Birliği ve ilgili uzmanlık dernekleri ortak bir 
basın toplantısı düzenleyerek görüşlerini kamuoyuyla 
paylaştılar.

23 Ocak 2018 günü 12.30’da İstanbul Tabip Odası Cağa-
loğlu binasında yapılan basın toplantısına Türk Tabipleri 
Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkiye Psikiyatri Der-
neği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız Akvardar, 
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Gökhan Ersoy ve İstanbul Tabip Odası Kadın Hekim 
Komisyonu Üyesi Dr. Lale Tırtıl katıldılar. Basın açıklama-
masının tam metnine www.ttb.org adresinden ulaşılabilir.

Biz hekimler uyarıyoruz:

Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal ya-
şamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı so-
runudur.

Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel 
sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir 
insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, ya-
şamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil 
görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür 
ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!

16 Ocak 2018 günü,Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Yükse-
köğretim Mevzuatında değişiklik yapmak üzere 17 mad-
delik bir kanun teklifi sunulmuştur. “Yardımcı doçentliğin” 
kaldırılması olarak kamuoyunda tartışılan düzenleme te-
mel olarak aşağıda yer alan değişiklikleri içermektedir.

1. Yardımcı doçentlik unvanı ve kadrosu kaldırılmakta, 
yardımcı doçentlerin kadro adı doktor öğretim görevlisi 
olarak değiştirilmekte ve bu kadrolara en fazla dört yıl için 
atama yapılabileceği belirtilmektedir. Doktor öğretim gö-
revlisi olma koşulları; uzmanlık unvanı ya da sanatta ye-
terlik almak, yabancı dilde 55 puan almak olarak belirlen-
miştir. Bununla birlikte üniversiteler YÖK’ün onayını alarak 
ek koşul belirleyebilecektir.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGELERİNİN 
HAZIRLANMASININ

GECİKMESİ SORUNU İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ 

İLE GÖRÜŞÜLDÜ
17 ocak 2018

DEVLET POLİTİKALARI 
ÇOCUKLARIN HAKLARINA

İHANET ETMEMELİDİR!
23 ocak 2018

SAVAŞ 
BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR!

24 ocak 2018

BİLİMSEL ÖZERKLİK, LİYAKAT 
VE NESNELLİK OLMADAN 

AKADEMİ OLMAZ...
24 ocak 2018
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2. Doçent adaylarına yönelik Jüri tarafından yapılan yayın 
değerlendirme aşaması sonrası yeterlik belgesi verilmesi,-
sözlü sınavın kaldırılması teklif edilmektedir.

3. Doçentlik sınavıyla birlikte merkezi yabancı dil sınavı 
şartı kaldırılmaktadır.

4. Doçent unvanını kullanmak için Doçentlik yeterlik bel-
gesinin yanında üniversitede görev yapanlar yönünden 
üniversitelerin, üniversite dışından olanların ise Üniver-
sitelerarası Kurulun belirleyeceği ek kriterleri karşılaması 
şartı getirilmektedir.

5. Üniversite rektörleri ile her üniversite senatosunun o 
üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden olu-
şan Üniversitelerarası Kurul’un kendi arasından 11 kişilik 
bir Yönetim Kurulu seçmesine ve Yükseköğretim Kuru-
lu’na üye seçimi dışındaki akademik kuralları belirlemeye 
dönük tüm yetkilerini Yönetim Kurulu’na devretmesine 
olanak sağlayan bir düzenlemeye yer verilmektedir. Do-
çentlik yeterlik belgesi vermek yetkisi de Yönetim Kuru-
lu’na verilmektedir.

İçinde bulunduğumuz koşullarda, “kanun”, “KHK” ve “Yü-
rütme” müdahaleleri ile akademik özerkliğin izleri dahi 
silinmiştir. Yetersiz ve sınırlı da olsa YÖK mevzuatında yer 
alan Rektör adaylarını, Dekanı,Anabilim Dalı Başkanlarını 
seçme, akademik kadro ihtiyaçlarını akademik birimlerin 
görüşlerini alarak belirlemeye ilişkin katılımcı tüm yollar 
kapatılmıştır. Bilimsel yeterlik veliyakat, unvanların kaza-
nılmasında ve kadroya atamada temel koşul olmaktan çı-
kartılmıştır. Akademik unvanların kazanılması ve kadroya 
atanma aşamalarında,Jürilerin oluşturulmasında ve işle-
yişinde nesnellik,açıklık, kamuoyu denetimi yolu kapalıdır. 
Teklif edilen değişiklikler bu sorunları aşma yolunu değil, 
derinleştirme tehlikesini içermektedir. Özellikle Doçentlik 
ile ilgili değişiklik önerisi üniversitelerin akademik kadro 
oluşturma işlemini siyasi etkilere bütünüyle açık hale ge-
tirecektir. 

Üniversitelerimizdeki akademisyenlerimizin eğitici niteli-
ğinin, bilimsel yeterlik düzeyinin artırılmasına ihtiyaç ol-
duğu kuşkusuzdur. Bunların gerçekleştirilebilmesi için ka-
tılımcı bir yöntemle hazırlanacak demokratik bir üniversite 
reformuna büyük bir gereksinim olduğu düşüncesinde-
yiz. Türk Tabipleri Birliği olarak evrensel ölçütlere göre in-
sanlık yararına üretken bir akademinin; “siyasal çevrelerin, 
özellikle iktidarların ve değişik baskı gruplarının, üniversite 
çalışmaları ile eğitim ve öğretimi etki altında tutabilme 
yolunu kapatmak ve bu çalışmaların bilimsel gerekler ve 
gereksinmelerden başka, herhangi bir dış etkiden uzak ka-
lacak bir ortamda sürdürülmesini sağlamak”tan geçtiğini 
birkez daha paylaşırız.

Kişilerin istekleri dışında telefon numarası ve diğer bilgile-
rini toplayarak rehberler oluşturan mobil uygulamalar ve 
internet siteleri hakkındaki şikayetleri değerlendiren Kişi-
sel Verileri Koruma Kurulu, uygulamaların derhal durdu-
rulmasına karar verdi.

Kurul kararının özetine www.ttb.org adresinden 
ulaşılabilir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 9 Şubat Siga-
rayı Bırakma Günü Dolayısıyla vatandaşlara ve hekimlere 
eş zamanlı çağrı yaptı. TTB’den yapılan açıklamada, Tür-
kiye’de 15 yaş üzeri her 100 kişiden 31’inin sigara içtiğine 
dikkat çekilerek, sigarayı bırakma konusundaki mücade-
lenin vatandaşların ve sağlık çalışanlarının birlikte hareket 
etmesiyle başarılı bir şekilde yürütülebileceği belirtildi.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik 12.12.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı 
tarafından yine değiştirildi. Türk Tabipleri Birliği, sağlık hiz-
metinin niteliğini ve hekimlerin çalışma haklarını olumsuz 
etkileyecek düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava 
açmıştır. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruş-
ları değişikliklerine ilişkin açılan davada vurgulanan hu-
suslara www.ttb.org adresinden ulaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİ
 KORUMA KURULU, 

İLETİŞİM BİLGİLERİ REHBER 
UYGULAMALARINI DURDURDU

25 ocak 2018

9 ŞUBAT
 SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ 

DOLAYISIYLA TTB’DEN 
AÇIKLAMA

09 şubat 2018

12 ARALIK 2017 TARİHLİ 
AYAKTA TEŞHİS

VE TEDAVİYE DAİR 
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN 

İPTALİ İSTENDİ
13 şubat 2018
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “sağlık sistemi-
nin ve hekimlerin değerlendirilmesi” amacıyla, hastalara 
yönelik olarak e-Nabız sisteminde puanlama uygulama-
sının başlatılmasına itiraz etti. Uygulamanın kaldırılmasını 
isteyen TTB Merkez Konseyi, sağlık hizmetinin değerlen-
dirmesinin bilimsel temelde yapılması gerektiğini bildir-
di.   TTB Merkez Konseyi, e-Nabız sisteminde hekimlerin 
hastalar tarafından puanlanması uygulamasıyla ilgili ola-
rak Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlü-
ğü’ne yazı gönderdi. Yazıda, esas olarak sağlık alanındaki 
her olumsuzluktan hekimi ve sağlık çalışanını sorumlu tu-
tan anlayışın ortaya çıkmasına katkı yapan tüm tutum ve 
eylemlerin saptanarak önlenmesi gerektiği vurgulanarak, 
“subjektif memnuniyet” üzerinden yapılacak değerlendir-
menin gerçekçi ve sorun çözmeye dönük olamayacağı 
kaydedildi.

“Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi yapılan hizmetle 
ilgili kişiler tarafından ve bilimsel temelde yapılır. Sağlık 
kuruluşlarındaki kurul, konsey gibi yapıların yanı sıra daha 
büyük ölçekli değerlendirme yapan kurullar aracılığıyla da 
sağlık hizmetinin değerlendirilmesi mümkün ve gerekli-
dir” denilen yazıda, sağlık hizmetlerinin gerekleri ve ciddi-
yetiyle bağdaşmayan bu uygulamanın gözden geçirilerek 
bir an önce kaldırılması istendi.

Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılamayan, 
ihraç edilen, hem çalışma hem de eğitim hakkı engelle-
nen genç hekimlerin uğradığı haksızlıklar ve yaşadıkları 
sorunlar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ta-
rafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna du-
yuruldu. 3 Mart 2018 günü TTB’de gerçekleştirilen basın 
toplantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Funda Obuz 
ve Dr. Selma Güngör ile güvenlik soruşturmaları nedeniy-
le eğitim ve çalışma hakları ihlal edilen hekimlerden Dr. 

Mihriban Yıldırım, Dr. Selçuk Çelik ve Dr. Süleyman Ko-
yuncu’nun yanı sıra “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim 
Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı kapsamında Ankara’da 
bulunan ve süreçten çeşitli şekillerde etkilenen çok sayıda 
genç hekim katıldı.

Aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bulunduğu, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik 
müdahale ve biçimlendirme yönündeki açıklama ve giri-
şimlere karşı TTB Merkez Konseyi’nce bir basın toplantısı 
düzenlendi. 6 Mart 2018, Salı günü 12.30’da İstanbul Tabip 
Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantı-
sına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB 
Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, Merkez Konsey Üyeleri 
Prof. Dr. Taner Gören ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar.

TTB, E-NABIZ SİSTEMİNDE 
HEKİMLERİN PUANLANMASI 

UYGULAMASININ 
KALDIRILMASINI İSTEDİ

27 şubat 2018

GÜVENLİK SORUŞTURMASI 
NEDENİYLE ATAMASI 

YAPILMAYAN HEKİMLER 
GÖREVLERİNE 

BAŞLATILMALIDIR!
03 Mart 2018

MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜ 
İŞLEVSİZ KILMAYA YÖNELİK 

GİRİŞİMLERE SON 
VERİLMELİDİR!

06 Mart 2018
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Kamu hizmetinin hemen her yanına yayılan taşeronlaş-
tırmaya karşı yürütülen hukuksal mücadelede Danıştay, 
sağlık hizmetleriyle ilgili önemli bir karar verdi. Havaalan-
larında sunulması gereken sağlık hizmetleriyle ilgili olarak, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin ihale yoluyla hizmet 
satın almasına karşı, Türk Tabipleri Birliği tarafından açı-
lan davada verilen Kararla; sağlık alanında sadece Sağlık 
Bakanlığı’nın sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan hiz-
metler için hizmet alımı yapılabileceği belirtilerek ihalenin 
iptaline karar verildi.

Haberin ayrıntılarına www.ttb.org adresinden ulaşılabilir.

Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla acil 
olarak karşılanması gereken taleplerini açıkladı. 7 Mart 
2018 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) gerçekleştirilen 
basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanları 
Gönül Erden ve İbrahim Kara katıldılar. Basın açıklamasına 
hekim milletvekilleri Ali Şeker, Gaye Usluer, Aytuğ Atıcı, 
Ceyhun İrgil, Candan Yüceer, Niyazi Nefi Kara, Erkan Ay-
dın, Behçet Yıldırım ve Mehmet Bekaroğlu da destek verdi.

TTB, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), SES, Devrimci Sağlık 
İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş), Sosyal Hizmet Uzmanla-
rı Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği adına yapılan açıklamayı Prof. Dr. Raşit Tükel ka-
muoyu ile paylaştı.

Sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili olarak yıllardır Sağlık 
Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından sözler verildi-
ğini ancak bu sözlerin tutulmadığını belirten Tükel, “14 
Mart’ta artık vaat dinlemek istemiyoruz. Taleplerimiz acil 

olarak yerine getirilsin istiyoruz” diye konuştu. Tükel, sağ-
lık çalışanlarının acil taleplerini şöyle sıraladı:

• Sağlıkta şiddet yasa tasarısı ve fiili hizmet zammı yasa 
değişikliği önerisi bekletmeksizin yasalaşmalı,
• Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insan-
ca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmeli,
• Sağlık alanında güvenlik soruşturması kaldırılmalıdır.

Sağlık turizmi kapsamında hizmet vereceklerle ilgili çıkar-
tılan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkın-
da Yönetmelik’in iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tara-
fından açılan davada, hastaların kişisel verilerinin Bakanlık 
tarafından belirlenen merkezi sisteme aktarılacağına iliş-
kin hükmün yürütmesi durduruldu.

Haberin ayrıntyılarına www.ttb.org adresinden ulaşılabilir.

14 Mart dolayısıyla Numune Hastanesi bahçesinde birara-
ya gelerek basın açıklaması yapmak isteyen Türk Tabipleri 
Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Hemşireler 
Derneği (THD), Ankara Diş Hekimleri Odası (ADHO), Sağ-
lık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara 
Şubesi, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş) 
ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (SHUD) üye ve 
yöneticileri emniyet güçleri tarafından, Valilik kararı ge-
rekçe gösterilerek engellendi. Meslek örgütü yöneticileri 
ve açıklamaya destek amacıyla gelen milletvekilleri Murat 
Emir, Tur Yıldız Biçer ve Aylin Nazlıaka’nın Anayasal hakla-
rı hatırlatarak polisi ikna etme çabaları sonuçsuz kalırken, 
polis açıklamayı engellemek için, hastane bahçesinde bu-
lunulmasını ve sağlık çalışanlarının gününü hiçe sayarak 
biber gazı ve plastik mermi kullandı. Orantısız müdahale 
sonunda ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Kara-
hancı ile SES yöneticileri İbrahim Kara ve Adem Polat gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınan yöneticiler adli işlemlerin 
ardından serbest bırakıldı.

Gelişmelerin ardından, sağlık meslek örgütlerinin yöneti-
cileri hastane bahçesinde yapılmasına izin verilmeyen ba-
sın açıklamasını ATO’da gerçekleştirdi. Basın açıklamasına 
TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, ATO Başkanı 
Prof. Dr. Vedat Bulut, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen 
ve SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden katıldılar.Haberin 
ayrıntılarına www.ttb.org adresinden ulaşılabilir. 

SAĞLIKTA TAŞERONLAŞMAYA 
DANIŞTAY FRENİ

06 Mart 2018

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
ACİL TALEPLERİ VAR!

07 Mart 2018

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI 
SAĞLIK TURİZMİNDE DE 

DURDURULDU
07 Mart 2018

14 MART’TA 4 ACİL TALEP!
15 Mart 2018
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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) giderek artan aşı reddine 
karşı sağlık çalışanlarına ve halka çocukluk dönemi aşı-
larının önemini hatırlatmak ve zorunlu aşı yasasının bir 
an önce çıkarılması için Sağlık Bakanlığı’nı harekete ge-
çirmek amacıyla 5 Nisan’da başlattığı “Aşı Candır” kam-
panyası kapsamında hazırladığı yasa değişikliği önerisi 
TBMM’ye sunuldu.

TTB Merkez Konseyi, “Aşı Candır” kampanyası kapsamın-
daki gelişmeleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 
20 Nisan 2018 tarihinde TTB’de gerçekleştirilen basın top-
lantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 
TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel 
Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. 
Selma Güngör, Dr. Şeyhmus Gökalp, Prof. Dr. Taner Gören 
ve Dr. Yaşar Ulutaş katıldılar. Basın toplantısına milletvekil-
leri Dr. Ali Şeker, Dr. Niyazi Nefi Kara ve Dr. Behçet Yıldırım 
da destek verdi.

Hberin ayrıntılarına www.ttb.org adresinden ulaşılabilir. 

Akademik ortamlarda tartışılmadan, tepeden inme bir 
tarzla TBMM gündemine getirilen ve İstanbul Üniversite-
si’ni bölen, tarihi uzun yıllara dayanan fakültelerini kökle-
rinden koparan Kanun Tasarısı kamuoyunun büyük tepki-
sini çekti. İstanbul Üniversitesi bileşenlerinin “Üniversitemi 
Bölme” çağrısıyla, 24 Nisan 2018, Salı günü 13.00’da Be-

yazıt Merkez Bina ana kapı önünde gerçekleştirdiği basın 
açıklamasına binlerce öğrenci, öğretim üyesi, mezun ve 
vatandaş katıldı. 

Kanun tasarısının geri çekilmesi talebiyle gerçekleştirilen 
basın açıklamasında konuşanTürk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez   Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in açıkla-
masının tam metnine www.ttb.org adresinden ulaşılabi-
lir. Basın açıklaması boyunca “Üniversiteme Dokunma”, 
“Üniversiteler Bizimdir, Bizim Kalacak”, “Bu Daha Başlan-
gıç Mücadeleye Devam” sloganları katılımcılar tarafından 
coşkuyla dile getirildi. İstanbul Üniversitesi bileşenleri adı-
na yapılan basın açıklamasının ardından İstanbul Üniver-
sitesi öğrencileri yasa tasarısına karşı forum yaparak etkin-
liklerini sürdürdü.

İşyeri hekimlerinin görevlendirilmelerinde odanın onay 
yetkisinin bulunduğu ve yapılan diğer yasa değişiklikleriy-
le bu yetkinin ortadan kalkmadığı, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ile tabip odalarının değerlendirmelerinin 
birbirinden farklı hususlara ilişkin olduğu, Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu tarafından da karara bağlandı. İlgili 
hüküm metnine www.ttb.org adresinden ulaşılabilir.

Temyiz incelemesinden de geçerek onaylanan Danıştay 
Kararı uyarınca işyeri hekimlerinin yetkilendirilmelerinde 
ilgili tabip odasının onayı gereklidir. Tabip Odası onayı 
olmaksızın herhangi bir yetkilendirme işlemi tesis edil-
mesi hukuka aykırıdır. Meslektaşlarımız ve odalarımı-
zın bu hususta gerekli özeni göstermeleri, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının da bir an önce yargı kara-
rına uygun düzenlemeleri hayata geçirerek, işyeri he-
kimlerinin yetkilendirilmelerinde ilgili odanın gerekli 
incelemeleri yapabilmesini sağlamasını bekliyoruz.

TTB’NİN AŞI KONUSUNDA 
HAZIRLADIĞI YASA 

DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ 
TBMM’YE SUNULDU

20 Nisan 2018

DANIŞTAY:
İŞYERİ HEKİMLERİNİN 

YETKİLENDİRİLMESİNDE 
TABİP ODASI ONAYI 

GEREKLİDİR!
25 Nisan 2018

YOK EDİLMEK İSTENEN 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’DİR! 

BİRLİKTE DURDURALIM!
24 Nisan 2018
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Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara’da görev yapan Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör 
ve diğer meslektaşları hakkında Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan açılan soruşturma süreçlerinin sonlandırılması tale-
biyle basın açıklaması yaptı. Dr. Selma Güngör’ün görev 
yaptığı Çankaya Maltepe Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde, 
18 Mayıs 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasına, Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıya-
man, ATO Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi ile SES Ankara 
Şube yöneticileri ve İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilci-
leri katıldı. Dr. Selma Güngör’ü meslektaşları, dostları, aile-
si ve hastaları da yalnız bırakmadı.

“Tedavime Güveniyorum, Doktorumu Seviyorum”, “Sağ-
lığımı Bozma, Doktorumu Alma”, “Doktoruma Dokunma” 
yazılı dövizlerin taşındığı basın açıklamasında, ATO imza-
lı, “İyi Hekimlik Değerlerini İlke Edinen Dr. Selma Güngör 
Görevine Devam Etmelidir” yazılı pankart açıldı.

Basın açıklamasının tam metnine  www.ttb.org 
adresinden ulaşılabilir.

Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Merkez Konseyi’nin görevden 
alınması için Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde  
açtığı davanın bugün (29 Haziran 2018) yapılan ikinci  ön 
inceleme  duruşmasında karar verildi.

Mahkeme, görevden alınması istenen Konsey’in, görev 
dönemi sona erdiği için, davanın konusuz kaldığına 
ve bu nedenle  esası hakkında karar verilmesine yer 
olmadığına hükmetti.

Hatırlanacağı gibi, TTB Merkez Konseyi,  24 Ocak 2018 
tarihinde “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir 
açıklama yapmıştı. Açıklamada savaşın yaşama, insan 
sağlığına olumsuz etkilerine işaret edilmişti. Yetkililerin 
hedef gösteren tutumları üzerine,  TTB Merkez Konsey 
üyeleri 29 Ocak 2018 günü gözaltına alınmış ve 
sonrasında serbest bırakılmışlardı.

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

Davanın ön inceleme duruşmasının ilki 13.04.2018 günü 
yapılmış ve tamamlanması 29.06.218 gününe bırakılmıştı. 
Türk Tabipleri Birliği’nin 8-9-10 Haziran 2018 tarihlerinde 
yapılan seçimli büyük kongresi sonrasında bugün yapılan 
duruşmada inceleme tamamlandı ve dava konusuz 
kaldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

O tarihlerde TTB Merkez Konseyine yöneltilen 
suçlamalar ve gözaltı işlemleri,  ülke içinde ve dünyada 
yankı bulmuş ve tepki çekmişti. Dünya Tabipler Birliği, 
Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, pek çok ülkenin hekim 
birlikleri başta olmak üzere, ülke içinde ve dışında pek 
çok kurum ve kişi tepkilerini yazılı ve sözlü açıklamalar ile 
yetkililere iletmiş, bu işlemlere son verilmesi istenmişti.

Bu mahkeme kararından sonra Türk Tabipleri Birliği 
tarafından söylenebilecek söz şudur:

Geçmişten bu güne olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de 
Türk Tabipleri Birliği, görevini yapmaya devam edecektir. 
Bu kapsamda hekimlik değerleri ile insan haklarının 
zedelendiği durumlarda sorunları görüp düzeltilmesi 
için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirme çabasını 
sürdürecektir. 

HAKLARIMIZI KULLANIRKEN, 
GÖREVİMİZİ YAPARKEN 
CEZALANDIRILMAMIZ

KABUL EDİLEMEZ
18 Mayıs 2018

GÖREVDEN ALMA DAVASINDA 
KARAR VERİLDİ; 

TTB GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK!
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DÜNYA’Yı gEZELiM

VALENSİYA
SANAT VE BİLİMİN ŞEHRİ

DR. UĞUR KÖKSAL drugurkoksal@gmail.com

www.hekimcebakis.org

Valensiya havaalanından şehre ulaşmanın en kolay yolu 
metro. Alanın hemen altındaki metro girişinde otomatik 
makinalardan bilet alabilirsiniz. Ancak iki üç günlüğüne 
turistik ziyaret nedeniyle geldiyseniz turist kart almanız 
sizin için daha faydalı olacaktır. 24, 48 ve 72 saatlik 
alternatifleri olan kartla tüm toplu taşıma araçlarından 
sınırsız faydalandığınız gibi birçok müzeyi de ücretsiz 
ziyaret edebiliyorsunuz(http://www.valenciatouristcard.
com/en/home). Dilerseniz ziyaretinizden önce online 

sipariş verebilir, teslim noktanızı da seçebilirsiniz. İnternet 
üstünden alımlarda %10 indirim yapılıyor. Kartın sağladığı 
bir başka avantaj da belirli yerlerde iki kez birer içecek ve 
yanında İspanyol mezesi Tapaslar’dan birer tane ikram 
etmeleri. Eğer cep telefonunuza metro ve otobüs ulaşımı 
ile ilgili uygulamaları da indirdiyseniz turist kartınızla 

hiçbir zorluk çekmeden kentin ve yakın çevrenin altını 
üstüne getirebilirsiniz.

1957 yılındaki büyük sel felaketiyle nehir yatağı 
değişerek Valensiya’nın güneybatısına kayan Turia 
nehrinin eski yatağı günümüzde devasa bir park olarak 
yemyeşil bir taç gibi eski şehrin kuzey ve doğusunu 
çevreliyor. Parkın bir ucunda bulunan devasa hayvanat 
bahçesinde yaban hayvanları doğala yakın ortamlarında 
ziyaretçilerini karşılarken diğer uçundaki üç yüz elli bin 
metrekarelik alanda ünlü mimar Santiago Calatrava 
tarafından dizayn edilmiş “Bilim ve Sanat Şehri”yer 
alıyor. 1988 yılında ziyarete açılan kompleks, devasa 
uzay gemisi görünümüyle fütüristik  mimarinin en 
güzel örneklerinden biri olmuş. Bu iki yapının arasında 
kalan yaklaşık 7-8 km. uzunluğundaki bölgede ise her 
türlü spor faaliyetine uygun olarak düzenlenmiş alanlar 
mevcut. Kendini spora vermiş Valensiyalıları  günün her 
saati burada görmek mümkün.
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Parktan ayrılıp tarihi kapı Porte de Serrans’dan eski 
şehre girin. Bir zamanlar surlar içindeki Valensiya’ya 
giriş çıkışı kontrol için kullanılan tarihi kapının üzerine 
çıkabilir, şehrin harika resimlerini çekebilirsiniz. Yine 
şehrin batısındaki kapı Torres de Quart da mutlaka 
görülmeli. Kapıdan geçip sağa doğru yönlenirseniz 
Carme mahallesine gireceksiniz. Tarihi dar sokakları, 
güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş binaları, küçük 
meydanlarını çevreleyen şirin kafeleriyle sizi kendine 
hayran bırakacak. 

El Carme dışında eski şehir, devasa meydanları Katedral 
ve Kiliseleri, belediye binası, boğa güreşi arenası, geçen 
sene yüzüncü yılını kutlayan tren istasyonu ve zamana 
meydan okuyan birçok yapısıyla her zaman turistlerin 
ilgisini çekiyor. Her gün saat 14.00’ e kadar açık olan 
kapalı pazar yeri El Mercat mutlaka  görülmeli. Yerel 
ürünlerin en tazelerinin satıldığı, isterseniz ayak üstü bir 
şeyler atıştırabileceğiniz curcunalı  bir yer. Valensiya’daki  
değişik temalı onlarca müzenin çoğu belediyeye ait. 
Hepsini dolaşmak isterseniz bir hafta da yetmeyebilir.

Kentte her yıl 15- 19 Mart’ta kutlanan ilginç festivalin 
adı “Las Fallas”. Şubat ayının sonunda başlayan festival 

hareketliliği kentin meydanlarına kağıt ve ahşaptan 
kurulan devasa kuklalar, sokak eğlenceleri, konserler, 
havai fişek gösterileri, arkalarında bando mızıkayla 
dolaşan yerel kıyafetli Valensiyalılar ve her yerde 
karşınıza çıkan maytap ve torpillerle kendini belli 
ediyor. Tüm bu hareketlilik son gün kuklaların ateşe 
verilmesiyle son buluyor. Amaç baharın gelişini kutlamak 
ve kışın hüznünden kurtulmak. Eğer festival zamanına 
denk gelmediyseniz üzülmeyin. Her sene seçilerek 
yakılmaktan kurtarılan kuklaların sergilendiği bir müzeleri 
de var.

Valensiya sadece tarihi ve kültürel dokusuyla değil, 
kilometrelerce uzanan bembeyaz kumlu plajlarıyla da 
keyif veren bir şehir. Uzun süren yaz sezonu nedeniyle 
deniz ve güneş için de tercih edilebilir. 

Yemek için ise elbette İspanyol klasiği safranlı pirinçle 
yapılan “Paella”; ama illaki deniz ürünlü olanı. Çeşit 
çeşit tapasları, yanında Sangria veya Cava ile mideye 
indirmeden gelmeyin. Bir de Horchata denilen süte 
benzer tatlı yerel bir içecekleri var. Chufa denilen, yer 
altında yetişen bir bitkinin yumrularından su ve şeker 
karıştırılarak yapılıyor. Churros denen bizim lokmaya 
benzeyen bir tür hamur işiyle tüketiliyor. Sonuç olarak 
her mevsimde keyifli zaman geçirilebilecek, her tür zevke 
hitap eden tarihi ama modern bir şehir Valensiya.
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Geçenlerde yolum İstanbul’a düştü. Eminönü’ den Kadı-
köy’e geçeceğim. Öğrencilik yıllarımızın eski Şehir Hatları 
Vapuru’nu beklerken, iskeleye yaklaşan ucube bir deniz 
aracıyla karşılaşınca beynimden vurulmuşa döndüm. 
Estetik fukarası, sonradan görme kasaba müteahhitle-
rinin yaptığı sakil apartmanlara tıpatıp benzeyen çirkin 
bir “gemi” yanaştı. Konserve kutusu mu desem, yüzen 
yarıaçık cezaevi mi? Şaştım kaldım. Binmekle binmemek 
arasında uzunca bir kararsızlık geçirdikten sonra teslim 
oldum. Oysa...

Bahar aylarında meltemle savrulan çiçek kokularıyla 
birlikte annemin ince mantosunun astarına kafamı 
sokar, onun mis gibi anne kokusunu içime çeke çeke 
Karaköy’den, Sirkeci’den ya da Eminönü’ den kalkıp 
Kadıköy, Üsküdar, belki de Harem istikametine şipin 
işi geçiverirdik. Yolculuğun henüz başında, güvertede 
oturan yolcuları her seferinde bir başka satıcı şaşırtırdı. 
Bir sabah Kel Haydar devreye girer; eski püskü kahve-
rengi deri bavulunu kaşla göz arasında can yeleklerinin 
depolandığı sandığın üzerine açarak satışa başlarken, bir 
başka gün Yandım Hasan’ ın sırtındaki çuvaldan çıkanlara 
inanamazdık. 

Kel Haydar ya bir sihirbaz ya da bir bilim adamıydı. Sekiz 
yaşındaydım ve bu durum Kel Haydar’ ın bilim adamlığı-
na inanmam için yeterli bir sebepti. Her karşılaşmamızda 
bir başka icadını tanıtıyordu. Ayrıca yanında taşıdığı 
kemik tarak, tükenmez kalem, don lastiği ya da bunların 
çeşitli kombinasyonlarını da hediye ediyordu. Yeni icat 
mutlaka ya Çin ya da Japon patentli oluyordu. Buluşlarını 
o kadar beğeniyordum ki, her seferinde çılgınca etkileni-

yor, otomatik kabak soyacağı alalım diye tutturup türlü 
edepsizlikler yapıyordum. 

 Yandım Hasan titiz adamdı. Her zaman tiril tiril giyinip 
gezerdi. Ucuz briyantinle kel kafasına yapıştırdığı üç beş 
tel saçı, üst dudağına yapışmış keman yayı gibi ince bı-
yıkları, o bıyıklarla büyük bir tezat halindeki patlıcan bur-
nuyla komik adamdı vesselam. Ben onu Noel Baba’nın 
Türkiye temsilcisi sanıyordum. Kirli beyaz çuvalından ya 
yerli malı bir ayıcık, ya çuvalı gibi kirli beyaz bir tavşan, ya 
da daha önce başka çocuklar tarafından kullanıldığı belli 
olan bir top çıkarıp başlardı anlatmaya:

“ Hanımefendiler, beyefendiler! Şu elimde gördüğünüz 
ayıcık meşhur ses sanatçısı Hamiyet Yüceses hanımefen-
dinin gayrimeşru çocuğunun derneğimize armağanıdır. 
Cüzi bir ücret mukabilinde yavrunuzun olabilir. Yanında 
hediye olarak Galatasaray futbol takımımızın kaptanı Me-
tin Oktay beyefendinin imzalayarak hediye ettiği futbol 
topunu da biz size hediye ediyoruz. Evet açık arttırmayı 
başlatıyorum efendim! “ 

Anneme yalvarırım alsın diye. Ayıda gözüm yok, benim 
gözüm topta. Metin Oktay’ı, sol üst köşesinde ‘Türkiye 
Türklerindir’ yazan gazetedeki resimlerinden biliyorum. 
O top benim olmalı! Burnumu çekerek deliler gibi ağ-
lıyorum. Ve mutlu son! Sol yanağımı annemin dehşetli 
tokatıyla bir kez daha tanıştırıyorum. Arka sıramızda 
oturan şişman kız benden daha kısmetli çıkıyor. Annesi 
ayıcığı teklifsiz alıyor. Topu da bana verseler bari! İçimi 
çeke çeke ağlıyorum.

iÇiMiZE BAKış

İSTANBUL KOKAN ANILAR

DR. ÖMER LEVENT SOYDİNÇ leventsoydin@yahoo.ca

www.hekimcebakis.org
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İskeleye iner inmez annem gönlümü alıyor. En sevdiğim 
macuncu yine orada işte. Kırmızı, sarı, bir de yeşil 
olanından koyduruyorum. Elindeki kalın tornavidayı 
öyle mahir kullanıyor ki, gören de fezaya gönderilecek 
füzenin son cıvatalarını sıkıyor sanacak. Aptallık benimki 
ama henüz farkında değilim. Macunu yalayıp yutana 
kadar Baylan Pastanesi’ne ulaşıyoruz. Annem Afitap Abla 
ile Baylan’da buluşacakmış meğer. 

Baylan’ ın kapı girişindeki vitrini görünce beynimden 
vurulmuşa dönüyorum. Bin bir çeşit pasta, ekler, 
muhallebi, sütlaç, profiterol tabakları yan yana dizilmiş. 
Pastanenin arkasındaki minik bahçeye geçiyoruz. 
Masaları da minik minik yapmışlar. Bahçenin üzerindeki 
asma çardak yaz kış gölge yapıyor. Etrafta benden başka 
çocuk göremedim. Hoş olsa da fark etmezdi benim 
için. Öyle yılışık oğlanlar gibi hemen dost olamam ben 
herkesle. 

“Acaba gidip kussam mı tuvalette? O ekleri yemezsem 
ölürüm mutlaka.” 

İyi ki Afitap Abla fazla gecikmedi. Anne olmayan 
kadınların yürüyüşü bir başka oluyor galiba. Bahçeye 
açılan dar kapıdan görününce herkes dönüp ona bakıyor 
nedense. Yürürken kalçaları değirmen taşı gibi dönüyor. 
Dudaklarının birleştiği yerin sol kenarında siyah bir leke 
var. 

“Dudağının kenarındaki bu leke nedir Afitap teyze?” 

“Ben”

“Evet sen, sana sordum!”

Anlamadı ne dediğimi, uzun uzun baktı yüzüme. Araya 
annem girdi sırıtarak,

“ Aptal çocuk, güldürme insanı. Ben, o lekenin adı 
anladın mı şimdi? Hem neymiş öyle teyze falan! Afitap 
Abla diyeceksin!”

Afitap Abla’ nın yüzüne bakıyorum. Utanmış biraz; 
yere bakıyor. Garson sipariş almaya gelince anneme 
yalvardım ekler yesin diye. Sonunda muradıma erdim 
elbette. Onlar lafa dalmışken Afitap Abla’ nın sütlacından 
iki kaşık, annemin eklerinden de üç ısırık çaldım. Artık 
akşama kadar konuşabilirler, bana ne...

Konserve kutusu kılıklı “gemi” iskeleye yanaştı. 
Kadıköy’ün akşam uğultusu bile değişmiş. Evde bekleyen 
işlerin bıkkınlığı genç kadınların yüzünden okunuyor. 
Emekçilerin yüzlerine çaresizliğin kasveti sinmiş. Ne 
alan memnun, ne satan. Ne gelen mutlu, ne de koyup 
giden. Çirkin binaların arasından geçip eski dostumun 
yazıhanesinin bulunduğu iş hanına ulaşıyorum. Girişteki 
çay ocağını aynı adam işletiyor. Selam verip geçiyorum. 
Hırlı mı hırsız mı diye bakıp selamımı yarım ağız alıyor. 
Belli ki tanımadı. 

“Sen İstanbul’u tanıdın mı ki, adam seni tanısın?”

Acı acı gülümsüyorum. Adam arkamdan seslenir 
gibi oluyor. Duymazdan geliyorum. Dönüşte Baylan 
kapanmamış olsa bari!
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Belki de Ammu, Estha ve kendisi en büyük suçlulardı. 
Ama yalnızca onlarla bitmiyordu iş. Ötekiler de 
öyleydi. Hepsi de yasak bölgeye adım atmışlardı. 
Kimin nasıl sevileceğini söyleyen yasalara hepsi aykırı 
davranmışlardı. Ve ne kadar sevileceğini söyleyen. 
Büyükanneleri büyükanne, dayıları dayı, anneleri anne, 
kuzenleri kuzen, reçeli reçel ve pelteyi pelte yapan 
yasalara. 

Arundhati ROY Hindistan’daki kast sistemini kıyasıya 
eleştirdiği “Küçük Şeylerin Tanrısı” adlı romanının hemen 
başlarında böyle bir giriş yapmış. Kimin nasıl ve ne kadar 
sevileceğini söyleyen yasalar. Kendi kastının dışında 
başka kasttan birilerini seversen ya da aşık olursan 
birlikte olmanı engelleyen yasalar(kast sistemi).  Roman 
kurgusu ve kadına yapılan haksızlıkları ortaya koyması 
açısından gerçekten çok çarpıcı.

Her ne kadar Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin 
ünlü şairi Rabindranath Tagore tarafından verilen 
yüce ruh anlamına gelen adıyla Mahatma Gandhi,  
bağımsızlıkla birlikte bu sistemi sonlandırdığını ilan etse 
de sistem hala etkilerini sürdürüyor Hindistan’da.

Sistemden en çok zarar gören etkilenen yine kadınlar 
ve çocuklar. Aslına bakarsanız garip durum ortaya 
çıkıyor kast sisteminde! Ne kadar çalışırsanız çalışın 
kendi kastınızın dışına çıkamıyorsunuz. Bir üst kasta 
geçemiyorsunuz. Hiduizm yani dini inanışları nedeniyle 
Hindularda, kastlar içinde çok fazlaca suç işlenmiyor. 
Kastlar arasında ise genellikle üst kastlardan alt kastlara 
karşı suçların işlendiği gözleniyor. Yine burada da en çok 
etkilenen kadınlar ve çocuklar.

FRoTMAN

PEMBE ÇETE
HAYDİ BEKLİYOR SİZİ KUMARİ

DR. GÖNÜL MALAT gonulmalat@hotmail.com
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Hindistan’da yaklaşık 300 milyon kişi sokaklarda yaşıyor. 
Hiçbir kasta dahil olmayan, sokaklarda yaşayan ve en 
fakir sınıf olan dokunulmazlar ise, kendilerine karşı en 
çok suç işlenen grup. 

En düşük kast sistemi ve dokunulmazlara karşı işlenen 
suçların başında ise tecavüzler geliyor. 

İşte Hindistan’da tecavüzlere ve kadın hak ihlallerine 
karşı kadın öz savunma birliği pembe çete, Hindistan’daki 
adıyla Gulabi Gang, bıçak kemiğe dayanınca kadınlar 
tarafından kuruluyor. Daha doğrusu kadınlar, Gulabi 
Gang’ı kurmak zorunda kalıyorlar.    

Çete, eskiden kamuda bir sağlık çalışanı ve “bir çocuk 
gelin” olan beş çocuk annesi Sampat Pal Devi tarafından 
2006 yılında yaygın aile içi şiddete ve kadınlara yönelik 
diğer şiddet türlerine karşı mücadele için kurulmuş.   

 Gulabi’ler eşlerine şiddet uygulayan erkekleri ziyaret 
ediyor ve bu eylemlerine son vermezlerse onları bambu 
sopalarıyla dövüyor. Pembe Çete üyesi kadınlar 2008’de, 
sadece bununla kalmayıp Banda adlı bir bölgede bir 
elektrik kurumunu basarak,  görevlileri rüşvet almak için 
kestikleri elektrikleri yeniden açmaya zorluyor.  Ayrıca 
çocuk yaşta evliliğe ve başlık parasına karşı da mücadele 
veren kadınlar, kadınlara yönelik okuma yazma kursları 
da düzenliyor.

Banda’nın pembe giyen kadınları, siyasi partilerden 
ve sivil toplum örgütlerinden yakın zamana kadar 
uzak durdular, çünkü kurucuları Sampat Pal Devi’nin 
sözleriyle, “Onlar ne zaman destek verseler hep bir 
karşılık bekliyorlar. Buralarda kimse bize yardım etmiyor. 
Devlet görevlileri ve polis yolsuzluğa batmış durumda 
ve yoksullara karşılar. Bu yüzden bazen adaleti kendi 
ellerimizle sağlamak zorunda kalıyoruz. Bazen de yanlış 
yapanları teşhir ediyoruz” diyor.

Banda, Hindistan’ın nüfus yoğunluğu en yüksek 
eyaletlerinden birinin en yoksul bölgesi olan 
Bundelkhand’da, kendi haline terk edilmiş bir yer. 

Hindistan’daki en yoksul 200 bölgeden biri. Toplam 600 
köyde yaşayan 1 milyon 600 bin nüfusun yüzde 20’si 
aşağı kastlardan veya dokunulmazlardan oluşuyor.

Banda’nın yukarı kastların hâkimiyetindeki feodal ve 
erkek egemen toplumunda yoksulluğun ve ayrımcılığın 
yükünü en çok kadınlar çekiyor. Başlık parası ve aile içi 
ve cinsel şiddet çok yaygın. Dolayısıyla bu yoksulluk, 
ayrımcılık ve erkek şovenizmi içinde böyle bir kadın 
çetesinin ortaya çıkması pek de şaşırtıcı değil. Sampat 
Pal Devi kendilerini ifade ederken, “Biz kelimenin 
gerçek anlamında bir çete değiliz aslında. Biz bir adalet 
çetesiyiz” diyor. 

Karısını döven bir adamı polis serbest bırakınca, 
Gulabi  Gang kadınları emniyet müdürlüğünü basıp, 
sopalarıyla polisleri dövdüklerine dair haberleri artık tüm 
Hindistan’da duyuldu. 

Adını hintçe de pembe anlamına gelen ‘gulabi’den alıyor. 
Milli kıyafetleri olan SARİ’leri  ile sopaları pembe.

Gulabi çetesi yalnızca kadınlara yönelik adaletsizliklere 
değil, toplumsal adaletsizliklere de doğrudan eylemle 
karşılık veriyor. Yukarıda da söz edildiği gibi faturalarını 
ödeyemeyenlerin elektriklerini kesen memurlar, 
elektrikleri yeniden açmak için rüşvet istediğinde 
karşılarında gulabi çetesi’ni buldular. Ya da köyde 
fakirler için ayrılan buğdayları deposunda öylece tutan 
memurun ofisini basan çete, ayrılan buğdayları iki 
traktöre yükleyerek ihtiyacı olanlara dağıttı.  

Çete en ağırlıklı olarak  Uttar Preadesh’te varlık 
gösteriyor. Çünkü  Uttar Pradesh’te okuma yazma 
bilmeyen kadınların oranı %47. Kentte yalnızca geçen 
yıl 1963 tecavüz, 7910 kaçırma, 2244 de namus cinayeti 
polis kayıtlarına yansımış( 2009). Bebek katli ve çocuk 
evlilikleri kentte almış başını gitmiş durumda. Ve yine 
şaşırtıcı olmasa gerek; Uttar Pradesh Hindistan’ın en fakir 
kentleri arasında başı çekiyor. Hal böyle olunca burada 
yaşamak zorunda olan kadınların, pembe çete üyesi 
olmak için can attıkları bir gerçek.

Sampat, “Beni öldürmeye, tutuklamaya, aşağılamaya 
ve susturmaya çalıştılar,” diyor, “ama işler kadınlar için 
düzelmedikçe pes etmeyeceğim.” Yakın zamana kadar 
politika dışında hareket etmeye çalıştılar. Bir keresinde 
polis tarafından “militan Maoistler” olarak adlandırıldılar. 
Saldırı ve iftira ile suçlandılar. Ancak hem Maoist iddiası 
hem de diğer suçlamalar geri çekildi.

Bölgede suç ve yolsuzlukla mücadelede belli bir mesafe 
kat eden grubun lideri Sampat, 2006’da bağımsız aday 
olarak eyaletteki bir seçime katıldı ancak sadece 2800 oy 
alabildi.
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2011 Ekim ayında, ilk kez 21 çete üyesi, yerel seçimlere 
katılmış ve encümenliğe denk görevlere seçildiler. 
Yetkilerini, yolların onarımı, kanalizasyon yapımı, içme 
suyu sağlanması ve tarımın geliştirilmesi gibi projelerde 
kullanmışlar. Daha önce onları dinlemeyen köy 
muhtarlarının ikna edilmesi encümenlikler sayesinde 
daha kolay olmuş.

Bu sürecin siyasal geleceklerinin başlangıcı olduğunu 
düşünüyorlar. Güçlerini sokakların ötesine taşıyıp 
meclislere, karar alma organlarına ulaşmaya ve 
yoksulların sesi olmaya çalışacaklarını belirtiyorlar.

Tam bu süreçte tanrıça KUMARİ’nin pembe çeteye o 
kadar ihtiyacı var ki anlatayım. 

Hindu ve Budistlerin yaşayan tanrıçası Kumari, 2 ila 
5 yaş arasındaki kızlardan seçiliyor. Nepal’in başkenti 
Katmandu’daki ahşap evinden yılda yalnızca iki defa dini 
törende çıkabiliyor. 

Dünya üzerinde yaklaşık 900 milyon Hindu ile 400 
milyon Budist’in kutsal kabul ettiği Kumari, aslında 
yapılan bir seçimin ardından ‘kutsallığa’ adım atıyor. 
Nepal’i kötülüklerden koruduğuna, bereket ve iyi şans 
getirdiğine inanılan ‘Kumari’, Budist ailelerin küçük kız 
çocukları arasından seçiliyor. 

‘Kumari’lerin elde ettikleri kutsallığa rağmen erginlikten 
sonra büyük bir yalnızlık içinde hayatlarını sürdürdükleri 
de acı bir gerçek. “yaşayan tanrıça” kumarilerin henüz 
konuşmaya yeni başladıkları yaşta ailelerinden alındıktan 
sonra yapayalnız bir hayat sürdürmek zorunluluğu, 
psikolojilerini epey olumsuz etkiliyor tabii ki. Kötü şans 
getirecek inancıyla kimse eski tanrıçayla evlenmiyor.

Kızlarının Kumari olması için yüzlerce Budist aile 
tapınaklara geliyor. Kız çocukları seçildikten sonra 
kutsal bir tanrıça oldukları öğretiliyor. Ayakları hiç 
yere değdirilmiyor, yılda iki kez festivallerde sırtlarda 
taşınıyorlar. Regl olduklarından itibaren bu kutsallıklarını 
kaybediyorlar ve sıradan bir insan olarak topluma 
karışıyorlar.

Kumari’yi yüzlerce kız çocuğu içinden, bir Budist, bir 
Hindu rahip ve bir falcı seçiyor. Seçim  için toplanan kız 
çocukları Katmandu Saray Meydanı’ndaki tapınakta bir 
araya getiriliyor. Karanlık dehlizlerde ve mağaralarda 
yalnız bırakılan kız çocuklarının önlerine kesilmiş hayvan 
kafaları ve yılanlar atılarak korkutuluyor. Geceleri yalnız 
bırakılan çocukların en korkusuzu Kumari seçiliyor. 

Önünüzde korkunç maskelerle dans eden adamlar ve 
bir oda dolusu kesik hayvan başları arasında sükûnetinizi 
koruyabilirseniz; “İşte aradığımız o!” diyorlar ve ‘Yaşayan 

Tanrıça’ yani ‘Kumari’ ilan ediyorlar. Kumariler’in 
Katmandu Vadisi’nin yerel halkı Newariler’in Shakya 
soyundan gelmesi şartı var ayrıca.

Kumari olabilmesi için çocuğun 32 mükemmellik 
kriterini taşıması gerekiyor! Vücudundan hiç kan 
akmamış olması, teninde yara bere izinin olmaması, 
yüzünün çok güzel olması, saçları ve kirpiklerinin koyu 
siyah, dişlerinin bembeyaz olması gerekiyor. Ayrıca elleri 
ayakları zarif, sesi yumuşacık, kirpikleri uzun olmalı vs 
vs…

Kızları Kumari seçilen aileler kendilerinin çok şanslı 
olduklarını düşünüyorlar çünkü, kızları sayesinde  ev 
sahibi oluyor, aynı zamanda maaş alıyorlar. Kumariler 
ise yaşadıkları ahşap saraydan ve tanrıçalıktan sonra, 
eski bir kağıt parçası gibi (regl olduklarında)kendilerini 
kirlenmiş ve bozulmuş hissederek yaşadıkları yerlere geri 
dönüyorlar. İntihar oranları epey yüksek. Nepal hükümeti 
daha yeni yeni, eski kumarileri psikolojik tedavi ettirmek 
için adımlar atmış ama yazık ki yeterli değil. Bu güzel 
çocuklar için tanrıçalık bittikten sonraki dönem çok 
travmatik. 

Nepal’in başkenti Katmandu’daki tarihi Durbar 
Meydanı’na götürülen yeni ‘kumari’, yani ‘yaşayan 
tanrıça’ Shakya için dini tören düzenlendi. 3 yaşındaki 
‘yani tanrıçanın’ babası Bijaya Ratna Shakya, kızını, 
kendisi için özel olarak atanmış görevlilerin bulunduğu 
ve ergenliğine kadar yaşayacağı tapınağa götürdü. 

Shakya, “Karmaşık duygular içindeyim. Kızım ‘kumari’ 
oldu ve bu iyi bir şey. Ama hüzün de var çünkü bizden 
ayrılacak” diye konuştu. 

Shakya’nın ikizi Krishna’nın ise kardeşinden ayrılacağı 
için çok üzgün olduğu ve ağladığı dile getirildi.(2017)

Pembe çete hadi bu güzel çocukları kurtarma zamanı 
bunu yapsanız yapsanız siz yaparsınız.
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Çağırış
Onu aramakla çok dolaştım, 

Birtek seni çağırabilir... 

O, kadın lambasını yüzüme kaldırdı 

Ve bana bilinmiş oldu....

Sen o semavi kıvılcımsın 

Ey taktis olunmuş tek varlık 

Cennet haberini sen getirdin 

Bu dünyevi eve...

Senin uzak adımlarının sesi için 

Ey gizli dost... 

Sessiz bekleyiş içinde uyanığım 

Bahçemdeki tenha köşkün içinde.

Lambam ateşini arzuluyor, 

Lirim parmak dokunuşunu hayal ediyor. 

Benim aç arzum yıldızlara bakıyor 

Seninle birleşmek için 

Uykusuz ızdırapta rüya görüyorum.

Beni çağıracağın anı 

Kalbimle biliyorum 

Benim şarkım tam değildir 

Senin dokunuşun olmaksızın. 

Ah! ... Neredesin sen, Ah Kadın! ... 

Ufukların gerisinde sessizce oturan! ...

İlah Siva’nın gürlemesinden 

Sen aydınlatıcı şuleyi getir 

Siyah kara gözlerinde 

Kesif bulutlardaki ateşi tutuştur. 

Kalbimdeki 

Sağnaklari dökülüşe istekli 

Oh! ... Benliğimi al!..

Rabindranath Tagore
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Ayva dalında sarı, nar kırmızı 

Yeşil bahçeler var, mor menekşeler 

Toprak kokusu yağmurda 

Portakal sulu 

Sen hep beyazsın düşlerimde, ellerin ellerimde. 

Bisiklet kırmızı, top sarı 

Kuşlar var yollarda, havada kediler… 

gökkuşağında karga, 

Çilek tadı dudaklarımda ismin, 

Sen hep benimsin düşlerimde 

gözlerin gözlerimde. 

Uyurgezerim,

Uyansam kaybolurum.  

Kimse tanımaz beni buralarda! 

Sabahlar, vapur düdükleri 

gülhane parkında simit atarım kazlara, 

Martılar ağlar. 

Martılar bilir beni

Sorsanız söylerler şu köşe başında 

Kalbimi gömdüğüm yeri 

galata’nın ayakları yoruldu taşımaktan. 

Hülyalı bakar kız kulesi 

Benden yaşlıdır bilirim anıları,

Benden çirkin hep koynuna aldıkları!

gülhane tepesinde semaverde çay, 

Çayın yanında duruyor ellerin avuçlarımda. 

Çok uzaklarda vapur düdüğü… 

Sen gibi sisli bulutların ardından, 

Kederler akıyor usulca boğazdan. 

Boğazıma düğümleniyor kelimeler! 

ince belli bardakta severdin çayı, 

Bir de beni severdin kış akşamları. 

Yine soğudu bak havalar!  

Kestane kokulu kaldırımlarda tüter hasretin. 

Bu kaçıncı kış, kaçıncı yangın Haydarpaşa garı‘nda? 

Bilmem sever misin akşamları ben yerine? 

Bilmem durur muyum, aklının bir köşesinde? 

Simit atarım kazlara gülhane Parkı‘nda. 

Martılar ağlar, ben ağlarım… 

“Uyansam Kaybolurum - Mart 2018”

KUŞLAR AĞLAMAZ
BU ŞEHİRDE

DR. SEMİHA  UZUNALİOĞLU semihan16@yahoo.com

www.hekimcebakis.org

60 Hekimce Bakış



BiRAZ DA gÜLELiM 

DR. ALAADDİN KAÇAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.hekimcebakis.org

61Hekimce Bakış



“Memento Mori”, Latince ölümü unutma, fani olduğunu 
hatırla demektir. Bu deyim, antik dünyada zafer 
kutlamaları sırasında komutanlara söylenen birkaç 
sözden birisidir. Roma İmparatorluğu zamanında 
sadece savaş kazanan generallerin Roma sokaklarında 
gerçekleştirdikleri zafer resmi  geçidi esnasında adı 
Corona Civica olan bir taç takmalarına izin verilir, 
generalin başının üstünde bu tacı tutan kölenin görevi 
de sadece tacı tutmak değil, aynı anda muzaffer 
generalin havaya girmemesi için generalin kulağına 
sürekli “memento mori” (ölümlü olduğunu unutma) 
sözünü fısıldamaktır. 

memento mori (fani olduğunu hatırla)

memento te hominem esse (sadece bir insan olduğunu 
hatırla)

respice post te! hominem te esse memento! (arkana 
bak! sadece bir insansın, hatırla!)

Osmanlı’da da buna benzer bir geleneğin var olduğu 
söylenir. Cuma selamlığından sonra bir yeniçeri 
“Mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var” 
sözünü yüksek sesle bağırırmış.

Dünyanın ömrüne göre insan ömrü anlık bir zaman 
dilimidir. Ama bu kısacık ömrüne rağmen insan, dünyayı 
değiştirmek, dünyaya kök salmak, kalıcı olmak, ölümden 

sonra da yaşamak ister. Ölümsüz eserler peşinde koşar 
durur. Tarih boyunca ölümsüzlüğe ulaşmak için sanat 
yapan insan; ölümün de en güzel ifadesi için yine 
sanatını kullanmıştır. Bugün sanat eserleri incelendiği 
zaman ebediyeti arzulayan çalışmaların ya da ebediyet 
formasyonları geliştiren eserlerin çok olması, bu 
duygunun her çağa hitap eden evrensel bir realite 
olduğunu gösterir. Kim bilir belki de insanın en büyük 
çelişkileri vicdanı ile sahip olduğu arzularının arasındaki 
anlamsal farklılıklardır. Hem ebedi olmak ister hem de 
bildiği en somut gerçek, ölümlü olduğudur. Ama insanın 
pratikleri onu tek bildiği mutlak gerçekten uzaklaştırabilir. 
Onun için fani olduğunu unutmamak, kendini 
tanrılaştırmamak hayatın anlamı için vazgeçilmez bir 
parametredir.

Sosyolog K. Mannheim’e göre bireyleri toplumsal 
belirlenmişlikten ve tek bakışlı bir perspektiften 
kurtarmanın en basit yolu güvenilir bilgiler üreten 
bilginleri veya sanatçıları takip etmektir. Peki, aydın 
ve sanatçıları kim kişisel belirlenmişliklerden ve 
kaprislerinden kurtaracaktır? Onların da fani olduğunu 
hatırlatan bir köle her daim hayatlarında olabilir mi? Asıl 
işlevlerinden birisi de bu olan vicdanın kanatılmadan 
veya tedirgin edilmeden bunu yapabilmesi ne kadar 
mümkündür. İnsan sanat yaparak ölümsüzlüğü hayal 
ederken; ölüm de sanatın varoluş sebebi olagelmiştir.

BiR RESiM BiNBiR SÖYLENCE

MOMENTO MORİ

DR. YELDA ERTÜRK eyerturk@gmail.com

www.hekimcebakis.org

62 Hekimce Bakış



Momento Mori; bu yüzden sanatın konuları arasında yer 
alır. Momento Mori kavramına örnek teşkil edebilecek 
yapıtlardan biri olan Aziz Jerome’da Caravaggio resmet-
tiği kuru kafa ile ölümü simgelerken, ölümün aslında ne 
kadar yakınımızda olduğunu da betimlemiştir.

Aziz Jerome, İmparator Konstantin tarafından dört İncil’i 
Latince ’den çevrilmek için görevlendirilmiştir.  İtalyan 
ressam Michalengelo Merisi da Caravaggio,“Aziz Jerome” 
tablosunu hayatının son yıllarına yakın bir zamanda, 
1606 yılında tamamlar. Caravaggio’nun imgeleminde 
Jerome için en uygun mekân, Betlehem’deki bir kilisenin 
kendisine tahsis edilmiş odasıdır ve biz Jerome’u bu 
tabloda kendinden geçmiş bir halde o odada çalışırken 
görürüz. Ressam Jerome’un başının üzerindeki azizlik 
payesinin simgesi haleyi öyle bir resmetmiştir ki o hale, 
sanki doğduğu günden beri Jerome’un başındaymışça-
sına doğal ve Jerome da o haleyi fark edemeyecek denli 
yoğun ve mütevazı bir çalışma halindedir.

Bu yoğunluk ve mütevazılık hali Jerome’u, Caravag-
gio’nun ve dolayısıyla da bizim gözümüzde ‘doğru’ ve 
‘güvenilir’ bir insan-aziz kılar. Bu, aydınlıktan uzak loş 
çalışma odasında Jerome’a eşlik eden tek ‘varlık’ bir ku-
rukafadır. Kurukafa ise burada bir simgedir.

Resimde “vanitas” olarak adlandırılan ve kurukafa, kum 
saati, sönmüş mum gibi nesnelerle simgelenen akım, 
ölüme ve hayatın geçici doğasına yapılan göndermeler 
silsilesidir ve ‘’hiçlik’’ anlamına gelir.

Elçiler tablosu, Alman ressam Hans Holbein’in 1533 
yılında yaptığı, Kral Vlll. Henry’ye yollanmış iki Fransız 
elçi, Jean de Dinteville ve Georges de Selve’nin resmidir. 
Elçilerin kıyafetlerinden, duruşlarından, arkalarında sıra-
lanmış olan, dönemin entelektüel birikimini simgeleyen 

nesnelerden son derece 
yüksek seviyede kişiler 
oldukları izlenimini edin-
mek mümkündür. Resmin 
içinde yüzlerce ayrıntı 
vardır. Resmin en belirgin 
özelliği, ön planda yer 
alan, amorf çizilmiş 
kafatası betimidir. Ancak 
çerçevenin sağ tarafından 
27 derecelik bir açı ile 

bakıldığı zaman gerçek bir kafatası seklinde algılanan bu 
nesne, tabloyu bir vanitas tablosu haline getirmektedir.

Giovanni Francesco Guercino’nun Et in Arcadia Ego adlı 
tablosunda ölüm yine bir kuru kafa ile simgelenirken; 
tablonun adı da bir memento mori örneği olmuştur. Et in 
Arcadia Ego: Cennette bile varım. Ölüm

İsminden de anlaşıldığı gibi eser Arkadya’da geçmektedir. 
Arkadya, Yunanistan’da dağlarla çevrili, izole olmuş bir 
bölgedir. Bu özelliklerinden dolayı çok az sayıda insanın 
yerleştiği ve genellikle çobanların sürüleri otlattığı bir 
bölgedir. Fakat özellikle izole olmuş olmasından dolayı 
korunan doğası sebebiyle, antik zamanlarda romantize 
edilerek bir yeryüzü cenneti olarak görülmüştür. Ar-
kadya’nın bu efsanevi özellikleri Virgilius gibi dönemin 
ozanlarını derinden etkileyerek üzerine şiirler yazılmasını 
sağlamıştır. Tablonun sağ alt köşesinde kuru kafanın 
altında resme ismini veren yazı ölümün bu yeryüzü cen-
net inde bile var olduğunu ifadelemiştir.
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Avusturyalı art noveau ve sembolist ressam Gustave 
Klimnt’in Momento Mori tablosu konunun en güzel 
örneklerinden biridir.

Bu resimden iki sene önce Klimt’in sevgilisinden bir 
çocuğu olacak iken onu kaybettiği bu yüzden resimde 
ölümün, insanın tüm çağlarını tehdit eden varlığını 
simgelemeyi seçtiği düşünülür.

Momento Mori fotoğrafçılıkta da kullanılan bir terimdir. 
Fotoğrafın ilk zamanlarında sadece uzun pozlama 
yapılmasından dolayı Protestan ülkelerde ölüleri özellikle 
çocuk yaşta ölmüş kişileri hareketsizlikten ötürü uzun 
saatler pozlayıp ailelerine birer anı bırakmak için çekilen 
resimlere verilen isimdir.

Tüm bu örnekler eşliğinde varılacak kanı; ölümlüler 
yaşantıları ve yapıtlarıyla ölümsüzleşirlerken; bunların 
tarihe aktarımı yazıtlar, edebi eserler, çizimler, tablolar 
yani sanatla gerçekleşir. Bu sebeple sanat; insanlara 
ölümsüzlüğün kapılarını açar ve ölümlülüğe bulunan tek 
çaredir. Bununda ötesinde, insanın ölümle yüzleşebildiği 
ve ölüme meydan okuduğu tek alan yine sanattır.

Vanitas /Antonio de Pereda Salgado
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BULMACA

HAZıRLAYAN: DR. ERSAN TAŞCI ersan.tasci@gmail.com

www.hekimcebakis.org

geçen sayıda bir baskı hatası sonucu Soldan sağa 9’un 7. karesi boş çıkmıştır. Karalı alan olacaktı. Düzeltir, özür dileriz.

Bulmacayı çözerek  ersan.tasci@gmail.

com adresine gönderen okuyucularımız 

arasından kurayla belirlenecek üç kişiye 

Levent Soydinç’in “HALİÇ BEZİRGÂNLARI” 

romanı armağan edilecektir.

Soldan Sağa: 
1) Kruşçev öncesi Volgograd 2) Dokusal 
beslenme sorunu-Ayrılıkçı Bask örgütü 
3) Bir tür cimri (iki sözcük) 4) Tersi Belli 
bir vücut kısmında bulunan mikroplar. 
Beceri  5) Tersi Bir arazi aracı markası 
Numaradan kısaltma  6) Tersi Bir soyluluk 
ünvanı- Plasenta  7)Tersi …. Buscaglia 
İşve, naz 8) Tersi Genel Pratisyen (eski 
BTO dergisi) – Nevbahar eyyamının 
yaptığı iş 9) Safinaz- Giuseppe bize bu 
operayı verdi  10) Eskişehirde olması 
beklenirken Trakya’da biten ilçemiz

Yukardan Aşağı:
1) Önünde gemiler yatan Kırım 
şehri  2) Tersi İşi yolunda giden bir 
makam- Tersi Altay Şamanistlerinin 
iyilik tanrısı  3) Antik Yunan kentlerinin 
iç kalesi- Vali’s  4) Eskikaraağaç kuşu- 
Adam’ın Havvası  5) Uluslar arası Para 
Fonu’nun okunuşu-  Tersi Bir tür örme 
şapka 6) Tersi Kısaltılmış en az- Star 
Wars’un Barış koruyucuları (Bir tür Barış 
Akademisyenleri)  7) Bir seslenme (çok 
tanıdık)- Kapakları açılmazsa barajlar…..   
8) Her ota iyi gelen bitkilerden biri– 
Rus savaş uçağı 9) İnkaları şaşırtan 
hayvan– Tuna Balığı- Dejavu (SS: 7-2)                  
10) Sürrealist ressam- Yıkıntı



DR. GÜZİDE ELİTEZ guzideelitez@hotmail.com

www.hekimcebakis.org

DEToNE

YIKILSIN DUVARLAR, 
KALKSIN ENGELLER

1980 yılında Güney Afrika okullarında protesto şarkısına 

dönüştüğü için yasaklanan bir şarkı, bizim şarkımız oldu.

Pink Floyd’un kült şarkısı Another Brick In The Wall’dan 

bahsediyorum. Hakları Roger Waters’ta olan şarkı, 

albümün yayınlandığı 1979 yılından bu yana ilk kez grup 

dışına verildi. Stanley Kubrick, in ‘’Atom Heart Mother 

Suite’’ albümünü ‘’Otomatik Portakal” filminde soundtrack 

olarak kullanmak istemesine hayır diyen bir guruptan 

bahsediyoruz. Waters, “Yaşam Hakkı - Duvar” ismiyle 

Türkçeye çevrilen şarkının haklarını iki yıl boyunca 

kullanılmak şartıyla “İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim 

ve Dayanışma Vakfı”’na (İZEV) ücretsiz olarak verdi. Her 

zaman sosyal projelere destek olan Roger Waters’ı ayakta 

alkışlıyoruz. “Öneri: İçeriği okurken “The Wall” albümünü 

dinlemenizi tavsiye ediyorum”

Olayın hikayesi az çok şöyle gerçekleşti; İZEV tarafından, 

projeyi anlatan bir e-postayla Down sendromlu gençlerin 

zeybek oynarken çekilen videosu, ‘Roger Amca’ya selam 

olsun’ mesajıyla Roger Waters’a gönderildi. Waters 

bir buçuk ay sonra onlara yanıt verdi ve şarkının 2 yıl 

kullanım hakkını vereceğini söyleyip, “iki gün içinde 

şarkının Türkçe sözlerini bana gönderin” dedi.  Şarkıyı 

İZEV’deki Down sendromlu gençler, Selda Bağcan, Funda 

Arar, İclal Aydın ve Kubat gibi müzisyenler seslendirdi ve 

bir de klip çektiler. Şimdi İZEV, çektiği klibin on milyon 

izlenmeye ulaşmasına çalışıyor. Klibin on milyon kişi 

tarafından izlenmesiyle elde edilecek gelirle her yaştan ve 

her engel grubundan Down sendromlu ve otizmli bireyler 

için kısa süreli veya uzun süreli kalabilecekleri bir sosyal 

yaşam alanı oluşturularak, bir yaşam köyü kurulması 

planlanıyor. Bu yazıyı yazarken video, youtube’da henüz 

2.528.310 görüntülemeye ulaşmıştı.

İzlemek isterseniz… 

https://www.youtube.com/channel/

UCq7SnT4aH91gaiDXiYAjYBg
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Yaşam Hakkı - Duvar (Another Brick In The Wall)  

Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar,                                                                                                  

Yaşam hakkı istiyoruz bize “dur!” diyenlerden 

Hey dinle, biz duramayız. 

Sadece Farklıyız ama hayattayız.                                                                                                                

Duvarları yıkın Çünkü biz de varız.

Türkçe Söz: Hakan Kural

Aslında bu projeye bundan daha uygun olan başka bir 

şarkı düşünemiyorum. İZEV’in “Yıkılmak zorunda olan 

zihinlerdeki duvarlar” sloganıyla çok örtüşüyor. The Wall 

albümünün en kült şarkısı olan Another Brick In The Wall 

adlı parça, eğitim sisteminde (olay İngiltere’de geçiyor 

ama tüm dünya için genellenebilir sanırım) yönetici ve 

öğretmenlerin; öğrencilerin yeteneklerini, kapasitelerini, 

yaratıcıklarını ve kişiliklerini hiç dikkate almamalarını 

ve onları aynılaştırmalarını anlatır. The Wall albümü 

neredeyse tamamen Roger Waters’ın elinden çıkmış 

gibidir. Pink Floyd’un diğer elemanlarının da katkısı 

bulunsa bile albüm, o dönem grupla beraber olmayan 

Pink Floyd’un kurucularından Syd Barrett’in ve Roger 

Waters’ın yaşamlarından kesitler gibidir. Pink Floyd’un 

bu albümde, Pink adında sanal bir karakter üzerinden, 

giderek yalnızlaşan, yabancılaşan insanın, korkularıyla 

kendi çevresine ördüğü soyut duvarı anlatır. Albümde 

kapitalist topluma yönelik ciddi bir eleştiri vardır. Bu 

kadar keskin yapılmış toplumsal bir eleştiri, Pink Floyd’da 

da, Rock tarihinde de ilk kez görülüyordu. Şarkını klibini 

neredeyse bilmeyen yoktur. Gelmiş geçmiş en fazla 

izlenen rock kliplerinden biri olduğu su götürmez bir 

şekilde gerçektir. 

“Pink” adındaki kahramanın doğumundan itibaren 

anlatılan yaşamından kesitler vererek savaş, babaya 

duyulan hasret, eğitim sistemi, aldatma gibi 

konuların işlendiği albüm, 1982 yılında Alan Parker 

yönetmenliğinde 85 dakikalık bir filme çekildi. “The 

Wall” filmi Cannes film festivaline yarışma dışı katılarak 

dünya çapında ilgi topladı. Albümde ve filmde birçok 

simge yer almaktadır. Çekiçler tuğlalar, gözleri ağızları 

olmayan yüzler, solucanlar, çiçeklerin savaşı, akrep, 

anne, öğretmen, yargıç, savcı ve domuz…  Albümün anti 

kahramanını filmde Bob Geldof canlandırdı.

Sonunda bir duvarın yıkılışında, Berlin Duvarının 

yıkılışında Pink Floyd yine vardı. 21 Temmuz 1990 

tarihinde Berlin Duvarı’nın yıkılışı sebebiyle düzenlenen 

konserde “duvar”  bir kez daha ve çok daha büyük 

ölçülerde Berlin’de Roger Waters ve pek çok sanatçının 

katılımıyla yeniden sergilendi. Gösterinin çeşitli 

bölümlerinde duvardaki her bir tuğlaya fotoğraflar 

yansıtıldı. Bu fotoğraflar turne başlamadan önce Roger 

Waters’ın sitesine savaşlar ve çatışmalar sırasında 

yakınlarını kaybedenler tarafından gönderilen gerçek 

kişilerdir. Türkiye’den de Atatürk, Uğur Mumcu, Adnan 

Menderes ve Hırant Dink yer almaktaydı.

Bu yazı Pink Floyd’u anlatmak üzere başladı. Fakat yazma 

yolculuğunda çok biçim değiştirdi. Yazma sürecinde 

zaten fark etmiştim; yakın bir arkadaşımın uyarısı ile de 

anladım ki Pink Floyd tek bir yazının konusu olamaz. O 

yüzden bu efsane grubun ülkemin insanlarına yaptığı 

güzellik için teşekkür ettiğimi iletip huzurlarında saygıyla 

eğildiğimi belirtmek istiyorum. Bu yazı burada bitmez, 

devamı var deyip…

Son bir not ekleyelim; Bu, Roger Waters’ın ülkemize ilk 

şarkı verişi değil. Hit parçaları olan “Wish You Were Here”i 

de, 1987 yılında TRT’de 17 yıl boyunca yayınlanan Rock 

Market programının sunuculuğunu yapan, o tarihte tıp 

fakültesi öğrencisi olan Dr. Şener Yıldız’a vermişti.

Müziksiz kalmayın 
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SoNRADAN goURMET 

DR. BÜLENT KAVUŞTURAN drbulentkavusturan@gmail.com

www.hekimcebakis.org

En son Mudanya’ya balık ve kalamar yemek için 
gittiğimde kalamarın yanında tarator değil de, yoğurtlu 
bir meze koyup getirdiklerini gördüm. Halbuki kalamar 
ve midye yanında tarator verilir ve bu sorgulanmaması 
gereken temel bir gerekliliktir.  Hemen annemin, 
yaprakları sararmış ve dökülmeye başlamış, fakat özenle 
baş köşede yerini koruyan yemek kitaplarını karıştırdım. 
Sofralarımızın vaz geçilmezi mezelerden birkaç örneği 
paylaşmak ve hatırlatmak istedim. Bunlar Türk - Osmanlı 
mutfağının vaz geçilmezleridir. Bazı köklü lokantalarda 
öyle özgün ve güzel mezeler vardır ki ucundan yemeğe 
başladığınızda ana yemeği yiyecek yer bile kalmaz.
Tarator ile başlamak farz oldu;

TARATOR

Malzemeler:
1 su bardağı ceviz içi
1 kahve fincanı tahin
2 diş sarımsak
2 limon suyu
Yarım demet maydanoz yaprağı
Tuz

Yapılışı:
1- Tuzla dövülmüş sarımsak, dövülmüş ceviz, tahin, 
kırmızı biber bir kaseye konur.
2- Limon suyu ilave edilip karıştırılır
3- Çok ince kıyılmış maydanoz yaprakları katılır
4- Salata tabağına alınıp turşu zeytin ve limon dilimleri 
ile süslenir.

Tarator midye ve kalamara çok yakışır; hatta 
vazgeçilmezidir. Ancak “baston sandviç” dilimlerine 
sürülüp ikram edilebileceği gibi tek başına dip sos olarak 
ta kullanılabilir. Artık dondurulmuş ve hazır gıda sektörü 
çok geliştiği için her zaman midye ve kalamar satın alıp 
evde yapmak mümkün. Ancak lütfen onları taratorla 
buluşturmadan öksüz ve boynu bükük bırakmayın.
Bu mevsim pazarlarda bolca bulabileceğiniz nohut ve 
bakla ile hazırlanan diğer güzel  mezelerimiz de fava ve 
humustur.

TARATORSUZ KALAMAR VE 
MİDYE OLUR MU?
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TARATORSUZ KALAMAR VE 
MİDYE OLUR MU?

FAVA

Malzemeler:
2 Bardak kuru bakla
3/4 bardak zeytinyağı
2 Soğan
1 çay kaşığı şeker
1 limon
1 avuç maydanoz yaprağı
8-10 zeytin
Tuz

Yapılışı:
1- Bakla yıkanıp ayıklanır. Akşamdan ıslatılır.
2- İnce doğranmış soğan, Zeytinyağında hafif kavrulur
3- Süzülmüş bakla, şeker, tuz ve 3-4 bardak su konulup 
pişirilir.
4- Kaşık yardımı ile tel süzgeçten geçirilir. Çukur bir tabağa 
alınır.

5- Üzerine zeytin yağı  gezdirilir. Limon dilimleri, zeytin ve 
maydanoz yaprakları ile süslenir. 
Nohut ile hazırlanan ve yine pek çok ülke mutfağında da 
kendine yer bulmuş olan diğer bir meze de humustur.

HUMUS:
Malzemeler:
1,5 Bardak Nohut
Yarım Bardak Tahin
Yarım Bardak Zeytinyağı
3 çay kaşığı kırmızı biber
4-5 diş sarımsak
3 limon
1 Çay kaşığı kimyon
Üzerine koymak için zeytin, turşu, maydanoz ve tuz

Yapılışı: 
1- Nohut ayıklanıp akşamdan ıslatılır.
2- İyice haşlanıp kabukları alınır.
3- Ceviz havanda dövülür.
4- Porselen bir kase ye alınıp, Tahin, dövülmüş sarımsak, 
kırmızı biber ve tuz konur.
5- Azar azar zeytinyağı ve limon suyu ilave edilir.
6- Tabağa yerleştirilip limon dilimleri, zeytin, maydanoz 
yaprakları ve turşu ile süslenir.

Eğer bir lokantaya gittiğinizde benim gibi önce meze 
çeşitlerine bakıyor ve onlarla yemeğe başlıyorsanız balık 
veya etle yapılan ana yemeğe yer kalmayabilir. Uyarmadı 
demeyin.
Sağlık ve Afiyet ile
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HAKİKAT SONRASI ÇAĞ 

Oxford sözlüğü 2016 yılında ‘’hakikat sonrası’’nı (post-truth) 
yılın sözcüğü seçti. Aslında post-truth sözcüğünü 2004 
yılında ilk kez Amerikalı araştırmacı yazar Ralph Keyes 
kullanmış ve bu ismi taşıyan bir de kitap yazmıştır. Ralph 
Keyes Hakikat Sonrası Çağ kitabında günümüz dünyasında 
hem bireylerde ve hem de toplumda özellikle de siyasette 
yaygınlaşan ve giderek yadırganmayıp neredeyse onaylanır 
olan yalan olgusunun psikolojik, toplumsal ve politik 
nedenlerini incelemiş. 

Ralph Keyes,  insanlık tarihi boyunca yalanın varolduğunu 
ancak insanların giderek bunu doğal bir olgu gibi kabul 
ettiği günümüz dünyasında artık ayıplanır olmaktan çıktığını 
düşünüyor. Bu savını destekleyecek pek çok örnek mevcut. 

Neredeyse bir pandemiye dönüşmüş bu etik sorunu ne 
motive ediyor, neden şimdilerde yalan söyleme gereksinimi 
bu denli çoğaldı, neden insanlar geçmişlerini süsleyerek 
değiştirmek isterler, neden neredeyse akıldışı yalanlar üretip 
yayarlar ve daha da önemlisi neden çoğunluk bu üretilmiş 
sanal bilgiyi sorgulamadan kabul eder? 

günümüz Dünyasında Yalan ve Aldatma



Hakikat sonrası aslında postmodern dünyanın 

sonucudur. Aydınlanma çağının rasyonalizmine 

tepki olarak akıl ve bilginin yerini duygu ve öznel 

duyumsamalar almıştır. Gerçeklikle bağlar zayıflamıştır. 

Nesnellik artık demode olmuştur: ‘’Özgünlük 

dürüstlükten daha önemlidir. Bu tutum, gerçeğin 

toplumsal bir inşaya dönüştüğü postmodern 

düşünceye kolayca sızdı;  buna daha sonra yararlı 

mitlerin kısır gerçeklerden daha anlamlı olduğuna 

dair New Age düsturu da eklendi. Bu entellektüel 

ortamda gerçeği gizleme neredeyse övülüyordu. 

Bir postmoderniste göre geçeği söylemeyi fazla 

ciddiye almak psikolojik bir bozukluğun, bir tür dilsel 

anoreksinin işaretidir.’’ 

Çoğunluğun inandığı  bir şeyin ya da sanal kaynaklardan 

(internet tanrısından mesela) yayılan bilginin gerçek 

olduğunu kabul etmek, sorgulamamak çağın hastalığı. 

Post-truth kavramını savunanlar buna en iyi örneğin 

BREXİT oylaması olduğunu söylüyor: İngilizler, Avrupa 

Birliğinden çıkarlarsa haftada 435 milyon doların 

kendilerine kalacağı yalanına inanmışlardı.

Bu hakikat sonrası duruma neden geldik? Ekonomistler 

kapitalizmin bu son krizinde gelir dağılımındaki makasın 

çok açıldığını, neoliberal politikaların bu eşitsizliği 

pekiştirdiğini söylüyor. Artık yoksulluk ve belirsizliğin 

hayaleti tüm dünyayı dolaşıyor.  Bu iklimde yeni bir 

paradoks yeşeriyor: Enformasyonun teknik olanaklarla 

hızla geliştiği günümüz dünyasında post-truth parlıyor. 

Sosyal ağlar yalan ve uydurma haberlerin en önemli 

taşıyıcısına dönüşüyor. Bu da İtalyan sosyalist düşünür 
Gramsci’nin ‘’ilkel sağduyu’’ olarak tanımladığı dogmatik 
ve tutucu unsurları güçlendiren bir durum. Sonuç akıl ve 
bilginin aşağılanıp cehaletin kutsandığı topluma gidiş.

Ralph Keyes, süslenmiş ve gustomuza uygun hale 
getirilmiş ‘’gerçeğe’’  gerçeğin kendisinden daha 
çok inanma eğiliminde olduğumuzu savlıyor: 
‘’Hakikat sonrasının öğretisine göre yaratıcı veri 
manipülasyonu bizi tek bir doğrunun ötesine, 
anlatısal gerçeğin dünyasına taşır. Süslenmiş bilgiler 
ruhen doğru, böylece gerçeğin kendisinden daha 
doğru olabilir. Bu entellektüel bakış açısından aynı 
anda iki karşıt fikri benimseme modasıdır. Hantal 
doğruluğun lirik uydurmacalara göre daha düşük 
bir gerçeklik düzeyi olarak kabul edildiği bir tür çifte 
ahlak anlayışına yolaçar.’’

Hakikat Sonrası Çağ kitabı Keyes’in dürüstlüğün 
çöküşünü irdelediği dürüstlüğün ötesinde bölümü 
ile başlıyor. Yalanın tarihçesiyle devam ediyor ve 
yalan söyme dürtüsünün psikolopatolojisini tartışıyor.  
Politikacılardan gazetecilere, rol modellerinden 
terapistlere uzanan bir yelpazede yalanı kolaylaştıran 
toplumsal unsurların rolünü irdeliyor. Yalancıların 
şahı narsisistik kişilerin doymak bilmez dikkat çekme 
arzusunun onları gündemde tutmaya devam edeceğini 
düşündükleri için doğru, yanlış dağarcıklarında ne varsa 
söylemelerine yolaçtığını belirtiyor. 

Keyes yalanın bunca yaygın ve kabul edilebilir olmasının 
sonuçlarını da tartışıyor. Yalana hoşgörü kuşkuculuğun 
yaygınlaşmasına yolaçmıştır. Aldatmanın kendisi kadar 
kötü olan sürekli aldatıldığımız duygusudur. Gerçeğin 
etrafında dolanmanın bedeli toplumların akılcı ve 
bilimsel olandan uzaklaşmalarıdır. Sonrasında moral, 
ekonomik ve çevresel bir yıkım kaçınılmaz olur. 

Kitapta yer alan siyaset felsefecisi Hannah Arendt’ten 
iyimser olmamız gerektiğini düşündüren bir alıntıyla 
noktalayalım:  ‘’Yalanın ters etki yapacağı bir nokta 
herzaman gelir. Bu noktaya yalanların muhatabı 
olan kitle hayatta kalabilmek için hakikatle yalan 
arasındaki ayırt edici çizgiyi tamamen gözardı etmeye 
zorlandığında ulaşılır.’’ 
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