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De¤erli okurlar›m›z, lütfen dergimize yollamak istedi¤iniz her türlü 
yaz›, foto¤raf ve haber bilgisi için afla¤›daki adresi kullan›n›z.

hekimforumu@istabip.org.tr

erhaba 187. say› ile yine birlikteyiz. 

Bu say› gündem konular›m›z; Tam Gün Ya-

sas› sonras› Anayasa Mahkemesi ve Dan›fl-

tay kararlar›, Torba Yasa, mesai saatleri-

nindeki de¤ifliklikler ve elbetteki Türkiye gündeminin

ana konular›ndan ‘Bar›fl süreci ‘. Dosya konumuzsa ‘Dün-

den bugüne, bugünden yar›na hekim örgütlenmesi’. Ne-

den? Referandumlu, aç›l›ml› sözde kat›l›mc› ve demokrat

görünümlü hükümet uygulamalar› ne yaz›k ki sa¤l›k ça-

l›flanlar› cephesinde, söz hakk› verilmeyen, çal›flma ko-

flullar›n›n zorlaflt›r›ld›¤› ve  mesleki haklar›n›n gasp edil-

di¤i bir dönemle sonuçland›. Hak mücadelesinin tek yo-

lunun örgütlenme ve birlikte hareket etmekten geçti¤ini

bilerek bu say› dosya konumuzu hekim örgütlenmesine

ay›rd›k. Hekim örgütlenmesinde tarihsel süreçi, bugün ki

durumu ve olmas› gerekeni tart›flt›k.

Haberlerde ve birimlerimizden köflesinde Vak›f Gureba

Hastanesi’nin özel vak›f üniversitesine dönüfltürülmesini,

bu dönüfltürülme soncu halka, çal›flanlara özellikle de uz-

manl›k e¤itimi alan asistanlara yans›yacak olan gayrimefl-

ru hak ihlallerini anlatt›k. Suyun Ticarilefltirilmesine Ha-

y›r Platformu 15-17 Ekim tarihlerinde HES’leri, do¤al

dengenin bozulmas›n›n nelere mal olaca¤›n›, suyun tica-

rileflmesini her boyutuyla tart›flt›. Özel hekimlik alan›nda

yaflanan maafl gasplar› ve sözleflmesiz çal›flman›n sak›n-

calar›, hekimlerin maruz kald›¤› fliddet, Üniversite hasta-

nelerinin son durumu, Filistinli sa¤l›k çal›flanlar›na ‹stan-

bul Tabip Odas›’n›n deste¤i di¤er haber konular›m›z.

Komisyonlar›m›zda asistan hekimlerin sorunlar›n› dekla-

rasyonla gözler önüne sermeye çal›flt›k. Sinema köfle-

mizde ‹stanbul Uluslararas› 1001 Belgesel Film Festivali

tan›t›l›yor. Kitap tan›t›m›nda yine bir hekim arkadafl›m›-

z›n ‘Hayata dönüfl operasyonu’ tarihi sürecini konu edi-

nen yar› belgesel niteli¤indeki  roman› yer al›yor.

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n haklar›na, halk›n sa¤l›k hakk›na

sahip ç›kanlar›n birlik, beraberlik ve dayan›flma ruhuyla

kol kola yürüdü¤ü günler bizimle olsun. 188. say›m›zda

görüflmek üzere...
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ekim Forumu'nda yer alacak “bar›fl” konulu bir
metin için, bilimsel temelli, felsefi bir yaz› yerine,
akl›ma gelenlerden oluflan, do¤açlama bir yaz› yaz-
may› tercih ettim.

Do¤al olarak, kelime oyunlar›nda oldu¤u gibi, “bar›fl” deyin-
ce akla “savafl” geliyor. Buradan yola ç›karak belle¤imi yokla-
d›¤›mda lise ö¤renimi için ‹stanbul’a geldi¤im ilk günleri an›m-
sad›m. Ortaokulu, do¤du¤um yer olan Rize’nin Pazar ‹lçesi’nde
1966 Y›l›’nda bitirdim. O tarihte, ilçemizde lise yoktu. Lise bu-
lunan en yak›n yer Rize ‹l Merkeziydi. O y›llarda Rize ‹li ‹lçe-

mize, görece çok uzakt›. ‹lçemizle Rize aras›ndaki ulafl›m, I.
Dünya savafl›nda Rus iflgali s›ras›nda Ruslar taraf›ndan yap›lm›fl
olan afl›r› dönemeçli, ancak, a¤açlar aras›nda seyreden, deniz-
le aras›nda yeflil bir kara parças› b›rakan bir yol ile sa¤lanmak-
tayd›. Henüz, çocuklu¤umun o güzelim k›y› fleridini katleden,
iki yönlü sahil yolu yap›lmam›flt›. Rize’de yan›nda kalabilece¤im
bir akrabam›z da yoktu. Bu nedenle lisede okumak için ‹stan-
bul’a geldim ve Vefa Lisesi’nde ö¤renimime bafllad›m. ‹stan-
bul’a geldi¤im ilk günlerde gitti¤im bir film akl›ma geldi. Fil-
min ad› “Nefleli Günler” idi. Baflrolünde, Julie Andrews oynu-
yordu. Filmin konusu,  II. Dünya Savafl› öncesinde Avustur-
ya’da geçiyordu. Bir müzikaldi. Filmi büyük bir hayranl›kla iz-
lemifltim; ancak filmde, o zamana kadar izledi¤im filmlere uy-
mayan bir tuhafl›k vard›. Sinemadan ç›k›p eve döndü¤ümde
mahalle arkadafllar›m ile bulufltum ve filmi onlara balland›ra-
rak anlatt›m. ‹flte o anlat› s›ras›nda filmdeki tuhafl›¤› da söyle-
yiverdim: “Arkadafllar, film gerçekten çok güzeldi ama hiç kav-
ga yoktu.” Arkadafllar›m bu sözüme bir anlam veremediler. Bir
filmde mutlaka kavga m› olmal›yd›? Benim o zamana kadarki
film da¤arc›¤›mda, ilçemize gelen filmler vard›. Hemen akl›ma
gelenler, Turan Seyfio¤lu’nun oynad›¤›  “Kaç›n Türkler Geli-
yor”, Orhan Günfliray’›n oynad›¤› “Civanmert”, Eflref Kolçak’›n
oynad›¤› “Namus U¤runa” filmleriydi. O zaman bizim için en iyi
film, içinde en çok kavga sahnesi olan filmdi. Demek ki kavga
sahnesi olmayan ama çok güzel olan filmler de olabiliyordu;
bunu  “Nefleli Günler” filmini seyrettikten sonra idrak edebil-
mifltim. Ancak bu filmin baflka bir özelli¤i vard›. Film, II. Dün-
ya Savafl› arifesini anlatmaktayd› ve çok say›da insan›n ölümü-
ne ve büyük ac›lara yol açacak olan, insanl›k tarihinin en büyük
kavgalar›ndan birini konu edinmekteydi. On bin y›l önce yerle-
flik düzende yaflamaya bafllayan insan denilen canl›n›n, bir ara-
da yaflamak için kurdu¤u sistem, I. Dünya Savafl›’n›n üzerinden
henüz 21 y›l geçmiflken bir kez daha çökecekti. ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n ölüm bilançosu: 25 milyon asker, 47 milyon sivil ol-
mak üzere, toplam 72 milyon insan.

Lisede tarih dersini nedense hep savafllar ve sonras›nda ya-
p›lan antlaflmalar üzerinden okuduk. Sanki tarih sadece bun-
lardan olufluyordu; böyle flartland›r›l›yorduk. Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nun kurulufl ve yükselme dönemlerinde yap›lan savafl-
lar›n kazan›lmas› bizi gururland›r›yordu. Duraklama ve gerile-
me dönemlerini okurken üzüntüye kap›l›yorduk. O dönemleri
yaflayan insanlar›, çektikleri ac›lar› hiç düflünemiyorduk. Çün-
kü bize savafl normal bir olaym›fl gibi okutuluyor ve savafl› ka-
n›ks›yorduk. Oysa insani boyutu düflünülerek tarih okundu-
¤unda gerçek tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›k›yordu. Philip Man-
sel’in belgelere dayal›, roman tad›nda yazd›¤›, Konstantiniyye
(orijinal ad› Constantinople) kitab›n›n 1. Bölümünün bafllang›ç
cümlelerini buraya yazmak istiyorum: “Sultan, 29 May›s 1453
günü ö¤leden sonra, ne zamand›r arzu edilen flehre girdi. Be-
yaz bir at›n üzerinde, her taraf› ölülerle kapl› bir caddeden afla-

H

GÜNDEM
Prof. Dr. M. Taner Gören

‹stanbul Tabip Odas› Baflkan›

Bar›fl
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¤› do¤ru yürüdü. Konstantiniyye, muzaffer Osmanl› ordusu ta-
raf›ndan talan ediliyordu. Venedikli bir gözlemciye göre, so-
kaklarda ani bir f›rt›na sonras› ça¤layan ya¤mur sular› gibi kan
ak›yor ve cesetler, bir kanal boyunca, karpuz gibi bata ç›ka de-
nize sürükleniyordu.”

‹lk okulda, “Türküm, do¤ruyum çal›flkan›m…” dizeleriyle
bafllayan fliirsel söylemle hafta bafl›nda derslere bafllay›p, “Türk
olman›n gururu” ile yaflam› ö¤renmeye çal›fl›rken, d›flar›da sür-
mekte olan yaflam›n içinde baz› durumlar ister istemez kafama
tak›l›yordu. Ben Türk idim ama bir yandan da bana Laz diyor-
lard›. Kendimi anlad›¤›m yafllarda evde annemle Lazca konuflu-
yordum; yani,  anadilim Lazcayd›. Büyüklerim, mahalledekiler
de günlük yaflamda hep Lazca konufluyorlard›. Ac›kt›¤›mda An-
nem’e, “yemek istiyorum” yerine “ma cari bgorum” diyordum.
Annem bana, “buraya gel” yerine “hak ela” diyordu. Do¤du-
¤um ‹lçenin eski ad› Atina idi. Babaannem, “Biz Mengrel’den
dönmeyiz” derdi. Mengrel, halen Gürcistan’da yaflayan bir Kaf-
kas halk›n›n ad›. Dikkatimi çeken baflka bir fley daha vard›.
Çarfl›dan eve bir eflya gönderilece¤i zaman bir hamal aran›r ve
ona tafl›t›l›rd›. Hamall›k yapan insanlar ‹spirli ya da Anzerli di-
ye ça¤r›l›rd› ve bu isimlerin hamal anlam›na gelen kelimeler ol-
du¤unu zannederdim. Bu insanlar, yapt›klar› iflten dolay› kü-
çük görülürler, ayr›mc›l›¤a maruz kal›rlard›. ‹spir’in Erzu-
rum’un bir ilçesi oldu¤unu;  Anzer’in, Rize’nin ‹kizdere ‹lçesine
ba¤l›, bal› ile ünlü bir yayla oldu¤unu; bu insanlar›n da o böl-
gelerden buralara çal›flmak için geldiklerini çok sonra ö¤ren-
dim. Teyzelerimden birinin lakab› Kürt idi. Neden onu Kürt di-
ye ça¤›rd›klar›n› y›llar sonra ö¤rendim. O teyzem, dedem Ar-
dahan’da görevli iken orada do¤mufl; Ardahan halk›n›n da bü-
yük bir ço¤unlu¤u Kürtlerden olufluyordu. Türkiye’de yafl›yor-
dum; hepimiz Türk oldu¤umuzu düflünüyorduk. Ancak yüzy›l-
larca önce benim do¤du¤um bu topraklarda Do¤u Roma ‹m-
paratorlu¤u hüküm sürmüfl; Rumlar ve yerli halk y›llarca bir-
likte yaflam›fllard›. Do¤du¤um ilçenin ad› sonradan Pazar ola-
rak de¤ifltirilse de, hala Atina olarak biliniyordu. Sahilden yu-
kar›lara, Çaml› Hemflin’e ç›k›ld›kça, Lazca bilmeyen, onun yeri-
ne Hemflince ad› verilen bir dil konuflan insanlar›n bulundu¤u
görülür. Bu insanlar Hemflinli olarak bilinir. Ermeni kökenli ol-
duklar›, konufltuklar› dilin de Ermenice’ye benzedi¤i  söylenir.

‹nsan dokusunun anlatmaya çal›flt›¤›m bu bölgeden kalk›p li-
se ö¤renimi için ‹stanbul’a geldim. Fatih’in  Çarflamba semtin-
de, Balat’a inen, kendine özgü cumbal› eski Rum evlerinin s›-
raland›¤› bir caddede, Kiremit Caddesi’nde, cumbal› bir Rum
evinde oturan akrabam›n yan›na yerlefltim. Yan taraftaki cum-
bal› evin penceresinden yafll› bir kad›n›n, daha yukar›daki yine
benzer bir evin penceresinden bakan orta yafll› bir kad›na, “Ha-
likliya! Ela, ela!” diye seslendi¤ini duydum. “Ela” kelimesi, ana-
dilim olan Lazcada “gel” demekti. Kad›n›n Rum oldu¤unu, ad›-
n›n Anasto oldu¤unu, Rumca konufltu¤unu, Rumcada da “ela”
kelimesinin “gel” demek oldu¤unu daha sonra ö¤rendim. Kar-
fl›m›zdaki evde de Mariya Abla diye hitap etti¤imiz yafll› bir

Rum kad›n oturuyordu. Bir Türkle evlenmifl ve kocas› daha
sonra ölmüfltü; yaln›z yafl›yordu. Zaman zaman evine gider
sohbet ederdim. Bana 6-7 Eylül olaylar›nda neler yafland›¤n›
anlatm›flt›. 

Liseye bafllad›¤›m ilk günlerde, s›n›fta Türkiye’nin çeflitli böl-
gelerinden gelmifl ö¤renciler bir aradayd›k. Ö¤retmen, hepimi-
zi tek tek kald›r›p kendimizi tan›tmam›z› istemiflti. Ben de Do-
¤u Karadeniz flivesi ile konufltu¤um Türkçemle kendimi tan›t›r-
ken, yan s›rada oturan bir ö¤rencinin alayc› görünen bak›fllar-
la beni izledi¤ini yan gözle fark ettim. Sonradan en iyi arkada-
fl›m olan o ö¤rencinin ad› Agoptu; Ermeniydi ve o da benim gi-
bi Anadolu’dan, Malatya’n›n Arapgir ‹lçesinden gelmiflti. Ço-
cuklu¤umda, kötü kalpli insanlar için, “Onda Ermeni damar›
var” denildi¤ini duyard›m. Ancak Agop’u, Annesi Viktor’u, Ab-
las› Lusemi’yi tan›d›kça, bu söylemin gerçekle hiçbir ilgisinin ol-
mad›¤›n› anlad›m. Farkl› kökenden insanlarla tan›flt›kça onlar-
dan üstün olup olmad›¤›m sorusu akl›m›n ucundan bile geçmi-
yordu; onlar› tan›mak bana sadece mutluluk veriyordu.  Bu ko-
nudaki düflüncelerim giderek netlefliyordu. Köken ne olursa ol-
sun, önemli olan fley insan olmakt›. Kökeni, inanc› ne olursa ol-
sun, insanlar›n bir arada bar›fl içinde yaflamas›; bu flekilde ya-
flan›lan bir toplumsal düzenin kurulabilmesi önemliydi. 

Sonra t›p fakültesine bafllad›m. Altm›fll› y›llar›n sonu, yet-
miflli y›llar. Gençlerin düflman kamplara bölünmesi, ö¤renci ve
iflçi hareketleri, 1 May›s Katliam›, 12 Mart ve nihayet 12 Eylül
1980. Sonras›nda, bir yandan laik-antilaik, alevi-sünni ayr›m-
c›l›¤›, di¤er yandan Türk-Kürt ayr›mc›l›¤›, Kürtlerin asimile
edilme süreci. Bilanço, elli bini aflk›n genç insan›n ölümü; ya-
k›nlar›n› kaybeden insanlar›n dayan›lmaz yürek ac›lar›. Türki-
ye’de bu süreç devam ederken bir baflka utanç verici olay,
1992-1995 y›llar› aras›nda, uygarl›¤›n befli¤i Avrupa’n›n göbe-
¤inde, uygar Avrupa Devletleri’nin gözü önünde yaflanan Bos-
na savafl›yd›. Bu savafl s›ras›nda, tarihin gördü¤ü en büyük kat-
liamlardan biri yafland›: Srebrenica katliam›. Bu katliamda en
az 8300 Boflnak, çocuk-kad›n demeden öldürüldü. Öte yan-
dan, Ortado¤u’ya bakt›¤›m›zda Gazze’de ‹srail Devleti’nin ku-
flatmas› alt›nda, bir aç›k hava hapishanesinde yaflayan yüz bin-
lerce insan›n dram›n›; Amerika’n›n Irak’› iflgal etmesi ile yafla-
nan insanl›k d›fl› süreci görüyoruz.

Bütün bunlar› yapan insan, bunu ne u¤runa yap›yor? Bütün
bunlar›n nedeni, egemen s›n›flar›n doymak bilmez açgözlülük-
leri mi? Silah tüccarlar›n›n inan›lmaz para kazanma h›rslar›
m›? Sonuçta insanlar da di¤er canl›lar gibi, beslenme, bar›nma,
üreme ve e¤lenme dürtüleri ile hareket ediyorlar ve on bin y›l-
dan beri bir arada yafl›yorlar. On bin y›ll›k bu sürece bakt›¤›-
m›zda insanl›k, bar›fl içinde bir arada yaflamak için en uygun
düzeni kurma hususunda s›n›fta kalm›flt›r. Ancak, bu durumu
düzeltecek olan da yine insand›r. Bar›fl her an gündemimizde
olmas› gereken, asla vazgeçemeyece¤imiz bir  kavramd›r. Bu-
nun için, e¤itimli-e¤itimsiz, sa¤duyulu herkese oldu¤u gibi biz
hekimlere de önemli görevler düflmektedir. 



ilindi¤i üzere, geçti¤imiz Temmuz ay› içerisinde
Anayasa Mahkemesi 5947 Say›l› “Tam Gün Yasa-
s›”n›n bir k›s›m maddelerini iptal etmifl ancak Sa¤-
l›k Bakanl›¤› bu iptal karar›n›n Bakanl›k kurumla-

r›nda çal›flan hekimler için geçerli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Türk
Tabipleri Birli¤i’nin baflvurusu üzerine Dan›fltay 5. Dairesi, Ba-

kanl›¤›n bu iflleminin  yürütmesini durdurmufltur. Bu kararlar-
dan sonra kamu kurumlar›nda çal›flan hekimlerin muayeneha-
nelerini kapatmaya veya ikinci görevinden ayr›lmaya zorlana-
mayaca¤› çok aç›k olarak ortaya ç›kt›¤› için de, Sa¤l›k Bakanl›-
¤› hukuk d›fl› olarak yay›nlad›¤›  yönetmelik ve genelgelerle
bask› kurmaya çal›flmaktad›r.

Haftal›k 40 saatlik
çal›flma hakk›m›z
gasp edilemez!

SA⁄LIK BAKANLI⁄I L‹TERATÜRE YEN‹ B‹R
KAVRAM KAZANDIRDI; “MÜNAVEBEL‹” D‹NLENME

GÜNDEM
Dr. Süheyla A¤koç

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi
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30.07.2010 Cuma günü, 2368 say›l› Kanun’un yürürlükten
kalkmas›yla, sa¤l›k çal›flanlar› için haftal›k k›rk, günlük sekiz
saat çal›flma hakk› do¤mufltur. Buna ra¤men Sa¤l›k Bakanl›¤›,
03.08.2010 tarihli Genelge ile yatakl› tedavi kurumlar›nda
saat 12 ila 14 aras›nda  ö¤le yeme¤i ve istirahat› için, kurum-
dan ayr›lmamak flart›yla “münavebeli olarak” ö¤le tatili uygu-
lamas› getirmifl; mesai bafllama ve bitifl saatlerinin Valilikçe be-
lirlenece¤ini duyurmufltur. Bu flekilde yasal olarak 40 saat olan
haftal›k çal›flma süresini yine fiilen 45 saat olarak uygulamak-
tad›r. Yine ayn› tarihlerde düzenlenen döner sermaye yönet-
meli¤i ile, mesai d›fl› çal›flma gibi bir kavram uygulamaya geçi-
rilmifltir. 

Bu süreçte, Tam Gün’e geçme dilekçesi vermeye zorlama,
hastane toplant›lar›nda muayenehanelerin kapat›lmas›n› “rica
etme”, göz korkutma amac›yla hastane girifllerine veya hasta-
ne bahçesine kameralar yerlefltirme, mesai bafl›nda ve bitimin-
de imza alma, “görüntülü yoklama” ad› alt›nda hekimlerin fo-
to¤raflar›n› çekme, arflivleme, Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne gönder-
me, mesaiye iliflkin “bask›n kontroller” yapma gibi hekimlik
mesle¤i ve meslek onuru yönünden kabulü mümkün olmayan
bir dizi bask›c› tutum sergilenmifltir. Mesai saatleri uygulama-
s›, hekimlere gözda¤› vermek, sindirmek için Sa¤l›k Bakanl›¤›
bürokratlar›n›n ifadesiyle hekimlere karfl› yürütülen  “savafl›n”
çok önemli bir halkas› olmufltur.

Yatakl› tedavi kurumlar›nda ameliyatlar yar›da b›rak›la-
bilir, do¤um eylemleri  ertelenebilir, acil servise baflvuran
hastalar bekletilebilir, yo¤un bak›m hastalar› kaderine terk
edilebilirmifl gibi, sanki hastanelerde “siesta” yapmak
mümkünmüfl gibi hekimlerin münavebeli olarak dinlenme-
sinden söz edilmifltir. Tek hekimin oldu¤u, yani “münave-
be’nin” uygulanamad›¤› veya birden fazla hekim bulundu¤u
yerlerde mesleki uygulamalardan kaynaklanan nedenlerle sa-
at 12 ila 14 aras›nda dinlenilemedi¤i durumda, hekimin hangi
hakka sahip oldu¤u, dinlenemedi¤i ö¤len aralar›n› birlefltirip
izin kullan›p kullanamayaca¤›, sa¤l›k hizmetinin kesintisizli¤i
düflünülünce, hekimlerin “münavebeli istirahat” hak-
k›n› kullanamadan 9 saat çal›flmas›n› önlemek
için hangi önlemlerin al›naca¤› Sa¤l›k Bakan-
l›¤› taraf›ndan aç›klanmam›flt›r. Türk Ta-
bipleri Birli¤i taraf›ndan bir bas›n aç›kla-
mas› yap›lm›fl, bütün bunlar dile getiril-
mifl ve konu yarg›ya tafl›nm›flt›r. 

Bütün bu geliflmeler olurken Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
07.09.2010 tarihinde çal›flma saati ve
düzenine iliflkin ikinci bir genelge ya-
y›nlam›flt›r. Yeni genelge için, önceki
genelgede mesai saatlerinin hastane
yöneticileri ve personel taraf›ndan
farkl› yorumland›¤› ve buna ba¤l›
olarak uygulama farkl›l›klar›n›n

olufltu¤u gerekçe gösterilmifltir. Yeni uygulama “Sa¤l›k ku-
rumlar›nda personelin ö¤le yeme¤i ve istirahat› için saat
12.00-13.00 aras› ö¤le tatili olarak ayr›lmas› esast›r. Ancak
hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesi gereken birimlerde
ö¤le tatili saatinde de yeterli say›da personel bulundurulur. Bu
süre içinde hizmet veren personele yemek ve dinlenme için ku-
rum idaresince uygun görülen zamanda bir saatlik ö¤le tatili
verilir” biçiminde ifade edilmifltir.  

Kamuda çal›fl›rken mesai bitiminde özel kliniklerde çal›flmak
için baflvuran hekimlerden part-time çal›flma belgesi istemek,
muayenehane denetimlerini ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ele-
manlar› yetersizmifl gibi Ankara’dan gönderdi¤i görevlilere
yapt›rmak, klinik fleflerini muayenehanelerini kapatmazlarsa
sürgüne gönderme ile tehdit etmek, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n açt›¤›
savaflta kulland›¤› di¤er silahlard›r. Anayasa Mahkemesi ve Da-
n›fltay kararlar›n›n aç›kland›¤› günlerde bas›n yay›n organlar›-
na koflan, verdi¤i demeçlerde hekimlere ve meslek örgütüne
pervas›zca sald›ran Sa¤l›k Bakan› R. Akda¤, bindi¤i dal› kes-
mektedir. Y›llard›r sa¤l›kta yapt›¤› dönüflümün  oylar›n›n art›-
fl›nda katk›s› oldu¤unu iddia eden AKP iktidar›, e¤er gerçekten
böyle ise bu durumu  baflta hekimler olmak üzere bütün sa¤-

l›k emekçilerine borçlu oldu¤unu unut-
mamal›d›r. 

Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul
Tabip Odas› hekimler ve sa¤l›k ça-
l›flanlar› ile birlikte gerek tüm hu-
kuki yollar, gerekse fiili tutum-
larla bu insafs›z sald›r›lara geçit
vermeyecektir. Bu ülkedeki sa¤-
l›k hizmetinin niteli¤ine sahip ç›-

kan, halk›n sa¤l›¤a eriflim hakk›n›
savunan, çal›flanlar›n özlük haklar›-
n›n gasp›na göz yummayan ve dire-

nen meslek örgütümüz  geçmiflte
oldu¤u gibi gelecekte de

bu tutumunu sür-
dürecektir.   

7
KASIM - ARALIK 2010

GÜNDEM

Dr. Süheyla A¤koç



ilindi¤i üzere 15 A¤ustos 2009 tarihinde Resmi Ga-
zete’de yay›nlanan “‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimle-
ri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri Hakk›ndaki
Yönetmelik” ile iflyeri hekimli¤i ve iflçi sa¤l›¤› alan›n-

da ciddi de¤ifliklikler gündeme gelmifltir. Düzenleme ile hekim-
lerinin e¤itimleri üniversiteler ile birlikte y›llarca ‹flyeri Hekimli-
¤i Sertifika E¤itimi yapan Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)’nden al›-
narak, özel kurulufllara verilmek istenmifltir. Ortak Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimi ad› alt›ndaki ticari flirketlerin iflyeri hekimli¤i
hizmetleri sunmas›n›n önü aç›lm›flt›r.  Yap›lmak istenen bir bafl-
ka uygulama, 2003 y›l›ndan sonra ‹flyeri Hekimli¤i Sertifikas›
alan iflyeri hekimlerinin sertifikalar›n›n geçersiz say›lmas› ve
tüm iflyeri hekimlerinin 16 A¤ustos 2010 tarihine kadar iflyeri
hekimli¤i sertifikas›n› yenilemesi zorunlulu¤u olmufltur. 

‹flçi sa¤l›¤› ve iflyeri hekimli¤i hizmetlerinin özellefltirilmesi,
iflyeri hekimlerinin mesleki ba¤›ms›zl›¤›, ekonomik ve özlük
haklar›n›n yok edilmesi anlam›na gelen bu yönetmeli¤e karfl›,
TTB’nin yürüttü¤ü mücadele sonucu yönetmeli¤in baz› madde-
leri Dan›fltay taraf›ndan iptal edilirken; baz› maddelerinin yürüt-
mesi, ilgili Bakanl›ktan savunma gelene kadar durdurulmufltur.

Bu hukuki süreç devam ederken, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekim-
li¤i hizmetlerini özellefltirmekte ›srarl› olan iktidar, Meclisin ta-
tile girmesine birkaç gün kala kamuoyunda Torba Yasa olarak
bilinen kanun maddelerini yürürlü¤e koymufltur. Adeta yang›n-
dan mal kaç›r›rcas›na yasalaflt›r›lan “6009 say›l› Gelir Vergisi
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‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fiYER‹
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Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
De¤ifliklik yap›lmas›na dair kanun”, 01 A¤ustos 2010 tarihinde;
27659 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Vergi kanunlar› ve birbirinden farkl› birçok kanunun içine konan
üç madde (48., 49. ve 50. madde) ile ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri He-
kimli¤i ile ilgili daha önce Dan›fltay taraf›ndan iptal edilen yönet-
melikteki maddeler, küçük de¤ifliklikler ile kanunlaflm›flt›r.  

Torba Yasa olarak bilinen yasan›n Meclis’ten geçmemesi ko-
nusunda ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan iflyeri hekimleri, sendi-
kalar ve di¤er meslek örgütleri ile ortak toplant›lar düzenlen-
mifltir. Yasan›n iflçi sa¤l›¤› alan›na yapaca¤› tahribatlar› içeren
bir metin haz›rlanm›fl; iflyeri hekimlerinin, ‹ktidar ve  Muhalefet
Partisi ‹stanbul Milletvekillerine bu yasan›n Meclis Genel Kuru-
lu’na gelmemesi veya Mecliste onaylanmamas› konusunda mail
göndermeleri sa¤lanm›flt›r.

TTB taraf›ndan Torba Yasa içinde yer alan ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Yeri Hekimli¤i ile ilgili maddelerin iptal edilmesine dair haz›rla-
nan dosya CHP’ye verilmifl; CHP taraf›ndan ilgili maddelerin ip-
tali istemiyle 28 Eylül 2010 günü Anayasa Mahkemesi’ne bafl-
vuru yap›lm›flt›r. 

Konu Anayasa Mahkemesi’nde görüflülmekte iken Çal›flma
Bakanl›¤›, bu kez  Torba Yasa’n›n uygulama yönetmeli¤i olan
“‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i Tasla¤›”n›
haz›rlam›flt›r. Çeflitli kesimlere gönderilen ve Bakanl›¤›n web
sayfas›nda da bulunan metin için görüfl istenmektedir. Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, y›llarca ç›kard›¤› yasa ve yönetme-
likler için TTB’den görüfl istemifl ancak bu görüflleri hiçbir za-
man metine yans›tmam›flt›r. Bununla birlikte TTB, 08 Ekim
2010 tarihinde yönetmelik tasla¤› ile ilgili görüfllerini Bakanl›¤a
sunmufl; ayr›ca hekim kamuoyu ile de paylaflm›flt›r. 

Ülkemizin yirmi sayg›n üniversitesi ile y›llardan beri ‹flyeri
Hekimli¤i Sertifika E¤itim Programlar›n› yürüten TTB ve Tabip
Odalar›n› devre d›fl› b›rakarak e¤itim hizmetlerinin özel kurulufl-
lar taraf›ndan verilmesinin kabul edilemez oldu¤u,

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i hizmetlerini, ortak sa¤l›k ve
güvenlik birimi ad› alt›ndaki ticari flirketlerden alman›n alan›n
tafleronlaflt›r›lmas› ve özellefltirilmesi oldu¤u,

‹flyeri Hekimleri’nin kazan›mlar› olan mesleki ba¤›ms›zl›k,
ekonomik ve özlük haklar›n›n yok edilmesinin kabul edilemez
oldu¤u görüflündeyiz. Olmas› gereken, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güven-
li¤i alan›nda meslek örgütlerinin, iflçi sendikalar›n›n ve di¤er ta-
raflar›n demokratik temsil edilmesi, iflçi sa¤l›¤› ve iflyeri hekim-
li¤i uygulamalar›n›n piyasa insaf›na terk edilmemesidir. 

48 MADDE; Bakanl›kça yetkilendirilmifl iflyeri hekimini,
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i hizmeti verecek ticari flirketleri-
ni, ‹flyeri Hekimi ve ‹flçi Güvenli¤i e¤itimlerini verecek ticari
flirketleri tarif etmektedir.

49 MADDE; ‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak
Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri’nin niteliklerini, çal›flma flart-

lar›n›, personel araç ve gereç durumunu tarif etmektedir.
50 MADDE; ‹flyeri Hekimli¤i ile ‹fl Güvenli¤i Uzman›

e¤itimi verecek ticari kurulufllar ile Ortak Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimi ad› alt›ndaki kurulufllara yetki verme ve
denetleme görevinin Çal›flma Bakanl›¤›’nda oldu¤una
dairdir.



5947 SAYILI ‘TAM GÜN’ KANUNU: ANAYASA
MAHKEMES‹ VE DANIfiTAY KARARLARI IfiI⁄INDA,
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ygulamada “part-time” Kanunu olarak isimlendiri-
len 2368 say›l› Sa¤l›k Personelinin Çal›flma ve Taz-
minat Esaslar›na Dair Kanun, kamu sa¤l›k persone-

line mesleklerini serbest olarak icra etme hakk› vermekteydi. 
Kanuna göre; kamu çal›flanlar› s›ralanan bir dizi tazminat-

tan yararlanmamak kofluluyla, mesleklerini serbest olarak icra
etme hakk› kazan›yor, yan› s›ra haftal›k mesai saatleri de 45
saat yerine 40 saat olarak düzenleniyordu. 

2368 say›l› Kanun’un tan›d›¤› part-time’a ayr›lma ve kamu

görevi d›fl›nda çal›flabilme olana¤›ndan yaln›zca iki kategoride
görev yapan hekimler faydalanamamaktayd›; il sa¤l›k müdür-
lü¤ü ve baflhekimlik görevini yürüten hekimler. 

Ancak k›saca “Tam Gün” olarak adland›r›lan 5947 say›l›
‘Üniversite ve Sa¤l›k Personelinin Tam Gün Çal›flmas›na ve Ba-
z› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun’’un 19/a
maddesi “part-time” Kanunu’nu yürürlükten kald›r›yordu.
19/a Anamuhalefet Partisi taraf›ndan, Anayasa Mahkemesi
önüne tafl›nan maddeler aras›nda yer almad›, dolay›s›yla iptale

U

Kamuda çal›flan hekimlerin
mesleklerini serbest
olarak icra etme hakk›

Dan›fltay da; 

kamu sa¤l›k çal›flan›

hekimlerin, 30.07.2010

tarihinden itibaren 

kamu kurum ve

kurulufllar›ndaki 

mesailerinin ard›ndan

mesleklerini özel sa¤l›k

kurulufllar›nda veya

serbest olarak icra 

edebilmelerinin önünde

yasal bir engel 

bulunmad›¤›na iflaret

etmifl oldu.
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de konu olmad› ve 30 Temmuz tarihinde yürürlü¤e girdi. Bir
baflka deyiflle uygulamada part-time yasas› olarak bilinen 2368
say›l› Kanun; 31.07.2010 tarihi itibariyle yürürlükten kalkm›fl
oldu. 

Böylece kamu sa¤l›k çal›flanlar›n›n, mesleklerini serbest ola-
rak icra etmelerini belirli koflullara ba¤layan (part-time’a ayr›l-
mak, bir dizi tazminattan yararlanmamak gibi), aksi halde ya-
saklayan Kanun; yürürlükten kalkm›fl oldu.   

Hekimlerin mesleklerini nerede icra edeceklerine iliflkin s›-
n›rlaman›n bir di¤er kayna¤›/as›l kayna¤› ise (getirdi¤i yasaklar
ile 2368 say›l› Kanunun yerini almas› planlan›yordu) Tam Gün
Kanunu’ydu. Ancak Kanun Anayasa Mahkemesi engeline tak›l-
d›. Mahkeme’nin 7. maddede yer alan “bentlerden yaln›zca
birindeki” ibaresini iptal etmesi sonras›nda hekimle-
rin, Kanunda belirtilen üç çal›flma biçiminden
yaln›zca birini seçme zorunlulu¤u da,
ortadan kalkm›fl oldu. 

Böylece kamuda
çal›flan hekimle-
rin mesai son-
ras› meslekleri-
ni serbest ola-
rak icra etmele-
rinin veya özel bir
sa¤l›k kuruluflunda
çal›flmalar›n›n önünde her-
hangi bir YASAL engel kal-
mam›fl oldu.  

Oysa Sa¤l›k Bakan› taraf›ndan,
Anayasa Mahkemesi karar›n›n üniver-
site ö¤retim üyeleri d›fl›ndaki he-
kimleri kapsamad›¤›, hekimler
kamu d›fl›nda çal›flmaya de-
vam ederse memuriyetten ç›-
karma dahil her türlü ifllemin
yap›laca¤› aç›klamalar› ard›
ard›na geldi. TTB taraf›n-
dan bu aç›klamalar da yar-
g›ya tafl›nd›. Dan›fltay 5.
Dairesi; kamu görevlisi
doktorlar›n ayn› zamanda
serbest olarak da çal›flmala-
r›n› yasaklayan bir yasa hük-
münün art›k bulunmamas›… karfl›s›nda dava konusu ifllemle
30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamuda çal›flan tüm
doktorlar›n muayenehane açmalar› ve özel sa¤l›k kurulufllar›n-
da çal›flmalar›n›n mümkün olmad›¤›n›n ilan edilmesinde, 5947
say›l› Yasa hükümlerine, Anayasa Mahkemesi karar›na ve hu-
kuka uyarl›k bulunmamaktad›r” gerekçesiyle yürütmenin dur-
durulmas›na karar verdi. 

Böylece Anayasa Mahkemesi’nin ard›ndan Dan›fltay da; ka-

mu sa¤l›k çal›flan› hekimlerin,
30.07.2010 tarihinden itibaren kamu
kurum ve kurulufllar›ndaki mesailerinin
ard›ndan mesleklerini özel sa¤l›k kuru-

lufllar›nda veya serbest olarak icra edebil-
melerinin önünde yasal bir engel bulunma-

d›¤›na iflaret etmifl oldu.
Elde edilen bu hukuki neticeler, Sa¤l›k Ba-

kanl›¤›’n› “ikna etmedi” maalesef. Önce he-
kimler muayenehanelerinin bulunup-bu-
lunmad›¤›na iliflkin dilekçe vermeye zor-
land›, hemen ard›ndan yap›lan 3 A¤ustos
tarihli Yönetmelik de¤ifliklikleri ile mu-

ayenehane açmak neredeyse imkans›z ha-
le getirildi. Yetmedi, yetkililer taraf›n-
dan “muayenehane denetimleri” ad›
alt›nda korkutma ve tacizler baflla-
d›. Efl zamanl› olarak, kamuda ça-
l›fl›p yan› s›ra muayenehanesi olan
hekimlere kimi zaman 3 ayl›k, ki-

mi zaman süre kayd› olmaks›z›n il
içi geçici görevlendirmeler ç›kar›ld›.

Son halka olarak da, kamuda çal›flanlar-
dan part-time belgesi istenmeye ve yan› s›-

ra özel sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flma istekleri
(belgeleri) gerekçesiz olarak geri çevrilmeye bafl-

land›. 
Oysa bir hukuk devletinde, idarecilerin yarg› ka-

rarlar›n› uygulamas› için “ikna” olmalar›na ihtiyaç du-
yulmaz. Çünkü yarg› kararlar›na, idare de/yönetenler de uy-
mak zorundad›r. Kald› ki yarg› karar›n› do¤rudan uygulama-
makla; karar› görünüflte uygulay›p, asl›nda etraf›ndan dolan-
mak/ içini bofllatmak/ ifllevsiz k›lmak aras›nda, sonuçlar› itiba-
r›yla pek fark olmad›¤› da ortada.    

Bunca olana bitene ra¤men meslek örgütünün ve hekimle-
rin ›srar›, kararl›l›¤› ve mücadelesi sürdü¤üne göre; hukuk bü-
rosu da yorulmadan hukuki ifllem yapmaya, dava açmaya, mü-
racaatta bulunmaya devam edecek. 

Anayasa Mahkemesi’nin ard›ndan Dan›fltay da;
kamu sa¤l›k çal›flan› hekimlerin, 30.07.2010 ta-
rihinden itibaren kamu kurum ve kurulufllar›n-
daki mesailerinin ard›ndan mesleklerini özel
sa¤l›k kurulufllar›nda veya serbest olarak icra
edebilmelerinin önünde yasal bir engel bulun-
mad›¤›na iflaret etti.



eni dünyan›n adaletsizli¤ine uyum sa¤lamaya ça-
l›flan Avrupal› Hekimler, politikac›lar›n›n uygulama-
ya koydu¤u vahfli kapitalizm kurallar›na karfl› birlik-
te mücadeleye devam etme koflullar›n› güçlendiri-

yorlar. 
Avrupa k›tas›nda bütün hekimlerin gelece¤inin birbirine

ba¤l› oldu¤u gerçe¤i, Dünya Bankas›’n›n kabul edilemez öneri-
lerine karfl› ortak bir örgütlenmede mücadele ile somutlafl-
makta. Bu amaç do¤rultusunda Avrupa’daki Hekim Sendikala-
r› Konfederasyonu (FEMS), AB Parlementosu’nun ald›¤› ka-
rarlar karfl›s›nda alternatif mücadele sürdürmekte. 

Alt› ayda bir yap›lan Genel Kurullar›n›n sonuncusu bu yap›-
lanmada yerini alan ‹stanbul Tabip Odas› ev sahipli¤inde ger-
çeklefltirildi. 

Toplant›da ‹TO ve TTB ad›na konuflan Türk Tabipleri Birli-
¤i ‹kinci Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan ülkemizdek uygula-
nan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n sorunlar›n› dile getirdi.
Aktan konuflmas›nda özellikle, Dünya Bankas›’n›n dönüflüm
program›n›n ülkemizdeki iflas› aç›klam›fl beraberinde oluflan
sorunun çözümsüzlü¤e sürükledi¤ini ifade etti. Ayr›ca FEMS
Oda Delegesi Doç. Dr. Arda Sayg›l›, Tam Gün Yasas›n› ve son
gelinen durumda hukuksal alandaki mücadeleyi ve odan›n gel-
di¤i noktay› Avrupal› sendika temsilcelerine aç›klad›. 

Toplant›n›n ana tart›flma eksenini Avrupa’da hekimlerin da-
ha serbest, güvenli çal›flma ortam› ve hasta güvenli¤i olufltur-
du. Avrupa’da hekim ücretlerinin belirlenmesi, tükenmifllik
sendromu, t›p diplomalar›n›n eflde¤erli¤i, t›p ö¤rencilerinin sa-
y›s›n›n belirlenmesi ve t›p e¤itim kalitesi di¤er konuflulan di¤er
anabafll›klard›. Toplant›da ayr›ca, sa¤l›k sistemindeki ödemeler
dengesi ve sa¤l›k hizmetlerinde giderek artan özellefltirme ve
tekelleflme konular› tart›fl›ld›. 

Toplant› pratik olarak da özellikle hekim ücretleri,çal›flma
süresi ve diplomalar›n eflderlili¤i konusunda AB Sa¤l›k Komis-
yonlar›nda oluflturulan kararlar›n oluflma sürecine do¤rudan
müdehale ve al›nan baz› kararlar›n hekimlerin lehine dönüfltü-

rülmesi konusunda bu komisyonlarda katk› sa¤lad›.
May›s ay›nda Barselona’da ‹spanyol Hekim Sendikalar› Kon-

federasyonu’nun ev sahipli¤inde  yap›lacak FEMS toplant›s›n-
daki gündemlerden birisi FEMS’e aday ülke statüsünde bulu-
nan ‹stanbul Tabip Odas›’n›n as›l üyeli¤inin onaylanmas› olufl-
turmakta. Bu odam›z›n ve ülkemiz hekimlerinin seslerinin da-
ha da gür duyulmas›n›n yolunu açacakt›r.Görülen odur ki, oda-
lar ve dernekler ancak sendikalarla bir bütün halinde, hekim-
lerin mesleki haklar›n›n elde edilmesinde kal›c› bir çözüm için
Avrupa’da yola ç›km›fllar. Sa¤l›¤›n sorumlulu¤unu almak sen-
dikal bir “birlikle” ve tüm Avrupa’da ortak dayan›flma ve hare-
ketle mümkün olaca¤› aç›kt›r. 

Son söz yerine
“Bugün “demokratik” totalitarizmimiz daha da sa¤lam bir

biçimde yerlefliklik kazanm›fl durumda.Bu kölece düflünme
tarz›na karfl›, u¤runa dünyan›n egemen halini ve mutlak ada-
letsizli¤ini  kabul etmeye mecbur edildi¤imiz bu sefil ahlakç›l›-
¤a karfl›, özgür düflünebilen herkesin ayaklanmas› bugün her-
zamankinden çok gereklidir.”Alain Badiou
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AVRUPA ÜCRETL‹ HEK‹MLER FEDERASYONU 
GENEL KURUL TOPLANTISI ‹STANBUL’DA YAPILDI

Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. M. Taner Gören ve Doç. Dr.
Arda Sayg›l› Prof. Dr. Claude Wetzel’e teflekkür plaketi verdi.

»

Y
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Filistin ‹çin ‹srail'e Karfl› Boykot Giriflimi, 17–18 Ekim tarih-
lerinde ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul
Difl Hekimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› ve Filis-
tinli Sa¤l›k Çal›flmalar› Komiteleri ile birlikte Filistin'le Beyaz
Dayan›flma Konferans› düzenledi. 

‹lk gün halka aç›k olarak ‹stanbul Tabip Odas› Kad›köy Bü-
rosunda gerçeklefltirilen etkinli¤in ikinci günü sadece sa¤l›k
emekçilerine aç›k olarak ‹stanbul Eczac› Odas› Galatasaray Kül-
tür, Sanat ve E¤itim Merkezi’nde yap›ld›. Konferans›n aç›l›fl ko-
nuflmas› ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören
taraf›ndan yap›ld›. Gören yapt›¤› konuflmada, Filistin’de yafla-
nan dram› bildiklerini ve bu konuda ülkemiz sa¤l›k emekçileri-
nin üzerine düflen ne ise yapmaktan çekinmeyeceklerini dile ge-
tirdi. Konuflmac› olarak, ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri
Dr. Ali Çerkezo¤lu, Filistin Sa¤l›k Çal›flmalar› Komitesi Üyesi
Dr. Ra'ed Hamadeh kat›ld›. Ve yine konuflmac›lar aras›nda ol-
mas› beklenen Filistinli hekim Dr. Yousuf S. Y. Mousa ise M›-
s›r’›n ç›k›fl›na izin vermemesi nedeniyle toplant›ya kat›lamad›. 

Konferansta, Filistin’de sa¤l›k hizmeti vermeye çal›flan he-
kimlerin yaflad›klar› s›k›nt›lara iliflkin k›sa bir video izlendi. ‹zle-
tilen sars›c› görüntülerin ard›ndan Sa¤l›k Çal›flmalar› Komiteleri
(SÇK) üyesi Dr. Ra’edHamadeh, komitenin 1985 y›l›nda hangi
amaçla kuruldu¤unu ve çal›flmalar›na iliflkin bilgi verdi. 

Hamadeh, Sa¤l›k Çal›flmalar› Komiteleri, Filistin’de ki sa¤l›k

ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için bir grup gönüllü ile kuruldu¤unu
ve kuruldu¤u günden bu yana koruyucu ve tedavi edici sa¤l›k
çal›flmalar›n› yürüttü¤ünü belirtti. Hamadeh ayr›ca, bu komite-
lerin içinde bulunan sa¤l›k emekçilerinin yo¤un fedakârl›klar› ve
uluslararas› yard›mlarla ayakta durdu¤unu ifade etti. 

Sonras›nda konferansa kat›lamayan Dr. Yousuf S.Y. Mousa
ile telekonferans yöntemiyle iletiflim kuruldu. Kat›lamamaktan
dolay› son derece üzgün oldu¤unu ifade eden Mousa, Filistin’de
sadece topraklar›n de¤il tüm insani ihtiyaçlar›n iflgal alt›nda ol-
du¤una dikkat çekti. ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Dr.
Ali Çerkezo¤lu ise, boykotun önemli oldu¤u ve bu konudaki ka-
rarl›l›¤›n sürmesi gerekti¤ini ifade etti.

SA⁄LIK EMEKÇ‹LER‹ KONUfiTU:
‹fiGAL ALTINDA SA⁄LIK

15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 27–31 Ekim 2010 ta-
rihleri aras›nda Antalya’da yap›ld›. 

Kongre, “Güvenceli Çal›flma Mesleki Ba¤›ms›zl›k” ana te-
mas›yla 44 ilden 400 hekimin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Kongreye, geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da Sa¤-
l›k Bakan› ve Bakanl›k yetkilileri kat›lmad›. ‹llerde bilimsel
çal›flma yapmak isteyen meslektafllar›m›z›n verileri kullan-
malar› konusunda sa¤l›k müdürlükleri olumsuz tutumlar
sergiledi. Bu zorluklara ra¤men 17 serbest bildiri, 22 mes-
leki oturum ve 3 kurs gerçeklefltirildi. 

Kongre, Salg›n Hastal›klar›n Yönetimi, ‹flyeri Hekimli¤i

hizmetlerinin ve e¤itiminin tafleron eliyle verilmesine iliflkin
düzenlemeler, Ba¤›fl›klama yani Ulusal Afl› Program› ve afl›
üretimi, Çevre ve toplum sa¤l›¤› ve Birinci Basamak sa¤l›k
hizmetleri ve Aile Hekimli¤i bafll›klar›ndan oluflan befl ana
temada gerçeklefltirildi. 

Aile Hekimli¤i Uygulamas› ile birlikte Birinci Basamak
sa¤l›k hizmetlerinin ciddi bir kaos ortam›na sürüklendi¤i,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Birinci Basamak sa¤l›k hizmetlerini ge-
lifltirmek ya da daha nitelikli bir hale dönüfltürmek yerine
bu alan› özellefltirmeye yönelik ad›mlar att›¤› dile getirildi.
Aile Hekimli¤i uygulamas› ile hekimlerin güvenceli çal›flma

hakk›n› kaybetti¤i, özlük haklar›n›n t›rpanlan-
d›¤› ve piyasa koflullar›na terk edildi¤i belirtildi.

15. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sonuç Bil-
dirgesi’nde eflit, ulafl›labilir ve ücretsiz bir sa¤-
l›k sisteminin tesis edilmesi ve bu çerçevede
baflta Birinci Basamak sa¤l›k hizmetleri olmak
üzere tüm sa¤l›k hizmetlerinin kamu güvence-
sinde sürdürülmesi gerekti¤i görüflü benimsen-
di. 

15. PRAT‹SYEN HEK‹ML‹K KONGRES‹



Bezm-i Alem Vak›f Gureba E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nin
özel bir t›p fakültesi vakf›na devri nedeniyle ma¤dur olan
sa¤l›k çal›flanlar› ve asistanlar›na iliflkin ‹stanbul Tabip Odas› ve
SES Aksaray fiubesi 25.10.2010 tarihinde ortak bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdiler.

Aç›klamaya, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner
Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezo¤lu, Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Lale T›rt›l, Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi
Üyesi Dr. Osman Öztürk, Dev Sa¤l›k ‹fl Genel Baflkan› Arzu

Çerkezo¤lu ve SES Aksaray fiube Baflkan› Songül Beydilli'nin
yan› s›ra CHP ‹stanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Y›ld›z kat›ld›. 

‹TO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu taraf›ndan okunan
bas›n aç›klamas›nda,  y›llard›r ‹stanbul halk›na bu hastanede
hizmet veren 245 asistan hekimin tüm hukuk kurallar› ihlal
edilerek baflka flehirlere flantaj ve tehdit yoluyla sürüldü¤ünü
belirtildi. 

Aç›klamada ayr›ca, 165 y›ll›k geçmifliyle fakire fukaraya
hizmet vermesi için kurulan hastane bugün mütevelli heyetinin

HABER

14
HEK‹M FORUMU



15
KASIM - ARALIK 2010

HABER

AKP Hükümeti’ne yak›nl›¤› ile bilinen ifl adamlar›nca oluflmufl
özel bir t›p fakültesine hangi toplumsal gerekçeyle, kimlere ve
ne karfl›l›¤› devredildi¤i soruldu. Ard›ndan ‹stanbul Tabip
Odas›’n›n hukuk dan›flmanlar›ndan Av. Meriç Eyübo¤lu’nun da
kat›ld›¤› ve hukuki sürecin de¤erlendirildi¤i bir toplant› gerçek-
lefltirildi.

AS‹STANLAR VATAN CADDES‹’N‹ TRAF‹⁄E KAPATTI
Toplant› sonras›nda ço¤unlu¤unu Asistan Hekimlerin

oluflturdu¤u çok say›da hekim Vatan Caddesi’ni trafi¤e

kapatt›lar. S›k s›k “Hastaneler Halk›nd›r Sat›lamaz”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme vatandafllar da destek verdi.

“Kimin mal›n› kime sat›yorsunuz?”, “Bu dünya size de
kalmaz! Gözünüz doysun! Garip gureban›n hastanesinden mi
kâr elde etmek istiyorsunuz?” yaz›l› dövizleri tafl›d›klar› gözle-
nen asistanlar, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu tutumuna boyun
e¤meyeceklerini bir defa daha gösterdiler.

CHP ‹stanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Y›ld›z’›n da destek
verdi¤i eylem, protesto sloganlar›yla sona erdi.

Asistanlar Vatan Caddesi’ni trafi¤e kap-
att›. Toplant› sonras›nda ço¤unlu¤unu
Asistan Hekimlerin oluflturdu¤u çok say›-
da hekim Vatan Caddesi’ni trafi¤e kapat-
t›lar. S›k s›k “Hastaneler Halk›nd›r Sat›la-
maz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme vatan-
dafllar da destek verdi.
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25–26 Eylül 2010 tarihlerinde Türk Tabipleri Birli¤i Genel
Yönetim Kurulu Ankara’da topland›. ‹stanbul Tabip Odas› Bafl-
kan› Prof. Dr. Taner Gören, ‹TO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerke-
zo¤lu ve ‹TO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Lale T›rt›l ve Dr. Ali
Özyurt'un yan› s›ra TTB Merkez Kurullar›, kollar ve 35 tabip
odas›ndan 80 kiflinin kat›ld›. Toplant›da güncel sa¤l›k konular›
ve geliflmeler de¤erlendirildi. 

TTB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Erifl Bilalo¤lu’nun Türkiye
gündemi ve sa¤l›k ortam›ndaki geliflmeleri içeren konuflmas›n›n
ard›ndan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tan›k,

59. Büyük Kongre’den bu yana TTB Merkez Konseyi ve tabip
odalar› taraf›ndan gerçeklefltirilen etkinlikler hakk›nda bilgi
verdi.

Üniversiteler ve t›p fakültelerinin durumu, Tam Gün, Kamu
Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›, Aile Hekimli¤i, Zorunlu Mesle-
ki Sorumluluk Sigortas›, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i ile Kürt so-
runun bar›flç›l yollardan çözümü gibi bafll›klar›n de¤erlendirildi-
¤i toplant›, sa¤l›kta neoliberal dönüflüme karfl› mücadele için
önümüzdeki dönemde yap›labileceklerin ele al›nmas›n›n ard›n-
dan sona erdi.

TTB GENEL YÖNET‹M KURULU
TOPLANTISINI GERÇEKLEfiT‹RD‹

‹stanbul Tabip Odas›’n›n Genel
Kurul’dan sonra en etkili ve yetkili
organ› olan Temsilciler Kurulu’nun
seçimleri tamamland›. 1990 y›l›nda
oluflturulan Temsilciler Kurulu, so-
runlar›n paylafl›ld›¤›, ortak çözümle-
rin bulunmaya çal›fl›ld›¤› özgür bir
kürsü niteli¤inde. Oda çal›flmalar›yla
ilgili bilgileri yayg›nlaflt›rman›n yan›
s›ra, birimlerin talep ve görüfllerini
de iletmek konusunda önemli bir rol
oynuyor. 

‹stanbul Tabip Odas› bu organla,
iki y›lda bir seçimle gelen yöneticiler-
le s›n›rl› kalmayan, ço¤ulcu bir yöne-
tim fleklini sa¤lanm›fl oluyor. 

TAB‹P ODASI TEMS‹LC‹LER‹ SEÇ‹LD‹
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Uzmanl›k E¤itimi Çal›flama Grubu (UEÇG), 28

Eylül 2010 tarihinde 2010–2011 döneminin ilk

toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Toplant›da, uzmanl›k

e¤itiminde yaflanan sorunlar›n tart›fl›lmas›n›n yan›

s›ra, 2010–2011 dönemi çal›flma program› belir-

lendi. Ekim ay›nda 14. y›l›n› dolduran Uzmanl›k E¤i-

timi Çal›flma Grubu’nun (UEÇG), 2010–2012 döne-

mi için baflkan olarak Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

ve Genel Sekreter olarak Dr. Ayflegül Bilen seçildi. 

UZMANLIK E⁄‹T‹M‹ ÇALIfiMA
GRUBU YEN‹ BAfiKANINI SEÇT‹

‹stanbul Tabip Odas›, Okmeydan› E¤itim Araflt›rma Has-

tanesi’nde e¤itim hastanelerinin sorunlar›n›n konufluldu¤u

bir toplant› gerçeklefltirdi. 

Toplant›ya, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner

Gören, Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi Üyesi Dr. Os-

man Öztürk ve yine Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Delegas-

yondan Dr. Güray K›l›ç kat›ld›. 

‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören,

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n sa¤l›k alan›nda yaratt›¤› s›-

k›nt›lar›n önemli ayaklar›ndan bir tanesinin t›p e¤itiminde

yaflanan deformasyon oldu¤unu ifade etti. Yaflanan bu de-

formasyonun birinci nedeni olarak e¤iticilerin atanma flekli,

bir di¤erinin ise e¤itim araflt›rma hastanelerinde uygulanan

performans anlay›fl›n›n oldu¤una dikkat çekti. Gören, per-

formans› ifade eden, daha çok hasta bakma ve daha çok tet-

kik isteme anlay›fl›n›n e¤itimi sekteye u¤ratt›¤›n› belirtti. 

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n sa¤l›k alan›nda yaratt›¤›

bu karanl›k tablodan ancak tek bir çat› alt›nda birlik duygu-

suyla ç›k›labilece¤inin alt›n› çizdi. 

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman

Öztürk ise, e¤itim araflt›rma hastanelerinde yaflanan sorun-

lara bakarken Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n› güncel olarak

gözden geçirmek gerekti¤ini belirtti. Program›n içeri¤inde

yer alan (Genel Sa¤l›k Sigortas›, Tam Gün, Kamu Hastane

Birlikleri Yasa Tasar›s›, Aile Hekimli¤i) düzenlemelerin sa¤l›-

¤›n özellefltirilmesine yönelik oldu¤unu belirten Öztürk, sa¤-

l›k alan›ndaki bu ticarileflme anlay›fl›n›n “kar getirmeyen bir

unsur” olan e¤itimi de çökertti¤ini  söyledi. 

Türk Tabipleri Merkez Delegasyon Üyesi Dr. Güray K›l›ç

ise,  flu anda piyasalaflm›fl bir sa¤l›k sisteminin oldu¤unu ve

sistemin ana prensibinin daha çok hasta yaratmak, çok gelir

getiren ancak tedavi masraflar›n›n az oldu¤u hastalara yo-

¤unlaflmak oldu¤unu belirtti. 

Toplant› sonunda e¤itim araflt›rma hastanelerinde yafla-

nan sorunlarla birlikte tüm sa¤l›k alan›ndaki tahribat› orta-

dan kald›rman›n tek yolunun yeniden kamusal düzenin tesi-

siyle mümkün olabilece¤i ve direnmenin kaç›n›lmaz oldu¤u

belirtildi.

E⁄‹T‹M 
ARAfiTIRMA 
HASTANELER‹N‹N 
SON DURUMU 
TARTIfiILDI
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‹stanbul Tabip Odas›, Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf›, Adli T›p Uzmanlar› Der-
ne¤i ve Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ile
birlikte ‹STANBUL PROTOKOLÜ e¤itimi
yap›ld›.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ar-
d›ndan on befl y›ll›k Türkiye deneyimi ve
dünya deneyimlerinin bir ürünü olarak
ortaya ç›kan, ‹flkence ve Di¤er Zalima-
ne, ‹nsanl›k D›fl›, Afla¤›lay›c› Muamele
veya Cezalar›n etkili Biçimde Sorufltu-
rulmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin K›lavuz
belge olan ‹stanbul Protokolü T‹HV,
PHR, TTB, ve ATUD taraf›ndan haz›r-
lanm›fl, 1999 y›l›nda BM belgesi olarak kabul edilmifltir.

‹P E¤itimleri ile hekimlerin, ‹P’yi tan›mas›, bilgilenmesi, or-
tak dil oluflturmas›, iflkence tan›s› ve araflt›rmas›nda güncel ge-
liflmeleri tart›flmas›, mesleki uygulamalar›yla yaflama geçirmesi
amaçlanm›flt›r.

‹stanbul Tabip Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonu taraf›ndan
düzenlenen ‹STANBUL PROTOKOLÜ E¤itimi Program› T‹HV,
ATUD, ÇHD ile birlikte 01-03 Ekim 2010 tarihlerinde gerçek-

lefltirildi. ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu, Onur Kurulu,
komisyon ve aktivist hekimlerine yönelik olarak yap›lan ilk e¤i-
tim program›nda  yirmi hekimin kat›l›m›na dokuz e¤itici reh-
berlik yapt›.

Gönüllü kat›l›mc› hekimler, özverili hekim ve hukukçu e¤i-
timciler ‹P’nin de¤eri, ulusal mevzuat ve uluslararas› hukuki
standartlar, hekimlerin etik ve hukuki sorumlulu¤u, görüflme-
de temel ilkeler, iflkencenin fiziksel ve ruhsal delilleri, t›bbi bel-
gelenmesi konular›n› çal›flt›.

‹fiKENCEYE KARfiI ‹STANBUL
PROTOKOLÜ E⁄‹T‹M‹ YAPILDI

NORVEÇL‹ ‹fiYER‹ HEK‹MLER‹ ÜLKEM‹Z‹ Z‹YARET ETT‹

29 Eylül 2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›-
¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu’nun organizasyonu ile
Norveç ‹flyeri Hekimleri Derne¤i üyesi 6 kiflilik bir heyet,

ülkemizi ziyarete geldi. Heyet ilk olarak Gebze’de bulunan
TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi’nde ‹flyeri Hekimle-
ri Derne¤i Üyesi Dr. Celal Mestçio¤lu taraf›ndan konuk

edilerek kendilerine iflyeri çal›flmalar› hakk›n-
da sunum gerçeklefltirildi. 

1 Ekim Cuma günü Norveçli hekimlerle ‹s-
tanbul Tabip Odas› Kad›köy Bürosu’nda, ‹s-
tanbul Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri He-
kimli¤i Komisyonu ve ‹flyeri Hekimleri Derne-
¤i üyelerinin kat›l›m› ile bir söylefli düzenlen-
di.

‹flyeri Hekimleri Derne¤i Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Cüneyt Aky›ld›r›m taraf›ndan yöne-
tilen söyleflide Norveç’teki iflyeri hekimli¤i uy-
gulamalar› hakk›nda merak edilen sorular ya-
n›tland›.  Söylefli esnas›nda Türkiye’deki ifl
sa¤l›¤› ve iflyeri hekimli¤i alan›ndaki geliflme-
lerden de söz edilerek deneyimler paylafl›ld›.
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‹STANBUL TAB‹P ODASI HEYET‹ 
‹L SA⁄LIK MÜDÜRÜ ‹LE GÖRÜfiTÜ

stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu 6 Ekim 2010 tari-
hinde ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nü ziyaret ederek,
baflta 1 Kas›m’da bafllat›laca¤› ilan edilen Aile Hekimli¤i
Uygulamalar› olmak üzere, sa¤l›k alan›ndaki gündemleri
görüfltü. Yap›lan görüflmede; Aile Hekimli¤inde bofl ka-

lan pozisyonlar›n daha çok Ba¤c›lar, Sultangazi, Esenler gibi il-
çelerdeki sanal Aile Sa¤l›¤› Merkezleri (ASM’ler) oldu¤u, bu il-
çelerde yaflayan sosyo-ekonomik düzeyi düflük kesimin birinci
basamak sa¤l›k hizmetine daha çok ihtiyac› oldu¤u, dolay›s›yla
baflta bu bölgeler olmak üzere, di¤er tüm ASM’lerin bina so-
runlar›n›n giderilmesi, mevcutlar›n gerekli onar›mlar›n›n Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca yap›lmas› gerekti¤i, bu sisteme sorunlar çözülme-
den geçilmesi durumunda meslektafllar›m›z›n ve halk›n çok bü-
yük s›k›nt›lar yaflayaca¤›  Prof. Dr. Taner Gören ve di¤er heyet
üyeleri  taraf›ndan aktar›ld›. Dr. Gören, özellikle Toplum Sa¤l›-
¤› Merkezlerinin (TSM) s›n›rland›r›lmas›n›n, buralarda çal›flacak
hekimlerin a¤›r ifl yükü karfl›l›¤›nda alacaklar› ücretlerin azal-
mas›n›n çal›flanlar aras›nda eflitsizlik yarataca¤›na, dolay›s›yla
temel sa¤l›k hizmetlerinin aksayaca¤›na dikkat çekti. ‹TO heye-
ti konunun aktif takipçisi olunaca¤›n› ifade etti.

Prof. Dr. Taner Gören, 112’lerde çal›flan hekimlerin  mesa-
i saatlerinin de¤ifltirilmesi ve art›r›lmas›, sistemde AH sonras›
nas›l çal›flt›r›lacaklar› konusundaki endifleleri dile getirdi. ‹l Sa¤-
l›k Müdürü Pof. Dr. Ali ‹hsan Dokucu; 112 sisteminde çal›flan
202 hekimin AH sözleflmesi imzalad›¤›n›,170 hekimin sistem-
de çal›flaca¤›n› aç›klad›. Yo¤un saatlerde 112 ekip say›lar›n› ar-
t›rmay› düflündüklerini, sistemde daha çok acil t›p teknisyeni
çal›flt›rmak istediklerini anlatt›. 

Dr. Ali Çerkezo¤lu, y›llard›r süren ancak art›k dayan›lmaz
boyutlara ulaflan asistan hekimlerin sorunlar› konusunda çok
fazla talep al›nd›¤›n› ve ‹TO Asistan Hekim Komisyonu ile bir-
likte bu sorunlar çözülünceye kadar aktif tutum al›naca¤›n› vur-

gulad›. Kurals›z, angarya çal›flt›rman›n yan› s›ra, insan takatini
zorlayan 13-15 nöbet tutulmas›, bu zorlu çal›flma karfl›s›nda
komik düzeyde kalan rakamlar›n karfl›l›klar›n›n bile al›namama-
s› ve performansa dayal› sistemin asistan e¤itimini neredeyse
ortadan kald›rmas› gibi çok ciddi bir sorun ile karfl› karfl›ya
olundu¤u örnekleri ile aktar›ld›. ‹l Sa¤l›k Müdürü  bu konuda
bir çaba içerisinde bulunabilecekleri ve e¤itimi aksayan asistan-
lar›n sorunlar›n› ivedilikle çözme yolunu bulacaklar› taahhüdün-
de bulundu. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan son olarak yay›nlanan
Bakanl›¤a ba¤l› hastanelerdeki mesai genelgesi ve mesailerin iz-
lemi için kullan›lan yöntemlerin hekimleri rencide etti¤i, bu  uy-
gulamalar için TTB’nin yasal yollara baflvurdu¤u, hekimlik mes-
le¤inin ve verilen hizmetin s›n›rlar›n› zorlayan, mekanik, hür-
metsiz mesai denetimlerinin deontolojik de¤erlere ayk›r› oldu-
¤u  ‹TO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu taraf›ndan dile ge-
tirildi. Sa¤l›k Müdürü Prof. Dr. Ali ‹hsan Dokucu, mesailerle il-
gili uygulamalar konusunda baflhekimlere yetki verildi¤ini ve
bazen bu yetkinin kullan›m›nda sorunlar yaflanabildi¤ini,  olas›
sorunlar için birlikte çal›flabileceklerini söyledi.

Dr. Ali Çerkezo¤lu en son özel hastanelerde çal›flan hekimle-
rin ücretlerini alamad›klar›n› ya da çok geç ald›klar›n›, baz› has-
tane gruplar›n›n bu durumu sistematik hale getirdi¤ini, dolay›-
s›yla 5 Ekim’de baz› hastane gruplar›n›n isminin de verilerek
bas›n aç›klamas› yap›ld›¤›n› aktard›. ‹stanbul’un sa¤l›k otoritesi
olarak Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün de bu konuda sorumlulu¤u oldu-
¤unu ve Tabip Odas› ve Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün tavizsiz tutum
almalar› durumunda bu keyfi ve hukuksuz uygulamalar›n son
bulabilece¤ini belirtti. Sa¤l›k Müdürü Prof. Dr. Ali ‹hsan Doku-
cu, konuyla ilgili olarak birlikte çal›flabileceklerini, bilgi al›flveri-
fli yapabilecekleri, Oda’dan gelecek talepler do¤rultusunda has-
tanelere yönelik giriflimlerde bulunabilecekleri ve ifl birli¤ine
aç›k olduklar›n› belirtti.
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ile Hekimli¤i uygulamas›n›n bafllad›¤› gün (1 Kas›m)
112 istasyonlar›nda çal›flan hekim say›s› 10’u geçmi-
yordu. 112’de çal›flan hekimler aile hekimli¤ine bafl-
vurduklar›, mecburi hizmetten gelecek hekimler ise

göreve bafllama tarihlerini Aral›k ay›ndaki TUS’a göre ayarla-
d›klar› için istasyonlar›n büyük k›sm›  hekimsiz çal›flt›. 

Sa¤l›k oca¤›nda faaliyet gösteren 112 istasyonlar›n›n gele-
ce¤i belirsizli¤ini koruyor. 21 Temmuz günü, Fatih 2 nolu Acil
Yard›m ‹stasyonu ba¤l› bulundu¤u sa¤l›k oca¤›, Büyükflehir Be-
lediyesi taraf›ndan binan›n sa¤l›k merkezine çevirilece¤i gerek-
çesiyle baflka bir yere nakledildi. Ancak 15 Eylül tarihinde Bü-
yükflehir Belediyesi, 112 Baflhekimli¤inin bilgisi d›fl›nda  bura-
y› da baflka amaçlar için kullan›laca¤› gerekçesiyle boflaltarak,
istasyona ait eflyalar› 112 komuta merkezine gönderdi.  Fatih
112 istasyonu bu haberin yaz›ld›¤› saatte hala resmiyette aç›k
ancak fiiliyatta olmayan bir istasyondu. Önlem al›nmazsa di¤er
A.Y.‹’ler de bunu takip edecek. SES 28 Ekim 2010 tarihinde
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde bir bas›n aç›klamas› yaparak bu
durumu kamuoyu ile paylaflt›. 

112 çal›flanlar›n›n sadece yer sorunu yok. Tam Gün Yasa-
s›’na ra¤men hala haftada 8 saat fazla çal›flt›r›lan sa¤l›k çal›flan-
lar›na, bir de 12/36 saat mesai uygulamas› iddias› gündeme
geldi. Bu durumu, Sa¤l›k-Sen  22 Eylül 2010 tarihinde 112
Baflhekimli¤inin önünde, SES ‹stanbul fiubeleri ise 6 Ekim
2010 tarihinde  ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde bas›n aç›klamala-
r› yaparak protesto ettiler. Her iki sendika, mesai saatlerinin

haftada 40 saate çekilmesi ve uygulanmak istenen sistemin fa-
aliyete geçmemesi için ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne ça¤r›da bulundu-
lar. 

Ayr›ca 112 çal›flanlar›n›n acil olan  yemek ve giyim soru-
nuna, sürekli istasyon de¤ifltirilmesine  ve  ATT’lerin zorla sü-
rücü yap›lmas› sorunlar›na da vurgu yap›ld›.

SES aç›klamas›nda  “mevcut sistemde, 15 milyonluk trafi-
¤in sarmalad›¤› kentte güncel teknolojik imkanlar kullan›lama-
d›¤›ndan (otomasyon) istasyonlar aras›nda gün içinde eflitsiz
uygulamalar oluflmaktad›r. ‹fl stresi gibi di¤er etkenler de ek-
lenince istasyonlar aras›nda sorunlar olabilmektedir. Bu sorun-
lar›n çözümü için yeni öneriler gelifltirmek yerine mesai saatle-
ri ile tehdit etmek ça¤d›fl›, antidemokratik bir uygulamad›r”
dedi.  

Oysa otomasyon ile ilgili resmi görüfller çok farkl›yd›. 112
Acil adl› derginin Eylül say›s›nda; Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali Coflkun: “Di-
jital Otomasyon Sistemi’nde Türkiye genelindeki bütün ambu-
lanslar› elektronik haritalar  üzerinde dijital olarak takip ediyo-
ruz” derken derginin yay›n kurulu baflkan› Dr. Seraceddin Çom
ise “Otomasyon Sistemi’ni bitirmek üzereyiz” demektedir.

SES  ‹stanbul fiubeleri’nin aç›klamas›nda otomasyon siste-
minin olmay›fl› sorunlar›n oluflmas›nda  önemli bir neden ola-
rak gösterilmifltir. Sa¤l›k Müdürlü¤ü 12/36 saat mesa-
i uygulamas›n› gündeme ald›¤›na göre yetkililerin aç›klamalar›-
na ra¤men  otomasyondan umudu kesmifl görünmektedir.  

A
112 ‹STASYONLARI SOKAKTA
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5 A¤ustos günü fiili San Jose bak›r ve alt›n madeninde
meydana gelen göçük nedeniyle 33 iflçi yerin 700 metre al-
t›nda mahsur kalm›flt›. Tesadüfen duyulan sesleri ile kur-
tarma çal›flmalar› bafllayan madenciler 4 ay gibi bir zaman-
da ç›kar›lmas› planlan›rken her fley yolunda gitti ve 2 ay gi-
bi bir zamanda iflçiler günefli görebildiler. 

Tüm dünyan›n heyecanla ve mutlulukla izledi¤i kurtar-
ma çal›flmalar› s›ras›nda, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Baka-
n›  “Abartmay›n, biz olsak 3 günde ç›kart›rd›k” dedi. Bu de-
meç verildi¤i dakikalarda da muhtemelen Türkiye’deki ma-
denlerde yaflam›n› yitiren tüm vatandafllar bir kez daha de-
rin bir ac› içinde kald›lar. 

Ancak bunu söyleyen Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›’n›n ve ba¤l› bulundu¤u Hükümet’in bugün ‹flçi Sa¤l›¤›
ve ‹fl Güvenli¤i’ne iliflkin yapt›klar› düzenlemeler ifl kazala-
r›n›n daha artmas›na ve güvencesiz çal›flma koflullar›n›n de-
rinleflmesine neden olacak nitelikte. 

Konu hakk›nda Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi
17 Ekim 2010 tarihinde yapt›¤› aç›klamada, fiilili Madenci-
lere dostluk ve kardefllik mesaj› ileterek Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakan›’n›n yapt›¤› talihsiz aç›klamaya istinaden,
Türkiye’de bu y›l›n ilk 6 ay›nda kömür madenlerinde 66 ifl-
çinin hayat›n› kaybetti¤ini belirtti. TTB ayr›ca, ifl güvenli¤i
ve iflçi sa¤l›¤›na iliflkin hükümetin ç›karmaya çal›flt›¤› yasa
ve yönetmeliklerde çal›flanlar›n yüzde 65’i, kazalar›n %75’i
ve ifl yerlerinin yüzde 97’sinin iflçi sa¤l›¤› hizmetleri kapsa-
m›n›n d›fl›nda kalmakta oldu¤unu söyledi. Bu durumda ça-
l›flma ortamlar› ve koflullar› itibariyle ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›n, çal›flma yaflam›n›n önemli bir sorunu olmaya
devam edece¤ini belirtti. 

Türkiye’de ki madenlerde s›¤›nma odalar›n›n neredeyse
yok denecek kadar az oldu¤unu ifade eden Türk Tabipleri
Birli¤i, s›¤›nma odalar›n›n acilen yasa ile zorunlu hale geti-
rilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. 

‹stanbul’un 1 Kas›m 2010 tarihinde Aile Hekimli¤i’ne geç-
mesine iliflkin ‹stanbul Tabip Odas›’n›n da içinde bulundu¤u
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu 26 Ekim’de Ok-
meydan› Mahmut fievket Pafla Sa¤l›k Oca¤› önünde bir bas›n
aç›klamas› düzenledi. Aç›klamaya, ‹stanbul Tabip Odas› Genel
Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu ve Türk Tabipleri Birli¤i Merkez
Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’in yan› s›ra çok say›da
sendika ve meslek örgütü temsilcisi kat›ld›. Aç›klamada, “Se-
kiz y›ll›k iktidar› süresince ‹stanbul'un gereksinimi olan sa¤l›k
oca¤› say›s›n› tamamlayamayan Hükümet, bu ihtiyac› flimdi Ai-
le Hekimi olmay› seçen hekimler üzerinden birkaç ay içinde ta-
mamlatt›rmaya çal›flmaktad›r” denilerek;1 Kas›m günü verile-
cek sa¤l›k hizmetlerinde yaflanacak sorunlar›n tek sorumlusu-
nun Sa¤l›k Bakanl›¤› oldu¤u vurguland›.

TAfiERONLAfiTIRMA ARTIYOR

“CERRAH ÇELEB‹” 
TARIK M‹NKAR‹’Y‹ 

KAYBETT‹K

HSGG A‹LE
HEK‹ML‹⁄‹NE GEÇ‹fi‹

PROTESTO ETT‹

T›p dünyas›na 18 cerrahi teknikle ad›n› “virtüöz cer-
rah” olarak ad›n› yazd›ran Tar›k Minkari 05.10.2010
tarihinde aram›zdan ayr›ld›. Alt›n neflter olma unvan›n›n
sonras›nda cerrah çelebi unvan›n› nas›l ald›¤›n› flöyle an-
lat›r: “1992 y›l›nda 67 yafl nedeniyle beni emekliye
ay›rd›lar. O gece rüyama Evliya Çelebi girdi. ‘Ya cerrah,
gece gündüz ameliyat yap›yorsun, kesiyorsun biçiyor-
sun, bu iflten b›kmad›n m›?’ B›kmam›flt›m ama onu gü-
cendirmemek için ‘B›kt›m’ dedim. E¤ildi kula¤›ma ‘Bi-
raz da dünyay› tan›maya çal›flsana, ahrette seyahat
acentesi yok!’ dedi. O günden beri de can›m›n istedi¤i
her yere gittim, 5 k›tay› dolaflt›m.” 
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1 Kas›m 2010 tarihi itibariyle ‹stanbul’un Aile Hekimli¤i Uy-
gulamas›na geçmesi nedeniyle 22.10.2010 ‹stanbul Tabip
Odas› bir bas›n aç›klamas› düzenledi. 

Aç›klamaya, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner
Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezo¤lu, Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Fethi Bozçal› ve Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Kon-
seyi Üyesi Dr. Osman Öztürk kat›ld›. 

Yap›lan aç›klamada, tüm uyar›lara ra¤men bu uygulama için
gerekli alt yap›n›n hala oluflturulmad›¤›n› ve ‹stanbul’u 1 Kas›m
sonras›nda sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda kaotik bir ortam
bekledi¤i belirtildi. 

Özellikle yoksul halk›n yaflad›¤› bölgelerde (Ba¤c›lar, Arna-
vutköy, Sultangazi, Esenler gibi) Aile Sa¤l›¤› Birimlerinin bofl
kald›¤› ve bu durumun sa¤l›kta mevcut eflitsizli¤i derinlefltirdi-
¤i ifade edildi. 

Aç›klamada ayr›ca, Aile Hekimli¤i Uygulamas› için, deneyim-
li Pratisyen Hekimlerin,  112 Acil Servis ‹stasyonlar›ndan ve
devlet hastanelerindeki acil servislerden çekilmesiyle acil hiz-
met sunumunun uzmanl›klar› gere¤i hiç hasta muayene etme-
mifl, patolog, biyokimyac› gibi hekimlere devredilmeye çal›fl›l-
mas›n›n ciddi s›k›nt›lara yol açaca¤› belirtildi. Bu s›k›nt›lar ne-
deniyle bir tek kiflinin zarar görmesi halinde ise sorumlunun

Sa¤l›k Bakanl›¤› olaca¤›n›n alt› çizildi. 
Toplant› sonunda, Sa¤l›k Bakan›’n›n eksik 345 Aile Sa¤l›¤›

Merkezi’nin küçük bir rakam oldu¤unu belirtmesiyle ilgili ola-
rak gelen bir soru üzerine, Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Kon-
sey Üyesi Dr. Osman Öztürk flu cevab› verdi:

“345 rakam› do¤al say›lar kümesinde küçük bir rakam ola-
bilir. Ancak her bir hekime ortalama 3500 vatandafl›n ba¤la-
naca¤› düflünülecek olursa, bu küçük rakamdan bir milyon in-
san›n etkilenece¤i anlam›na gelir ki bu da hiç küçük bir rakam
de¤il. Böylesine büyük bir metropolde Sa¤l›k Bakanl›¤› bir mil-
yon insan› önemsemiyor mu?” dedi.

SA⁄LIKTA YAfiANACAK SORUNLARIN
SORUMLUSU SA⁄LIK BAKANLI⁄I’DIR

TAB‹P ODASI A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NE
GEÇ‹fi‹ YER‹NDE ‹NCELED‹

1 Kas›m 2010 tarihi itibariyle ‹stanbul’un Aile Hekimli¤i
uygulamas›na geçmesiyle birlikte hem hekimlerle dayan›fl-
mak, hem de süreci yerinde gözlemlemek için çeflitli ziya-
retler gerçeklefltirildi. ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kuru-
lu, Zeytinburnu Toplum Sa¤l›¤› Merkezi ve bünyesinde bu-
lunan Seyid Nizam Aile Sa¤l›¤› Merkezi ile birlikte Sancak-
tepe Toplum Sa¤l›¤› Merkezi'ni ve beraberinde Samand›ra
Aile Sa¤l›¤› Merkezi’ni ziyaret etti.

Yap›lan görüflmelerde baz› Aile Sa¤l›¤› Merkezi binalar›-
n›n haz›r olmad›¤›; alt yap›, malzeme ve personel s›k›nt›la-
r› oldu¤u tespit edildi. Uygulaman›n eksiklerinin çok olma-
s›na ra¤men hekimlerin özveriyle, vatandafl› ma¤dur etme-
den görevlerini yapmaya çal›flt›klar› gözlendi.
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21 Eylül 2010 tari-
hinde ‹.Ü. Cerrahpafla
T›p Fakültesi’nde Tam
Gün Yasas› ile birlikte
üniversite hastanelerinin
gelece¤i tart›fl›ld›. 

Toplant›ya, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr.
Taner Gören, Türk Tabipleri Birli¤i ‹kinci Baflkan› Prof.
Dr. Özdemir Aktan’›n yan› s›ra asistan ve t›p ö¤rencile-
rinden oluflan yaklafl›k 60 hekim kat›ld›. Toplant›ya ge-
çilmeden önce Prof. Dr. Raflit Tükel,  üniversite hasta-
nelerinin sorunlar› ve karfl› karfl›ya kal›nacak tehditlere
iliflkin bir sunum gerçeklefltirdi. 

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur’un moderatörlü¤ünde
yap›lan toplant›n›n sonunda ‹stanbul Tabip Odas› Baflka-
n› Prof. Dr. Taner Gören sürece iliflkin kayg›lar›n› dile
getirerek: “Bugün t›p fakültesi hastaneleri hizmet vere-
meyecek durumdad›r ve bu t›p fakültelerinde gelecekle-
ri konusunda son derece kayg›l› ö¤retim üyeleri bulun-
maktad›r. Bu süreç bu flekilde devam ederse, çocuklar›-
m›z› gönül rahatl›¤›yla gönderebilece¤imiz t›p fakültele-
ri ve hastaland›¤›m›zda baflvurabilece¤imiz güvenilir he-
kim bulamayaca¤›m›z bir gelecek bizleri bekliyor” dedi.

Odam›z  Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim Kuru-
lu Üyesi Dr. Fethi  Bozçal›, 1 Kas›m’da bafllayan Aile Hekimli-
¤i Uygulamas›n›n acil servislere etkisi ve olas› sorunlar› yerin-
de görmek üzere 2 Kas›m 2010 gecesi 22.00-23.30 saatle-
rinde Eyüp Devlet Hastanesi acil servisine yapt›klar› ziyarette,
hastane acil servisinde çal›flan sekiz pratisyen hekimin görevin-
den ayr›lmas›yla uzman hekimlerin acil nöbeti tuttuklar›, gün-
de yaklafl›k 350 hastan›n baflvurdu¤u hastane acil servisinde,
Fizik Tedavi Uzman› meslektafl›m›z›n gün boyu kendi branfl›y-
la ilgili yapt›¤› 128 poliklinik sonras› acilde nöbetçi hekim ola-
rak çal›flt›¤› gördüler.

Yine dahili branfl nöbeti tutan hekim bu nöbetleri bazen nö-
roloji ve cildiye uzman hekimlerinin de tuttu¤unu, 4 çocuk he-
kiminin Ba¤c›lar EAH acil nöbeti için görevlendirildi¤ini, dola-
y›s›yla çocuk hastalar› sevk etmek zorunda kald›klar›n›, kalp
krizi geçiren bir hastan›n bir önceki akflam 112 ekibiyle sevk
edilemeden yaflam›n› yitirdi¤ini aktard›. 

Cerrahi nöbeti tutan Kad›n Do¤um Uzman› ise acil travma-
l› hastalarda ve genel cerrahi hastalar›nda zorland›klar›n›, ge-
len hastalar›n ço¤unu sevk ettiklerini aktard›. Prof. Dr. Taner
Gören, bu s›k›nt›lar›n yaflanaca¤›n› öngördüklerini, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n› zaman›nda uyard›klar›n› ancak yeterli haz›rl›k yap›l-
madan hareket edildi¤ini, oysa acil gibi bir birimde çal›flacak
hekimlerin önceden bu sisteme haz›rlanmas› gerekti¤ini, bun-
dan sonraki süreci yerinde görerek meslektafllar›m›z›n ve hal-
k›n ma¤dur edilmemesi için çaba harcanaca¤›n› belirtti.

CTF’DE ÜN‹VERS‹TE 
HASTANELER‹N‹N 

GELECE⁄‹ TARTIfiILDI

EYÜP DEVLET HASTANES‹
AC‹L B‹R‹M‹NE Z‹YARET

‹THAL ET UYGULAMASI GEÇERL‹ B‹R S‹STEM DE⁄‹L
2 Kas›m 2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›’n›n da içinde

bulundu¤u Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu (SMOK)
yaklaflan Kurban Bayram› öncesinde artan et fiyatlar› ve hay-
vanc›l›kta yaflanan olumsuzluklara ilifl-
kin ortak bir bas›n aç›klamas› gerçek-
lefltirdiler.  

Beyo¤lu Galatasaray Lisesi önünde
yap›lan aç›klamada, y›llard›r süregelen
yanl›fl hayvanc›l›k politikalar›na eklenen
ithalat izni, hayvanc›l›k sektörünü ve
üretimini olumsuz etkileyece¤i belirtil-
di. Hayvanc›l›¤›n da gerilemesine neden olan bu uygulaman›n
ithalat s›ras›nda yeterli denetim olmamas› nedeniyle toplum
sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi riskler bar›nd›rd›¤› ifade edildi. 

‹thal et uygulamas›n›n toplumdaki et tüketim miktar›n›
artt›rmad›¤› gibi ithal edilen ürünlerin büyük bir k›sm›n›n sa-

lam, sucuk gibi pahal› ürünlerin yap›m›n› üstelenen iflletmele-
re gitti¤i vurguland›. 

Aç›klamada ayr›ca günü kurtarmak ad›na yap›lan bu tür-
den giriflimlerin hayvanc›l›¤› daha da
zora sokaca¤› ve önümüzdeki y›llarda
ürün fiyatlar›n›n daha da katlanaca¤›n›n
alt› çizilirken baflta veteriner hekimlerin
görev ald›¤› kurumlar olmak üzere di-
¤er kamu kurum ve kurulufllarla birlik-
te di¤er sivil toplum örgütlerinin olufl-
turaca¤› politikalarla çok daha sa¤l›kl›

ve devaml›l›¤› olan et üretimi sa¤lanabilece¤i belirtildi. 
Sa¤l›k Meslek Odalar› devletin ve yerel yönetimlerin Kur-

ban Bayram› s›ras›nda yap›lacak kesimlerde veteriner hekim
denetiminde asgari teknik ve hijyen koflullar›n› sa¤lamak ko-
nusunda gerekli önlemleri almaya ça¤›rd›.



Türkiye’deki sa¤l›k sisteminin kamusal olmaktan ç›kar›l›p
özel sa¤l›k hizmetine dönüfltürülmesi di¤er bir tan›mla sa¤l›k
hizmetinin ticari sektör haline gelmesi, özel sa¤l›k sektöründe
çal›flan hekimlerin çal›flma koflullar›nda ve yaflamlar›nda önem-
li de¤iflimlere yol açt›. Yaflanan olumsuzluklara ek olarak sa¤-
l›k hizmetinde yeni kavramlar ve çal›flma biçimleri ortaya ç›kar-
ken, uygulay›c›lar taraf›ndan sürecin iyi koordine edilememesi-
ne ba¤l› olarak da özel sa¤l›k alan›na belirsizlik ve karmafla ha-
kim oldu.

Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda özel hekimlik alan›na özgü yürü-
tülen çal›flmalar›n merkezi olarak organize edilmesi, yasal yü-
kümlülükler ve olas› sorunlara karfl› daha k›sa sürede, etkin çö-
zümler üretilmesi ve geliflmelere karfl› kendini gelifltirebilen
altyap› gereksinimi sonucu kurulan “‹TO Özel Hekimlik Büro-
su”, süreçte özel sa¤l›k sektöründe alana ve çal›flan tüm hekim-
lerin sorunlar›na yönelik çal›flmalar›n oda¤›nda yer alacakt›r.

Büro sorumlusu: Emel Karaman
Tel: 0212 514 02 92  - 121 E posta: ohb@istabip.org.tr

Tabip Odas›’nda
Özel Hekimlik
Bürosu Kuruldu
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Dr. Pelin Taflk›ran (Özel Hekimlik Bürosu Koordi-
natörü): Söz konusu olumsuzluklar›n yükselme-
sinde özellikle 2003 y›l›nda AKP iktidar›yla birlik-
te h›z kazanan Sa¤l›kta Dönüflüm Program› son
derece etkili oldu. 

ÖZEL SA⁄LIK ALANININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ
Kamusal alanda yaflanan tahribat özel sektör hekimlik ala-

n›nda da son derece sert bir biçimde yaflanmakta. Özel He-
kimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Pelin Taflk›ran, bahsedi-
len olumsuzluklar›n yükselmesinde özellikle 2003 y›l›nda h›z
kazanan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n son derece etkili ol-
du¤unu belirtti.  Taflk›ran, “Hekimlik mesle¤inin do¤as› olan
özerk çal›flma koflullar›n›n her geçen gün daha ba¤›ml›, ada-
letsiz ve sömürü düzeninin bir parças› haline getirildi¤ini” ifa-
de etti. Kamuoyunda “çok yüksek ücretlerle çal›flan, hekimlik
mesle¤ini icra etmede önünde hiçbir engel olmad›¤› imaj› çizi-
len -özel sektörün- görünmeyen yüzünde durumun hiç de öy-

le olmad›¤›n›” belirten Taflk›ran, “hekimlerin ifl güvencesi ol-
mad›¤›n› ve çok fazla çal›flma zorunda olduklar›n›” belirtti.  

“Hekimin mesle¤inin icras›nda olmazsa olmaz koflulu olan
yetkin ekip ve ekipmanlar›n özel sektörde otelcilik hizmetleri
d›fl›nda yeteri kadar sa¤lanmad›¤›n›” ifade eden Taflk›ran, ar-
t›k hekimlerin bu mesle¤i yapmak konusunda doyum noktas›
olacak tüm argümanlardan mahrum kald›¤›n›n alt›n› çizdi.
Taflk›ran, bundan sonraki süreçte bireysel mücadele yollar›n›n
t›kand›¤›n› art›k birlik ve beraberlik duygusuyla hareket et-
menin, bu yolda yap›lacak mücadelede önemli bir unsur oldu-
¤una dikkat çekti.
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ÖZEL SA⁄LIK SEKTÖRÜNDE HEK‹MLER 
UYGUN OLMAYAN SÖZLEfiMELERLE ÇALIfiIYOR!

Özel Hekimlik Komisyonu özel sa¤l›k sektöründe çal›flan he-
kimlerin sorunlar›na yönelik yapt›¤› anket çal›flmas›nda hekim-
lerin uygun olmayan sözleflmelerle çal›flt›¤›n› belirledi. Yaklafl›k
1000 hekimin kat›ld›¤› ankette; %68 oran›nda hekimin sözlefl-
mesiz çal›flt›¤›, sözleflme yap›ld›¤› durumlarda ise sözleflme ku-
rallar›n›n %59’unda kurumca belirlendi¤i ve %68 oran›nda he-
kimin ücretlerinin sözleflmeye yans›t›lmad›¤› görüldü.  

Ayr›ca incelenen birçok sözleflmede özlük haklar›ndan yete-
rince ve aç›k olarak bahsedilmedi¤ide tespit edildi. 

Anket çal›flmas› içerisinde yer alan “Sözleflme koflullar›n›z be-
lirlenirken ‹stanbul Tabip Odas›’n›n etkin olmas›n› ister misiniz”
sorusuna kat›l›mc›lar›n %88’inin EVET demifl olmas› art›k bu
alanda da örgütlü bir davran›fl biçimi sergilemenin ne kadar
önemli oldu¤unu bir kez daha ortaya koymufl oldu. 

‹stanbul Tabip Odas›n›n geçen y›llarda bafllatt›¤› “Sözleflme-
siz Çal›flmaya Son” kampanyas› 2011 y›l›nda “Sözleflme Koflul-
lar›na Müdahil Oluyoruz” kampanyas› ile sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde ‹stanbul Tabip Odas› sözleflmelerin; 
1. Kurumun resmi bafll›kl› matbu ka¤›tlar› üzerine yaz›lm›fl

olmas›na
2. Taraflar taraf›ndan kaflelenmifl ve imzalanm›fl olmas›na
3. Hükümleri içerisinde

a. ‹flin cinsi
b. Çal›flma saatleri
c. Yasal ücretli y›ll›k ve di¤er izin haklar›na
d. Süre
e. Ücretlendirme biçimi, ücret ve ücretin ödeme fleklinin

yer almas›na 

4. Yasalara ve hekimin haklar›na ayk›r› hüküm içermemesi-
ne göre de¤erlendirme yapacak ve sürece müdahil olacakt›r. 

Taraflar›n anlaflt›¤› koflullar›n yaz›l› hale getirilmesinin he-
kimlere önemli yarar› oldu¤unu öngören ‹stanbul Tabip Odas›
özel sa¤l›k sektöründe çal›flan hekimlerden bu konuda destek
beklemektedir.

Özel sa¤l›k sermayesi hekimlerin en do¤al haklar› olan üc-

retlerini ödememeyi al›flkanl›k haline getirdi! Hekimin eme¤i

sonucu ortaya ç›kan de¤erin bilinen di¤er meta ve hizmet

ürünlerinde oldu¤u gibi kolay ölçülebilir olmamas› “hekim

eme¤i” sömürüsünü kolaylaflt›rmaktad›r. Sa¤l›kta Dönüflüm

Program› sonucu sa¤l›k alan›n›n özellefltirilmesine ba¤l› ola-

rak h›zla geliflen ve tekelleflen ulusal/uluslararas› özel sa¤l›k

sermayesi kapitalizmin en kat› kurallar›n› uygulamaktad›r.

Sektörde yaflanan tüm olumsuzluklar›n yan› s›ra çal›flan

hekimlerin kazan›lm›fl haklar›, ücretleri baz› hastane sahiple-

ri/flirketleri taraf›ndan gasp edilmekte, y›llard›r sürdürülen

bu gasp di¤er hastane gruplar› taraf›ndan da yayg›n bir fle-

kilde uygulan›r hale gelmektedir.

‹stanbul Tabip Odas› hekim ücretlerinin bilinçli olarak 4 -

6 ayl›k ödenmemesini “Sistematik Ücret Gasp› “ olarak de-

¤erlendirmekte ve buna karfl› ç›kmaktad›r.
Sistematik ücret gasp› gayr› yasal bir durum olmakla bir-

likte, özel sa¤l›k sermayesi sa¤l›k çal›flan›n›n eme¤i üzerinden
kendine ek kaynak yaratmaktad›r. ‹stanbul Tabip Odas›’na
yap›lan baflvurular ve hekimlerle yap›lan görüflmeler sonucu
haz›rlanan raporda gasp olay› tüm detaylar› ile de¤erlendiril-
mifl ve konu 05 Ekim 2010 tarihinde yap›lan bas›n aç›klama-
s› ile tüm kamuoyu ve hekimlerle paylafl›lm›flt›r.

Ayr›ca durumun yasalara ayk›r›l›¤› da göz önünde bulun-
durularak hekim eme¤ini gasp edenler hakk›nda ilgili resmi
makamlara bildirimde bulunulacakt›r.

Bugüne dek hekimlerin iyi niyetlerine ba¤l› olarak sürdü-
rülen “Sistematik Ücret Gasp›” olay›na bundan sonra Özel
Hekimlik Komisyonu ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak izin ve-
rilmeyece¤i herkesçe bilinmelidir.

Sistematik Ücret Gasp› Raporu ve Bas›n Metni için: www.istabip.org.tr

ÖZEL SA⁄LIK SEKTÖRÜNDE “S‹STEMAT‹K ÜCRET GASPI”
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fi‹DDETE
SIFIR

TOLERANS
ÇALIfiMA

GRUBU



Her geçen gün artan toplumsal fliddet olaylar›n›n yan› s›ra
hekim ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin de artmas›
nedeniyle fi‹DDET kavram› Türk Tabipleri Birli¤i için önemli bir
bafll›k haline geldi. Yap›lan bilimsel çal›flmalar, fliddetin hekim-
ler ve tüm sa¤l›k çal›flanlar›n› aç›k bir biçimde tehdit etti¤ini, bu
durumun çal›flma ortam›na olumsuz olarak yans›d›¤› ve giderek
durumun daha da kötüleflece¤ini ortaya koyuyor. Bu kayg› ve-
rici tablodan yola ç›karak Türk Tabipleri Birli¤i “fiiddete S›f›r
Tolerans Çal›flma Grubu” oluflturdu. Gurubun temsilcisi Dr. Ha-
san O¤an’a gurubun amaç ve hedeflerini sorduk.  

“fiiddete S›f›r Tolerans Çal›flma Grubu” hangi 
ihtiyaçtan dolay› ve ne zaman kuruldu?
fiiddet olay› hekimlik mesle¤inin önemli riskleri haline geldi.

Önceden de bu risk vard› ancak yaflanan olaylar ve uygulanan
politikalar sonucunda art›k fliddet hekimlik mesle¤inde günlük
olaylar içerisinde karfl›laflt›¤›m›z bir faktör.  Buradan yola ç›ka-
rak TTB ve di¤er odalar›n bu konuyla mücadele etmesi gerek-
ti¤i ihtiyac›n do¤du. Bunu kurmak bu mücadeleyi organize et-
mek aç›s›ndan da bir çal›flma gurubu oluflturuldu. Çal›flma gru-
bu yaln›z hekimlere özgü bir gurup de¤il. Sa¤l›k ortam›nda
hemflire, teknisyen, kay›t memurlar› gibi di¤er sa¤l›k çal›flanla-
r› da bu fliddete maruz kal›yor. Bu çal›flma gurubu onlar› da
kapsayan bir gurup. Ama temelinde a¤›rl›kl› olarak hekimlerin
var oldu¤u ve TTB önderli¤inde çal›flmalar›n› yürüten bir gurup.  

Bu grubun çal›flmalar› aras›nda neleri gösterebilirsiniz?
Bu gurup bir çal›fltay ile birlikte kuruldu. “Hekime Yönelik

fiiddet Önlenebilir Mi?” konulu bir çal›fltay yap›ld›. Çal›fltay›n so-
nucunda düflünsel olarak var olan bu gurup hayata geçti. Çal›fl-
ma grubu hemen bir web sayfas› haz›rlad›. fiiddetle ilgili bütün
bilgilerin, verilerin ve haberleflmelerin sa¤land›¤› bir web sayfa-
s› oldu. TTB’nin web sayfas› alt›nda yürütülüyor. Sistematik
olarak olan tüm fliddet olaylar› orada yerini al›yor. Bunun yan›
s›ra grubun üç alt çal›flma gurubu var. E¤itsel, hukuksal ve yö-
netsel önlemler çerçevesinde. E¤itsel çal›flma grubu, bir e¤itim
modülü haz›rlad›. Bu e¤itim modülü ile ilgili tüm çal›flmalar ta-
mamland›. Aral›k ay›nda da e¤itim çal›flmalar› yani hekimlere
fliddetin fark›ndal›¤›n›n yarat›lmas› ve fliddeti önlemenin yollar›
bu e¤itimin içerisinde temel unsur olarak yer alacak. Bunun ya-
n› s›ra yine “fiiddetle Bafl Etmek” konulu bir broflür haz›rland›.
Bu broflürde, hem fliddet tan›t›l›rken hem de hekimin fliddet
olay›yla karfl›laflmas› s›ras›nda yani kriz an›nda fliddeti yönetme
ve fliddet sonras›nda hukuksal olarak ne yapmas› gerekti¤ine
dair bilgiler var. Bu arada ekim ay›n›n son haftas›nda Amster-

dam’da yap›lan “‹kinci Uluslar Aras› Sa¤l›k Ortam›nda fiiddet
Konferans›” vard›. Bu konferansa da TTB ad›na çal›flma gurubu
üyelerimizden bir kifli kat›ld›. fiiddet ile ilgili olarak burada yap-
m›fl oldu¤umuz çal›flmalar anlat›ld›, oradaki bilgiler de burada
paylafl›ld›. Bu arada hukuksal olarak da bir mücadele yürütülü-
yor. Bakanl›kla görüflmeler yap›ld›. Sonuç al›namad›.

Ayr›ca yine, 27 Kas›m 2010 tarihinde fiiddete S›f›r Tolerans
Grubu’nun önderli¤inde sa¤l›k hizmetinin verildi¤i alanlarda, ifl-
çi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile ilgili bir çal›fltay organize edildi. Yi-
ne önümüzdeki dönem, bu alanlardaki çal›flmalar›n ifl güvenli¤i-
ni sa¤layacak, fliddetin oluflmas›n› engelleyecek önlemler aç›s›n-
dan da önemli ad›mlar ataca¤›z. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile görüflmelerimiz oldu dediniz. 
Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan ne talepleriniz oldu?
Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan bu konuda ortak yasal mevzuat›n olufl-

turulmas› ve önlemlerin al›nmas› konusunda bir talebimiz oldu.
Onlar bir genelge yay›nlad›lar. Yay›nlanan genelgede, sa¤l›k ça-
l›flanlar›ndan çok hasta hakk›n›n, güvenli¤inin korunmas› ön
plana al›nd›. Çok k›saca oradaki baflhekimler bu iflten sorumlu-
dur fleklinde bir geçifltirme yap›ld›. Daha sonraki toplant› talep-
lerimize de cevap bulamad›k. 

Türkiye’nin her yerinden hekim ve di¤er sa¤l›k çal›flan
lar›na yönelik uygulanan fliddetle ilgili haberler geliyor. 
Önceden de var m›yd› bu kadar fliddet olay› yoksa yeni 
ç›kan bir durum mu? 
fiiddet olay› her meslek gurubunda oldu¤u gibi hekimlikte de

olan bir risk faktörü demifltik. Ama bu kadar çok karfl›lafl›lm›-
yordu ve münferit olaylard›. Fakat son yedi y›ldan beri Sa¤l›k-
ta Dönüflüm Program›’na ba¤l› olarak ve iktidar›n kamuoyuna
hekimleri sa¤l›ktaki sorunlar›n sebebi olarak göstermesi, he-
kimleri afla¤›lay›c› bir tutum sergilemesi yan› s›ra da hasta hak-
lar›n›n abart›l› bir flekilde ön plana ç›kart›lmas›, hastalar› sorun-
lar›n› çözmek için fliddeti uygulayabilir hale getirdi. Bir neden
bile yokken s›rf daha iyi hizmet alabilmek için ya da o anda ç›-
kan sorunu çözmek için fliddet uygulayabilir pozisyona geldiler.
Yani bu uygulanan bir politikan›n ortaya ç›kard›¤› bir sonuçtur. 

fiiddetin uyguland›¤› alanlar daha çok nereler?
fiiddet olaylar›na en fazla acil servislerde karfl›lafl›yoruz. Son-

ras›nda poliklinikler var. En fazla bayan hekimlerimiz ve asistan
hekimlerimiz fliddet olaylar›na maruz kal›yor. fiiddet uygulayan
grup olarak en fazla hasta yak›n› ve erkekler. Ekonomik durum
ve e¤itim seviyesi ise  bir ayr›m yap›lamayacak kadar etkisiz. 
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“Son bir ay içinde; fianl›urfa’da bir hekim linç giriflimine u¤rad›, bir kad›n hekim hasta yak›nlar›
taraf›ndan darp edildi. ‹zmir’de hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤rayan bir hekimin kolu k›r›ld›.
Kayseri’de bir hekim darp edildi ve Kocaeli’de göreve yeni bafllayan bir kad›n hekim iki gün üst
üste ayn› kiflinin sald›r›s›na u¤rad›”



zmir’in Bergama ilçesinin 18 km. uza¤›nda, 1800 y›l-
l›k geçmifli, kapl›cas›n›n yan› s›ra köprüleri, caddeleri
ve sokaklar› ile dünyan›n (hâlâ kullan›labilir durumda-
ki) ilk suyla tedavi merkezi, Allianoi. Bu özellikleri ile
dünyada tek örnek. Dokuz y›l boyunca bin bir emekle

yürütülen kaz›larla yüzde yirmisi ortaya ç›kart›labildi. fiim-
di Bergama Müzesi’nde olan on binin üzerinde tafl›nabilir
eserle ülkemiz insan›n›n yüzak›. Arkeoloji, sanat tarihi, mi-
marl›k, mühendislik, t›p, farmakoloji ve hidroloji tarihi bi-
limlerinin literatürüne girebilecek son derece önemli so-
nuçlar elde edildi. 

2001y›l›nda 1. derecede Arkeolojik Sit Alan› ilan edilme-
sine, gerçek anlamda korunmas› için  alternatif proje ha-
z›rlanarak Bakanl›¤a gönderilmesine, kurulan iki akademik
Bilim Komisyonu’nun raporlar›nda Dünya Kültür Miras› Lis-
tesi’ne girebilecek de¤erde önemli bir ören yeri oldu¤una
ve su alt›nda b›rak›larak korunmas›n›n mümkün olmad›¤›-
na karar verilmesine ra¤men (bu raporlar kamuoyundan
gizlenerek) say›s›z Akademik kurullardan birinde “ Bilim
Komisyonu’nun” raporu, Koruma Kurulu’na sunularak kat-
ledilmesi yönünde karar ç›kart›ld›. 

Mart 2001’de Allianoi’nin I. Derecede Arkeolojik Sit kara-
r› ile koruma alt›na al›nmas›na karar veren Kurul, Ekim
2007’de çamur alt›nda b›rak›lmas›na hükmetti. 

Bir yandan da (1.Derece Sit Karar›na ra¤men) baraj göv-
desinin yap›m› pervas›zca sürdürüldü. 

Ve flimdi hepimizin gözünün önünde bir tarih ve kültür
katliam› yaflan›yor. Bergama'n›n ikiz kardefli, Antik ça¤ t›b-
b›n›n en önemli merkezlerinden Allianoi, Yortanl› Baraj›’na
kurban ediliyor. Kurtar›lmas›, korunmas›, insanl›¤›n ortak
miras› olarak yaflat›lmas› için yürütülen bütün çabalara

ra¤men kuma, çamura, suya, k›sacas› karanl›¤a gömülü-
yor. 

Say›n Kültür Bakan›, “Allianoi konusunda ciddi bir duyar-
l›l›k olufltu. Keflke bundan önceki senelerde de olsayd›.” di-
yor… “Mahkeme kararlar›n› uygular›m ama baraj bitmifl,
yap›lacak bir fley yok.” diyor… “Ben de bu konuda hassa-
s›m. ‹nan›n. Ülkemizin her yerinde böyle çok önemli nice
eser var…” diye ekliyor. 

Allianoi, bu konuflmalar sürerken kaçak kumla, ›srarl›
kurul toplant›lar›, hassas dengeler, cetveller ve vinçlerle
karanl›¤a gömülüyor. 

Bizi duyan var m›? Tar›m ve kültür politikalar›n›, varsa
gözden geçirmek isteyenler neredeler? Çiftçiyi a¤›r ekono-
mik koflullar alt›nda ezilmeye mahkum edenler, flimdilerde
suya kavuflturaca¤›z diyerek Allianoi’u kumla gömüyorlar. 

Allianoi, harçlar›n içine gizlenen çimentoyla 50 y›l sonra-
s›nda anlafl›l›r denilerek!.. Allianoi, “Madem ki öneminin
fark›ndas›n›z öyleyse en az›ndan yasal süreci bekleyin, 6 ay
ifllemi durdurun” önerileri dikkate al›nmayarak yok ediliyor. 

Allianoi ilk ad›m!.. Hasankeyf, Munzur, Karadeniz de s›-
rada bekliyor. Ülkemizin; Anadolu ve Mezopotamya’n›n
geçmifli siliniyor. Oysa, tarih ve kültür ülkemizin akl›d›r.
Gelin, elele verelim; insana, bilgiye, ayd›nl›¤a yönelik bu
katliam› hep birlikte durdural›m. Allianoi karanl›¤a gömül-
mesin. 

ALLIANOI G‹R‹fi‹M GRUBU, TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹, TMMOB ‹ZM‹R ‹KK,

EGEÇEP, SUPOL‹T‹K, SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR PLATFORMU,

EGE SU PLATFORMU, HALKEVLER‹, Ç‹FTÇ‹ SEN, E⁄‹T‹M SEN, TUR‹ST

REHBERLER‹ ODALARI, DO⁄AL ÇEVRE ‹Ç‹N YAfiAM G‹R‹fi‹M

Allianoi karanl›¤a
gömülmesin...

TAR‹H‹M‹ZE VE KÜLTÜRÜMÜZE SAH‹P ÇIKALIM

‹

HABER
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Dikili, Niksar Belediyele-
rinin yaklafl›mlar› , Anka-
ra Mamak su hakk› mü-
cadelesi, ‹stanbul Sar›yer
Maden Dere ‹çi Mahallesi
suya eriflim mücadelesi,
Bursa kent deneyimleri,
Armutlu Mahallesi su
hakk› mücadelesi aktar›-
lanlar aras›ndayd›.
Nükleer  ve Termik San-
trallere, maden flirketle-
rine karfl› mücadeleler
ayr› birer oturumda ele
al›nd› ve bölge bölge  de-
neyimler anlat›ld›.
GDO’ya, 3. Köprüye ha-
y›r, hidroelektrik santrallerine hay›r, neden hay›r, mücadele
alanlar›yla birlikte tart›fl›ld›. 
Forum 17 Ekim Pazar günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yap›-
lan bas›n aç›klamas› ve sonuç deklerasyonu  sonras› flenlik son
buldu.  
Yüksek kat›l›ml› gerçekleflen forumda  bu alanda yap›lan Tür-
kiye’deki tüm mücadelelerin bir arada de¤erlendirilmesi, siner-
ji oluflturulmas› ve ileri dönemde yap›lacaklar ad›na bir güç bir-

li¤i oldu.
Sonuç Bildirgesi: ‘… Her-
kesin eflit koflullarda pa-
ras›z olarak suyu eriflim
hakk›n› savunuyoruz, ge-
çimlik tar›msal üretim için
kullan›lan suyun paras›z
sa¤lanmas›n›, flehir flebe-
kelerinden iletilen suyun
sa¤l›kl› ve içilebilir nitelik-
te olmas›n› talep ediyo-
ruz. Su hizmetleri ve ba¤-
lant›l› ifllerde çal›flanlar›n
güvenceli bir ifle ve insan-
ca bir yaflama sahip olma-
s›; su ve enerji alan›nda
emekçilerin sendikal ör-

gütlenmelerinin güçlendirilmesi, suyun do¤ada özgürce akma-
s› için mücadele ediyoruz. 
Suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücade ve bu mücadele içinde
oluflturdu¤umuz örgütlenmeler devletten, sermayeden, su
mücadelesini sadece söylem düzeyinde kullanarak siyasi rant
malzemesi haline getirmeye çal›flan egemen siyasi aktörlerden
ba¤›ms›zd›r, halk›n öz gücüne dayan›r. ‘Sonuç bildirgesinin
tam metni : www.sthp.org adresinden elde edilebilir.

Suyuna, topra¤›na,
orman›na, yaflama
sahip ç›kanlar 
‹stanbul’da bulufltu

‹stanbul Tabip Odas›’n›n da bir bilefleni oldu¤u Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu (STHP)
15-17 Ekim 2010 tarihlerinde Bo¤aziçi Üniversitesi’nde forum düzenledi. Forum kapsam›nda
ülkemizde yaflanan su hakk› mücadelesi deneyimleri paylafl›ld›.  
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DÜNDEN BUGÜNE
BUGÜNDEN YARINA

HEK‹M 
ÖRGÜTLENMES‹
1980'li y›llar›n sonunda bafllayan kamu emekçi-
leri sendikalaflma mücadelesinin sonucu. 1990'l›
y›llar›n bafllar›nda  Tüm Sa¤l›k - Sen, Genel Sa¤-
l›k-‹fl , Sa¤l›k - Sen ve Sosyal Hizmet- Sen Sendi-
kalar›n›n birleflmesi ile Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas› (SES) kurulmufltur. SES 70
ildeki örgütlülü¤ü, her geçen gün artan üye sa-
y›s› ve mücadele birikimi ile sa¤l›k ve sosyal hiz-
met iflkolu sendikas›d›r.



D O S Y A
Dr. Veysi Ülgen

Dosya Editörü 

Hekim Forumunun bu say›s›nda ki dosya konusunu ‘he-
kimler ve örgütlenme’ olarak düflünmüfltük. Ancak dosya-
ya gösterilen ilgi ‘hekimler ve sendikalaflama’ konusunda
oldu. Hekimler ve örgütlenme diyerek  ‘hekimler ve sen-
dikalaflma’ olarak devam etmek hekimlerin bugünkü s›-
n›fsal de¤iflimini iflaret ediyor. Bu arada TTB ve tabip oda-
lar›n›n tart›fl›lmamas› da ilginç bir durum ortaya ç›kar›yor.

Geçmiflte s›kça yap›lan ‘TTB ve tabip odalar› böyle olsun
ya da flöyle olsun diye farkl› tart›flmalar yok. Kan›mca bu-
nun iki nedeni var. Birincisi  TTB ve tabip odalar›n›n iflle-
vini fazlas›yla yerine getirmesidir. ‹kincisi daha güçlü bir
örgütlenme ihtiyac›n›n gündeme gelmesidir. Ki bu ihtiya-
c›n ad› ‘sendikalaflma’ oluyor. Mesele sendika olunca ifle
s›n›f ve kapitalizm giriveriyor. 



tar ih inde
çal›flanlar›n haklar› için mücadele eden
bir çok örgütlenme ortaya ç›km›flt›r. Bu
örgütlenmelerin içinde sendikalar sanayi
toplumlar›n›n vazgeçilmez örgütleri
olup; iflverene karfl› ayn› ifl kolunda çal›-
flan iflçilerin mesleki, ekonomik, demok-
ratik ve özlük haklar› için ortaya ç›km›fl-
lard›r. Sendikalar, kapitalizmin geliflim
koflullar›, iflçi s›n›f›n›n niteli¤i, ülkelerin
koflullar› ve zamanlarda  farkl›l›klar gös-
termektedir. Bugün sendikay› ‘ayn› ifl ko-
lunda çal›flanlar›n mesleki, ekonomik, de-

mokratik ve özlük haklar› için kurulan ifl-
verenle toplusözleflme yapan anlaflmazl›k
halinde grev hakk›n› kullanan’ örgütler
olarak tan›mlamak daha do¤ru olacakt›r.
Zira sendikalar ‘grev ve toplusözlefl-
me’yle özdeflleflmifllerdir.

Hizmet sektöründe çal›flan, düflünsel
emek üreten, beyaz yakal›lar›n sendika-
laflma süreci, kol eme¤iyle çal›flan mavi
yakal›lara göre daha geç bafllam›flt›r. Ne-
oliberal kapitalist politikalar teknolojik
geliflmeleri de arkas›na alarak kol eme-
¤iyle çal›flan mavi yakal›lara daha az ihti-

yaç hissetti. Büyük iflyerleri parçaland›.
‹flçi s›n›f› hem parçaland› hemde nicelik
olarak azald›. Buna karfl›n beyaz yakal›la-
r›n say›s› ise artt›.  1970’li y›llar›n ortala-
r›nda kapitalist ülkeler ayn› zamanda ka-
mu hizmetlerini piyasaya açt›. Hizmetle-
rin özel teflebbüsçülerce sat›n al›nmas›n›n
önü aç›lmas› ve say›s› artan, yaflam kali-
tesi düflen beyaz yakal›lar›n örgütlenme
ihtiyac›n› art›rd›. Daha önce ücretsiz veri-
len hizmetler de  metalafl›nca bu hizmeti
verenler de iflçileflmeye bafllad›.Hizmet
üretenlerin çal›flma düzenleri de¤iflti. ‹fl

DOSYA

Dr. Veysi Ülgen
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B‹R ÖRGÜTLENME ‹HT‹YACI
OLARAK ‘SEND‹KALAfiMA’ 
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güvencesi ortadan kalkt›. Esnek çal›flma
getirildi. Örgütsüzlefltirme dayat›ld›.

Yeni serbest piyasa ekonomisi gere¤i
sürdürülen bu politikalar geliflmifl kapita-
list ülkeler ile geliflmekte olan ulus devlet
yap›lanmas›na göre flekillenen ülkelerde
farkl› seyir izledi. Geliflmifl kapitalist ül-
kelerde bildi¤imiz gibi 1929 öncesi eko-
nomide liberal ilkeler a¤›rl›ktayd›. Bun-
larda 1929 ekonomi bunal›m›ndan sonra
ekonomide devletçilik a¤›rl›k kazanm›flt›.
Liberal kapitalist geçmifli olmayan Türki-
ye gibi liberal ekonomi geçmifli olmayan
ulus devletçi politikalarla flekillenen ülke-
lerde bu geçifl  kaç›n›lmaz olarak sanc›l›
geçti. 

Çiçe¤i burnunda ulus devletin sevapla-
r›nda da günahlar›nda da rol alan hekim-
lerin beyaz yakal›lar olup olmad›¤› hala
tart›fl›l›yor. Ulus devlet flekillenmesinde
görece imtiyazl› konumdaki hekimler
kendilerini meslek olarak ba¤›ms›z his-
setmifllerdir. Hekimler devleti bir iflveren
olarak görmemifltir. Bu dönemde kuru-
lan Et›bba’lar ve sonras›nda kurulan TTB
emek eksenli olmay›p yar›  kamu kuru-
mu niteli¤inde, daha çok özel sektördeki
hekimlerin çal›flma flartlar›yla ilgilenen
bir meslek örgütüydü. 

24 Ocak serbest piyasa kararlar› kapi-
talizmin dünya genelinde ki de¤ifliminin
Türkiye’de ki milad› say›l›yor. Bu milat
ayn› zamanda hekimlerin s›n›f kimli¤inin
de milad› say›l›yor. 24 Ocak kararlar›, 12
Eylül askeri darbesini etkileyerek sa¤l›k,
e¤itim, ulafl›m, iletiflim gibi hizmetlerinin
özellefltirilmesinin  önünü açm›flt›r. Hiz-
met sektörleri serbest piyasaya aç›l›rken,
12 Eylül devletin di¤er otorite kurumla-
r›n› korumufltur. Elbette liberal ekono-
mik deneyimi zay›f olan bu ülkelerde
devletçilikten vazgeçmek  kolay olmaz.
Devletin kurucu  otoriter kurumlar› libe-
ral politikalar›n kendi statükolar›n› etki-
leyece¤ini hesap ettiklerinden bu de¤iflim
geliflmifl kapitalist ülkelerde ki gibi çarça-
buk gerçekleflmez.    

12 Eylül Tam Gün Yasas’›n› de¤ifltirir-
ken, TTB’yi kapatm›fl ard›ndan da s›n›rl›
mesleki haklar› için u¤raflmas› flart›yla
çal›flmalar›na izin verilmifltir. Merkezi

Ankara’ya al›narak kamuda çal›flan he-
kimlerin üye olma zorunlulu¤u ortadan
kald›r›lm›flt›r. Ancak bu örgütü yine ka-
mu da çal›flan hekimler ileriye tafl›m›flt›r.
12 Eylül darbesinden sonra uygulanan
sert ekonomik tedbirler sonucu hekimler
ve sa¤l›k çal›flanlar› ekonomik olarak
yüzde ellilere varan oranda fakirlefltiler.
Özellefltirmenin fiili olarak bafllamas›yla
hekimlerin durumu k›sa sürede toparla-
maya bafllad›. Kamu hastanelerinde çal›-
flan uzman hekimler ortalama sabah
10.00 ö¤leden sonra 14.00 (ö¤len aras›
hariç) çal›flt›ktan sonra özel muayeneha-
nelerine  gittiler. Uzman hekimlerin ya-
n›nda pratisyen hekimler özel poliklinik-
lerde çal›flmaya bafllad›lar. Asistan he-
kimler nöbet tuttular. ‹flyeri hekimli¤i ek
gelir getiren bir kaynak oldu. Böylece he-
kimler ve di¤er sa¤l›k ve soysal hizmet
emekçileri aras›na  otoriter ayr›l›k gibi fi-
nanssal ayr›l›kta girmifl oldu. Bu durum
örgütsel tercihleri de¤iflirdi.   

Kamu hizmetlerinde çal›flanlar 1990’l›
y›llarda neo - liberal kapitalist  uygulama-
lara fiili meflru sendikal mücadele ile ce-
vap verdiler. Türkiye’de kamu ifl kollar›n-
da çal›flan hekimlerin de içinde yer ald›¤›
beyaz yakal›lar sendikalaflman›n gereklili-
¤ine iliflkin  tart›flmaya 1989’da son nok-
tay› koymufltur. Böylece kamu hizmet  ifl
kollar›nda sendikalar ifl kolu esas›na daya-
nan, fiili meflru mücadele hatt› ile
1989’dan beri kurulmaya bafllanm›flt›r.
Sa¤l›k ifl kolunda da s›ras›yla Sa¤l›k Sen
(1990), Tüm Sa¤l›k-Sen (1991), Genel
Sa¤l›k  - ‹fl (1991), Sosyal Hizmet - Sen
(1992) Türk Sa¤l›k Sen (1992), Sa¤l›k-
Sen (Memur-Sene ba¤l› olan, 1994),
Sa¤l›k Bir - Sen (1995) kurulmufltur. ‹lk
4 sendika 1 A¤ustos 1996’da SES çat›s›
alt›nda birleflmifltir. Bunu Birleflik Sa¤l›k-
Sen’in kuruluflu izlemifltir. Bunlara özel
sektörde örgütlü  Dev Sa¤l›k - ‹fl’i de ek-
leyelim. Sa¤l›k ifl kolunda sendikalar›n ku-
rulmas›yla  TTB bu süreçten etkilenerek
meslek örgütü ifllevini aflan bir prati¤e
yöneldi (ifl b›rakmalar g(ö)revler yapmas›
gibi). 

1990’l› y›llarda sendikalaflma özel
muayenesi olan ve de özel hastanelerde

çal›flan kendilerini mesleki olarak ba¤›m-
s›z olarak gören hekimlerin  gündeminde
olmam›flt›r.  Bugün ise hekim sendikas›-
na özel  sektörde çal›flanlar ‘finansal gü-
vence ‘ve ‘mesleki ba¤›ms›zl›¤›’ koruma
‘ad›na daha fazla ilgi duymaktad›r. Bun-
lar› sendikal mücadeleye iten faktörler
ayn› ifl kolunda örgütlenme inanc› ve de-
mokrasi kayg›s› olmufltur. Zira resmi
olarak memur denilen kamu emekçileri,
sendikal mücadeleyi demokrasi mücade-
lesinin bir parças› olarak kabul etmifltir. 

Son dönemlerde tabip odalar›nda he-
kim sendikas› tart›flmalar›na daha fazla
tan›k olmaktay›z. Hem özelde hem de
kamuda ‘ifl güvencesiz ve sözleflmeli ça-
l›flma’ dönemi de sendikalaflmay› k›flk›rt›-
yor, aile hekimli¤i ve 4-c statüsü pekiflti-
riyor. Hekimler aras›nda sendikalaflma-
n›n gündem olmas› örgütlenmeye yönel-
me anlam›nda olumludur. ‹flkolu sendi-
kac›l›¤›n› savunan biri olarak  ve meslek
sendikas›na dolay›s›yla hekim sendikas›n›
do¤ru bulmasam da  daha güçlü bir ör-
gütlenme ihtiyac›n›n gündeme getirmesi
anlam›nda bir art› olarak ele al›yorum. 

Ancak ortada tüketilme ihtiyac› olan
bir meslek/ifl kolu sendikac›l›¤› tart›flmas›
var. Bunun yan›nda grev ve toplusözlefl-
meye yaklafl›m, sendikal demokrasi, sen-
dikal bürokrasi, sendika ve siyaset, yasal-
c›l›k, s›n›f/kitle sendikac›l›¤›, k›z›l/ sar›
sendikalar, toplumsal hareket sendikac›-
l›¤› gibi bafll›klarda tart›flmalar›n yap›l-
mas› ihtiyac›n› hat›rlatmak gerekiyor.
Esasen sayd›¤›m›z bu bafll›klar bugünkü
mevcut sendikalar›n da sorunlar›n› teflkil
etmektedirler. Hekimler bu tart›flmalara
kat›lmaya haz›rl›kl› m›d›r diye sormak
gerekiyor. 

Diyelim bir hekim sendikas› kuruldu.
Tek bir sendika olabilecek mi? Grev gibi
bir güce sar›lacak m›? Tek bafl›na bir
grev yapabilecek mi? Ücretler ve ifl gü-
vencesi d›fl›nda bir mücadelesi olacak m›?

Tabii ki süreçte haz›rl›ks›z yakalanan
hekimlerin bu sorulara verecek haz›r ce-
vaplar› yok. Bir süre daha bu konu
üzerinde düflünmeye ve çal›flmaya ihti-
yaçlar› var.



‹flkolunun Önemi
‹fl, insan hayat›n›n en önemli ve vazge-

çilmez parças›d›r. Bir insan›n ifli ile iliflki-
si sadece ifl alan› ile s›n›rl› kalmay›p haya-
t›n bütün alanlar›n› etkilemektedir (1).
‹flçi ise, bir hizmet sözleflmesine dayal›
olarak herhangi bir iflte ücret karfl›l›¤›n-
da çal›flan kiflidir (2). 

Sa¤l›k iflkolu, baflta sa¤l›k meslekleri
olmak üzere, farkl› meslek gruplar›ndaki
çal›flanlar›n, farkl› hizmet basamaklar›n-
da ve birimlerinde, toplumun bütünü için
sa¤l›k hizmeti ürettikleri, emek yo¤un
bir hizmet iflkoludur. 'Sa¤l›k bak›m›' ola-
rak tan›mlanan bu hizmetler, koruyucu
ve sa¤alt›c› hizmetleri ve sürdürülmeleri-
ni sa¤layan farkl› teknik ve destek hiz-
metlerini kapsar (3).

ABD, 2000 y›l›nda ulusal gelirinin
1/6’s›n› (kifli bafl›na 3000 dolar› geçecek
miktarda) sa¤l›k alan›na harcamaktad›r
(4). Türkiye’de  ve Dünyada Sa¤l›k Eko-
nomisi 2008 raporuna göre; Türkiye ki-
fli bafl›na 586 dolar sa¤l›k harcamas› ile
OECD ortalamas›n›n beflte biri düzeyinde
kal›yor (5).

Sa¤l›k ifl kolunda sa¤l›k çal›flanlar›n›n
rolü ve pozisyonu tüm dünyada ayn› ka-
deri paylaflan bir alan oldu¤u için alg›lan-
mas› ve anlafl›lmas› çok daha kolay bir
hizmet sektörüdür. Hipokrat yemininin
uygunlu¤u gibi, ›rk, renk, cins, milliyet,
dini inan›fl ne olursa olsun, gereksinimler
ve yerine getirilmesi gerekenler birbirine

çok benzemektedir: Daha kaliteli ve kon-
forlu bir sa¤l›k hizmeti için, iyi bir plan-
lama ve daha fazla kaynak yarat›lmas› gi-
bi...

Sa¤l›k ‹flkolu Örgütlenmesi
Türkiye’de sa¤l›k alan›nda örgütlenme

1971 sonras›, Tüm-Sa¤l›k Der ad›yla ku-
rulan bir dernektir. 1990’da kamu çal›-
flanlar› sendikal hareketi bünyesinde,
E¤it-Sen baflta olmak üzere sa¤l›k ifl ko-
lunda Tüm Sa¤l›k Sen kuruldu (6). Tür-
kiye’de kamu ifl kollar›nda çal›flan hekim-
lerin de içinde yer ald›¤› beyaz yakal›lar
sendikalaflman›n gereklili¤ine iliflkin tar-
t›flmaya 1989’da son noktay› koymufl-
tur. Böylece kamu hizmet ifl kollar›nda
sendikalar ifl kolu esas›na dayanan, fiili
meflru mücadele hatt› ile 1989’dan beri
kurulmaya bafllanm›flt›r. Sa¤l›k ifl kolun-
da da s›ras›yla Sa¤l›k Sen (1990), Tüm
Sa¤l›k-Sen (1991), Genel Sa¤l›k-‹fl
(1991), Sosyal Hizmet-Sen (1992) Türk
Sa¤l›k Sen (1992), Sa¤l›k-Sen (Memur-
Sen’e ba¤l› olan, 1994), Sa¤l›k Bir-Sen
(1995) kurulmufltur. ‹lk 4 sendika
1A¤ustos 1996’da SES çat›s› alt›nda bir-
leflmifltir. Bunu Birleflik Sa¤l›k-Sen’in ku-
ruluflu (1997) izlemifltir. (7). 

1974 y›l›nda Devrimci Sa¤l›k ‹fl Sendi-
kas›n› görmekteyiz. Daha çok özel hasta-
nelerde örgütlenen Sendika, 1975-
1976’da üniversite hastanelerinde de di-
renifller örgütlemifltir.

1976 tarihinde Has-‹fl’e kat›larak

D‹SK üyesi olabilmiflti.1978 tarihinde ise
sendika ad›n› yeniden Devrimci Sa¤l›k ‹fl
olarak de¤ifltirmifltir. 12 Eylül 1980’e
gelindi¤inde üye say›s› 5.000 ve flube sa-
y›s› 11’e ulafl›yordu. 28-29 Mart 1992
tarihinde 3. Ola¤an Genel Kurulunu ya-
pan Sendika, 1980 sonras› ilk örgütlen-
me çal›flmas›n› Yaflam Hastanesi’nde ger-
çeklefltirmifltir. Aral›k 1993 sonunda
Florance Nightingale Hastanesi’nde bafl-
layan ve 3-5 ay süren direnifl, sa¤l›k ifl-
kolunda, son y›llar›n en önemli sendikal
olaylar›ndan say›labilir (8). 

Sa¤l›k alan›nda sendikal örgütlenme-
de hekimlerin rolü öteden beri en çok
tart›fl›lan konulardand›r.

Hekimler, sa¤l›k sektöründe son y›l-
larda h›zlanan bafl döndürücü dönüflümü
yorumlama ve kendi konumlar›n› belirle-
mede zorlan›yor. Bilgi toplumu, sa¤l›¤›
piyasalaflt›r›p al›n›r sat›l›r meta haline dö-
nüfltürdükçe hekimin mesleki konumu
da de¤ifliyor. Öznesi insan olan bir mes-
le¤in uygulay›c›s› olmaktan ç›k›p hastalar
ile birlikte sisteme para kazand›ran nes-
nelere dönüflmenin sanc›s›n› yafl›yorlar.
Sa¤l›k hizmetine ulaflmada t›kal› kanalla-
r› açarak pazar› büyütmeye çal›flan yeni
sistem hastalara daha çok sa¤l›k hizmeti
sunuluyormufl görüntüsü vererek top-
lumdan destek almay› da baflar›yor. Veri-
len sa¤l›k hizmetine ve harcanan onca
paraya karfl›n toplumun ne kadar sa¤l›k-
l› oldu¤u henüz sorgulanm›yor. Her ne

Sa¤l›k iflkolunda
sendikal örgütlenme
ve hekimler
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olursa olsun, sa¤l›k alan›nda yaflanan pa-
radigma de¤iflikli¤ini okumak, yorumla-
mak ve topluma anlatmak yine hekimle-
re düflüyor. Yaflanan de¤iflim ve dönü-
flüm kaç›n›lmaz gibi görünse de insan
odakl› bir dünyada yaflamay› arzulayanla-
r›n örgütlü mücadelesi birkaç yüzy›l önce
oldu¤u gibi dönüflümün ac›mas›z yan›n›
frenleyebilir. S›n›fsal kökenlerini yitiren
hekimler, bilgi toplumunun iflçileri olarak
örgütlenmek ve insani öze sahip ç›kmak
için direnmek durumundad›r. Sanayilefl-
me ile bafllayan iflçi hak ve mücadelesi sü-
reci göz önüne al›nd›¤›nda giriflilecek
mücadelenin hayli güç, y›prat›c› ve sab›r
gerektirdi¤i aç›kt›r (9).  

Dünyada, sa¤l›k ifl kolundaki örgüt-
lenmelerde inan›lmaz çeflitli merkezler
bulunmaktad›r. Sa¤l›k ifl kolu sendikala-
r›, sa¤l›k çal›flanlar› sendikalar›, hekim
veya hemflire sendikalar› gibi çok çeflitli
örnekleri bulunmaktad›r.

Türkiye’de hekimler her ne kadar ör-
gütlü de¤ildir ve sa¤l›k örgütlenmesinin
içinde %1-5 oran›nda yer al›yor desek
de; yine Türkiye’de sa¤l›k örgütlenmesi-
nin tart›flmas›, TTB ve ‹stanbul Tabip
Odas›’nda bafllat›lm›fl ve Tüm Sa¤l›k
Sen’in burada kurulmas› da bir o kadar
anlaml›d›r.

Hekim Eme¤i ve Sendikas› 
Tart›flmas›
1965 y›l›nda Sosyal Sigortalar Kuru-

mu Hekimleri için 672 say›l› bir Tam Sü-
re Yasas› yürürlü¤e girdi. Bu yasa,
SSK’n›n hekim iflgücünden daha fazla ya-
rarlanmak için destekledi¤i bir yasa idi.
Yasay› SSK ve Çal›flma Bakanl›¤› de¤il,
Kurumun Hekim Sendikas› haz›rlam›flt›
ve milletvekili teklifi olarak Meclis’e ulafl-
t›rm›flt›. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bütün gücü
ile karfl› ç›kt›¤› bu yasa, sendika yönetici-
si hekimlerin ›srarl› savafl›mlar› ile ger-
çekleflti ve yürürlü¤e girdi. Uygulama
gerçek bir Tam Süre Yasas› için olmas›
gereken flekildeydi. Farkl›l›¤›, zorunlu ol-
mamas›yd›. Ne var ki, ülkenin o y›llarda
içine düfltü¤ü enflasyon sorunu bu yasa-
y› yürürlükten kald›rmasa da fiilen yok
etti. Çünkü 1965 y›l›nda kapsamdaki he-
kimler için 2500 lira olarak kabul edilen

tavan ek ödenek, en geç befl y›l içinde
tam olarak de¤erini yitirdi. SSK hekimi-
nin bu uygulamay› benimsemesinin hiçbir
nedeni kalmad›. 17 Haziran 1965’te
657 Say›l› Devlet Memurlar› Yasas› ç›kar.
Bu Yasa ile tüm çal›flanlar oldu¤u gibi
sa¤l›k çal›flanlar› da hak kayb›na u¤rar.

TTB’nin sa¤l›k iflkolunda “Türk Sa¤l›k
Hizmetleri Güçbirli¤i” ad› alt›nda kur-
duklar› birliktelik, 657 say›l› yasa ile ge-
tirilen hak kay›plar›na karfl› ciddi bir mü-
cadele örne¤i vermifltir. “Türk Sa¤l›k
Hizmetleri Güçbirli¤i’ne; Türk Tabipleri
Birli¤i, Türkiye Hekimler ve Eczac›lar
Sendikas›, Sosyal Sigortalar Kurumu He-
kim ve Eczac›lar› Sendikas›, Türkiye He-
kim Sendikalar› Federasyonu, Türkiye
Sa¤l›k Memurlar› Sendikas›, Türkiye
Hemflireler Sendikas›, Türkiye Ebeler
Sendikas›, Sosyal Sigortalar Kurumu
Hemflire, Laborant ve Sa¤l›k Memuru
Sendikas› kat›lm›fl ve eylemlere Türk Ve-
teriner Hekimler Sendikas› ile Türk Ecza-
c›lar Sendikas› destek vereceklerini be-
lirtmifllerdir.

Türk Sa¤l›k Hizmetleri Güçbirli¤i 6-7
Ocak 1971’de Ankara ve ‹stanbul’da be-
lirlenen 20 hastanede “‹htar Direnifli”
gerçeklefltirilmifl ve kat›l›m %100 ol-
mufltur (8).

Sa¤l›k iflkolunda sendika tarihi 1954
y›l›na kadar uzan›r. ‹stanbul S›tma Savafl
ve Hastane ‹flçileri Sendikas› bunlar›n il-
kidir. Daha sonra, 1961 y›l›nda, ‹zmir’de
kurulan Türkiye Sa¤l›k ‹flçileri ve Müs-
tahdemleri Sendikas›’n›n etkinlikleri gö-
rülmektedir. Türk-‹fl’e üyedir. Bu dö-
nemde toplu sözleflme hakk› vard›r, grev
hakk› yoktur.

27.3.1962’de ‹stanbul’da “Türkiye
Sa¤l›k ‹flçileri ve Personeli Sendikas›” ku-
ruldu. Bu Sendika, ‹stanbul Verem Savafl
Derne¤i Erenköy Sanatoryumu’nda iflko-
lunun ilk iflyeri toplu ifl sözleflmesi imza-
lam›flt›r. 1965 y›l›nda Sa¤l›k ‹fl Sendikas›
kurulur. Türk-‹fl üyesidir. SSK, Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve Belediye sa¤l›k çal›flanlar›
aras›nda örgütlenmifl ve toplu sözleflme-
ler imzalam›flt›r. 1980 öncesi SSK ile
toplu sözleflme görüflmeleri bir hayli zor-
lu geçmifltir (8). 

Türkiye’de 2010 itibar›yla 10’u Vak›f,
54’ü Devlet olmak üzere 64 T›p Fakülte-
si bulunmakta ve y›lda yaklafl›k 7 bin he-
kim mezun olmaktad›r. Yine 2010 tah-
mini rakamlar›na göre toplam yaklafl›k
130 bin hekim bulunmaktad›r. Yine bu
hekimlerin de 2/3’ü pratisyen hekim ola-
rak çal›flmaktad›r. 

Sonsöz
Sa¤l›k iflkolunda sendikal örgütlenme

ve hekimler tart›flmas›, ülkenin demok-
ratik yap›s›yla ve di¤er emek örgütlerinin
içinde bulundu¤u “yetersizlik- ifllevsizlik”
ve “muhalefet etme yetene¤inde yetmez-
lik” durumundan farkl› de¤erlendirile-
mez. Ülkenin içinde bulundu¤u “örgüt-
süzlük” hali 24 Ocak 1980 kararlar› ve
12 eylül darbesinden bu yana kademeli
olarak düflüfle geçerek, 30 y›ll›k dönem-
de sermayeye teslim bir yaflama biçimi ve
kültürel hayat oluflturulmufl ve bugüne
gelinmifltir. Sa¤l›k iflkolunda yaflanan
“sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesi” uygulamas› da
“aile doktorlu¤u” ifadesiyle flekillenen bir
son dönemece girmifl bulunmaktad›r.
Son derken “piyasalaflt›rma” uygulama-
s›nda yaflanan önemli bir halkadan bah-
sedilmektedir. 

Türkiye’de hekim sendikas› tart›flma-
s›, ancak “örgütsüzlefltirilen” sa¤l›k
emekçilerinin, en örgütsüz kesiminin ör-
gütlenmesi olarak tan›mlanabilir. Ger-
çekte ise, böyle bir tart›flma ve örgütlen-
me imkans›z de¤ilse de ülkemiz realitesi-
ne uymamaktad›r. Sendikan›n tan›m› ve
içinin baflka argümanlarla dolduruldu¤u
2010 Türkiye’sinde olmaz m› olur. Ad›
sendika ifllevi baflka, ad› hekim ifllevi bafl-
ka olan pek çok baflka yap› gibi olmaz
m›? Tabi ki olabilir.
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alan›nda sendikal ör-
gütlenmeler 1954 y›llar›nda bafllam›flt›r.
Örgütlenme iflkolu düzeyindedir. ‹stan-
bul S›tma Savafl ve Hastane ‹flçileri Sen-
dikas› ilk örgütlenmedir. Daha sonra
çok say›da sa¤l›k iflkolu sendikalar› ku-
rulmuflsa da, bu kurulufllara hekimlerin
kat›l›m› az olmufltur.

1965 y›l›nda 624 say›l› yasa yürürlü-
¤e girmesi ile meslek sendikalar›n›n
oluflturulmas› yolu aç›ld›. 09.09.1965’te
SSK Hekim ve Eczac›lar Sendikas›,
17.09.1965’te Türkiye Hekimler ve Ec-
zac›lar  Sendikas›, 11.10.1965’te ‹stan-
bul Memur Hekimler Sendikas›,
25.06.1968’de Ege Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Asistanlar Sendikas› kurulufllar›-
na rastl›yoruz. Tüm sendikalar gibi bu
kurulufllar 12 Mart 1971 darbesiyle or-
tadan kalk›yordu. 

1965’lerde Sa¤l›k-‹fl, 1987’de Tüm
Has- ‹fl,  1988’de Öz Sa¤l›k ‹fl kurulur.

1973’te Birleflmifl Sa¤l›k ‹flçileri Sen-
dikas› ad›yla  kurulan Sendika, 1974 y›-
l›nda Devrimci Sa¤l›k ‹fl ad›n› alm›flt›r.
Özel Hastanelerde  örgütlenen Devrimci
Sa¤l›k ‹fl 1975-76 Üniversite Hastanele-
ri direnifllerini örgütlemifltir. Tüm bu ifl-
kolu sendikalar›na hekimlerin kat›l›m›n›n
az olu¤unu görüyoruz.(1)

1980'li y›llar›n sonunda bafllayan ka-
mu emekçileri sendikalaflma mücadelesi-
nin sonucu. 1990'l› y›llar›n bafllar›nda
Tüm Sa¤l›k - Sen, Genel Sa¤l›k-‹fl , Sa¤-
l›k - Sen ve Sosyal Hizmet Sendikalar›n›n
birleflmesi ile Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet

Emekçileri Sendikas› (SES) kurulmufl-
tur. 

SES 70 ildeki örgütlülü¤ü, her geçen
gün artan üye say›s› ve mücadele biriki-

mi ile sa¤l›k ve sosyal hizmet iflkolu sen-
dikas›d›r. (2)

Hekim Hareketinde Sendikalaflma 
Çal›flmalar›
25 Nisan 1989 tarihinde ‹stanbul Ta-

bip Odas› bünyesinde Sendikalaflma Ko-
misyonu kuruldu. O zaman ‹TO Genel
Sekreterlik görevini yürütüyordum.
Aralar›nda Dr. Sedat Azak, Dr. Zeki Ka-
ragülle, Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Hüseyin
Altun’un da bulundu¤u bir grup hekimle
toplant› ça¤r›s› yapt›k. Komisyon çal›fl-
malar›na bafllad›. Tabi, o zamanlar sen-
dikalaflma iflkolu düzeyindeydi. Öncelikle
hekimleri sendikalaflma üzerine bilgilen-
dirmek için küçük bir broflür haz›rland›
ve yayg›n bir flekilde da¤›t›ld›.

Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Difl He-
kimleri Birli¤i, Türk Eczac›lar Birli¤i ve
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i 1988
y›l› Kas›m ay›nda imzalad›klar› bir proto-
kolle “Sa¤l›k Meslek Birlikleri Dan›flma
Kurulu”nu oluflturmufllard›r. Sa¤l›k
meslek birliklerinin dayan›flmas›n› ve
birlikte hareket etmesini amaçlayan bu
hareket, 25-26 fiubat 1989’da Anka-
ra’da, “sa¤l›k mesleklerinde çal›flanlar›n
özlük haklar›n› a¤›rl›kla iflleyen 1. Sa¤l›k
Kurultay›’ n› toplam›flt›r.

Kurultay Sonuç Bildirgesinde; “Sa¤l›k
Hizmetini üreten bizlerin sa¤l›kl› ve gü-
venli çal›flma hakk›n› kullanabilmesi ve
bu hakk›n güvence  içerisinde yerine ge-
tirilebilmesi koflulu ancak toplu sözlefl-
me ve grev hakk› olan sendikalaflmadan
geçmektedir”  cümleleri yer alm›flt›.

Sa¤l›k

Hekimlerin sendikal
örgütlenmeleri

Sa¤l›k meslek örgütleri’yle yap›-
lan bir dizi toplant›n›n sonu-
cunda, “Sa¤l›k ‹flkolunda Sendi-
ka” adl› bir gazete ç›kar›lmas›na
karar verilidi, dan›flma kuruluna
bu örgütlerin genel baflkanla-
r›’ndan oluflturuldu ve Kas›m
1989’da ilk say›s› ç›kt›. Bu yay›n
sendikal çal›flmalar›n önemli bir
bafllang›c› oldu.

Dr. fiükrü Güner
Türk Tabipleri Birli¤i Onur Kurulu Üyesi
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Sa¤l›k Kurultay› Sonuç Bildirgesi So-
nucu ‹stanbul Tabip Odas› 8 A¤ustos
1989’da sendikalaflma konusunda bir
rapor haz›rlanm›fl ve TTB Merkez Kon-
seyi Baflkanl›¤›na iletilmifltir. Bu rapor
19.08.1989’da Merkez Konseyi taraf›n-
dan tüm tabip odalar›na rapor üzerine
gündemli toplant›lar yap›lmas› ve çal›fl-
ma sonuçlar›n›n bildirilmesi istenmifltir.

Sendika Gazetesi
1989 y›l›nda ‹stanbul Tabip Odas› ön-

cülü¤ünde, ‹stanbul Difl Hekimleri Odas›,
‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul  Vete-
riner Hekimler Odas›, Türk Hemflireler
Derne¤i ve Teknik Sa¤l›k Mensuplar›
Derne¤i katk›lar›yla yap›lan toplant›lar
sonucu Sa¤l›k ‹flkolunda Sendika adl› bir
Gazete ç›kar›lmas›na karar verilir. Gaze-
tenin Dan›flma Kuruluna Sa¤l›k Meslek
Kurulufllar›n›n Genel Baflkanlar› al›n›r ve
Kas›m 1989’da ilk say› ç›kart›l›r. 

Bu çal›flma sendikal çal›flmalar›n
önemli bir bafllang›c› olmufltur.              

Gazetenin yaz› kurulunda Prof. Dr.
Ferruh Korkut, Dr. Ata Soyer, Dr. fiük-
rü Güner, Ecz. Rifat Güney, Dt. Bülent
Öztürk, Hemflire Sat› Tafl, Sa¤l›k Memu-
ru Mustafa Vural, Biyolog Hasan Hofl-
ser, Lab. Tek. Mafire Erkol teflkil edi-
yordu. Gazete 5 say› ç›kart›labilmifltir.     

1991’de Ankara’ da Sa¤l›k ‹fl Kolun-
da SES isimli Gazete ç›kar›ld›¤›n› görü-
yoruz. Genel Sa¤l›k ‹fl Sendikas›n›n des-
te¤i ile ç›kan gazete 10 bin bas›yor ve
yayg›n bir flekilde da¤›t›l›yordu.  O dö-
nem Genel Sa¤l›k ‹fl Dan›flma Kurulu
Üyeleri Dr. Ergün Atasü, Doç. Dr. Nev-
zat Eren, Dt. Hüsnü Çuhadar, Seyhan
Erdo¤du, Doç. Dr. Gürhan Fiflek, Prof.
Dr. Alpaslan Ifl›kl›, Y›ld›r›m Koç, Doç.
Dr. Y›ld›r›m Uler’ di.         

14 Mart Sa¤l›k Haftas› Etkinlikleri
Kapsam›nda 31 Mart-1 Nisan 1990 ta-
rihlerinde ‹stanbul Tabip Odam›z›n bafl›-
n› çekti¤i, ‹stanbul Difl Hekimleri Odas›,
‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Veteri-
ner Hekimleri Odas›n›n da katk›da bu-
lundu¤u “1960’dan 1990’a Sa¤l›k Ve
Kamu Çal›flanlar› Sendikal Haklar›” Ko-
nulu Uluslararas› Sempozyum düzenlen-
di.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Top-
lant› Salonunda düzenlenen Sempozyu-
ma DYP Genel Baflkan› Süleyman Demi-
rel, Hak-‹fl Konfederasyonu Baflkan› Ne-
cati Çelik, Uluslar aras› Kamu Çal›flanla-
r› Federasyonu Temsilcisi Yücel Özkök,
Yunanistan Kamu Çal›flanlar› Federasyo-
nu Y.K. Üyesi Costas Xristopoulos,
Fransa Genel ‹fl Konfederasyonu Sa¤l›k

‹flkolu Federasyonu Temsilcisi Roger
Nadoud, kat›l›mc›lar aras›ndayd›.

Sempozyumun aç›fl konuflmas›nda ‹s-

tanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr.
Ferruh Korkut “ …1978 y›l›nda bir he-
kim 790 dolar al›rken, 1988’de 280,
bugün ise 415 civar›nda ücret almakta-
d›r. Bu sorunlar›n nedenini hepimiz bili-
yoruz ve yafl›yoruz. ‹flte sendikalaflma
bu sorunun cevab›n› arama yollar›ndan
biridir… Grev hakk› olmayan bir sendi-
kan›n geliflebilece¤ine ve üyelerinin ç›-
karlar›n› yans›tabilece¤ine inanm›yo-
ruz.” ifadesini kullanm›flt›r.

Grevli Toplu Sözleflmeli Sendikal Hak
taleplerinin yükseldi¤i Sempozyuma çok
say›da meslek kuruluflu, sivil toplum ku-
ruluflu, sendika ve bilim adamlar› konufl-
mac› olarak kat›lm›flt›r. Sempozyum ko-
nuflmalar› Kas›m 1990’da kitap halinde
yay›nlanm›flt›r.

Sendikal örgütlenmeler
Örgütlenme biçimine göre sendikalar›

4 grupta toplayabiliriz.
Genel Sendikalar; Her iflyerinden,

her meslekten ve her iflkolundan çal›flan-
lar›n ayn› çat› alt›nda örgütlendi¤i sendi-
kalard›r. Bu tür örgütlenmeleri, sendi-
kalar›n ilk yap›lanma dönemlerinde gö-
rüyoruz. Bu gün için bu tür sendikalafl-
ma çok azalm›flt›r.

‹flyeri Sendikalar›; Belirli bir iflyerin-
de çal›flanlar›n kurdu¤u sendikalard›r.
Bu tip örgütlenmeler sendikalaflman›n
ilk dönemlerinde rastlanm›flt›r. En çok
görüldü¤ü ülkeler ABD ve Japonya’d›r.
‹flyeri baz›nda sendikalaflma bugün için
çok azalm›flt›r.

‹flkolu Sendikalar›; Farkl› farkl› ifl-
yerlerinde çal›flan, fakat ayn› iflkolunda
bulunan çal›flanlar›n oluflturdu¤u sendi-
kalard›r.Ülkemizdeki yasalar bu tür sen-
dikal örgütlenmeye izin vermektedir. Bu
nedenle ülkemizdeki iflçi ve memur sen-
dikalar› iflkolu sendikalar›d›r. Sendikal
hareketin geliflti¤i ve kitleselleflti¤i y›l-
larda daha çok iflkolu sendikac›l›¤›n›n
oldu¤unu görüyoruz.

Meslek Sendikalar›: Hangi iflyeri ve
hangi iflkolunda çal›fl›rsa çal›fls›n, ayn›
meslekten olan çal›flanlar›n kurduklar›
sendikalard›r.

Sendikalar belirli bir sendikal politika
etraf›nda bir araya gelerek federasyon

Ankara’ da Sa¤l›k ‹fl Kolunda
SES isimli Gazete ç›kar›ld›¤›n›
görüyoruz. Genel Sa¤l›k ‹fl Sen-
dikas›n›n deste¤i ile ç›kan gaze-
te 10 bin bas›yor ve yayg›n bir
flekilde da¤›t›l›yordu.  O dönem
Genel Sa¤l›k ‹fl Dan›flma Kurulu
Üyeleri Dr. Ergün Atasü, Doç.
Dr. Nevzat Eren, Dt. Hüsnü Çu-
hadar, Seyhan Erdo¤du, Doç.
Dr. Gürhan Fiflek, Prof. Dr. Al-
paslan Ifl›kl›, Y›ld›r›m Koç, Doç.
Dr. Y›ld›r›m Uler’ di.      
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kurabilirler.
Halen yürürlükte olan 2821 say›l›

Sendikalar Yasas› ve  2821 say›l› Toplu
‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Yasas› 12
Eylül 1980 Darbesi’nin  getirdi¤i yasalar
olup,  sendikal özgürlüklerin önüne cid-
di engeller koyan ve sendikal örgütlen-
menin önünü t›kayan düzenlemelerdir.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)
1948 tarihli 87 ve 1978 tarihli 151 Sa-
y›l› Sözleflmeleri, memurlar dahil, tüm
çal›flanlar›n sendikal örgütler kurmalar›
ve amaçlar› do¤rultusunda etkinliklerde
bulunabilmelerini ifade etmektedir. Ül-
kemiz bu sözleflmeyi 1993 y›l›nda onay-
lam›flt›r. Y›llardan beri ILO ülkemizin im-
zalad›¤› bu sözleflmelere uyum sa¤lan-
mas› için uyar›lar yapmaktad›r. Aradan
geçen uzun bir süreçten sonra yeni bir
Sendikalar Yasa Tasar›s› haz›rland›¤›n›
2009 y›ll›n›n ikinci yar›s›ndan sonra ö¤-
reniyoruz.

Tasar›da Neler var?
Elde etti¤imiz bilgilere göre Tasar›’

da flu düzenlemelere yer veriliyor.(3)
• “‹flkolu” , “‹flyeri” , “Meslek” Sendi-

kalar›n›n kurulmas›n›n önü aç›l›yor
• ‹flkolu say›s› 28’den 17’ye iniyor.
• Yüzde 10’luk iflkolu baraj› %2’ye

indiriliyor.
• Yetki alabilmek için ise, iflyerindeki

toplam iflçilerin %51’i üyesi olmas› flart
• Sendikaya üye olma ve üyelikten

ç›kmada noter koflulu kalk›yor
• Sendikaya üye olma yafl› 15’e iniyor 
• Grev yasaklar› daralt›l›yor
• Sendika kurucusu olmak için Türk

olmak koflulu kalk›yor
Önümüzdeki 1 ay içinde TBMM’nde

gündeme gelmesi beklenen tasar› yuka-
r›daki düzenlemeleri veya daha baflka ne
gibi de¤iflimleri getirecek, hep birlikte
izleyece¤iz.

Ama hem iflkolu, hem iflyeri hem de
meslek sendikas› kurma yolunun aç›lma-
s› önemli bir de¤iflim. Bu de¤iflime haz›r-
l›kl› olmal›y›z. 

‹flyeri Sendikac›l›¤›’n›n ra¤bet görece-
¤ini düflünmüyorum. Gündemde 2 sen-
dikal örgütlenme biçimi var. ‹flkolu Sen-

dikas› ve Meslek Sendikas›.
Meslek odalar›n›n ekonomik ve özlük

haklar› konusunda kurulufl yasalar› ve
yap›lanmalar› gere¤i, onca özverili çal›fl-
malar›na ra¤men, baflar›l› olduklar› söy-
lenemez. Sorunlar meslek odalar› boyut-
lar›n› aflm›flt›r.

Ekonomik ve çal›flma koflullar›n›n iyi-
lefltirilmesi için sendikal örgütlenme
flart. Alan›m›z› düflünelim. Bugüne kadar
sa¤l›k iflkolunda fedakarca çal›flan, mü-
cadele veren sendikalar yok mudur? El-
bette ki vard›r. Ama mevcut durumda
genel olarak di¤er hizmet sektörlerinde
oldu¤u gibi sa¤l›k sektöründe de yeter-
siz kalm›fllard›r.

Çal›flma alanlar›nda her sektörün
özelliklerine göre örgütlenmelerin tart›-
fl›lmas› önemlidir.

Bugüne kadar hekimler y›llard›r için-
de bulunduklar› kötü çal›flma koflullar›-
n›n giderek bozulmas›na ra¤men, sa¤l›k
iflkolu sendikalar›na ilgi göstermemifller-
dir.

Bu ortamda konu gündemde iken ni-
çin Meslek Sendikas› hakk›n›n al›nmas›
için mücadele edilmez. Veya “Meslek
Sendikas›na Neden Hay›r?” (4) Önemli
olan›n örgütlenme, ayn› iflkolu meslek
sendikalar›yla dayan›flma  ve ortak çal›fl-
ma alanlar›n›n yarat›lmas› de¤il midir? 

Önemli olan bu konudaki güvencesiz-
li¤in ve kötü koflullar›n ortadan kald›r›l-
mas›, karfl›l›kl› iflbirli¤i ve dayan›flma
içinde haklar›n kazan›lmas› de¤il mi?...
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öylesine
çeliflkiler sistemi ki, çözüm ad›na att›¤›
her ad›m bir baflka soruna kaynakl›k
ediyor. Kapitalizm ara s›n›flar› çözerek
toplumun genifl kesimlerini h›zla iflçilefl-
tiriyor, böylece kendi sonunu haz›rlaya-
cak s›n›f› da kendi eliyle yarat›yor. Bir-
çok alanda bafl döndüren h›zda yaflanan
de¤iflim, sürecin takibini, buna karfl› po-
litika oluflturmay› ve buna uygun örgüt-
lenmeyi de zorlaflt›r›yor.

Çal›flanlar›n hak kay›plar›yla paralel
ilerleyen bu süreçte baflta hekimler ol-
mak üzere sa¤l›k emekçilerinin mevcut
örgütleri hala; meslek odalar› ve sendi-
kalard›r. Baflka bir ifadeyle çal›flanlar›n
bu f›rt›nada s›¤›naca¤› ve gücü oran›nda
sürece müdahil olaca¤› örgütsel araçlar
bunlard›r. Mesleki, etik, ekonomik, sos-
yal haklar›m›z› bu araçlar› kullanarak sa-
vunuyor, üretim biçimi ve istihdamdaki
de¤iflimin yarataca¤› sonuçlar› bu araç-
larla yorumluyoruz.

Son 30 y›la damga vuran kapitalist
küreselleflme ve onun neo-liberal prog-
ramlar› sa¤l›k alan›n› hedef tahtas›na
oturttu. Küresel flirketler ve arac› ku-
rumlar› eliyle dayat›lan programlar›n
amac› sa¤l›k alan›n› piyasaya açarak bu
alanda daha çok kar elde etmek. Bu
amaca ulaflman›n kapitalizm aç›s›ndan
en klasik ve vazgeçilmez sömürü yönte-
mi de art› de¤er sömürüsü, iflgücü mali-
yetlerini azaltmak olarak belirlenmekte-
dir. Bunun gerçekleflmesi ise çal›flanlar›n
pazarl›k gücünü azaltacak üretim ve is-
tihdam biçimlerine; ifl güvencemizin teh-
dit edilmesine, güvencesiz çal›flman›n
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Hekimler ve
sendikalaflma

Kapitalizm

Dr. Köksal Ayd›n
SES Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
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yayg›nlaflmas›na, çal›flanlar›n zor koflulla-
ra r›za göstermelerini sa¤latacak kadar
iflsizli¤e ve alabildi¤ine parçal› ve örgüt-
süz sa¤l›k çal›flanlar› y›¤›n›n›n yarat›lma-
s›na ba¤l›d›r. Hal böyle olunca sermaye
hükümetleri devlet olanaklar›n› da kulla-
narak sürekli üzerimize geliyor. Dünün
‘sosyal devlet’e özgü güçlü kaleleri olan
sa¤l›k kurumlar›; kamu hastaneleri, sa¤-
l›k ocaklar› tarumar ediliyor, ücret ve is-
tihdam biçimleri h›zla de¤ifliyor. 

Geçmiflten bugüne gerek kamudaki
k›smi ayr›cal›klar›m›z gerekse serbest ça-
l›flma olanaklar›m›z ile ara s›n›f konu-
mundayken h›zla s›n›fsal pozisyonlar›m›-
z› kaybediyoruz. Gerek ücret esnekli¤i-
nin en çarp›k örne¤i olan performansa
dayal› ücretlendirme modeli gerekse Aile
Hekimli¤i’ne geçiflte güvencesiz çal›flma
bedeli; “rüflveti” olarak verilen ücret bu
s›n›fsal de¤iflimin k›sa süreli kamuflaj›n-
dan öteye geçemiyor. Sa¤l›k hizmetleri-
nin özellefltirilmesi tüm sa¤l›k emekçile-
rini düflük ücretle, güvencesiz çal›flan ifl-
çiler haline getirirken -çok küçük bir
az›nl›k d›fl›nda- iflçileflme s›ras›n›n hekim-
lere geldi¤i gizlenemiyor.  

‹flçileflme süreci kimi liberal ak›mlarca
kapitalizmin do¤al gelifliminin gere¤i ola-
rak alg›lan›p bir “ilerleme” olarak da de-
¤erlendirilebilmekte hatta bu sürece iti-
raz ‘eskiyi savunmakla’, ‘statükoculukla’
dahi elefltirilmektedir. Oysa bu süreç do-
¤al bir geliflim de¤il, kapitalizmin dizgin-
lenemeyen vahfli sald›r›s›n›n sonucudur.
Hak kay›plar›n›n yan› s›ra örgütsüzlü¤ü
de beraberinde getirmekte, sa¤l›k hiz-
metlerinin paral› hale getirilmesi ve te-

mel bir insan hakk› olan sa¤l›k hakk›n›n
gasp edilmesiyle birlikte hem sa¤l›k
emekçilerini hem de toplumu salg›n has-
tal›klar baflta olmak üzere büyük fela-
ketlere sürüklemektedir. Bu haliyle in-
sanl›k ad›na bir ilerleme de¤il tersine ge-
rileme ile karfl› karfl›yay›z ve buna karfl›
mücadele etmek bir tarihsel görev halini
alm›flt›r.

Günümüz neo-liberal politikalar›yla
hekimlik mesle¤inin binlerce y›ll›k de¤er-
leri aç›kça çeliflmektedir. Haliyle hekim-
lerin mücadelesi tek bafl›na ücret ve sta-
tü kayb›na, s›n›fsal de¤iflime karfl› de¤il;
görece daha eflitlikçi sa¤l›k sisteminin,
kamusal sistemlerin tarumar edilmesine,
sa¤l›k hakk›n›n gasp›na da karfl› olmak
zorundad›r. Hal böyle olunca gücünü s›-
n›fsal zeminden, toplumsal ve tarihsel
meflrulu¤unu ise mesleki de¤erlerinden

alan mücadeleye ve bu mücadelenin ör-
gütsel araçlar›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Sürecin kendisi sendika ve meslek örgü-
tünü iflaret etmekte, her iki örgütün bir-
likte durabildi¤i veya her iki ihtiyac› sen-
tezleyen mücadele biçimlerini zorunlu
k›lmaktad›r. Son y›llarda yer yer tabip
odalar›n›n sendika, sendikalar›n da ba-
zen meslek örgütü gibi davranmalar›n›n
nedeni böylesi nesnel ihtiyaçtan kaynak-
lanmaktad›r. 

Gelinen aflamada hekimlerin sendikal
örgütlenmedeki adresleri kamu sendika-
lar› ile s›n›rl›d›r ve e¤itim ve bilinç düzey-
leri düflünüldü¤ünde örgütlenme oran›
düflüktür. Örne¤in SES çat›s› alt›nda ör-
gütlenmifl hekimlerin say›s› yaklafl›k
6000 kiflidir ve bu say› tüm üyelerin %
15’ine denk gelmektedir. Oysa iflkolu-
muzdaki (kamuda) çal›flan yaklafl›k
89000 hekim tüm çal›flanlar›n yaklafl›k
% 25’idir. Mevcut haliyle SES hekimlerin
yaln›zca %6 - %7’l›k bir kesimini örgüt-
leyebilmifltir. Di¤er kamu sendikalar›yla
ilgili elimizde veri olmamas›na ra¤men
hekimlerin sendikalaflma oran›n›n genel-
de düflük kald›¤›n› söylemek mümkün-
dür ve bunun nedenlerinin bilimsel bir
çal›flmayla aç›¤a ç›kar›lmas› ilk elden sen-
dikam›z›n görevidir. 

Konuyla ilgili de¤iflik platformlarda
yürütülen tart›flmalar hekimlerin sendika
alg›s›n›n di¤er çal›flanlara göre farkl›l›k
arz etti¤ini göstermektedir. Hekimlerin
önemli bir k›sm›, emek sermaye çeliflkisi
üzerine kurulu klasik bir iflçi örgütü olan
sendika format›n› ve daha da önemlisi
kendilerinin de ücretli iflçiler olduklar›n›

Neo-liberal politikalarla hekimlik
mesle¤inin binlerce y›ll›k de¤er-
leri aç›kça çeliflmektedir. He-
kimlerin mücadelesi tek bafl›na
ücret ve statü kayb›na, s›n›fsal
de¤iflime karfl› de¤il; görece da-
ha eflitlikçi sa¤l›k sisteminin,
kamusal sistemlerin tarumar
edilmesine, sa¤l›k hakk›n›n gas-
p›na da karfl› olmak zorundad›r.
Gücünü s›n›fsal zeminden, top-
meflrulu¤unu ise mesleki de-
¤erlerinden alan bir mücadele-
ye ihtiyaç duyulmaktad›r.

Geçmiflten bugüne gerek kamudaki k›smi ayr›-
cal›klar›m›z gerekse serbest çal›flma olanaklar›-
m›z ile ara s›n›f konumundayken h›zla s›n›fsal
pozisyonlar›m›z› kaybediyoruz. Sa¤l›k hizmetleri-
nin özellefltirilmesi tüm sa¤l›k emekçilerini dü-
flük ücretle, güvencesiz çal›flan iflçiler haline ge-
tirirken -çok küçük bir az›nl›k d›fl›nda- iflçileflme
s›ras›n›n hekimlere geldi¤i gizlenemiyor
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kabul etmek istememektedir. Gerek e¤i-
tim süreçlerindeki çarp›kl›k gerekse sis-
temde yaflanan h›zl› s›n›fsal de¤iflimin
türlü yollarla gizlenmesi her fleyden önce
hekimlerde kafa kar›fl›kl›¤› yaratmakta-
d›r. Önemli say›da hekim kamunun örse-
lenerek özel sektörün cazibe merkezi
haline getirildi¤i bu geçifl döneminde
kurtuluflu özel sektöre geçmekte ara-
maktad›r. 

Hekimler sa¤l›k ifl kolunun kalifiye
meslek grubudur. Tarihte sendikal hare-
keti bafllatanlar da kalifiye iflçilerdir. He-
kimlerin s›n›fsal durumlar›na uygun bir
örgütsel araç olarak sendikal örgütlen-
mede nicel ve nitel olarak daha etkin ol-
malar› gerekir. Nihai olarak örgütlenme
sorunu, ‘nas›l bir sa¤l›k sistemi istiyo-
ruz?’ sorusunun yan›t›yla yak›ndan iliflki-
li olsa da özel sektörde çal›flan hekimle-
rin sendikal örgütlenmesi giderek önem-
li bir ihtiyaç halini almaktad›r. Kamusal
bir sa¤l›k sistemini benimseyen yaklafl›m
öncelikle kamudaki örgütlülü¤ünü güç-
lendirmeli, buna paralel olarak özel sek-
törün art› de¤er sömürüsündeki vahfle-
tiyle kamuya göre avantajl› özelli¤ini
elinden alarak onu cazibe merkezi ol-
maktan uzaklaflt›racak bir örgütlenme
ve mücadele stratejisi gelifltirilmelidir.

Hekimlerin sendikal örgütlenmeyle az
ilgilenmesinin tart›flmas›z bir nedeni de
mevcut sendikalar›n örgütlenme konu-
sundaki yetersizli¤idir. Sendikalar, aile
hekimli¤i, güvencesiz çal›flma, özel sek-
törde örgütlenme gibi konularda somut
uygulanabilir politikalar üretmedikçe bu
ilgisizlik hali sürüp gidecek veya bir k›-
s›m hekimde s›n›f›n bütünlü¤ünden ko-
puk çabalara yol açacakt›r. Ancak bu du-
rumun tersi de do¤rudur. fiöyle ki;  he-
kimler, binbir emekle kurulan sendikala-
r›n içerisine girerek onlar›n politikalar›na
yön vermedi¤i, bu konuda çaba sarf et-
medi¤i sürece de sendikalardan etkin ve
kapsay›c› bir aç›l›m yapmas› beklenemez.

Son dönemde “dönüflüm program›”
na karfl› hekimlerin önemli katk›s›yla yü-
rütülen mücadele türlü nedenlerle k›r›l-
maya bafllam›flt›r ve durumun kendisi bir
özgüven yitimi yaratmaktad›r. Bugünün

en acil ihtiyac› bu k›r›lmay› ortadan kal-

d›rarak mücadeleyi hedeflere konufllan-

d›racak etkili ve inand›r›c› bir program-

d›r. Zira bize dayat›lan bu neo-liberal

program egemenlerin 30 y›l önce tasar-

lay›p parça parça yürüttükleri bir prog-

ramd›r ve karfl›s›nda durman›n yolu gü-

nübirlik, tepkisel, savunmac› eylem ve

etkinliklerden de¤il, ideolojik mücadeleyi

önceleyen, zamana yay›lan, bilinçli ve al-

ternatifini tan›mlayarak mevcut sistemle

hesaplaflan, cüretkâr bir mücadeleyi içe-

ren programatik süreçlerden geçmekte-

dir.  

Hekimler aç›s›ndan korkulmas› gere-

ken iflçileflme de¤il, iflçi s›n›f›n›n derinden

yaflad›¤› gibi, örgütsüzlük ve parçalanma

halidir. Zira sermaye tüm ac› reçetelerini

emekçilerin örgütsüz ve parçal› halinden

yararlanarak yutturmaktad›r. Aile He-

kimli¤i ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa-

s› ile aç›¤a ç›kan/ç›kacak güvencesizlik ve

parçal› yap›lara karfl› gerçek güvencenin

s›n›fsal temelde örgütlenmifl mücadeleci

bir sendikal örgütlenme oldu¤unu unut-

mamak gerekir. Burada dikkat edilmesi

gereken nokta ise tarihte “sar› sendika-

lar”, günümüzde “yeflil sendikalar” gibi

sahte örgütlerin, iflçi s›n›f›n› kendi içinde

parçalayarak etkisizlefltirecek yap›lar›n

varl›¤›d›r. Bu konuda da temel görevi-

miz, tek merkezden gelen sermaye sal-

d›r›s›na karfl› s›n›f mücadelesini esas alan

birleflik emek hareketi yaratmak, bunu

hedefleyen, bu u¤urda mücadele eden

sendikalar› sahtelerinden özenle ayr›flt›-

rarak sahip ç›kmak olmal›d›r.

Kurtulufl Yok Tek Bafl›na; Ya Hep Be-

raber, Ya Hiç Birimiz! 

Hekimler aç›s›ndan korkulmas›
gereken iflçileflme de¤il, iflçi s›-
n›f›n›n derinden yaflad›¤› gibi,
örgütsüzlük ve parçalanma ha-
lidir. Sermaye tüm ac› reçetele-
rini emekçilerin örgütsüz ve
parçal› halinden yararlanarak
yutturmaktad›r. Aile hekimli¤i
ve Kamu Hastane Birlikleri Ya-
sas› ile aç›¤a ç›kangüvencesizlik
ve parçal› yap›lara karfl› gerçek
güvencenin s›n›fsal temelde ör-
gütlenmifl mücadeleci bir sen-
dikal örgütlenmedir.



temel bir insan hakk›
olmas› ve toplumsal olma özelli¤inden
kaynakl› sürekli olarak politik bir alan
olmufltur. Özellikle kapitalizmle birlikte
artan çevre ve toplumsal sorunlar sa¤l›-
¤a olan talebi artt›rmakla kalmam›fl ala-
na iliflkin tart›flmalar› da yo¤unlaflt›rm›fl-
t›r. Sa¤l›¤a olumlu yaklafl›m; insan› çev-
resiyle birlikte de¤erlendiren, toplumun
bir bütün olarak iyi olma durumunu top-
lumsal bir bak›fl aç›s›yla savunarak poli-
tik bir yönelim gelifltirme çabas›n› ifade
eder. Kapitalizmin gelifltirdi¤i sa¤l›¤a

olumsuz yaklafl›m› ise; sa¤l›k talebini
meta ya dönüfltürerek sa¤l›¤› tüketilme-
si gereken olgu olarak görmektedir.
Sa¤l›¤› karmafl›k hale getirerek toplumu
bilgisiz k›lmay› ve bilgisiz halinden yara-
lanarak sermeyenin ve iktidar›n bir ara-
c›na dönüfltürmeyi hedeflemifltir. Yine
kapitalizm uygulad›¤› politikalarla sa¤l›¤›
k›flk›rt›lm›fl bir talep olarak karfl›m›za ç›-
karm›fl ve büyük oranda da baflarm›flt›r. 

Sa¤l›k ihtiyac› ve alan› son y›llarda sa-
dece bir tüketim iliflkisine indirilerek
karl› bir alan haline getirilmifltir. Karl›

bir alan olarak görülmesinden kaynakl›
olarak yönetim iliflkileri iflletme mant›¤›
ile yürütülmüfltür. Bu yaklafl›ma ba¤l›
olarak da istihdam politikas› “dönüflüm”
ad› alt›nda yeniden gelifltirmifltir. Ekip
hizmeti olan sa¤l›k hizmeti hekim mer-
kezli ve katmanlaflmay›(hekim-hemflire-
memur-hizmetli-sözleflmeli-tafleron vb.)
sürekli olarak gelifltiren bir yap›ya dö-
nüfltürülmüfltür.

Buradaki temel amaç katmanlafl-
ma(parçalama) ile yönetmeyi kolaylafl-
t›rmad›r. Yönetebilmenin en kolay yolu
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Sa¤l›kl› bir gelecek
için sendikal
örgütlenmeye!
Sa¤l›k;

Mehmet S›dd›k Ak›n
SES Genel Örgütlenme Sekreteri
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yaln›zlaflt›rma, talepte farkl›l›k yaratma
ve mu¤laklaflt›rma, günübirlik düflünme
ve bir gelecek tan›mlayamama, buna
ba¤l› olarak ortak bir örgütlenme yerine;
parçal›, güçsüz yap›larla sorunlar›n› tar-
t›flan, ancak çözüm gücü olamad›¤› için
umudun yitirilmesi geliflmektedir.

Sa¤l›kta hekim önemli yer teflkil et-
mektedir. Sa¤l›k ekibinin sorumlusudur.
Buradaki sorumluluk tan›m› üzerinde en
çok oynanan olgudur. Buradaki sorum-
luluk topluma yönelik hizmeti yürütür-
ken daha fonksiyonel olabilmenin gerek-
tirdi¤i bir sorumluluktur. E¤er bunun
yerine yönetmenin ve kastlaflman›n ara-
c›na dönüfltürülmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu
durum hekimin tarihsel olarak üstlenmifl
oldu¤u misyonun reddini de beraberinde
getirmekle kalmamakta, karfl›t›na da dö-
nüflmektir. Günümüzdeki temel sorunda
bundan kaynaklanmaktad›r.

Tarihsel olarak bakt›¤›m›zda hekimler
üretti¤i hizmetlerin toplumsall›¤›ndan
kaynakl› olarak toplumsal olaylara ve bu-
na ba¤l› olarak toplumsal örgütlemelere
hep duyarl› olmufltur. Hatta öncüsü ol-
mufltur. Ancak günümüzdeki sa¤l›k sis-
temleri; politikalar›n›n devaml›l›¤› için
hekimleri yedeklemeyi temel alm›fllar-
d›r.1980’lerle bafllayan günümüzde daha
da gelifltirilen yaklafl›m sa¤l›¤› tüketim
haline dönüfltürme politikas›n›n önemli
bir arac›na dönüfltürmeyi hekimlere da-
yatm›flt›r. Büyük oranda da baflarm›flt›r.
Temel ücreti savunma yerine perfor-
mansa dayal› ücretlendirmeyi kabullen-
me, muayenehanecilik, ek ifl yapma tutu-
muyla sürekli çal›flan, ne kadar çok çal›fl-

ma o kadar çok ücret döngüsüne kapa-
n›lm›flt›r. Bu durum do¤al olarak yukar›-
daki tan›mlad›¤›m›z misyonuna uygun
davranmas›n›n önüne geçilmifltir. Top-
lumsal sorunlara sahip ç›kma yerine, bi-
reyselleflme geliflmifl ve mümkün olduk-
ça örgütlenme iliflkileri d›fl›nda kalmay›
tercih etmifllerdir. 

Günümüzde hekimler ve hekim eme-
¤i; özel sa¤l›k kurulufllar›nda ifl güvence-
leri patronlar›n iki duda¤› aras›nda olan,
kamuda esnek kurals›z ve performansa
dayal› 7 gün 24 saat çal›flan, tafleron iha-
lelileriyle kar amaçl› al›n›p sat›lan metaya
dönüfltürülen, uzun vadede eme¤i ucuz-
lat›lmayla karfl› karfl›ya olan bir kesim
haline gelmifltir.

Hal böyleyken 2010 Sa¤l›k Bakanl›¤›
verilerine göre 120 bin civar›ndaki heki-
min çok az bir k›sm› sendikalarda örgüt-

lüdür. Sendikam›z SES’te örgütlü olan
hekim say›s› 5-6 bin civar›d›r. Bu durum
di¤er sendikalar aç›s›ndan da geçerlidir.
Sendika örgütleme içinde çok az say›da
hekim yer al›rken tabip odalar› örgütlen-
mesindeki niceliksel kat›l›m ise; sistemin
kendisine dayatt›¤› özel-muayenecilik
iliflkilerinin ve yasal bir zorunlulu¤un da-
yatmas› sonucudur. Örgütlenmenin oda-
lar içinde gönüllülükten uzak k›smen de
zorunluluktan kaynakl› geliflmesi yürütü-
len mücadelenin etkili olmamas›n› da be-
raberinde getirmektedir. Elbetteki mes-
leki örgütlenmelere karfl› de¤iliz. Fakat
as›l sonuç kal›c› tarz s›n›f temelli bir ör-
gütlenmedir. Ancak s›n›fsal karakterli bir
örgütlenme hekimlerin ve tüm sa¤l›k
emekçilerinin u¤rad›¤› sömürü karfl›s›n-
da durabilir. Yine sa¤l›¤a iliflkin olarak
tarif edilen genel do¤runun(toplumcu,
koruyucu, ücretsiz, ulafl›labilir, nitelikli
olmas›) mücadelesini kazanma flans›n›
yakalayabilir.

Ancak sa¤l›k ortam›n› sa¤l›ks›zlaflt›ran
politikalar›n devam›nda; gelecekte he-
kimleri de özel de oldu¤u gibi kamuda da
iflçileflme (sa¤l›k kampüsleri) süreci bek-
ledi¤i aflikârd›r. Gelece¤i kurtarmak an-
cak bu günü örgütlemeden geçecektir.
Bundan dolay› hekimlere sendikal örgüt-
lemede büyük görevler düflmektedir.
Sendikal örgütlenme içerisine hekimlerin
aktif kat›l›m›; di¤er sa¤l›k emekçileri aç›-
s›nda da daha güçlü bir kat›l›m› gerçek-
lefltirecektir. Sendikal örgütlenme; ayn›
zamanda sa¤l›k ifl kolunda bozulan ekip
olma iliflkisini tekrardan onarmas›n›n da
arac› olacakt›r.

Hizmetlerin etkinli¤i, hizmetle-
rin farkl› organizasyonlara ba¤l›
olmalar› ve aralar›nda uygun ol-
mayan bir rekabetin söz konusu
olmas› nedeniyle k›s›tlanmakta.
Daha da vahimi, savc›l›klar ve
mahkemeler adli bilimler uz-
manlar›na olgular›n “geri dönü-
flümü” ile bask› uygulamakta.
Kiflisel görüflüme göre bir olgu-
nun, mahkemenin raporu “tat-
min edici” bulmamas› gerekçesi
ile laboratuara geri gönderilme-
sini kesinlikle uygunsuz...

Hekim arkadafllar›m›z genel etik inançlar› ve do-
¤açlamalar›yla bu prati¤i yürütürken, baz› he-
kim arkadafllar›m›z kad›nlara yol göstericilik, gü-
venli¤in sa¤lanmas›, hukuki ve psikolojik deste-
¤in organize edilmesi bir s›¤›nma evi bulunmas›
gibi birbirine ba¤l› sorunlar›n›n çözümünde aktif
roller al›yorlard›.



sa¤l›k sektö-
ründe son y›llarda h›zlanan bafl döndü-
rücü dönüflümü yorumlama ve kendi ko-
numlar›n› belirlemede zorlan›yor. Bilgi
toplumu, sa¤l›¤› piyasalaflt›r›p al›n›r sat›-
l›r meta haline dönüfltürdükçe hekimin
mesleki konumu da de¤ifliyor. Öznesi in-
san olan bir mesle¤in uygulay›c›s› olmak-
tan ç›k›p hastalar ile birlikte sisteme pa-
ra kazand›ran nesnelere dönüflmenin
sanc›s›n› yafl›yorlar. Sa¤l›k hizmetine
ulaflmada t›kal› kanallar› açarak pazar›
büyütmeye çal›flan yeni sistem hastalara
daha çok sa¤l›k hizmeti sunuluyormufl
görüntüsü vererek toplumdan destek al-
may› da baflar›yor. Verilen sa¤l›k hizme-

tine ve harcanan onca paraya karfl›n top-
lumun ne kadar sa¤l›kl› oldu¤u henüz
sorgulanm›yor. Her ne olursa olsun,
sa¤l›k alan›nda yaflanan paradigma de¤i-
flikli¤ini okumak, yorumlamak ve toplu-
ma anlatmak yine hekimlere düflüyor. 

Hekimlerin kafa kar›fl›kl›¤› pozitif bi-
lim ve hümanist dünya görüflü ile yafla-
nan dönüflümü aç›klamakta zorlanma-
s›ndan kaynaklan›yor. Hastay› nesnelefl-
tiren ve ticaretin öncelikleri içine hapse-
den bu sistemin hümanist olma amac›
olmad›¤› gibi sadece karl›l›k getirdi¤i
oranda pozitif bilime gereksinimi var.
Geçti¤imiz yüzy›l›n tar›m veya sanayi
toplumu paradigmas›n›n flekillendirdi¤i

hekimlik mesle¤i yaflanan dönüflüm ile
s›n›fsal köklerini de yitiriyor. 

Günümüzde hekimlerin bat›da s›n›fsal
anlamda küçük burjuva kökenli olmas›n-
dan söz edilebilirken ülkemizin de içinde
bulundu¤u do¤u toplumlar›nda genel
olarak feodal görüntülü olarak görev
yapt›klar›n› izliyoruz. Bat›’da sanayi ve
ticaret burjuvazisi gereksinim duydu¤u
nitelikli iflgücünün süreklili¤inin ve nite-
li¤inin korunmas› için hekim bulundur-
ma gereksinimi duymufl, sa¤l›k sistemi
de bu beklenti do¤rultusunda flekillen-
mifltir. ‹flgücünün sa¤lanmas› ve korun-
mas› için istihdam edilen hekimlerin kü-
çük burjuva görüntüsü, emek eksenli
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politikalardan uzak durmas›, elitist tavr›
biraz da sanayi burjuvazisinin kanatlar›
alt›nda olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Tar›m toplumlar›nda ise feodal yap›-
n›n gereksinim duydu¤u iflgücünün sü-
reklili¤i ve niteli¤inin korunmas› amac›y-
la hekimler yine feodal sistemin sundu¤u
hizmet olarak görev yapm›flt›r. Ad› san›
duyulmufl pek çok do¤u kökenli hekimin
ait oldu¤u feodal ailenin ad› ile an›lmas›,
a¤a çocuklar›n›n hekim yetifltirilmesi bi-
çiminde uygulamalar yaflanm›flt›r. ‹stis-
nai durumlar haricinde ülkemiz hekimle-
rinin bu alandaki görüntüsünün do¤u
toplumlar›n›n feodal yap›s› ile paralellik
göstermekte oldu¤undan söz edilebilir.
Sanayileflmede geri kalm›fl yeni Cumhu-
riyetin mevcut feodal yap›y› devlet içine
entegre ederek devletçilik ve sosyal dev-
let anlay›fl› ile kalk›nmaya çabalamas› sü-
recinde hekimlerin de devletçi feodal gö-
rüntünün kanatlar› alt›nda hizmet üret-
tikleri söyleyebiliriz.  

Her ne flekilde olursa olsun bat›da kü-
çük burjuva, do¤uda feodal görünümlü
hekimlerin, biliflim iletiflim devrimi ile
birlikte piyasalaflan sa¤l›k sisteminde s›-
n›fsal temellerini yitiriyor oldu¤unu,
mesle¤in biçim de¤ifltirdi¤ini görü-
yoruz. K›demli hekimler, meslek-
te yozlaflma veya deformasyon
olarak tan›mlasa da yaflanan özet-
le budur.  

Bilgi toplumunun üretti¤i piya-
salaflan sa¤l›k sisteminde hekimle-
rin bilgi, donan›m, deneyim ve
hatta hikmetlerine gereksinim
azalmaktad›r. Sa¤l›k hizmeti veri-
ler, tahliller, görüntüler üzerin-
den bir tür veri ifllemeye dayal›
teknik hizmete dönüflmektedir.
Süreç, hekimi teknoloji uygula-
y›c›s› olarak yeniden tan›mla-
makta, biliflim iletiflim toplu-
munun iflçisi, bir tür emekçi
durumuna dönüfltürmektedir.
Ameliyatlar› yapan robotlar-
dan tutun, eldeki veriler ile
olas› tan›lar› gözden geçirip
tedavi planlayabilen bilgisayar-
lar›n oldu¤u böylesine geliflmifl

ortamda bilgi ve deneyimli hekimlerden
çok standartlara uygun veri iflleyebilen
teknik eleman beklentisi oldu¤u aç›kt›r. 

Bunun için burjuva görüntülü elitist
veya feodal görüntülü yukar›dan bakan
dayatmac› hekimlerden çok, sanayi top-
lumunun bafllang›ç y›llar›ndaki gibi köle-
lefltirilmifl, teknik ifl gücü gereksinime
uygun hekim beklentisi art›k her ortam-
da hissediliyor. Sa¤l›k iflletmelerine dö-
nüflen hastanelerin Taylorizm ve For-
dizm’i hat›rlatan seri üretim yapar hale
dönüfltürülmesi yan› s›ra “çal›flt›¤›n ka-
dar kazan, sisteme kazand›rd›¤›n para-
dan prim al” biçiminde yönlendirmeler
yapmas› sanayileflmenin ilk y›llar›ndaki o
ac›mas›z süreci hat›rlat›yor. 

Bilgi toplumunun iflçi s›n›f›na dönüflen
hekimler geçmifl birikim ve dünya görüfl-
leri ile yaflananlar› anlamland›rmakta
güçlük çekmektedir. Üstelik bu yeni dü-
zenin iflçileri olarak emek mücadelesi
yapmak zorunda oldu¤u görülmesine
karfl›n yitirilen s›n›fsal kökenler nedeniy-
le mücadeleden uzak duran hekimlerin
hak kayb›na u¤ramas›, giderek köleleflti-

rilmesi hat-
ta hu-

k u -

ki ve ekonomik yapt›r›mlarla kontrol al-
t›nda tutulmas› kaç›n›lmaz görünüyor. 

Bileflim iletiflim toplumunun donan›m-
l› teknik iflgücü olarak yeniden tan›mla-
nan hekimler bu yeni paradigmada gele-
ce¤in emek eksenli mücadelesini örgütle-
mek, sendikal faaliyetler tarihini gözden
geçirip meslek tabanl› örgütlü mücadele-
yi bafllatmak zorundad›r. Kitlelerin sa¤-
l›k üzerinden sömürülmesinde hekimleri
kölelefltirilmifl ucuz iflgücü olarak kullan-
may› amaçlayan yeni toplum modelinde
Malpraktis Yasas›, Mesleki Mali Sorum-
luluk Sigortas› gibi havuç ve sopa takti-
¤inin gündemde olmas› biraz da bundan-
d›r. 

Sanayileflmenin ilk y›llar›nda yaflanan
eme¤in kölelefltirilip sömürülmesi süreci-
ni flimdi bu yeni toplum modelinde he-
kimler ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar› yafla-
maktad›r. Üstelik bilgi toplumunun he-
nüz bafl›nda oldu¤umuz düflünülürse bu
yeni paradigman›n sa¤l›k gibi pek çok in-
sani kavram› metalaflt›r›p piyasalaflt›rma-
y› deneyece¤ini de öngörebiliriz. Sözgeli-
mi yak›n bir gelecekte hukuk sisteminin
piyasalaflmas› ile haklar›n al›n›p sat›ld›¤›,
metalaflt›¤› bir dünyada bu kez hukukçu-
lar›n hekimler ile kol kola meslek taban-
l› eylemler örgütledi¤ini görürsek flafl›r-
mamal›y›z.   

Yaflanan de¤iflim ve dönüflüm ka-
ç›n›lmaz gibi görünse de insan
odakl› bir dünyada yaflamay› arzu-
layanlar›n örgütlü mücadelesi bir-

kaç yüzy›l önce oldu¤u gibi dö-
nüflümün ac›mas›z yan›n›

frenleyebilir. S›n›fsal kö-
kenlerini yitiren hekim-
ler, bilgi toplumunun ifl-
çileri olarak örgütlenmek

ve insani öze sahip ç›k-
mak için direnmek
durumundad›r. Sa-
nayileflme ile baflla-
yan iflçi hak ve mü-
cadelesi süreci göz

önüne al›nd›¤›nda gi-
riflilecek mücadelenin
hayli güç, y›prat›c› ve

sab›r gerektirdi¤i aç›kt›r. 
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’l›  y›llar›n bafl›nda, kamu
çal›flanlar› sendikal hareketi henüz
emekleme devresindeyken, o zaman ad›
“Tüm Sa¤l›k Sen” olan sendikan›n ilk ge-
nel kurullar›ndan birinde, konuflmac›lar-
dan genç bir hekim, “memur de¤il iflçi”
bafll›kl› bir sunum yapm›flt›. Bafllang›çta
ilgi  çeken bu yaklafl›m, genel kurulun se-
çim ve kulis atmosferinde unutulup git-
miflti. Bu genç hekim, ana hatlar›yla
“memur” kavram›n›n sendika taraf›ndan
terk edilip, “iflçi” kavram›n›n kullan›lma-
s›n› istiyordu.  Konuflmac›ya göre “me-
mur” kavram›n›n kendisi, emek kavra-
m›n› gizleyen bir devlet dili tafl›yordu. Bu
yaklafl›ma, pek çok hekim, kendisinin ifl-
çi olarak görülmesini afla¤›lay›c› bularak
tepki göstermiflti. Ne gariptir ki, bugün
“Hekim Formu” dergisinin yeni say›s› ya-
y›na haz›rlan›rken, y›llar önce söylenen
“memur de¤il iflçi” yerine “hekim de¤il
iflçi” olgusu, sa¤l›k sektöründe fiili olarak
gerçekleflmifl durumda.

Ülkemizin, ekonomi-politi¤i üzerinde
çal›flan pek çok ekonomistin, üzerinde
birleflti¤i ana noktalardan birisi de, Tür-
kiye kapitalizminin, 1980’li y›llardan gü-
nümüze kadar, sürekli bir büyüme ivme-
si içerisinde oldu¤udur. Bu büyümenin
pek çok iç dinami¤i olmas›n›n yan› s›ra,
d›fl dinamikleri de mevcuttu. fiöyle ki, o
y›llarda uluslararas› sermayede yeni bir
model üzerinden büyümeye bafllam›flt›.
Bu model ise, hepimizin art›k yak›ndan
tan›d›¤› “neoliberalizm” den baflkas› de-
¤ildi.

Sonraki y›llarda, küreselleflme olarak
da tan›d›¤›m›z bu yönelimin, bizim mes-
leki yaflam›m›zda yarataca¤› büyük de¤i-
flimleri hiçbirimiz henüz yaflamaya baflla-
mam›flt›k. Özal dönemiyle beraber yafla-

m›n her alan›nda oldu¤u gibi, sa¤l›k ala-
n›nda da h›zl› bir kapitalistleflme süreci
bafllad›.    Bu geliflmenin sonuçlardan bi-
risi, devletin öteki kamu hizmet alanla-
r›nda yapt›¤› gibi, sa¤l›k hizmetleri ala-
n›nda da yat›r›mlar›n› y›llar içinde azalt-
mas› oldu. Bu durum ise piyasada, özel-
likle ‹stanbul gibi h›zl› büyümekte olan
metropol flehirlerde, sa¤l›k hizmeti tale-
bini do¤urdu. 

Özellikle, 1990’l› y›llar›n bafl›ndan iti-
baren kenar semtlerde, “poliklinik” ad›
alt›nda hizmet veren özel sa¤l›k kurulufl-

lar› mantar gibi ço¤almaya bafllad›. Öte
yandan da h›zla zenginleflen burjuva ke-
simler, devletin giderek kötüleflen sa¤l›k
kurumlar›ndan hizmet almak yerine,
kendi s›n›fsal konumlar›na uygun daha
kaliteli daha konforlu sa¤l›k hizmeti ta-
lep etmeye bafllad›lar. Böylece 2000’li
y›llara gelindi¤inde, ‹stanbul’un her ilçe-
sine birden fazla özel hastane, poliklinik
ve özel tan› merkezleri yerleflti.

Bir di¤er geliflme ise, hekimlerin yu-
kar›da s›ralad›¤›m›z de¤iflim ve dönüflüm
süreçleri sonucunda, mesleki olarak ça-

Hem hekimiz hem iflçi
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l›flma ortamlar›nda daha önce hiç bilme-
dikleri kavramlar ile karfl› karfl›ya gelme-
leri oldu. Öncelikle, az say›da hekim pat-
ron oldu. Daha çok say›da hekim ise pat-
ron emrinde çal›flmaya bafllad›.Gerek
patron hekimler gerekse çal›flan hekim-
ler ülkemizde yüzy›l› aflk›n bir zamandan
beri var olan kapitalist ekonomik sistem-
le, daha yak›ndan can yakan bir biçimde
tan›flt›lar.

Ancak, bütün yap›sal dönü-
flümler gibi burada da bir süreç
iflledi. Bu süreç, eflitsiz geliflim
yasas› uyar›nca, her bölgede ay-
n› h›zda ve biçimde ilerlemedi¤i
gibi, her hekimi ve hatta onun
uzmanl›k alan›n› da farkl› biçim-
lerde etkiledi. Böyle olunca da bu
sürecin hekimlerin bilincinde ya-
ratt›¤› çeliflkiler ve de¤iflimler do-
¤al olarak patron hekim ile çal›-
flan hekimi ay›rmaya bafllad›.

Öncelikle patron hekim ile çal›-
flan hekim aras›nda ilk çeliflkiler fi-
lizlenmeye bafllad›. Patron hekim,
en kalifiye elaman› olan çal›flan he-
kime mesleki ortakl›k anlam›nda
kendini yak›n hissederken, iflletme-
nin geliflimi sürecinde yavafl yavafl çal›flan
hekimin ücreti üzerinde bafllang›çta azar
azar ama daha sonra ciddi miktarlarda
de¤iflik bahanelerle kesintiler yapmaya
bafllad›. Çal›flan hekim ise gitgide daha
çok ifl yapmas›na ra¤men birim bafl›na
ücretinin sürekli düfltü¤ünü gördü ama
buna kendince kimi bireysel tav›rlar ge-
lifltirerek engel olmaya çal›flt›.  Kimi he-
kim komflu özel hastaneye geçti, kimi
hekim hasta potansiyelini tekrar özel
muayenehaneye geçerek  ba¤›ms›z çal›fl-
maya döndü kimisi de  daha çok hasta
bakarak birim bafl›na azalan ücretini
dengelemeye çal›flt›. 

Ama bütün bunlara ra¤men  2000’li
y›llarda, özelde çal›flan hekimler, kamuda
çal›flan hekimlere göre çok yüksek ka-
zançlar elde ettiler. Bunun ana nedeni
ise, o y›llara kadar mevcut özel sa¤l›k
kurumlar›, modern bir kapitalist iflletme-
den ziyade daha küçük iflletmeler halinde

bulunuyorlard›. Ayr›ca, yedek hekim ifl-
gücü de s›n›rl›yd›.

1990’lar›n bafl› ile 2000’li y›llar›n ba-
fl›na kadar geçen bu sürede, özel sa¤l›k
kurulufllar›ndaki görece yüksek gelir he-
kim hareketini de etkiledi. Özelikle bu
yüksek gelir gurubundaki hekimler,
meslek örgütleri olan tabip odalar› ile
aralar›na epey bir mesafe koydular.

Bunun tabip
odalar›ndaki yans›mas› ise, oda politika-
lar›n›n daha çok kamu hekimlerinin so-
runlar›na yönelmesi fleklinde oldu. 

Fakat danan›n kuyru¤unun koptu¤u
dönem gelip çatt›. 2002 y›l›nda tek bafl›-
na iktidara gelen AKP Hükümeti ile bera-
ber, sa¤l›k alan›ndaki piyasalaflma süreci
kartopundan dev bir ç›¤a dönüflmeye
bafllad›. H›zla hastane zincirleri oluflmaya
bafllad›. Ayr›ca iktidar›n, sosyal güvence-
li hastalara, özel sa¤l›k kurulufllar›na gi-
debilme imkan›n› getirmesi, bir anda bu
pazara milyonlarca hasta ak›n›na yol aç-
t›. Bu da, sektördeki yat›r›mlar›n h›zla
artmas›na paralel olarak çal›flan hekim
say›s›n›n da h›zla büyümesine neden ol-
du.

‹lk dönüflüm, patron hekim say›s›n›n
h›zla düflmesine yol açt›. Yeni koflullarda,
hastane açmak hekim eme¤i ile yap›labi-
lecek ifl olmaktan ç›km›flt›.

Çal›flan hekimler ise, baflka dönüflüm-

lere tan›k oldular. Art›k çal›flan hekimler
kendi uzmanl›k alanlar›nda kaç kifli çal›-
flacaklar›na, kiminle çal›flacaklar›na, has-
talardan hangi ücretleri talep edecekleri-
ne kendileri karar veremez oldular.

Bu arada haks›z iflten ç›kar›lmalar,
ödenmeyen veya geç ödenen hak edifller
s›radan al›fl›ld›k vakalar olmaya bafllad›-

lar. Sa¤l›ks›z ve çok uzun süreler
çal›flmak zorunda kald›lar. Bu da
son derece do¤ald›.

Çünkü, yaflanan süreç tam bir
piyasalaflma süreci idi. Ve bu süre-
ce hekimler örgütsüz girdikleri
için süreç içinde hep kaybeden ol-
dular. 

Günümüzde ise sektörde kapi-
talistleflme, büyüme ve tekellefl-
me h›zla devam ediyor. Ülkemiz-
de kurulu özel hastane zincirleri-
ne her gün yeni bir halka ekleni-
yor. Üstelik bu hastane zincirle-
ri pek çok küresel sermaye gu-
ruplar› ile ortakl›klar kurup da-
ha da büyüme ve ço¤alma der-
dindeler.

Bu kurulufllarda çal›flan he-
kimlerin özlük haklar›, ücretleri ve çal›fl-
ma koflullar› ise geçmifle nazaran reel an-
lamda sürekli geriliyor. Bu özel hastane
zincirleri ilk kuruldu¤unda buralarda ça-
l›flmak hekimler için bir ayr›cal›k duygu-
su verir iken art›k buralarda çal›fl›p flika-
yeti olmayan hekim bulmak çok zor ol-
maya bafllad›. Çal›flt›¤›n›z hastane ne ka-
dar büyükse art›k siz o kadar a¤›r koflul-
larda çal›fl›yorsunuz anlam›na geliyor bu-
gün.

Sonuç olarak; 1990’lar›n Tüm Sa¤l›k-
Sen genel kurulunda söylenen “memur
de¤il iflçi” slogan›, sanki bugünün özel
hastane çal›flan› hekimine gönderilmek
istenen ama postahanenin tozlu raflar›n-
da unutulmufl  eski bir mektup gibi. Ama
hala güncel ve aç›l›p okunmas› gerekli bir
mektup. Bize düflen bugünkü görev ise o
mektubun tozunu silip üzerine kocaman
harflerle flunu yazmak ve yerine ulaflt›r-
mak olmal›; 

“HEM HEK‹M‹Z HEM ‹fiÇ‹”
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ve ‹stanbul Tabip Odas› ça-
l›flmalar›n› takip edebiliyor musunuz?
Bugüne kadar ne tür iliflkileriniz oldu?

Neo-liberalizm ifadesinin neo ön eki,
özünde meta olmayan yani al›n›p-sat›l-
mayan kamu hizmetlerini piyasa süreci-
ne eklemlenmesi ve dolay›s›yla  sektöre
dönüflmesinin anlam›na geldi¤i günlerde
e¤itimdeki dönüflümleri takip etmeye
bafllad›m. Bir süre sonra da bu alana
benzeyen sa¤l›k sektörü ilgimi çekti.
Çünkü e¤itim ve sa¤l›k bu dönüflümden
en fazla nasibini alan iki kamu hizmeti.
Bu anlamda ilk etapta sendikal› oldu¤um
ÖES (Ö¤retim Elemanlar› Sendikas›) do-
lay›nda e¤itim ile ilgilenmeye bafllad›m.
Süreç içinde  e¤itim kadar sa¤l›k hizmet-
lerinin de önemli oldu¤unu düflündü¤üm
için TTB’yi izliyorum. 2000’in bafl›nda
Toplum ve Hekim Dergisi’nde editörlük
yapt›m. Son üç y›l ise TTB’nin Halk Sa¤-
l›¤› yönelimli ekibinin haz›rlad›¤› Güz
Okullar›’na kat›lmaktay›m. Fakat iflin il-
ginç yan› ‹stanbul’da yaflamama ra¤men

‹stanbul Tabip Odas› çal›flmalar›ndan çok
da haberdar olmad›¤›m› söyleyebilirim.
Bu haberdar olmama hali ‹stanbul’un yo-
¤un temposu ile mi ilgili, yoksa ‹stan-
bul’da hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n da-
ha farkl› bir pratik içinde olmalar›yla m›
ba¤lant›l› bilemiyorum. Ama ilk elden ‹s-
tanbul’da hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n
çok daha fazla piyasan›n belirlemeleri al-
t›nda olduklar›n› söyleyebilirim. Genel
olarak TTB kamu sa¤l›¤› ile u¤rafl›rken
‹stanbul çok daha fazla piyasa mekaniz-
mas›n›n içine çekilmifl olmas› belirleyici
olmufltur.  Piyasan›n içine çekilme hali
sa¤l›k hizmetinin daha fazla sektörlefl-
mesi ile ilgili olmas›n›n yan› s›ra, piyasa
sürecine çekilmenin ilk aflamalar›nda ba-
z› avantajlar sunmas›n›n  da dikkate al›n-
mas› gerekiyor. Ama biliyoruz ki bir hiz-
met piyasaya çekildi¤inde, o hizmeti üre-
tenleri de  de¤erlenme / de¤ersizleflme
dinamiklerine ba¤l› k›lar.  Bir alana yat›-
r›mlar artt›kça, bir alan  sektöre dönüfl-
tü¤ünde bafllang›çta bu alanda çal›flanlar

görece avantajl› konumlar yaflarlar, ama
süreç yani sektöre dönüflüm h›zland›¤›
oranda de¤ersizleflme süreci devreye gi-
rer. Bu mekanizman›n “hekim ve sa¤l›k
çal›flanlar›” içinde iflledi¤ini söyleyebiliriz.
‹stanbul’da sa¤l›k hizmeti di¤er illere gö-
re çok daha erken dönem de  piyasalaflt›
ve de¤erlenme süreci aç›¤a ç›kt›, ama ka-
pitalizmin piyasa mant›¤› iflledi¤i için bu
alandaki de¤ersizleflme süreci de ilk ola-
rak bu mekanda (‹stanbul’da) aç›¤a ç›k-
maya bafllad›. Süreci yaflayanlar yaflanan-
lardan olusmuz etkilenenler neler olup
bitti¤ini merak edip sürece müdahale et-
meye e¤ilim gösterdi¤i oranda elefltirel
politik ekonominin bilgisine ihtyaç du-
yarlar. Bu yüzden olsa gerek bundan
sonra daha fazla diyalog halinde olaca¤›-
m›z› flimdiden söyleyebiliriz.

Sa¤l›k alan›nda son y›llarda yafla-
nan de¤iflimleri nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz?

De¤iflimi ele verecek olgulardan biri
DSÖ (Dünya Sa¤l›k Örgütü) ile DTÖ’ü

TTB
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(Dünya Ticaret Örgütü) ile 2002 y›l›nda
birlikte çal›flmaya devam edeceklerine ait
rapor olsa gerek. (Raporun ad› WTO’nun
Kamu Sa¤l›¤›na ‹liflkin Sözleflmesi) Bu
raporun tan›t›m›na iliflkin ilk ifadeler de:
“Ticaret ile sa¤l›k aras›nda ortaklafl›lan/
paylafl›lan bir çok alan oldu¤u” belirtili-
yor. Devamla  sa¤l›k ve ticaretle ilgili po-
litika yap›c›lar›n›n (policymakers) bir ara-
da çal›flmalar›n›n sorumluluk tafl›d›klar›
alanlar› için karl›l›k yarataca¤› belirtilmifl.
Sa¤l›k hizmetleri özellikle kamusal alan-
da sunulan sa¤l›k hizmetleri de¤ersizlefl-
me krizi  yaflayan yani ellerinde afl›r› ser-
maye birikimi olan erken kapitalist ülke
(ABD, ‹ngiltere, Fransa, Almanya vs) ser-
mayeleri için yeni de¤erlenme alan› ol-
mufltur. Sa¤l›k alan›nda gözlemledi¤imiz
h›zl› de¤iflimi sadece bu alana do¤rudan
yat›r›mlar üzerinden anlayamay›z. Di¤er
yandan sa¤l›k alan›na yönelik alet-edavat
ve cihazlara yönelik yat›r›mlar de¤iflim
sürecini piyasalaflmay› h›zland›rm›flt›r ve
biliyoruz ki bu alandaki yat›r›mlarda da-
ha çok erken dönem kapitalistlerin etkin
oldu¤u bir alan. Hekim ve sa¤l›k çal›flan-
lar›n›n emek sürecini do¤rudan belirle-
yen temel de¤iflkenlerden biri sa¤l›k ala-
n›na yap›lan yat›r›mlar yani kamunun bu
alan›n içine boflaltmas› (hollowing out)
ise bir di¤eri ise bu alanda kullan›lan ma-
kine, alet ve malzemelere yap›lan yat›-
r›mlar olmufltur.  Rakamlar bize sa¤l›k
alan›n›n bir sektöre dönüfltü¤üne dair
epey bilgi veriyor.  Y›llara göre özel has-
tahanelerindeki art›fl  ve bu art›fla ba¤l›
olarak daha fazla  sa¤l›k çal›flan›n istih-
dam edilece¤ini görüyoruz. Yandaki
tablo bu konuda bizi yeteri kadar bilgi
veriyor, (Kaynak M. Zencir, 3T Küçük-
kuyu Sunumu)  

Sa¤l›k alan›nda gerçekleflen de¤iflim
asl›nda ulusal düzeyde Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve yerel sermaye ve örgütleri ile ulusla-
raras› sermaye ve uluslararas› kurumlar
aras›nda gerçeklefltirilen iflbirlikleri dola-
y›nda gerçekleflti¤in söyleyebiliriz. Bu
alanda gerçekleflen ve gerçekleflmesi is-
tenen de¤ifliklikleri anlamam›z aç›s›ndan
OECD ile birlikte haz›rlanan Sa¤l›k Siste-
mi ‹ncelemeleri TÜRK‹YE  bafll›kl› özel
incelemeyi hak ediyor. 2003 Y›l›ndan be-

ri uygulanan Sa¤l›kta Dönüflüm Progra-
m›’n›n temel belirleyenleri; i) SB’nin bir
planlama ve denetleme kurumu haline
getirilmesi, ii) Türkiye’deki tüm vatan-
dafllar› tek bir Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) çat›s› alt›nda birlefltiren GSS’nin
hayata geçirilmesi, iii) Sa¤l›k hizmetleri
sunumunun geniflletilmesi ve daha erifli-
lebilir, dostane hale getirilmesi, iv) Sa¤-
l›k personelinin motivasyonunun iyileflti-
rilmesi ve bu personelin geliflmis bilgi ve
beceriyle donat›lmas›, v) Sistemi destek-
lemek üzere e¤itim ve bilimsel kurumla-
r›n tesisi, vi) Etkili ve kaliteli sa¤l›k hiz-
metlerini teflvik etmek üzere kalite ve
akreditasyon sistemlerinin sa¤lamlaflt›r›l-
mas›, vii) Ak›lc› ilaç kullan›m› ile t›bbi
malzeme ve cihaz yönetiminin uygulan-
mas› ve, iii) Etkili bir Sa¤l›k Bilgi Sistemi
kurulmas› vas›tas›yla karar almaya yöne-
lik etkili bilgiye eriflim sa¤lanmas›.”(Sa¤-
l›k Sistemi ‹ncelemeleri TÜRK‹YE, sayfa
12).

Raporda iflaret edilen özellikleri uygu-
lama özellikle hizmetin metalaflmas› aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda, temel amac›n sa¤l›k
alan›n› kontrol edebilmek için tek çat› al-
t›nda toplanmas› ve buna ba¤l› olarak
eriflirlik ad› alt›nda sa¤l›k alan›n›n meta-
laflman›n topumsal alana yay›lmas› sa¤la-
n›yor. Di¤er yandan bu sektörde çal›flan-
lar›n çal›flma koflullar›n› ve çal›flmalar›
için gerekli t›bbi malzeme ve cihaz a›l›m-
lar›n› geniflletecek pratikleri içeriyor.
Sa¤l›kta Dönüflüm di¤er metalaflma alan-

lar› gibi toplumun genel  deste¤ini sa¤la-
yacak kalite, memnuniyet, etkinlik, per-
formans, kat›l›m  gibi ifadeler üzerinden
yürütülüyor. 

Sa¤l›k Bakan› Raporu de¤erlendiren
konuflmas›nda; 

''Bugün vatandafl ayr›m olmaks›z›n
bütün sa¤l›k kurulufllar›ndan yararlan›-
yor. Alt yap› ve istihdam aç›s›ndan da
mesafe ald›k. Muayene odalar›n›n yeterli
hale getirilmesi gibi çeflitli alanlarda
önemli art›fllar yapt›k. Örne¤in Sa¤l›k
Bakanl›¤› hastanelerinde 2002'de 121
olan bilgisayarl› tomografi say›s›n›
329'a, 18 olan MR say›s›n› 200'e ve bu
hastanelerdeki yo¤un bak›m yatak say›s›-
n› 869'dan 6 bin 633'e ç›kartt›k” diyor.
Ve devamla; “personelin motivasyonu-
nun artt›r›lmas› için performansa dayal›
ek ödemelerle kamuda çal›flan doktorla-
r›m›za tatminkar ücretler elde ettik.
Bunlarla yaln›zca kamuda çal›flanlar›n
oranlar› önemli ölçüde artt›.”

Bu de¤iflimlerden hekimlerin ve ça-
l›flanlar›n emek gücü nas›l etkilendi?

Bu k›sa yaz› dolay›nda detaya  gire-
mezsek bile, flunu söyleyebiliriz. Sa¤l›kta
Dönüflüm uygulamalar› gerek kamunun
hizmeti sunmas› ve gerekse özel kesimin
yani sermayenin bu alana giriflini inan›l-
maz ölçüde artmas›na neden olmufltur.
Kamu aç›sndan SSK’n›n Sa¤l›k Bakan-
l›¤›’na devri ile bafllayan süreç denetim ve
kontrolü artt›r›rken, Aile Hekimli¤i ile
hizmetin sunulmas›na iliflkin de¤iflimler
beraberinde kamu hastane birliklerinin
gelifltirilmesi, ve baz› hizmetlerin özel
kesimden tedari¤i kamu alan›nda önemli
dönüflümlerin gerçekleflmesine neden ol-
mufltur. Ama özellikle son Marmara Üni-
versitesi Hastahane’sinin SB’na devri ve
Kamu-Özel ‹flbirli¤inin sa¤l›k alan›nda
yarataca¤ etkiler özel önem arzediyor.
E¤itim içinde yak›n gelecekte gerçeklefle-
cek de¤iflimler kamunun kaynak ihtiyac›-
n› karfl›lamak üzere kamu-özel iflbirli¤i
üzerinden bir dizi düzenlemelere yönel-
me bafllam›flt›r. Kamu hizmetlerindeki
bu geliflmeler kar ve maliyet mant›¤› içi-
ne  çekildi¤i ölçüde hizmet üretimi mik-
tar olarak artmakla birlikte kalitede dü-
flüfller ve bunun yan›s›ra maliyetleri afla-
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¤›ya çekmek üzere çal›flanlar üzerinde
denetim-kontrolün artmas›na neden ol-
mufltur. Performans, toplam kalite, ve-
rimlilik gibi olumlu kavramlar üzerinden
ifl yo¤unlu¤u ve buna ba¤l› olarak da ifl
güvencesinde olumsuz geliflmeler bizzat
kamu da da yo¤unlaflarak artacak diyebi-
liriz. Özellikle hastahanelere piyasada et-
kinlik sa¤layacak uygulamalara özerklik
bafll¤› alt›nda uygulamalar yönetim ve is-
tihdam esnekli¤i sa¤layacak. Bu uygula-
ma bütçenin gereklerine uygun olarak pi-
yasaya entegre olmay› h›zland›racak ve
gerekse sa¤l›k çal›flanlar›n›n çal›flma per-
formans› ad› alt›nda esnek istihdam›na
olanak sa¤layacak. 

Kamuda gözlemlenen bu önemli de¤i-
flimlerin yan› bafl›nda özel kesimin/ ser-
mayenin artan egemenli¤i ile karfl›lafl›yo-
ruz. Kapitalist piyasan›n temel belireyeni
olan piyasa sürecne giren herfleyin  bir hi-
yerarflik yap›lanmaya girmesi sa¤l›k ala-
n›nda da kendini gösterir. Özellikle son
y›llarda gözlemlenen özel hastahanelerin
say›s›ndaki art›fl bu anlamda önemli.
1980 y›l›nda sadece 18 özel hastane fa-
aliyet gösterirken, son alt› y›lda 88  yeni
özel hastane kuruldu. Özel hastahaneler
zaman içinde market benzeri hastahane
zincirlerine dönüflürken, bu hastahane-
lerle iliflki içinde inan›lmaz say›da farkl›
sektörü harakete geçiren girdiler kullan›-
l›yor(örnek olarak, laboratuvar hizmetle-
ri, radyoloji-nükleer t›p, diyaliz vb.) 

Büyük sermaye gruplar› sa¤l›k alan›n-
da yat›r›mlara yönelmekle  kalmam›fl, ay-
n› zamanda bu alanda etkin olan uluslara-
ras› sermayelerle bir dizi karl›l›k ittifaklr›-
na yönelim sa¤lanm›flt›r.

Gerek kamu alan›nda be gerekse özel
kesimin piyasa koflullar›nda çal›flmas›
sa¤l›k alan›nda istihdam edilenler aras›n-
daki farkl›l›klar› art›rm›fl, (sözleflmeli per-
sonel, döner sermaye üzerinden iflçi çal›fl-
t›r›lmas›, alt iflverene  ba¤l› çal›flma, hiz-
met sat›n alma, proje bazl› çal›flanlar) ve
daha da önemlisi ve istihdam alan›nda re-
kabetin artmas›na neden olmufltur. Per-
formans kriterleri ve benzeri ifl yükünü
artt›r›c› uygulamalar›n yak›n zamanda
yo¤unlaflarak artaca¤›n› söyleyebiliriz.  

Ülkemizde son y›llarda uygulanan
politikalar›n kamusal alan›n bütünü
aç›s›ndan etkileri nas›l oldu? (Buradan
anlamak istedi¤im yerel yönetimler
aç›s›ndan de¤iflimler, özellefltirmeler,
sözleflmeli çal›flma vb. kamunun/ dev-
letin ifllerden elini çekmesi...)

Kamusal alana iliflkin dönüflümü tüm
boyutlar›yla ele almam›z olas› de¤il, ama
ilk elden kamu alan›ndaki içsel mimarinin
de¤iflimi farkl› aflamalar içinde k›saca ele
alacak olursak, 1980’lerin bafllar›nda ve-
rili sistemin yap›sal belirleyenlernin par-
çalanmas› yani verili kurallar›n de¤ifltiril-
mesi, kamusal alan›n bizzat kamu gücü
dolay›nda güçsüzleflmesi gündeme geti-
rilmifltir (Buna s›kl›kla Washington Uzlafl-
mas› diyoruz). 1990’lardan itibaren ise
yap›sal dönüflüm ve bu dönüflümü ger-
çeklefltirecek yap›sal reformlarla karfl›la-
fl›yoruz. Bu reformlar sermayenin e¤itim
ve sa¤l›k alan›nda etkinli¤ini sa¤layacak
alt-yap› olanaklar›n›n sa¤lanma›sna yol
açm›flt›r. 1999 ve sonras› Kema Dervifl
ve ekibi sermayenin e¤itim, sa¤l›k , ba-
r›nma, toplu tafl›mada   etkinli¤ini art›ra-
cak yasal dzenlemelerin yap›lmas›na ne-
den olmufltur. Bu dönemde art›k kamu
alan› daha çok sermayenin etkinli¤i içinde
analiz edilmeye bafllam›flt›r. K.Dervifl’n
biz sahay› haz›rlayaca¤›z siz gölü atacak-
s›n›z ifadesi de¤iflimi anlamam›z aç››sn-
dan özel bir öneme sahip. Son bir kaç y›l
için ise kamu-özel iflbirli¤i üzerinden ye-
niden yap›lanman›n gerçeklefltirildi¤i bir
dönemi iflaret ediyor. Bu iflbirli¤i sadece
sermayenin etkinli¤i anlam›na gelmiyor
baflta sa¤l›k hizmeti olmak üzere enerji
ve e¤itim de kamunun da piyasa koflulla-
r› içinde özel kesimle-sermaye aras›nda
iflbirli¤ine yönelmifltir. Bu kamusal hiz-
metin piyasa karfl›l›¤› bir de¤er üzernden

sunulmas› gibi bir geliflmenin yan› s›ra
kamu çal›flanlar›n›n da piyasa koflullar›
içinde denetim-kontrol alt›na al›nmas›na
neden olmufltur. 

TTB ve Tabip Odalar› "herfleye mu-
halefet etmek"le elefltiriliyor. De¤iflik-
likler olurken bir yerinden sisteme da-
hil olunabilece¤ine ilflkin öneriler de
var. Bu konuda ne dersiniz; bir progra-
m›n özü; yani finasman biçimi, hizmet
sunum biçimi vb. tart›fl›lmadan bir ye-
rinden dahil olmak mümkün olur mu?

Son y›llarda beni ençok rahats›z eden
ifade gerçekçi ol  yönündeki uyar›lar ol-
mufltur. Sa¤l›k, e¤itim ve enerji için su
havzalar›na yönelik sermayenin inalmaz
oranda artan etkinli¤i sadece yaflam orta-
m›n› tahrip etmekle kalmay›p, önemli öl-
çüde karakter afl›nmas›na neden oluyor.
Kariyer peflinde koflma asl›nda kariyer
kavram›n›n Fransa’da ilk kullan›m› yüklü
at arabas›n›n h›zla yol almas› anlam›nda
insanlar sürece eklemleniyorlar. ‹nsan-ik-
tisatç› ya da insan doktor de¤il, artan öl-
çüde nesne-ihtiyaçlar için iktisatç› insan-
lara ve doktor insanlara dönüfltürülüyo-
ruz.  Muhalefet güç iliflkileri içinde biçim-
leniyor, ilk etapta de¤iflim içinde bizleri
etkisini hissetmek ve/veya bu de¤iflimlere
maruz kalma ile biçimleniyor. Ama etkisi-
ni hissetti¤imiz gerçekli¤in bilgisine var-
mak gerçeklikle kendimiz aras›nda eleflti-
rel bir  mesafe koyma ile gerçekleflir. Bu
mesafe ayn› zamanda ayn› gerçekli¤i pay-
laflanlar›n bir araya gelmesi, yani örgüt-
lenmesi ve kendilerine ait istemedikleri
gerçe¤e karfl› durmalar›n› gerektirir.
“Taraf olmayan bertaraf olur” ifadesini
ele ald›¤›m›zda taraf olanlar›n yani verili
de¤iflikliklere ayak uyduranlar›n da “za-
man içinde” bertaraf olduklar›n› e¤itimde
özel üniversitelere giden veya kamu has-
tahanelerinden  özel hastahanelere ge-
çenlerde gözlemledik.  Dahil olmak de¤il
belki de sürecin proaktif bilgisine sahip
olarak , proaktif örgütlenmelere yönel-
mek gerekiyor. Türkiye’de sa¤l›k alan›
daha çok sermayenin gündemine gelecek
ve daha çok bu alandaki çal›flanlar daha
fazla güvencesizlik ve afl›r›  ifl yükü ile
karfl›laflacaklar. 
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ecenin bir an›, günlerden Fenerbahçe- Galatasaray
derbisinin zaman›, oturmuflum Beyo¤lu’nda bir bar-
da dev ekrandan maç› izlemeye haz›rlan›yorum. Te-
lefon çal›yor, tan›d›k ses “abi bu akflamm›fl” diyor.

Hadi can›m olmaz ki; tarihi fark ataca¤›z cimbom’a diyorum.
Maç bafll›yor. Fenerbahçe bekledi¤im gibi de¤il, yuh ya biras›z
da zor çekiliyor. Ama ne yapal›m bu akflamm›fl. Galatasaray
Karpatlar›n Maradona’s› Hagi’nin teknik direktörlü¤e getirilifli-
nin sonucu bir dönüflümde sanki, sald›r›yor güzelim kanarya-
ma. Öfff çekilmiyor valla, hem bira içemiyorum hem de bakt›-
¤›m ekranda gördüklerimle haftalard›r kurdu¤um hayaller ör-
tüflmüyor, akl›mdan geçen tarihi fark olmuyor olmuyor. Maç
bitiyor skor bafllad›¤› gibi 0-0. Atl›yorum motora. Demek bu-
günün tarihte an›lacak tek önemli olay› di¤er konuymufl diyo-
rum. 

Motorla süzülüyorum gecenin karanl›¤›nda 24 saat uyuma-
yan güzeller güzeli ‹stanbul’un Beyo¤lu’sundan Vatan Cadde-
si’ne do¤ru. 

Gece saat 24.00’ü bir saniye geçince dönüflecekmifl. Acaba
nas›l olacak dönüflüm, merak içerisindeyim. Belki ileride Bir So-
ner Yalç›n belgeseli olan “Oradayd›m”a konu olurum, belki biri-
si ‘O’ da oradayd› der ve bende anlat›r›m o an›.

Yani 157 y›ld›r yaflayan Vak›f Guraba Hastanesi Bezm-i-
AlemVak›f Üniversitesi’ne dönüflecekmifl. 

Akl›mda Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar” filmi. Bir a¤›-
l›n kap›s› aç›l›yor ve koyun sürüsü. Sürü birbirinin üzerinden
a¤›ldan ite kaka koflarak ç›k›yor d›flar›ya, ikinci sahne bir met-
ro altgeçidinden insanlar›n sürü halinde sabahleyin ifl için ç›k›fl-
lar›. ‹lk sahne ile ikinci sahne aras›nda tek fark ikinci sahnedeki
canl›lar›n omurgalar›n›n üzerinde olmas›. Filmi izleyenler bilir,
üstad fordist üretim ve bant sistemi ile dalga geçmektedir.
Chaplin h›zlanan band›n üzerinden geçen motorlar›n c›vatalar›-

n› s›karken ki o inan›lmaz kareler, o h›zlan›r o h›zlan›rken ban-
d›n h›z› patronun emri ile artar. Üretim modelinin zaman için
insanl›¤›na yabanc›laflt›rma ile Chaplin iflten ç›kt›¤›nda gö¤üsle-
rinin ucunda c›vataya benzeyen dü¤meleri olan kad›n›n gö¤sü-
nü de s›kmas› gerekti¤ini düflünüyordur art›k. 

Bezm-i Alem Vak›f Üniversitesi’nin bahçesindeyim, asl›nda
daha saat 24.00’e var, yani halen asl›nda Vak›f Guraba Hasta-
nesi. 1843 y›l›ndan beri hizmet veren hastane birkaç saat içeri-
sinde de¤iflecek. ‹lginç ve dile kolay 1843’den beri hizmet su-
nan bir hastane ve 24.10.2010 saat 24.00’ü bir saniye geçin-
ce, 157 y›ll›k bir tarihin son anlar›nday›m.

Süreci bilmeyenlere k›saca özetlemekte fayda var. 15 Nisan
2010 günü AKP Hükümeti taraf›ndan haz›rlanan “‹stanbul'da
Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah A¤a ve Abdülha-
mit Sani Mazbut Vak›flar› ad›na Vak›flar Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan Bezm-i Alem Vak›f Üniversitesi ad›yla bir vak›f üniversi-
tesi kurulmas›” yasa tasar›s› TBMM’den geçerek yasalaflm›flt›.
Böyle bir anda baz› fleyleri insan gayri ihtiyari merak ediyor.
Yüce ve ulu google tanr›s›na baz› fleyleri sormaya bafll›yorum.
Ne demek acaba Bezm-i Alem. Google tanr›s› beni vikipedi kut-
sal bilgi kayna¤›na yönlendiriyor. Bezmî Âlem Valide Sultan
(1807-2 May›s 1853) Osmanl› Padiflah› II. Mahmut'un 2. efli ve
padiflah Abdülmecit'in annesidir. Bezm-i Âlem "Dünya meclisi"
anlam›na gelir. Osmanl› tarihinin en tan›nm›fl valide sultanlar›n-
dan biridir. Hay›rseverlik için yapt›¤› çal›flmalardan dolay› sevi-
len ve sayg› duyulan bir valide sultan olarak tarihe geçmifltir.  

As›l anlatmak istedi¤im, bundan sonras›nda bu tarihi geçifl
s›ras›nda sa¤dan soldan hastane bahçesinde duydu¤um ve ö¤-
rendi¤im fleyler. Üstad Chaplin yaflasayd› acaba flimdileri YAN‹
AHLAKSIZ, KURALSIZ, KANUNSUZ, POSTFORD‹ST VE ESNEK
VE PERFORMANSA BA⁄LI bu üretim modelini nas›l anlat›rd›
acaba? fiey mi fley öyle bir fleydir ki fley fleye benzer, ama bu-

Dr. Özgür Nizam

G

Birileri Henry Ford’u da
insanl›¤› da fortluyor
Birileri Henry Ford’u da
insanl›¤› da fortluyor
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radaki fley yenidünya düzeninde O YEN‹ fiEY. Yani gerçekten ne
zor ya bu fleyi anlatmak, biheterohomo yok buda de¤il yaaa.
Bildi¤imiz gibi insanl›k tarihinde önemli bir de¤iflimdir fordist
dönem kapitalizmin yarar›na insanl›¤›n zarar›na. Ama bu yeni
fley emekçiler, mavi yakal›lar, beyaz yakal›lar, topraks›z köylü-
ler ve iflsizler için çok daha garip bir fley ve gerçekten bir türlü
formüle edemedi¤im bir fley. Ama konumuz bir hastane dönü-
flümü ve bu durumda sa¤l›k çal›flanlar›n›n yaflad›klar›na k›sa ta-
n›kl›¤›m› anlatarak konuyu sonland›rmak en do¤rusu zanneder-
sem. Hastane bahçesinde hekiminden, hemfliresinden, sa¤l›k
memurundan, hizmetlisine kadar herkes aylard›r devam eden
süreçte gerim geril gerilmifller. Kime dokunsan birkaç cümle-
den sonra gözleri doluyor, bafll›yorlar kendilerine yap›lanlar›
kendi anlayabildikleri kadar anlatmaya. Bu insanlar a¤layarak
anlat›rken fark ediyorum, aylard›r bir bilinmezin içerisindeki
emekçilerin ne kadar gerildiklerini. Hekimler bir de ayr› geril-
mifller, fiefler ayr› gerilmifl, fief Muavinleri ayr›, Uzman Hekim-
ler ayr›, Asistanlar ayr›. Tam anlam›yla tüm çal›flanlar öyle gü-
zel mikro parçalara parçalaflt›r›lm›fllar ki. Daha kolay yönetebil-
mek için bölmüfl, parçalam›fllar. Hastanenin üretenlerinin her
parças›na ayr› muamele koyarak karfl›s›nda bir direnme gücü-
nün oluflumuna engel olmufllar. Ortada kimisi hurafe kimisi
gerçek birçok duyumlar dolaflm›fl. Her defas›nda, her duyumda
emekçiler bir daha gerilmifl. Benim anlataca¤›m sadece o süreç-
te en iyi ö¤renebildi¤im asistan meslektafllar›ma yap›lan.

T›pta uzmanl›k s›nav›n› (TUS) kazanarak bafllad›klar›, e¤itim
ve araflt›rma hastanesindeki uzmanlaflma süreçleri. Birçok bafl-
ka hastanede de asl›nda benzer e¤itimi alabilecek bu kifliler, bu
hastaneyi tercih etmifller, suçlar› bu. 657 Say›l› Devlet Memur-
lar› Kanunlar›na göre e¤itim süreçlerine bafllam›fllar. E¤itim sü-
reçleri içerisinde 4B çal›flanlar› görmüfller, sonra 4C’yi duymufl-
lar, tafleron çal›flanlar› tan›m›fllar. Ve daha flu an akl›ma gelme-
yen postfordist dönemin bir çok farkl› çal›flt›r›lma modelleri ile
tan›flm›fllar.

Öyle bir yerdeyiz ki daha öncesinde birçok antidemokratik
yönetmelik ve kanunlar nedeniyle karfl› durdu¤umuz 657 Say›-
l› Devlet Memuru olarak çal›flmay› bile savunmak, bu çal›flt›r›l-
ma statüsünü korumak zorunda kalmaya bafllam›fl›z, postfor-
dist üretimin yaratt›¤› tüm ifl güvencesiz ve ço¤u asl›nda insana
yak›flmayacak, insanlar›n psikolojilerini bozan çal›flt›r›lma mo-
delleri karfl›s›nda. Onlar postfordist üretirlerken bizler postmo-
dernist tükeniyoruz asl›nda.

Bu dönüflümü birçok amaçla(!) kurgulayanlarda fark›ndalar
ki, milyonlar (buradaki milyonlar 6 s›f›r› at›lm›fl Türk Liras›)
eden arsa bedeli olan bu hastanede sa¤l›k üretiminin devam
edebilmesi için hala dünün beyaz yakal› olarak kendilerini imti-
yazl› hisseden sa¤l›k emekçilerine gereksinimleri var. Yoksa on-
lars›z buras› arsa ederinin d›fl›nda bir meta de¤eri olmayan han-
tal kocaman saçma binalar toplulu¤u. Çal›flanlar›n yaflamlar›nda
her fley kaos art›k, her fley karman çorman, hakim olan tek fley
yönetenlerin kurals›zl›klar› ve ac›mas›zl›klar›. fief ve flef muavin-
leri bir flekliyle uzlafl›larak yollanm›fl. Gelmifl ifl asistanlara. Evet
T›pta Uzmanl›k S›nav›’n› baflararak uzmanl›k e¤itimine bafllam›fl
bu genç hekim arkadafllar o gün pek çok farkl› tercih yapabile-
cekleri halde belki evlerinin yak›n olmas›, belki efllerinin o civar-

da çal›fl›yor veya çocuklar›n›n okulu veya ‹stanbul’u sevmeleri
veya daha bilemedi¤imiz birçok gerekçe ile bu hastaneyi tercih
etmifller. Uzmanl›k e¤itimi malum 5-6 y›l sürmekte. Kimisi son
birkaç ay›nda kimisi 2-3 y›ll›k, kimisi bir y›ll›k. Diyorlar ki biz
657’li olarak kalmak istiyoruz. Bu nedenle yeni yönetiminin is-
tedi¤i sözleflmeler imzalanm›yor. Yaklafl›k 230 asistan hekim.
Ve sonra bir gece ans›z›n bir evraklar ulafl›yor hastaneye. Tüm
hekim asistanlar e¤er sözleflme imzalamalarsa gidecekleri yer-
lerin listeleri. Kimi Samsun, kimi Kayseri, kimi Konya, kimi Ri-
ze; ülkemin bütün e¤itim ve araflt›rma hastanelerine. Ama ‹s-
tanbul’daki di¤er e¤itim araflt›rma hastaneleri hariç. Asl›nda ar-
kadafllar biliyor, bölge idare mahkemesine baflvursalar kazana-
caklar ama yavafl iflleyen hukukun hukuksuzlu¤unu da biliyor-
lar›n asl›nda. Ve konuyla ilgili Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçi-
lerinin birkaç bas›n aç›klamas› ve hukuk aray›fl› ve Türk Tabip-
ler Birli¤inin birkaç eylemi var. Sözde di¤er sendikalar yine yok,
art›k sar› bile demek gelmiyor içimden onlara, sar› sendikan›n
bile bazen göstermek zorunda oldu¤u refleksleri bile göstermi-
yorlar. 

Ve son kare, asistan arkadafllar gelinen noktada sözleflmele-
ri imzal›yorlar. Art›k 657 de¤iller maalesef ve hep birlikte post-
fordizme yenildik. 

Son söz, koyun sürüleri biraz daha kalabal›k, a¤›l aç›l›yor ve
f›rl›yoruz d›flar›. Bu sefer Chaplin filminden farkl› olarak ifl yer-
lerimize de¤il. Bir köflede birikiyoruz, sanki amele pazar› gibi.
Bir kamyon geliyor bir genel cerrah bir kad›n do¤umcu bir psi-
kiyatr atlas›n diyor. Atl›yoruz kamyona ve gidiyoruz bir hasta-
ne fabrikas›na ifli yap›yoruz. ‹fl bitiyor bir müteahhit gelip cep-
lerimize üç kurufl koyup gelinen kamyona bindiriyor.Ve son ka-
re ayn› köflede yine birçok kifli, yeni gelecek kamyonu veya go-
dotu bekliyor…

Bir di¤er olayda afla¤›daki süreç;
Kamer Genç (CHP Tunceli Milletvekili)
“Tarikat cemaat üniversitesi”
Bezm-i Alem Vak›f Üniversitesi’nin kurulmas›na dair yasan›n

Meclisteki görüflmeleri s›ras›nda Meclis kürsüsünde söz alarak
konuflan CHP Tunceli milletvekili Kamer Genç ile tasar›y› des-
tekleyen AKP milletvekilleri aras›nda flu diyalog geçmiflti:

Kamer Genç: […] “Yani biz, burada gelin çal›flal›m, sa¤l›kl›
çal›flal›m ama siz Meclisi baypas ediyorsunuz, iflte baz› üniversi-
telerin kritik durumlar› dolay›s›yla burada gelip de müzakere
edilmesini önlüyorsunuz. Ben dün burada söyledim, dedim ki:
Bunlar tarikat ve cemaat üniversiteleridir.”

Ömer Faruk Öz (AKP Malatya milletvekili): 
“Ne tarikat› ya? Hepsi vak›f üniversitesi.”
Kamer Genç: “Bunlar› niye böyle getirip de buradan hemen

geçiriyorsunuz müzakeresiz? Çünkü buraya hazinenin çok k›y-
metli arsalar›n› vereceksiniz; çünkü tarikatlar kuvvetli, devleti
yöneten tarikatlar, iktidar›n›z› yöneten tarikatlar. Dolay›s›yla
bunlara en k›ymetli arazileri vereceksiniz, en k›ymetli yerleri
vereceksiniz, yine bunlara vergi muafiyetini getireceksiniz,
gümrük muafiyetini getireceksiniz, gelir vergisi muafiyetini ge-
tireceksiniz ve burada bunlar çok büyük devlet kaynaklar›ndan
yararlanacak; ondan sonra da o imkânlar› ald›ktan sonra devle-
tin kesesinden zengin olacaklar arkadafllar›m.”
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izler ülkemizin
dört bir yan›nda
e¤itim-araflt›rma

hastanelerinde ve üniversite
hastanelerinde sa¤l›k hizmeti
veren, ayn› zamanda uzman-
l›k e¤itimine devam eden
asistan hekimleriz.

Sa¤l›k hizmetinin yürüme-
sinde büyük sorumluluk üst-
lenen asistan hekimler olarak
maruz kald›¤›m›z ifl yükü al-
t›nda her geçen gün daha
fazla ezilmekteyiz. 

Günlük 9 saat çal›flma sü-
resinin üstüne 15 saat nöbet
tuttuktan sonra ertesi gün 9
saat daha çal›flmaya devam
ediyoruz. ‹nanmas› güç an-
cak, bir asistan hekimin çal›fl-
ma süresi nöbetçi oldu¤u
günler kesintisiz 33 saate va-
r›yor. Bu sürenin üstüne kimi
zaman o günün sonuna kadar yetiflmeyen servis iflleri de ek-
lendi¤inde çal›flma süresi ak›l almaz boyutlara ulafl›yor.

Oysa ki ulusal/uluslar aras› çal›flma flartlar›n› ve ifl sürelerini
belirleyen hukuki düzenlemelere göre bu flekilde çal›flt›r›lmak
yasal de¤ildir. Bu hukuki düzenlemelerle belirlenen günlük ve
haftal›k çal›flma sürelerinin s›n›rlar›, asistan hekimlerin çal›flma
süreleri göz önüne al›nd›¤›nda tam bir ironi sergilemektedir. 

Asistan hekimler, en temel insan haklar›ndan olan, çal›flt›k-
tan sonra dinlenme hakk›ndan yoksun b›rak›lm›flt›r. Görev
yapt›¤›m›z birçok klinikte nöbet ertesi dinlenme hakk›m›z› kul-
lanam›yoruz. 24 saatimizi hastanede geçirdi¤imiz nöbetlerden
sonra çal›flt›r›lmaya devam ediyoruz.  

Bugün ülkemizde nöbet ertesi izinler konusunda çeflitli e¤i-
tim-araflt›rma ve üniversite hastanelerinde birbirinden oldukça
farkl› uygulamalar mevcuttur. Bu farkl› uygulamalar ayn› has-
tanenin farkl› klinikleri aras›nda bile de¤ifliklik göstermektedir.

Ancak ne yaz›k ki birço¤unda nöbet ertesi izin hiçbir flekilde
uygulanmamaktad›r. 

Hekimlik, konusu insan sa¤l›¤› olan onurlu ve sayg›n bir
meslektir. Bizler hekim kimli¤imizle gurur duyuyoruz. Ancak
33 saat çal›flt›ktan sonra gerek zihinsel gerek fiziksel yorgun-
lu¤umuzdan ötürü mesle¤imizi hakk›yla icra edemiyoruz.

Hekimli¤in kolay bir meslek olmad›¤›n›n bilincindeyiz. Ülke-
miz flartlar›nda gerek t›p fakültelerini kazanmak için gerekse
t›p fakültelerindeki e¤itim sürecimiz boyunca çok emek verdik
ve onca fedakarl›klarda bulunduk. Tüm bu emek ve fedakarl›k
bizim bilinçli tercihimizdir. Hastalar›m›za ve tüm insanl›¤a ya-
rarl› olmak için gerekti¤inde daha fazlas›n› yapmaya haz›r›z. 

Ancak gerekli haller d›fl›nda, sistematik olarak maruz kald›-
¤›m›z insanl›k d›fl› çal›flma sürelerini reddediyoruz.

Asistan hekimler olarak; hizmet verdi¤imiz her sa¤l›k kuru-
luflunda geçerli olacak bir düzenleme uyar›nca nöbet ertesi izin
hakk›m›z› kullanmay› talep ediyoruz. 

Nöbet ertesi izin
hakk›m›z› istiyoruz

B

‹stanbul Tabip Odas›
Asistan Hekim Komisyonu



Halk›m›zda derin bir travmaya neden olan 12 eylül ve son-
ras› art›k dillenip sorgulansa ve hesaplar ç›kar›lsa da hiçbir ya-
ras› tedavi edebilir gibi gözükmüyor.12 eylül'ün bir baflka tah-
ribat› da ona saplan›p kalm›fl olmam›zda öyleki sonras› yaflanan
ve her biri tek bafl›na ciddi travmalar oluflturan, hayatlara mal
olan olaylara hak etti¤i ilgiyi ve tepkiyi sanki yeterince göstere-
miyoruz. Bu olaylardan sadece bir tanesi 'Hayata Dönüfl' ope-
rasyonlar›d›r. Üzerinden 10
y›l geçmifl olan 19 Aral›k kat-
liam›, pek çok insan›
hayattan kopard›, tek
tek bireylerde bellek yi-
timine, umutsuzlu¤a ve
yaln›zl›¤a yol açt›.Top-
lumdaki y›k›mlar› ayr› bir
kitap konusudur.

Ülgen, 'Vicdan' da sol ta-
rihin son 10 y›l›nda hayatla-
r› söndürülen insanlar üze-
rinden Türkiye gerçe¤ini an-
lat›yor Açl›k grevlerini çok
cepheli gözler önüne seriyor.
Umudun, umutsuzlu¤un,
flüphelerin, dostlardan, va-
tandan ve kendinden flüphe-
lerin hastal›k boyutuna var-
d›¤›, yaln›zl›klar›n öyküsünü
anlat›yor. Bu kadar bask›da,
yok saymada, kaçma, kova-
lamada insan neden kaçt›¤›n›, nere-
ye kofltu¤unu, kimli¤ini, neyin mü-
cadelesinde oldu¤unu yitirirken geriye ne kal›yor?

Öz elefltirileri, korkular›, yaln›zl›klar›, yaflayamad›¤› aflklar›y-
la insan›n yüre¤ine bakarak yaz›lm›fl, aç›k sade anlat›ml›, geçmi-
flin hesaplar›yla bugüne yetiflen politik duruflu ve yer yer bu ka-
dar da olmaz dedirten bellek tazeleyici yönüyle anarflist bir ki-
tap 'Vicdan'. Yak›n tarihin içinde kendi yaflad›klar›m›zla kimi za-
man örtüflerek, kimi zaman flaflk›nl›¤a u¤ratarak deyim yerin-
deyse su gibi okunan bir roman.

'Vicdan' , 'hayata dönüfl' operasyonlar›n›n asl›nda yokedifl,
yokolufl operasyonu oldu¤unu a¤›t gibi belle¤imize kaz›rken
gerçe¤i yitirmeyen, dostlar›n›n ve inançlar›n›n peflini ›rakmayan
ve adlar› bilinmeyen onurlu insanlara bir sayg› duruflu.

'Bu tecrit flartlar›nda yazd›¤›m ilk mektubum. Mavi kap›lar›
saymazsan bütün duvarlar›n› bazen
beyaz bazen gri gördü¤üm, üç bo-

yutlu uzaydan kal›n duvarlar-
la yal›t›lm›fl küçük bir tuvalet
ve banyonun bahfledildi¤i ta-
butluktay›m, nam-› di¤er F ti-
pi cezaevindeyim. Bazen tek
bazen iki kifli en fazla üç kifli
nefes almaya çal›fl›yoruz bu
darac›k mekanda. Yani dev-
rimcilerin buralara girmemek
için bedenlerini ölüme yat›rd›-
¤› tecritten, gerçek olan bir
yaln›zl›ktan, uzakl›¤› olma-
yan yak›n bir yaln›zl›ktan
yaz›yorum''...

Onlar tecridi nerden bi-
lecek. Tecrit ya da bilim-
sel deyiflle izolasyonun
sadece devrimcilerin me-
selesi olmad›¤›n› söyle-
meye çal›flaca¤›m. Ya-

flam kimilerini eve, kimilerini
ifle, kimilerini de kalabal›klar-

da yaln›zl›¤a itmifl. 
Biz önce muhalefetin tecridini ortadan kald›rmak için yola

ç›kt›k. Bu yüzden kendimizi tecritlerde ölüme yat›rd›k. Belki
abartt›k. Toplum bizi yaral› olarak bir yere att›. Ama ayn› top-
lum mutlu da olamad›. Yoksulluk ve yoksunluk daha da derin-
leflti. Biz yenildik, toplum kapitalist krizlerde bo¤uldu kald›.
Hakl› ç›kt›k ama yoksullu¤u engelleyemedik. As›l ironik olan bu-
dur. Örgütler olarak kaybettik. Ama ideolojik olarak biz hakl›
ç›kt›k'
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V ‹ C D A N
Dr. Veysi Ülgen yeni kitab› ‘Vicdan’da,
tecritin yaln›zca muhaliflere de¤il bütün bir
topluma yönelik oldu¤unu anlat›yor...

Dr. Süheyla Ekemen

El Yay›nlar›, Nisan 2010, 1.Bas›m, 224 sayfa
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61
KASIM - ARALIK 2010

FOTO⁄RAF



Türkiye’nin ilk ve en uzun ömürlü Belgesel Sinema flenli¤i,
‹stanbul Uluslararas› 1001 Belgesel Film Festivali’nin on üçün-
cüsü düzenlendi. Belgesel Sinemac›lar Bir-
li¤i taraf›ndan 29 Ekim – 4 Kas›m
tarihleri aras›nda yap›lan Festi-
val bu y›l da insanl›¤a, Dünya
toplumlar›na ayna tutan,
birbirinden ilginç gerçek
öykülerini ‹stanbul’a ta-
fl›d›.    

Festival’de bu y›l, 24
ülkeden 65 film sine-
maseverler ve yeryü-
zünde olup bitenlerin
gerçek yüzünü anlamak
isteyenlerle oldu. ‹zleyi-
ciler, Türkiye’den kat›-
lan 20 belgesel filmin ya-
n› s›ra, ABD, Almanya,
Avusturya, Arjantin, Belçi-
ka, Çin, Ekvator, Fransa, Hin-
distan, Hollanda, ‹ngiltere, ‹ran,
‹spanya, ‹srail, ‹talya, Kuzey ‹rlanda,
Litvanya, Lübnan, Portekiz,
Rusya ve Yunanistan’dan ge-
len filmleri izlediler.

‹stanbul Uluslararas›
1001 Belgesel Film Festivali
program›na al›nan Türkiye belgeselle-
rinin önemli bir bölümü, yabanc› filmlerinse tümü son iki y›lda
gerçeklefltirilen ve ülkemizde ilk kez gösterilen nefes kesen ya-
p›mlar.  

YALNIZCA ‹ZLEYEREK DE⁄‹L PAYLAfiARAK DA 
BELGESEL S‹NEMA
13.1001’in izleyicileri bu y›l yeni bir programla karfl›laflt›-

lar. Sinema ö¤rencileri baflta olmak üzere tüm sinemaseverle-
rin, belgesel tutkunlar›n›n ilgiyle karfl›lad›klar› bu yeni düzen-
leme, onlar›n yönetmenlerle doyas›ya buluflmas›n› sa¤lad›. Fes-
tival’e kat›lan yerli, yabanc› yönetmen konuklar, filmlerinin
gösteriminin ard›ndan kendilerine ayr›lan bir saatlik sürede iz-
leyicileri ile söyleflti. Kiflisel belgesel sinema serüvenlerinin, de-

neyimlerinin ve sinemasal yaklafl›mlar›n›n yan› s›ra festivalde
yer alan filmlerinin yap›m öyküsünü paylaflt›lar. ‹zleyicilerden
gelen sorular› yan›tlad›lar. 

ÖZEL GÖSTER‹MLER
‹stanbul Uluslararas› 1001 Belgesel Film Festivali, ola¤a-

nüstü bir belgesel projesini özel gösterim program›na ald›.
Berlin kentinin 24 saatini, gerçek zamanl› olarak öyküleyen
film ve ZDF televizyonunda kesintisiz gösterildi. 

Geçe¤in aynas›nda 
yeryüzü hikayeleri…

Dr. ‹ncilay Erdo¤an
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24 saat Berlin, Almanya baflkentinde bir günlük yaflam›n si-
nemasal panoramas›n› içeriyor.  5 Eylül 2008 günü, sabah sa-
at 6’da, 80 film ekibi Berlin’in pek çok öyküsünü ve gizemle-
rini kaydetmek üzere, tam olarak 24 saat süreyle  kente da-
¤›ld›.  4 milyon dolarl›k bir maliyetle gelen sonuç, duvar›n y›-
k›lmas›ndan bu yana bitmeyen yarat›c›l›k açl›¤› ve z›t kutupla-
r›yla bu ola¤anüstü canl› flehrin güncesiydi.

24 Saat Berlin, kentin bafl döndürücü farkl›l›klar›  ve coflku
dolu bir kültür sahnesi olarak son 20 y›lda geçirdi¤i inan›lmaz
de¤iflimi de belgeliyor. Devlet Operas›’n›n müzikal direktörü,
baflkentin eflcinsel belediye baflkan›, tan›nm›fl bir modern dans
kareograf›, dünyaca ünlü Berghain gece kulübünün DJ’i, bir
temizlik iflçisi, müebbet hapis mahkumu, bir fahifle ve bir Türk
doktor filmde yer alan karakterlerden baz›lar›.  

Film 13.1001’de, sinemasal zaman› ile efl zamanl› olarak
sabah 6’da bafllay›p, kesintisiz olarak 24 saat boyunca göste-
rildi.   

‹fi VE EMEK F‹LMLER‹
‹stanbul Uluslararas› 1001 Belgesel Film Festivali bu y›l da

Çin’den, Hindistan’a, Endonezya’dan Güney Amerika’ya ifl ve
emek mücadelesini anlatan filmlere özel bir yer ay›rd›. Bu te-
man›n, bu y›lki en dikkat çekici filmleri ise Türkiye’dendi. Geç-
ti¤imiz y›l yaflanan Tekel ‹flçileri Direnifli’ni bütün yaflananlar›y-
la belgeleyen ve sa¤lam bir sinemasal dille aktarmay› baflaran
“Hep Sizi Beklemifltik”, yine  bu sürece kamera-göz
tekni¤i ile yaklaflan “Diren-iflçi” ve Zonguldak ma-
denlerinde “iflçi mükellefli¤i” dram›n› gün›fl›¤›na ç›-
karan “Mükellef”.

GERÇE⁄‹N AYNASINDA GÖZ KAMAfiTIRAN 
B‹R YELPAZE 
13. 1001’de, ak›llara durgunluk veren bir yelpaze-

de sunulacak filmler bu y›l da ücretsiz gösterildi. Sine-
maseverler, soluksuz izlenen bir sinema diliyle anlat›-
lan nükleer at›k gizemini, kahkahalarla güldüren bir
so¤uk savafl öyküsünü ya da Kahve fal›nda Türkiye’nin
Avrupa serüvenini; “Piyanomanya (Pianomania)” ya da
“Yanl›fl Yerdeki Kalp (Heart in the Wrong Place)” ile sa-
nat ve tutkuyu izlediler. 48 filmiyle yaln›zca insan foto¤rafla-
r›yla anlat›lan dehflet verici Portekiz faflizminin ', “Dersim’in
Kay›p K›zlar›’n›n”, ‹spanya da¤lar›ndaki Che’nin ya da Heming-
way’in hikayesini yeniden hat›rlad›lar.  fiiirli görselli¤i ile “fia-
vaklar›n son mevsimini”, ilham veren hikayesiyle Muazzez ‹l-
miye Ç›¤’›n, memlekette kad›n olma üzerine sesli düflündüren
“Pippa'ya Mektubum” ve Beyo¤lu’ndan üç isimsiz kahraman›n
öykülerini anlatan “Kahpe Devran”› izlediler.  Muz iflçilerinin
ölümcül çal›flma koflullar› ve vahfli kapitalizm, Avrupa’da göç-
men çocuklar, sanata dönüflen otomobil tutkusu, Kuzey ‹rlan-
da’dan hüzünlü bir buluflma,  otistik kardeflle umut dolu bir
yaflam, Amerikal› bir subay›n tan›kl›¤›yla Vietnam’da bugüne
dek uzayan “Agent Orange” vahfleti, New York’ta çöplerden
beslenen bir çevreci ö¤retmen, Tuna nehri k›y›s›nda bir demir-

yolu kasabas›, ‹srailli bir aktivist, Sibirya’da bir flipflakç›, Hol-
landa’da Irakl› bir flair, Çin’de Dünyan›n elektronik at›klar› ay-
r›flt›ran, Endonezya’dan yurtd›fl›na hizmetçili¤e giden insanlar
ve ‹spanya sahillerini iflgal eden ‹ngiliz emekliler…

NOT: Festival program› www.bsb.org.tr adresinden takip edebilrisiniz.
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Birincisi 1997 y›l›nda gerçeklefltirilen ‹stanbul Ulus-
lararas› 1001 Belgesel Film Festivali Türkiye’deki bel-
gesel sineman›n itici gücü olmufl, uluslararas› anlamda
tan›nmas›na ve filmlerimizin s›n›r ötesine tafl›nmas›na
yol açm›flt›r. Belgesel Sinemac›lar Birli¤i taraf›ndan dü-
zenlenen festivalde ilk y›ldan bu yana 56 ülkeden, top-
lam 1110 belgesel film gösterildi. 

Festival’in amaçlar›, belgesel alan›nda çok k›s›tl› olan
izleyicilerin tüm dünyadan en önemli
belgesellerle buluflabildi¤i doyurucu
bir etkinlik oluflturman›n yan› s›ra;
Türkiye’deki belgesel sinemac›lara
bu alanda dünyadaki geliflmeleri ta-
kip etme olana¤› sa¤lamak, ülkeler
aras› iflbirli¤i ve ortak  zeminler ha-
z›rlamak, Türkiye’de üretilmifl bel-
gesellerin uluslararas› alandaki gö-
rünürlü¤ünü artt›rmak oldu.

Yeryüzünün en eski metropo-
lünde düzenlenen, ‹stanbul’un ko-
numunun getirdi¤i flansla, bu ay-
n› anda iki k›tada birden düzenle-

nen tek festival, dünyan›n en s›cak co¤rafyas›yla çevrili
konumdad›r. ‹flte bu nedenle ‹stanbul Uluslararas›
1001 Belgesel Film Festivali dünya belgeselcilerinin gö-
zünde farkl› bir yere sahiptir. Yar›flmas›z olan festival,
Do¤u ve bat›dan belgesel sinemac›lar›n buluflma ve or-
tak söz söyleme platformu olmay› hedeflemektedir. 

Festival program›na al›nan filmlerin seçimi, güçlü ve
evrensel bir sinema dili kullanm›fl olmalar› kadar; insan-
l›¤› yücelten de¤erleri, farkl› kültürlerin birbirleri yeri-
ne geçirilmeden bir aradal›klar›n› savunmalar›; insanl›-
¤›n gelecek tasar›m›na katk› sa¤lamalar›; farkl› ve derin
bak›fl aç›lar› sunuyor olmalar› temel ölçütleri çerçeve-
sinde yap›l›r. 

‹STANBUL 
ULUSLARARASI 1001
BELGESEL F‹LM
FEST‹VAL‹
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Geçen say›n›n çözümü Soldan Sa¤a: 1) Karamazov Kardefller 2) Olasal›k / Alaska / Se 3) Namaz / Katran / Ora 4) Irk / Raman / Anti 5) Er / Ok / Irama /
‹flbu 6) Aranma / Anma / Tü 7) Erk / En / Emi / Mel 8) Ro / T›rnak / Elleme 9) Aksilik / Raziye / Sav 10) Ödeflme / Tol 11) ‹flb›rak›m› / Taife 12) Ar› / Ün / Ketum
/ Kol Yukar›dan Afla¤›ya: 1) Konfederatif 2) Ala / Rok 3) Rami / Ak / Saba 4) Asa / Or / Ti / Ir 5) M›z›kac›lar› 6) Al / Ri 7) Z›kk›m›n Kökü 8) Oka / Ra / D›n 9)
Tra / Ekrem 10) Karaman / Afl›k 11) Alaman / ‹zm 12) Rana / Me / ‹ett 13) Ds / Niamey / Au 14) Eko / ‹letim 15) fiarabi / Of 16) Anu / Meslek 17) Es / Tema
18) Rebiyülevvel 

BULMACAYI ÇÖZENLER K‹TAP KAZANIYOR

Pavlonya Sok. Nuhoglu Han, No: 10/21 Kad›köy
0216 5502181• www.ucdenizkitap.blogspot.com

BU AYIN K‹TAPLARI: Notabene Yay›nlar›’ndan Tekel Direniflinin Ifl›¤›nda Gelenekselden

Yeniye ‹flçi S›n›f› Hareketi, Geçmiflin Gölgeleri Nil Gün Papirüs Yay›nlar›’ndan Elefltiriye

Do¤ru Kemal Gündüzalp, Papirüs Yay›nlar›’ndan Bindo¤umlu Pia Tafdrup, Pencere

Yay›nlar›’ndan Kad›nlar Dekameronu Julia Voznesenskaya, Gökyüzü Tarlas›nda Z›plamal›

Jimnastik Hareketleri Ayfle Baykal Erko Yay›nlar›’ndan Bo¤az›n Alt›nlar› Jürgen

Ebertowski Okka Yay›nlar›’ndan Timsah›n ‹çinde Ado

Soldan Sa¤a: 1) (1907-1998) Nasrettin Hoca’n›n gerçekli¤ini
bilimsel anlamda kavrayan Türk halk bilimcisi, halk edebiyat› ve
folklor araflt›rmac›s› 2) Bir dinin ö¤renilmesi gereken tüm kurallar›
/ Öç alma duygusu / Süre 3) Verimli / Erden çavufla kadar olan as-
ker / Anma,  sözünü  etme 4) E.dilde su / Kalça kemi¤i / Edirne’nin
bir ilçesi/ Apartman dairesi / Sodyum 5) Yo¤un su buhar› / Belirti,
gösterge  6) Vaktinden önce / Türkiye’nin mide anlam›ndan az›nl›-
¤›n› oluflturan kimseler / Haftan›n bir günü 7) Okun ucundaki çu-
buk / Liste bafl› / Sözcük / Yaz›klar olsun anlam›nda da kullan›l›r 8)
‹m / Avrupa’da bir yar›mada / Kanun 9) Müjde önadl› aktris / Kibar
/ Özellikle pirinç ekili yer / ‹stemsiz kas hareketi 10) Kâ¤›t fal› / Bir
mastar eki / Antalya’da bir plaj 11) ‹flaret / Esatir / Kapital 12) Kü-
çük ispirto oca¤› / Asaf Savafl önadl› iktisadi adam / Ölümlü Yuka-
r›dan Afla¤›ya: 1) Bir tür sinir sistemi ile ilgili olan 2) Devletin ile-
ri  gelenleri,  makamca  büyük kimseler / Yoklu¤unu hissetme 3)
fiair Naz›m Hikmet’in soyad› / Bir maç›n sonucu 4) (1892-1980)
Josip önadl› eski Yugoslavya devlet ve siyaset adam› / ‹ktisat 5) De-

likli bir tür kumafl / Kulland›¤›m›z alfabenin ad› 6) Kafa , ser / Hofl-
lanma duygusu / Mimar ve mühendis cetveli 7) Afrika’ya hayat ve-
ren ›rmak / Gelecek , ‹stikbal / Bir tür ac› biber 8) Lahza / Aflkla ,
cinsellikle ilgili / Anadolu’da yayg›n bir seslenme biçimi 9) Piston /
Molibden elementinin simgesi  10) AB öncesi ‹talya’n›n para birimi
/ ‹ri saman / Jamaika’n›n plaka imi 11) Uyar› / Yüksek ›s›da pifliril-
mifl toprak , fayans, porselen yap›m›yla ilgili olan 12) Kurflun bo-
ru a¤z› açmakta yararlan›lan sivri uçlu , flimflirden yap›lm›fl takoz /
‹lkel su tafl›t› / Bir Nota 13) Kemiklerin toparlak ucu / Lay›k olma
, uygunluk 14) Tarlalarda üretimi yap›lmad›¤› için nadiren bulunan
ve iklimi uygun olan her yerde kendili¤inden yetiflen bir bitki. 15)
fiikar / Uzakl›k sözcü¤ü / Notada durak iflareti / Söz, bofl söz 16)
At  yavrusu / E.dilde su / Tayin etme 17) Bir ilimiz / Komflu bir ül-
ke 18) As›l ad› Abdülkadir  Pirhasan olan, “Bir Gün Tek Bafl›na”,
“Yeflilçam Dedikleri” ve “Mavi Karanl›k” gibi romanlar› sinemaya da
aktar›lm›fl yazar›m›z

Mevlüt Gülveren


