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Teﬂekkür
14 Mart T›p Haftas› etkinliklerinin onuncusunu gerçekleﬂtirirken bu etkinliklerin biz hekimlerin yaﬂam›nda önemli bir yer tuttu¤unu gördük. Özellikle
hizmet plaket töreni hekimlik mesle¤inin güzelli¤ini, önemini bir kez daha bizlere yaﬂatt›.

ÖZTÜRK, Ecz. Hakan ERTEM, Prof. Dr. Gülhan
TÜRKAY, Dr. Cem ÖZKARTAL, Mehmet Ali ALATAﬁ, Dr. Ali DEM‹RCAN, Dr. Süheyla A⁄KOÇ’a

Böylesine güzelliklerle dolu bir mesle¤in ve hekimlerin son y›llarda yaﬂad›klar›n› ne yaz›k ki kabul etmek oldukça zor.

“Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹ﬂçi Sa¤l›¤› Araﬂt›rma ve Hizmet Ödülleri” jüri üyeleri; Dr. Nazif YEﬁ‹LLETEN,
Dr. Deniz ERDURAN, Dr. Özkan Kaan KARADA⁄,
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN, Doç. Dr. Nadi BAKIRCI, Dr. Turabi YERL‹’ye,

T›p ortam›nda, hekimlik mesle¤inde yaﬂanan olumsuzluklar ve bunlar›n toplum sa¤l›¤›na yans›malar›
biz hekimlerin mesle¤imize daha fazla sahip ç›kmam›z ve birlikte olmam›z gerçe¤ini öne ç›karmaktad›r.

“Diﬂhekimi Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar›, Bar›ﬂ ve
Demokrasi Ödülü” jüri üyeleri; Dr. Ümit ÜNÜVAR,
CEM ÖZKARTAL, Abdülbaki BO⁄A, Önder ATAY,
Tores D‹NÇÖZ, Berna ATAﬁ, Dr. Lale TIRTIL, Dr.
‹ncilay ERDO⁄AN’a

Bu y›l da sa¤l›k ortam›nda yaﬂanan tüm olumsuzluklara karﬂ›n sorunlar›m›z› dile getirdik, önerilerimizi
ilettik ve de sosyal etkinliklerde birlikte, bir arada olman›n coﬂkusunu paylaﬂt›k.

“As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü” jüri üyeleri; Prof.
Dr. Yaﬂar Ali ÖNER, Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ, Prof.
Dr. Mine ÖZMEN, Doç. Dr. Figen KARADA⁄, Prof.
Dr. Vedat ﬁAR, Doç. Dr. As›m C‹NG‹, Doç. Dr. ﬁevki Murat AKSOY, Prof. Dr. Cihangir TET‹K, Doç. Dr.
‹rfan GÖKÇAY, Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK, Prof.
Dr. Mehmet Doç. Dr. Ahmet HALEFO⁄LU, Prof. Dr.
Füruzan NUMAN, Prof. Dr. Mustafa Derya AYDIN,
Önder ERGÖNÜL, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK, Prof.
Dr. Haluk KAZOKO⁄LU, Doç. Dr. Aysu KARATAY
ARSAN, Doç. Dr. Ziya KAPRAN, Prof. Dr. Ayﬂe Tülin TU⁄LULAR, Prof. Dr. Akif Selim YAVUZ, Prof.
Dr. Süleyman Sami KARTI, Prof. Dr. Rasim GENÇOSMANO⁄LU, Doç. Dr. Kaya SARIBEYO⁄LU,
Prof. Dr. Taner KOÇAK, Prof. Dr. Orhan Z‹YLAN,
Doç. Dr. Cengiz M‹RO⁄LU, Prof. Dr. Beyhan
ÖMER, Prof. Dildar EK‹C‹ KONUKO⁄LU, Doç. Dr.
Sembol TÜRKMEN YILDIRMAK, Prof. Dr. Hidayet
SARI, Doç. Dr. Nurdan KOTEVO⁄LU, Doç. Dr. Duygu GELER KÜLCÜ, Doç. Dr. Mustafa ÖZATEﬁ, Doç.

Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da etkinlikler yo¤un bir
eme¤in karﬂ›l›¤› olarak gerçekleﬂti. Harcanan emeklerin aﬂa¤›da isimleri belirtilen kiﬂi ve kurumlarca
herhangi bir karﬂ›l›k beklenmeden sunulmas› etkinlikleri daha bir anlaml›, de¤erli k›lmakta.
Bu nedenle;
“T›p Bilim ve Hizmet Ödülü” jüri üyeleri; Prof. Dr.
Vedat HAMURYUDAN, Prof. Dr. Lütfi TELC‹, Prof.
Dr. Berrak YE⁄EN, Prof. Dr. Süleyman ÖZYALÇIN,
Prof. Dr. Tanju ATAMER, Prof. Dr. Ahmet ﬁAH‹N ve
Doç. Dr. Acar AREN’e
“Prof. Dr. Nusret H. Fiﬂek Halk Sa¤l›¤› Hizmet /
Teﬂvik Ödülü” jüri üyeleri; Dr. Savaﬂ Baﬂar KARTAL, Dr. Ömer Faruk AYDIN, Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR, Dr. Günay CAN, Funda KELEﬁ, Veysel
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Dr. Adem KIRIﬁ, Prof. Dr. Ensar YEKELER, Prof.
Dr. Bilun GÜROCAK GEM‹C‹O⁄LU, Prof. Dr. Zeki
KILIÇASLAN, Prof. Dr. Turhan ECE, Prof. Dr. Peykan GENÇO⁄LU GÖKALP, Prof. Dr. Arif VER‹ML‹,
Prof. Dr. ‹brahim BALCIO⁄LU, Prof. Dr. Nadir ARICAN, Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZ, Doç. Dr. Baﬂar
ÇOLAK’a

Bir ﬂey yapmal› / Hekimlikte Sendikal Mücadele;
Dr. Ümit ﬁEN, Dr. Arda SAYGILI, Atilla ÖZSEVER,
Nuh Hüseyin KÖSE’ye
Birimlerinin ziyaretleri s›ras›nda gösterdikleri ilgi ve
yak›nl›klar› için 2000 T›p Merkezi, Beyo¤lu Toplum
Sa¤l›¤› Merkezi, Beyo¤lu 10 nolu Aile Sa¤l›¤› Merkezi, Dr. At›l YÜKSEL, Dr. ﬁükrü GÜNER, Özel Medical Park Hastanesi, Özel Pendik Bölge Hastanesi,
Eyüp Devlet Hastanesi, Taksim 112 Acil Yard›m Birimi sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve sorumlular›na,

“Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri” jüri üyeleri; Sibel GÜNEﬁ,
Ziyneti KOCABIYIK, Naz›m ALPMAN, ﬁule KÖKTÜRK, Müjgan HAL‹S, Dr. Ayﬂegül, B‹LEN, Dr. Süheyla EKEMEN’e

Gelenekselleﬂen “14 Mart T›p ﬁenli¤i” konserleri
için Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Halk Bilim Kulubü,
AX Grubu, Dr. Erol ÜNDER, Dr. Ferda EREREN,
Dr. Sami SARIGÜL, Dr. Yelda EMEK’e

“Foto¤raf Yar›ﬂmas›” jüri üyeleri; Dr. Hilmi OR, Dr.
Fahri ÖÇER, Dr. Süleyman ÇAM, Dr. Sezai ﬁAHMAY, Dr. Ali ÖNER, ‹ntörn. Münir AKALIN, ‹ntörn.
Yavuz TEZCAN’a

Santranç turnuvas›n›n gerçekleﬂmesi için yo¤un
emek harcayan ‹stanbul Barosu Satranç Grubu Baﬂkan› Av. Mehmet Emre GÜNAY ve Dr. Bekir Ertan
Yard›mc›’ya

“Doktorlar ve Sa¤l›k Resim Yar›ﬂmas›” jüri üyeleri;
Yrd.Doç. Murat Mete A¤yar, Mine Karahan, Sevda
‹pek, Coﬂkun Karg›l›, Dr. Canan Alk›m, Prof. Dr.
Zeynep Olcay Solako¤lu’na

‹stanbul Tabip Odas› Türk Sanat Müzi¤i Koro çal›ﬂmalar›na, konserine yo¤un emek harcayan ﬁef Suat
GÜNEY ve aç›l›ﬂ konserine kat›lan de¤erli sanatç›
Serap Mutlu AKBULUT’a,

Bilgi ve zamanlar›n› esirgemeyen panelistler;
Sa¤l›k Sisteminde Performans Uygulamalar› ve Etik
Sorunlar; Dr. Ejder Akgün YILDIRIM, Prof. Dr. Do¤an ﬁAH‹N, Dr. Hüseyin Demirdizen, Prof. Dr. Sermet KOÇ, Prof. Dr. Raﬂit TÜKEL, Dr. Cumhur ÖZCAN, Dr. Tayfun HAKAN’a

“EME⁄‹M‹Z VE MESLEK‹ GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N” 14
Mart Taksim Töreni ve Yürüyüﬂüne kat›larak destek
veren tüm demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve
siyasi parti temsilcilerine,

S›¤›naklar; ﬁahika YÜKSEL, Berna EKAL, Funda
EK‹N, Feride GÜNER‹, Melike KELEﬁ’e

Geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da Prof. Dr. Cemi
Demiro¤lu Oditoryumu ve Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
olanaklar›n› etkinlikler için odam›za sunan Cerrahpaﬂa T›p Fak. Dekan› Prof. Dr. Özgün ENVER’e

Dr. Füsun Sayek VI. E¤itim Hastaneleri Kurultay›;
Prof. Dr. ‹skender Sayek, Dr. Eriﬂ Bilalo¤lu, Prof.
Dr. Feride Aksu Tan›k, Prof. Dr. ‹hsan Karaman,
Prof. Dr. Aytu¤ At›c›, Av. Ziynet Özçelik, Doç. Dr.
Kemal Memiﬂo¤lu, Doç. Dr. Banu Kuran, Dr. Feray
Kaya, Prof. Dr. Raﬂit Tükel, Doç. Dr. Muzaffer Baﬂak, Prof. Dr. Ersin YARIﬁ, Prof. Dr. Özden ﬁENER,
Prof. Dr. Cem TERZ‹’ye

Etkinliklerin en iyi ﬂekilde gerçekleﬂmesi için katk›lar›n› ve emeklerini esirgemeyen, destek veren tüm
dostlara, çal›ﬂanlar›m›za ve 14 Mart T›p Haftas› Komisyonu’na teﬂekkür ederiz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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Merhaba,

Biz on y›l boyunca hep bir ekip olarak var olduk düﬂündük, tart›ﬂt›k ve gerçekleﬂtirdik.

‹stanbul tabip Odas› 14 Mart T›p Haftas› komisyonu
olarak 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerinin bu y›l
onuncusunu gerçekleﬂtirdik. ‹lk baﬂlad›¤›m›z y›l ile
onuncu y›l›m›z› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda meﬂakkatli,
uzun bir yolculuk yapt›¤›m›z› gördük.

Etkinlikler sonras› ve etkinliklerde bizlere iletti¤iniz
s›cak duygu ve düﬂünceler bizim için her zaman yol
göstericiydi. Yorgunluklar›m›z› sizin “elinize sa¤l›k”
sözlerinizle unuttuk, yeni heyecanlara do¤ru kendimizi yüreklendirdik, cesaretlendirdik.

Bu yolculu¤a baﬂlarken daha önce sa¤l›k haftas›, t›p
bayram› ad› alt›nda gerçekleﬂtirilen tüm etkinlikleri
komisyon olarak sürdürmeyi görev bildik ve devam
ettirdik.

On y›l yaﬂamlar›m›zda bazen uzun, bazen de oldukça k›sa bir süre. Bize hep k›sa geldi. Kendimizi bir
y›l›n etkinli¤i bitmeden ikinci y›l›n etkinlik haz›rl›klar› içinde bulduk ve zaman›n nas›l geçti¤ini fark
edemedik.

Etkinliklerin tüm hekimleri her alanda kapsar özellikte olmas› temel hareket noktalar›m›zdan biri oldu
ve bundan asla vazgeçmedik.

Zaman›n geçti¤ini fark etmeden yaﬂam›ﬂ olsak da,
zaman izafi bir kavram da olsa yaﬂanm›ﬂl›klar gerçek. Bu gerçekleri her y›l ç›kartt›¤›m›z etkinlik kitaplar›nda belgeledik ve kitaplar oldukça geniﬂ bir
alan› kaplamaya baﬂlad›.

Yine etkinlikleri amatör ruh ve olanaklarla profesyonel bir anlay›ﬂla gerçekleﬂtirdik. Daima en iyisini
yapmaya çal›ﬂt›k ve her zaman baﬂard›k.
On y›l boyunca komisyonda birçok hekim arkadaﬂ›m›z görev ald› ve ald›klar› görevleri büyük bir sorumlulukla yerine getirdi. Yine etkinliklerin gerçekleﬂtirilmesi ve sürdürülmesinde, en küçük ayr›nt›lar›
atlamaks›z›n odam›z personeli daima aktif görev üstlendi, yo¤un emek ve çaba harcad›.

2012 y›l› 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerinin yer ald›¤› bu kitap sizlere ulaﬂt›¤›nda bir görevi daha tamamlam›ﬂ olaca¤›z. Umar›z do¤ru ve güzel ﬂeyler
yapm›ﬂ›zd›r.
Sayg›lar›m›zla.

14 MART TIP HAFTASI KOM‹SYONU
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s›’n›n 1977’deki, “Sa¤l›k Haftas›, 14-21 Mart 1977”
baﬂl›kl› afiﬂinde 1961 Anayasas›’n›n 49. Maddesi yer
almaktayd›. Haz›rlanan broﬂürlerden birinde ﬂunlar
yaz›l›yd›: “Sa¤l›ks›zl›¤›n, yetersiz muayene ve tedavinin sorumlusu doktorlar de¤il siyasal iktidarlard›r”.
O zamandan beri ayn› ﬂeyleri söylüyoruz. ‹stanbul
Tabip Odas›, 2002 y›l›ndan itibaren 14 Mart gününün içinde oldu¤u haftay›, 14 Mart T›p Haftas› ad› ile
kutlamaya baﬂlad›. Bu konuda haz›rl›klar yapmak
üzere 14 Mart T›p Haftas› Komisyonu kuruldu ve bu
komisyonda görev alan arkadaﬂlar gerçekten çok baﬂar›l› etkinliklerin oluﬂmas›n› sa¤lad›lar. Bu y›l 14
Mart T›p Haftas› etkinliklerinin 10. Y›l›.

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Bu y›l, 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerini, Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›’n›n (SDP) neredeyse tamamlanm›ﬂ
oldu¤u bir sa¤l›k ortam›nda gerçekleﬂtirdik. Sa¤l›k
alan›nda eskiden beri hep sorunlar vard›. Ancak, yetmiﬂli y›llar›n baﬂ›ndan itibaren halk›n sa¤l›k hizmetine ulaﬂmas› giderek zorlaﬂmaya baﬂlad›. Anayasa’n›n
49. Maddesinde sa¤l›k hakk› ﬂu ﬂekilde güvence alt›na al›nm›ﬂt›: “Devlet, herkesin beden ve ruh sa¤l›¤›
içinde yaﬂayabilmesini ve t›bbî bak›m görmesini sa¤lamakla ödevlidir”. Devlet bu görevini yeterince yerine getiremez duruma gelmiﬂti. O y›llara kadar, her
14 Mart günü bir bayram duygusu taﬂ›yan hekimler
art›k, “Sa¤l›k bu denli sorunlu iken neyin bayram›n›
kutluyoruz?” sorusunu s›kça sormaya baﬂlam›ﬂlard›.
Bu süreçte, ilk kez 1976 y›l›nda, Türk Tabipleri Birli¤i’nin (TTB) ald›¤› bir kararla, 14 Mart T›p Bayram›
kutlamalar›, 14 Mart gününün içinde bulundu¤u haftay› kapsayan ve 14 Mart Sa¤l›k Haftas› ad›n› alan etkinliklere dönüﬂtü. ‹lk olarak 1976’da Ankara’da etkinlikler düzenlendi. Ertesi y›l ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de etkinlikler düzenlendi. ‹stanbul Tabip Oda-

Onuncu y›l etkinliklerine, SDP’n›n son halkas› olan,
2 Kas›m 2011 tarihinde, bir gece yar›s›, saat 01.30 s›ralar›nda Resmi Gazete’nin mükerrer say›s›nda yay›nlanan 663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) damgas›n› vurdu. Sa¤l›k Bakanl›¤› teﬂkilat›n›
ve sa¤l›k kurumlar›n› tamamen de¤iﬂtiren bu KHK,
bayram tatilinin hemen öncesinde, bir gece yar›s›
yang›ndan mal kaç›r›r gibi ç›kar›ld›. ‹ktidar kendi milletvekilleriyle bile tart›ﬂmad› yasay›. Oysa o tarihler-
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du ve büyük bir kat›l›mla gerçekleﬂti. Odam›z›n Türk
Sanat Müzi¤i Korosunun verdi¤i konserle baﬂlayan
müzik etkinlikleri, Zülfü Livaneli’nin doyumsuz konseri ile son buldu.

de Meclis çal›ﬂmaktayd›; KHK ç›karmay› gerektirecek
bir ola¤anüstü hal yoktu. Bu ﬂekilde ç›kmas›n›n tek
sebebi olabilirdi: Türkiye sa¤l›k alan›ndan rant elde
etmeyi kafas›na koymuﬂ, 70 milyon insan›m›z› müﬂteri konumuna sokacak olan de¤iﬂikliklerin bir an önce hayata geçmesini isteyen küresel sermayenin bask›s›. Bu nedenle, Bu y›l alt›nc›s› yap›lan Dr. Füsun
Sayek E¤itim Hastaneleri Kurultay›, 663 Say›l›
KHK’n›n uzmanl›k e¤itimine ve hekimlik ortam›na
etkilerini detayl› olarak inceleyen oturumlarla, 14
Mart T›p Haftas› içinde gerçekleﬂtirildi. Bunun yan›
s›ra, birim ziyaretleri, “Doktorlar ve Sa¤l›k” konulu
geleneksel resim yar›ﬂmas› ödül töreni, “Sa¤l›k Sisteminde Performans Uygulamalar› ve Etik Sorunlar”
baﬂl›kl› forum ve panel; “Hekimlikte Sendikalaﬂma”
baﬂl›kl› forum; Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› ve ‹stanbul Tabip Odas› ortak paneli olarak “S›¤›naklar”
önemli etkinliklerdi. 14 Mart günü Taksim an›t›na çelenk konarak ve 14 Mart Bildirisi okunarak geleneksel 14 Mart T›p Bayram› töreni gerçekleﬂtirildi. T›p
Haftas›n›n en duygulu, coﬂkulu bölümü ise 14 Mart
ödüllerinin ve hizmet plaketlerinin verildi¤i tören ol-

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Mesle¤imizin gelece¤inin kurtulmas›; halka eﬂit, nitelikli, ulaﬂ›labilir ve ücretsiz sa¤l›k hizmetinin verilebilece¤i, sosyal devlet anlay›ﬂ›yla iﬂleyen bir sa¤l›k sisteminin gerçekleﬂtirilmesi ve özlük haklar›m›z›n gasp›n›n durdurulmas› yolunda, TTB’nin ve ona ba¤l›
odalar›n mücadelesi, daha do¤rusu hekimlerin ve
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ortak mücadelesi belirleyici olacakt›r. Bu mücadele sürecinde 14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri her zaman bir itici güç olmaya devam edecektir. Bu nedenle, baﬂta Dr. Hasan O¤an olmak üzere bu etkinliklerin gerçekleﬂmesinde eme¤i geçen
herkese ve özellikle Oda çal›ﬂanlar›m›za sonsuz teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Dr. M. Taner Gören
‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan›
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14 Mart T›p Haftas› 2012 Aç›l›ﬂ Töreni

11

Taksim Töreni ve Hekimlerin
14 Mart T›p Bildirgesinin Okunmas›
Biz hekimler;

siz, mesleki gelecekleri ve yurttaﬂlar›n sa¤l¤› ile ilgili
kayg›l›d›rlar.

Sa¤l›¤›n en temel hak oldu¤unun bilinciyle;

Biz hekimler;

Birlikte çal›ﬂt›¤›m›z tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar› ile hastalar›m›za ve topluma sa¤l›k hizmeti üretiyoruz.

Sa¤l›k hizmetinin özgür ve özerk, eﬂit, eriﬂlebilir, ücret kayg›s› yaﬂanmadan, örgün e bar›ﬂ içinde verilmesi gerekti¤ine nan›yoruz.

Bugün; mektebi T›bbiyeyi ﬁahane’nin aç›ld›¤› 14
Mart 1827’den 185 y›l sonra, 14 Mart 119’da ‹stanbul iﬂgal alt›nda iken bunu protesto etmek için toplana hekimler gibi bir araday›z.

Sa¤l›k sisteminin özelleﬂtirildi¤i bugün;
Özgür de¤iliz; uluslar aras› sa¤l›k tekellerinin dayatmas›yla bizlerden daha iyi sa¤l›k hizmeti üretmemiz
de¤il, daha karl›, verimli, h›zl› çal›ﬂmam›z isteniyor.

Bugün ülkemzdeki tüm hekimler bir baﬂka iﬂgalin;
neoliberal piyasa bask›s›n›n alt›nda umutsuz, güven-
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Özerk de¤iliz; hastanelerde performans bask›s› bir
yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun reçetelerimize,
tan›lar›m›za müdahale eden uygulamalar› öte yandan; bizleri 5 dakikada hsta bakmaya zorlayan Sa¤l›k Bakanl›¤›; mesleki yeterlili¤imiz de hekim olmas›
gerekmeyen Sa¤l›k Meslekleri Kurulunun ellerine b›rak›yor, e¤itimimize, uzmanl›klar›m›za ra¤men diplomalar›m›z ipotek alt›na al›n›yor; muayenehanelerin
kap› ölçülerini dayatan sistem sedye geçmeyen kaplar olarak hastaneler yap›yor.

alanlar›nda çocuklar›m›za aﬂ›, insan›m›za eﬂit, ücretsiz ve nitelikli sa¤l›k hizmeti talep ediyoruz.
Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri “reçete yazd›rma”
hizmetlerine dönüﬂtürüldü. Aile Hekimli¤i reklamlar›na de¤il yaﬂananlara bak›l›nca; k›ﬂk›rt›lm›ﬂ hasta talepleri, askerlik, do¤um gibi en insani durumlarda
dahi hekimleri ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› güvencesiz b›rakan sözleﬂmeli çal›ﬂmaya mahkum eden, Toplum
Sa¤l›¤› Merkezlerini yo¤un iﬂ yüküne karﬂ› kadrosuz
b›rakan uygulamalar, koruyucu sa¤l›k hizmetlerini
ortadan kald›rm›ﬂt›r. Toplum telafisi imkans›z ciddi
sa¤l›k sorunlar›na karﬂ› korumas›zd›r. ‹stanbul’da
hala yüz bin kiﬂinin Aile Hekimi yoktur. Verem Savaﬂ
Dispanserleri ortadan kald›r›lm›ﬂ, ana çocuk sa¤l›¤›
ve aile planlamas› merkezleri iﬂlevsizleﬂtirilmiﬂtir. Aile Hekimleri de geleceklerinden kayg›l› hekimler grubuna dahil edilmiﬂtir.

Eﬂit de¤iliz; 9 milyon kiﬂinin bir gecede yeﬂil kartlar›
al›n›p ülkenin yoksullar›na sa¤l›k vizesi getirilirken,
hastaneler gelir gruplar›na göre s›n›fland›r›l›yor. Her
yurttaﬂ›n eﬂit sa¤l› hizmeti alma Anayasal hakk›n› hat›rlat›yor, devletin eﬂitli¤i sa¤lamaya davet ediyoruz.
Sa¤l›k paras› olan için eriﬂilebilir hale getirilirken çocuklar açl›ktan ölüyor memleketimizde.

Hizmet hastaneleri e¤itim hastanelerine dönüﬂtürülürken; e¤itim hastaneleri uzmanl›k e¤itimi vermek-

Her kent, kasaba, köy, mezra, da¤, orman yaﬂam
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ten uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
E¤itim kadrolar› bir
gecede yok edilmiﬂ;
e¤itim hastaneleri iﬂletmelere dönüﬂtürülmüﬂtür. Asistan
hekimler e¤itimden
uzaklaﬂt›r›l›yr; kölelik koﬂullar›nda bazen 36 saat uykusuz çal›ﬂ›yor, polikliniklerde hasta yükü alt›nda
eziliyor, günde 120 hasta bak›yor, yeterli e¤itim görevlisi olmadan uzmanl›k e¤itimi veriliyor, alan›ndaki
en temel ameliyatlar› yapmadan uzman hekimler, cerrahlar yetiﬂiyor.

yor, iﬂsizlik kayg›s›na tutsak edilmek isteniyor. Al›n›p sat›lan kadrolar; ﬂehirleraras› hekim istihdam›n› zorluyor. Bu koﬂullar› kabul etmeyen
meslektaﬂlar›m›z iﬂsizlikle mücadele ediyor. Öte yandan; Sa¤l›k Bakanl›¤›
özel hastanelerle mutabakat imzal›yor; ücretlerinin
kamudan daha fazla verilmesini engelliyor. Muayenehanelere getirilen ak›l d›ﬂ› koﬂullar bütünüyle büyük
sermayenin tekelleﬂme e¤ilimine ve hekim eme¤inin
ucuzlat›lmas›na hizmet ediyor. Sonuç olarak; hem
kamuda hem özelde hekim ücretleri eriyor.

T›p fakülteleri akademik, bilimsel ve özgürlük taleplerine karﬂ›n; performans bask›s› alt›nda t›p e¤itimi
ve uzmanl›k e¤itiminde üniversitelerde iﬂletmeci zihniyet; geri al›namaz derin kay›plara neden oluyor.
Tam gün ad›na yap›lan uygulamalar,; ö¤retim üyeleri mesleklerini yapamaz hale getiriliyor.

Mecburi hizmet olarak sunulan baﬂar›s›z istihdam
politikalar› dayat›larak, mesleki özgürlük diploma
üzerinde konulan ipotekle k›s›tlan›yor; Van’da deprem bölgesinde dahi sadece mecburi hizmette olan
hekimler yasal haklar›n› kullanam›yorlar.

Uluslar aras› sermaye ile aç›lan özel hastaneler zincirinde hekimler, özerklik, ücret sorunlar› ile karﬂ›laﬂ›-

‹ﬂ kazalar›ndan her gün 3 iﬂçinin öldü¤ü ülkemizde
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Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n durumu kader olarak aç›klamas› kabul edilemez; ne iﬂ kazalar› ne de böyle bir
Bakanl›k anlay›ﬂ› kader de¤ildir; olmayacakt›r. Güvencesiz çal›ﬂma, taﬂeronlaﬂmas›ndan vazgeçilmesini,
iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ini öne ç›karan anlay›ﬂla, nitelikli e¤itimle sa¤lanan iﬂ yeri hekimli¤ine önem verilmesini istiyoruz.

Öyle olsayd›; hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik giderek artan ﬂiddet yerine sopalarla, silahlarla
de¤il; çiçeklerle gelirlerdi. Bakanl›k sa¤l›kta kaotik
ortam yaratarak, yurttaﬂlar›n sa¤l›¤› ve çal›ﬂanlar›n
eme¤ini uluslar aras› sermayenin insaf›na sunarak
yaﬂanan olumsuzluklara karﬂ›, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› hedef göstermektedir. Her bir sa¤l›k çal›ﬂan› ve hekimin zarar görmesinden; Sa¤l›k Bakan›’n› sorumlu tutuyor, ﬂiddetsiz bir sa¤l›k ortam› talep ediyoruz.

Kanun Hükmü olan Kararname ile; ald›¤›m›z e¤itimin, harcad›¤›m›z eme¤in ve hepsinden önemlisi toplumun sa¤l›¤›na yapt›¤›m›z katk›lara karﬂ›n; iﬂ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki ba¤›ms›zl›k talep etmeye devam edece¤iz.

Biz hekimler;
Bu taleplerimizin gerçekleﬂti¤i eme¤e, insan haklar›na, çal›ﬂanlara ve hukuka sayg›l›; ba¤›ms›z, özgür,
eﬂitlikçi, adil, bar›ﬂ içerisinde mutlu ve huzurlu bir
Türkiye’de yaﬂamay› umut ediyoruz.

Sa¤l›k ticaret, hekim tüccar, hasta müﬂteri de¤ildir.
Baﬂta Baﬂbakan ve Sa¤l›k Bakan› olmak üzere ne pahas›na olursa olsun özelleﬂtirmeye azmettikleri sa¤l›k ortam›nda hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na sayg›s›z, de¤er bilmez ve gerçek d›ﬂ› ifadelerle seslenmektedirler.

Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çal›ﬂan hekimler ad›na mesle¤imizden, eme¤imizden ald›¤›m›z güç,
birlikte çal›ﬂt›¤›m›z eczac›, hemﬂire, ebe, sa¤l›k teknisyenler, taﬂeron iﬂçileriyle olan dayan›ﬂmam›z, hizmet sundu¤umuz halk›m›zdan ald›¤›m›z güvenle,
mesle¤imiz, onurumuz, iﬂ güvencemiz, can güvencemiz, mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›z ve sa¤l›k hakk›m›z için
mücadele edece¤imizi duyuruyoruz.

Sa¤l›k Bakan› yurttaﬂlar›n %76’s›n›n getirilen sistemden memnun oldu¤unu söylüyor. Biliyoruz; yurttaﬂlar›m›z bu sa¤l›k politikalar›ndan; hastanelerinin sat›ﬂ›ndan, sa¤l›k hizmetlerinin piyasalaﬂmas›ndan
memnun de¤iller;

‹stanbul Tabip Odas›
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‹STANBUL
TAB‹P ODASI
ÖDÜLLER‹

T›p Bilim Ödülü
Bilime orijinal katk›s› olan ve/veya kendi bilim dal›nda sürekli
olarak bilimsel çal›ﬂmalar üreten ve sürdüren kiﬂiye verilmektedir.

Prof. Dr. Ahmet GÜL
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› AD. Romatoloji Bilim Dal›
Öneren Kurum:
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Dekanl›¤›
Türk ‹ç Hastal›klar› Uzmanl›k Derne¤i Yönetim Kurulu
Ödül Gerekçesi:

T›p Bilim Ödülü’nü, Prof. Dr. Ahmet Gül
ad›na eﬂi Dr. Nurdan Gül ald›.

Jüri, özellikle Behçet Hastal›¤› üzerinde ve di¤er romatolojik hastal›klar alan›nda önderlik taﬂ›yan araﬂt›rmalar› nedeniyle bilim ödülü almas›na oy birli¤iyle karar vermiﬂtir.

T›p Hizmet Ödülü
Bir bilim dal› veya araﬂt›rma merkezinin kurulmas›na öncülük
eden, bu dallarda ekol yaratan ve kiﬂilerin yetiﬂmesini sa¤layan,
sa¤l›k alan›nda yeni bir metodolojinin uygulanma ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›na öncülük eden, toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan önem taﬂ›yan
sorunlar›n çözümü için sürekli ve yayg›n bir çaba gösterenlere
verilmektedir.

Prof. Dr. Serdar ERD‹NE
Emekli ö¤retim üyesi, serbest hekim

Öneren Kurum:
Türk Algoloji (A¤r›) Derne¤i
Ödül Gerekçesi:
A¤r› biliminin oluﬂturulmas›, kurumsallaﬂt›r›lmas› konusunda
ulusal ve uluslararas› alandaki baﬂar›l› çal›ﬂmalar› ile t›p
hizmet ödülü verilmesine oy birli¤i ile karar vermiﬂtir.
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Jüri Özel T›p Hizmet Ödülü
Prof. Dr. Sâman BELGERDEN
Emekli ö¤retim üyesi
Öneren Kurum:
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derne¤i Baﬂkanl›¤›
Ödül Gerekçesi:
Jüri, cerrahi acil t›bb›n kuruluﬂundaki önderli¤i ve çal›ﬂmalar› nedeniyle “Onursal Hizmet Ödülü” almas›na
oy birli¤i ile karar vermiﬂtir.

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Tanju Atamer / Serbest Hekim. Prof. Dr. Vedat Hamuryudan / ‹.Ü.CTF Romatoloji Bilim Dal›
Prof. Dr. Lütfi Telci / ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fak. Anesteziyoloji Anabilim Dal› Prof. Dr. Berrak Ye¤en / M.Ü. T›p Fak. Fizyoloji AD.
Prof. Dr. Ahmet ﬁahin / Ac›badem Sa¤l›k Grubu Doç. Dr. Acar Aren / ‹stanbul E¤.ve Ar.Hastanesi Genel Cerrahi Klini¤i
•
Prof. Dr. Süleyman Özyalç›n / Serbest Hekim
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Prof. Dr. Nusret H. Fiﬂek
Halk Sa¤l›¤› Hizmet Ödülü
Ödülün Amac›; Türkiye’de halk sa¤l›¤›na önemli katk›larda bulunmuﬂ olan Prof. Dr. Nusret Fiﬂek an›s›n› yaﬂatmak ve ‹stanbul’da Temel Sa¤l›k Hizmetleri alan›nda önemli katk›lar› olan, iz b›rakan çal›ﬂmalar yapan gerçek ya da tüzel kiﬂi ya da kiﬂileri ödüllendirerek
halk sa¤l›¤›n›n geliﬂmesine katk›da bulunmakt›r.

Ayhan ﬁahenk Vakf›
“Gezici Sa¤l›k Çal›ﬂmas›” Projesi
Ödül Gerekçesi:
‹stanbul gibi büyük bir kentte kentleﬂmenin tam tamamlanmad›¤› zamanlarda planlanm›ﬂ, hedef kitlesi
yayg›n, çal›ﬂmalar›n› sadece tarama düzeyinde tutmadan mümkün oldukça çözüme götüren, süreklili¤i olan,
kurumlarla iﬂbirli¤i içinde yürütülen ücretsiz bir hizmet olmas› nedeniyle…
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Prof. Dr. Nusret H. Fiﬂek
Halk Sa¤l›¤› Teﬂvik Ödülü
Meme Sa¤l›¤› Derne¤i

Ödül Gerekçesi:
Sa¤l›¤a eriﬂimi s›k›nt›l› ve risk alt›nda olan bir gruba; kad›nlara yönelik, spesifik bir tarama program›n›n
uyguland›¤›; ücretsiz bir çal›ﬂma olmas›. E¤itim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, meme kanseri
aç›s›ndan erken teﬂhis yap›l›p, tedavi olanaklar›n›n sa¤lanmas› nedeniyle…

Jüri Üyeleri
Dr. Savaﬂ Baﬂar Kartal / ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Dr. Ömer Faruk Ayd›n / ‹stanbul Büyük ﬁehir Belediyesi Sa¤.Daire
Bﬂk. Prof. Dr.Nuray Özgülnar / ‹.Ü. ‹st.T›p Fak. Halk Sa¤l›¤› AD Funda Keleﬂ / D‹SK Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas› Veysel Öztürk /
Türk-‹ﬂ Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas› Ecz. Hakan Ertem / ‹stanbul Eczac› Odas› Prof. Dr. Gülhan Türkay / ‹stanbul Veteriner Hekimler
Odas› Dr. Cem Özkartal / ‹stanbul Diﬂ Hekimleri Odas› Mehmet Ali Alataﬂ / Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›
Dr. Ali Demircan / Pratisyen Hekimler Derne¤i Dr. Süheyla A¤koç / ‹stanbul Tabip Odas›
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Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹ﬂçi Sa¤l›¤› Hizmet
ve Araﬂt›rma Ödülü / Araﬂt›rma Ödülü
Dr. Fatih PERÇ‹N
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
“Occupational Health of Turkish Aegean Small-scale Fishermen” adl› çal›ﬂmas›, hekimlerin de kat›ld›¤›
geniﬂ bir alanda yürütülmüﬂ meslek grubunun durumuna iliﬂkin tespit ve önerilerde bulunan bir çal›ﬂma olmas› nedeniyle lay›k görülmüﬂtür.
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Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹ﬂçi Sa¤l›¤› Hizmet
ve Araﬂt›rma Ödülü / Hizmet Ödülü
Dr. Engin TONGUÇ
Emekli Hekim
Ödül Gerekçesi:
Ülkemizde iﬂ sa¤l›¤› ve meslek hastal›klar› alanlar›nda temel atan öncü kimli¤i nedeniyle lay›k görülmüﬂtür.

Ödülü, Dr. Engin Tonguç ad›na Dr. Nazif Yeﬂilleten ald›.

Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Nadi Bak›rc› / Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD. Dr. Nazif Yeﬂilleten / TTB E¤iticisi
Dr. Turabi Yerli / ‹stanbul Tabip Odas› ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂyeri Hekimli¤i Komisyonu Dr. Deniz Erduren / ‹ﬂyeri Hekimi - TTB
E¤iticisi Dr. Süheyla A¤koç / ‹stanbul Tabip Odas› Dr. Özkan Kaan Karada¤ / ‹stanbul Meslek Hastal›klar› Hastanesi
Prof. Dr. Zeki K›l›çarslan / ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Hastal›klar› AD.
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Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yar›ﬂmas›
Ödülün amac›; 27 Temmuz 1998 y›l›nda ‹stanbul T›p Fakültesi Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Anabilim Dal›’nda
çal›ﬂmas› s›ras›nda meydana gelen iﬂ kazas›nda, yaﬂam›n› yitiren meslektaﬂ›m›z Asistan Dr. Cengiz Çetin’in (1973 1998) an›s› yaﬂatmak, uzmanl›k e¤itimi sonras›ndaki asistan tezlerinde “nitelikli” ve “özgün” çal›ﬂmalar› teﬂvik etmek
ve tez dan›ﬂmanl›¤› yapan e¤iticileri onurland›rmakt›r.

1) Dr. Naﬂide MANGIR
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi / Üroloji Klini¤i
“S›çan Kavernozal Sinir Hasar› Modelinde Adipoz Doku Kaynakl›
Mezenkimal Kök Hücrelerin Erektil ‹ﬂlevlerin ‹yileﬂtirilmesinde Etkinli¤i”
Tez Dan›ﬂman›: Doç. Dr. Cem AKBAL

1) Dr. Seven KAPTAN
Bezm-i Alem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dal›
“Transseksüalite ve Psikiyatrik Hastal›klar”
Tez Dan›ﬂman›: Prof. Dr. ﬁahika YÜKSEL

2) Dr. Zuhal TEKKANAT TAZEGÜN
Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi / T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
“HIV ile Enfekte Olmuﬂ Hastalarda M41L Direnç Mutasyonunun ‘Real-Time
Polimeraz Zincir Reaksiyonu’ ile Saptanmas›”
Tez Dan›ﬂman›: Prof. Dr. Gülden ÇEL‹K

3) Dr. Mahir CENG‹Z
‹.Ü Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Genel / ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
“Ailevi Akdeniz Ateﬂi Tan›l› Hastalar›n Yak›nlar›nda Morbidite ve Mortalite”
Tez Dan›ﬂman›: Prof. Dr. Huri ÖZDO⁄AN

Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Ahmet Halefo¤lu, Prof. Dr. Füruzan Numan, Prof. Dr. Mustafa Derya Ayd›n, Prof. Dr. Yaﬂar Ali Öner
Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ, Prof. Dr. Mine ÖZMEN, Doç. Dr. Figen KARADA⁄, Prof. Dr. Vedat ﬁAR, Doç. Dr. As›m C‹NG‹
Doç. Dr. ﬁevki Murat AKSOY, Prof. Dr. Cihangir TET‹K, Doç. Dr. ‹rfan GÖKÇAY, Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK
Prof. Dr. Mehmet Önder ERGÖNÜL, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK, Prof. Dr. Haluk KAZOKO⁄LU, Doç. Dr. Aysu KARATAY ARSAN
Doç. Dr. Ziya KAPRAN, Prof. Dr. Ayﬂe Tülin TU⁄LULAR, Prof. Dr. Akif Selim YAVUZ, Prof. Dr. Süleyman Sami KARTI
Prof. Dr. Rasim GENÇOSMANO⁄LU, Doç. Dr. Kaya SARIBEYO⁄LU, Prof. Dr. Taner KOÇAK, Prof. Dr. Orhan Z‹YLAN
Doç. Dr. Cengiz M‹RO⁄LU, Prof. Dr. Beyhan ÖMER, Prof. Dildar EK‹C‹ KONUKO⁄LU, Doç. Dr. Sembol TÜRKMEN YILDIRMAK
Prof. Dr. Hidayet SARI, Doç. Dr. Nurdan KOTEVO⁄LU, Doç. Dr. Duygu GELER KÜLCÜ, Doç. Dr. Mustafa ÖZATEﬁ
Doç. Dr. Adem KIRIﬁ, Prof. Dr. Ensar YEKELER, Prof. Dr. Bilun GÜROCAK GEM‹C‹O⁄LU, Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
Prof. Dr. Turhan ECE, Prof. Dr. Peykan GENÇO⁄LU GÖKALP, Prof. Dr. Arif VER‹ML‹, Prof. Dr. ‹brahim BALCIO⁄LU
Prof. Dr. Nadir ARICAN, Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZ , Doç. Dr. Baﬂar ÇOLAK
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Diﬂhekimi Sevinç Özgüner
‹nsan Haklar› Bar›ﬂ ve Demokrasi Ödülü
Ödülün amac›; 23 May›s 1980 tarihinde Mecidiyeköy'deki evinde demokrasi düﬂman› katiller taraf›ndan öldürülen bar›ﬂ ve demokrasi savaﬂç›s›, TTB Merkez Konseyi üyesi Diﬂhekimi Sevinç Özgüner’in an›s›n› yaﬂatmak, insan haklar›, bar›ﬂ ve demokrasi alan›nda çal›ﬂma yapanlar› onurland›rmak ve bu alanlarda yap›lacak yeni çal›ﬂmalar› teﬂvik etmektir.

Berfo Ana
104 yaﬂ›nda, 32 y›ld›r
o¤lunu bekliyor.
Uzun y›llar evini hiç
terk etmedi, evde tadilat yap›lmas›na izin
vermedi. O¤lu Cemil
geldi¤inde evini, yerini yad›rgamas›n,
b›rakt›¤› gibi bulsun
istedi. Evinin kap›s›n›
hiç kapatmad›. O¤lu
geldi¤inde kap›n›n
sesini duyamamaktan
endiﬂe ediyordu.
Berfo Ana ‹natla
Adalet Bekliyor:
27 May›s 1995 tarihinde Galatasaray Lisesi önünde
az say›da kay›p yak›n› ve insan haklar› savunucusunun baﬂlatt›¤› bu sessiz ç›¤l›k 17 y›ld›r devam etmekte. Her cumartesi Galatasaray Lisesi’nin önünde
yapt›klar› oturma eyleminden ismini alan Cumartesi
Anneleri, “faili meçhul” cinayetlerin ayd›nlat›lmas›
ve kay›plar›n bulunmas› için seslerini duyurabilmeye

çal›ﬂ›yor.
TBMM ‹nsan Haklar› komisyonu; Cemil K›rbay›r’›n
gözalt›nda kaybedildi¤ini ortaya ç›kard›. Savc›l›¤a
sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Halen sorumlular hakk›nda aç›lm›ﬂ bir dava bulunmamakta. Berfo Ana ve her bir Cumartesi Annesi’nin
mücadelesi sürüyor.

Jüri Üyeleri
Dr. Ümit Ünüvar / Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, Cem Özkartal / ‹stanbul Diﬂ Hekimleri Odas›
Abdülbaki Bo¤a / Türkiye ‹nsan Haklar› Derne¤i, Önder Atay / D‹SK, Tores Dinçöz / TMMOB
Berna Ataﬂ / KESK, Dr. Lale T›rt›l / ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
Dr. ‹ncilay Erdo¤an / ‹TO ‹nsan Haklar› Komisyonu
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Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri
TV HABER ARAﬁTIRMA
Göksel Göksu – Onur Özel /CNN Türk
“Hayata Yeniden Ba¤lananlar”
Bilimsel gerçekliklerin yan› s›ra yaﬂanm›ﬂ hikâyeleri de haberine katarak organ naklinin
önemini kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…

YAZILI BASIN HABER
Sibel BAHÇETEPE / Cumhuriyet
2011 y›l› içerisinde sa¤l›k alan›nda yap›lan
de¤iﬂikliklerin sa¤l›k çal›ﬂanlar›na ve vatandaﬂa olan olumsuz yans›malar›n› tarafs›z bir
dille kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…

YAZILI BASIN ARAﬁTIRMA
Mine TUDUK / Radikal
“Engelliysen Topkap› Saray›na Gelme…”
Engelli yurttaﬂlar›n ülkemizde yaﬂam›ﬂ oldu¤u fiziki s›k›nt›lar› çarp›c› bir ﬂekilde gözler
önüne sermesi nedeniyle…

YAZILI BASIN YAZI D‹Z‹S‹
Burcu Cansu / Birgün
Bizi Bekleyen Felaketin Ad›
“Kamu Özel Ortakl›¤›”
Sa¤l›k alan›nda bir y›k›m niteli¤inde olan Kamu Özel Ortakl›¤›’n› tüm yönleriyle araﬂt›r›p
kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…
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DERG‹ HABER ARAﬁTIRMA
Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi
20 May›s 2011 tarihinde yay›nlanan Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi’nin içerisinde
yer alan tüm yaz›lar›n halk sa¤l›¤›n› etkileyen konular hakk›nda bilgilendirici say› olmas› nedeniyle…

KÖﬁE YAZISI
Fikret B‹LA / Milliyet
Sa¤l›k alan›nda yaﬂanan sorunlar› tarafs›z
bir gözle köﬂelerine taﬂ›malar› nedeniyle…

KÖﬁE YAZÇISI
Nihal KEMALO⁄LU / Akﬂam
Sa¤l›k alan›nda yaﬂanan sorunlar› tarafs›z
bir gözle köﬂelerine taﬂ›malar› nedeniyle…

‹NTERNET GAZETEC‹L‹⁄‹
Begüm ÇEL‹KKOL / Habertürk
“Bitmek Bilmeyen Tahlillerin Sebebi”
Hekimlerin defansif t›bba yönelmelerindeki
sebebin Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› ve yan› s›ra performans sisteminin ne denli etkin
oldu¤unu aç›k bir dille haberine taﬂ›mas›
nedeniyle…
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KAR‹KATÜR
Kamil MASARACI / Cumhuriyet
Toplumun ve yöneticilerin sa¤l›¤a bak›ﬂ›n›
mizahi bir dille eleﬂtirmesi nedeniyle…

JÜR‹ ÖZEL ÖDÜLÜ
Hayat Televizyonu
Sa¤l›k alan›nda yap›lan düzenlemelere yap›lan muhalefeti en etkin bir ﬂekilde kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…

Jüri Üyeleri
Sibel Güneﬂ / Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ziyneti Kocab›y›k / ESAM Naz›m Alpman / Görsel Bas›n Temcilcisi (‹MC TV)
ﬁule Köktürk / Yaz›l› Bas›n Temsilcisi (Cumhuriyet) Müjgan Halis / Yaz›l› Bas›n Temsilcisi (Sabah)
Dr. Ayﬂegül Bilen / ‹stanbul Tabip Odas› Dr. Süheyla Ekemen / Hekim Forumu Dergisi
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SATRANÇ
TURNUVASI
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Anas›n›f› ö¤rencileri

B‹R‹NC‹ ‹PEK AT‹LLA

B‹R‹NC‹ MEL‹HA NUR KILIÇ

Neslin De¤iﬂen Sesi Anaokulu

Özel Fenerbahçe Spor Klübü Anaokulu

‹K‹NC‹

BETÜL CEREN GÜNEY
Özel ﬁirin Gülbeﬂeker Anaokulu

ÜÇÜNCÜ BEREN YAZGAN

ÜÇÜNCÜ DER‹N ÇEL‹KB‹LEK

Özel Beykent U¤ur Koleji Anaokulu

Özel Fenerbahçe Spor Klübü Anaokulu
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1. Kategori (1. ve 2. S›n›flar)

B‹R‹NC‹
KEREM KAYA
Fmv Özel Erenköy Iﬂ›k ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹
EREN ALP TEKE
Fmv Özel Erenköy Iﬂ›k ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
EM‹R GÜRPINAR
Fmv Özel Erenköy Iﬂ›k ‹.Ö.O.
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2. Kategori (3. ve 4. S›n›flar)

B‹R‹NC‹
DO⁄A OK
Kadriye Faik Koparan ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹
M‹NA OLCAY
‹stek Özel Semiha ﬁakir
Okullar› ‹stek Bar›ﬂ ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
SERRA SA⁄IRO⁄LU
‹stek Özel Semiha ﬁakir Okullar›
‹stek Bar›ﬂ ‹.Ö.O.
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3. Kategori (5. ve 6. S›n›flar)
B‹R‹NC‹
FURKAN BAﬁAK
‹smihan ‹smet Süzer ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹
D‹LARA DEM‹RCAN
Kaptan› Derya ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
SEVCAN CÜREBAL
Özel Sabahattin Zaim Anafen ‹.Ö.O.
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4. Kategori (7. ve 8. S›n›flar)
B‹R‹NC‹
ﬁ‹LAN ÖZTÜRK
Ata ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹ MISRA TEK‹NER
Mustafa Ayk›n ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
‹REM KARAMANLI
ﬁiir Mektebi ‹.Ö.O.
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Jüri üyeleri;
Yrd. Doç. Murat Mete A¤yar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. Ö¤retim Üyesi
Mine Karahan Milli E¤itim Müdürlü¤ü Resim Komisyonu Üyesi, Sevda ‹pek ‹stanbul Erkek Lisesi Resim Ö¤retmeni
Coﬂkun Karg›l› Emekli Resim Ö¤retmeni, Bilgehan Atalay GSD E¤itim Vakf› ‹ÖO Resim Ö¤retmeni,
Dr. Zeynep Olcay Solako¤lu ‹stanbul T›p Fak. Ö¤retim Üyesi, Dr. Canan Alk›m ﬁiﬂli Etfal E¤itim Arﬂ. Hast. Ressam
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Foto¤raf Yar›ﬂmas›

RENKL‹ BASKI B‹R‹NC‹ ÖZMEN ÖZTÜRK “Sepya Siluetler”

Jüri üyeleri;
Dr. Hilmi OR, Dr. Fahri ÖÇER, Dr. Süleyman ÇAM, Dr. Sezai ﬁahmay, Dr. Ali Öner
‹nt. Münir Akal›n, ‹nt. Yavuz Tezcan
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RENKL‹ BASKI ‹K‹NC‹
ERCAN ÇAVUﬁO⁄LU
“Anlaﬂ›lmaz Oyun”

RENKL‹ BASKI
ÜÇÜNCÜ
FAT‹H BALKAN
“Çak›r”
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D‹J‹TAL BASKI B‹R‹NC‹ HAFSA H‹CRET BÜLBÜL “Sevgiyi Göster”
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D‹J‹TAL
BASKI
‹K‹NC‹
HAFSA
H‹CRET
BÜLBÜL
“Uzak”

D‹J‹TAL
BASKI
ÜÇÜNCÜ
MÜﬁTAK
ﬁENGÜN
“‹nsan ve
Kar”
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S‹YAH BEYAZ BASKI B‹R‹NC‹ FAT‹H BALKAN “Tarakç›lar”
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S‹YAH BEYAZ
BASKI
‹K‹NC‹
ARZU DO⁄RU
“Mutfak Halleri”

S‹YAH BEYAZ
BASKI
ÜÇÜNCÜ
TEZER
KILIÇARSLAN
“‹lginç Vazolar”
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B‹R‹M
Z‹YARETLER‹

Beyo¤lu 10 No’lu Aile Sa¤l›¤› Merkezi

62

Beyo¤lu Toplum Sa¤l›¤› Merkezi

63

2000 T›p Merkezi

64

Eyüp Devlet Hastanesi

65

112 ‹lk Yard›m / Taksim

66

Muayenehane Ziyareti / Dr. At›l Yüksel

67

Muayenehane Ziyareti / Dr. ﬁükrü Güner

68

SOSYAL
KÜLTÜREL
ETK‹NL‹KLER

‹stanbul Tabip Odas›
Türk Sanat Müzi¤i Korosu

70

Anadolu’dan Ezgiler

71

Maltepe Belediyesi Hekim Buluﬂmas›

72

14 Mart T›p Bayram› Kokteyli
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74

75

76

77

Sanatç› Hekimler Sergisi

78

Silivri Temsilcili¤i Etkinlikleri
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Pratisyen Hekimlerden Halka Mektup
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SA⁄LIK S‹STEM‹NDE
PERFORMANS UYGULAMALARI
VE ET‹K SORUNLAR PANEL‹
FORUM / KOLAYLAﬁTIRICILAR
Prof. Dr. Do¤an ﬁahin
Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m
PANEL / KOLAYLAﬁTIRICILAR
Prof. Dr. Sermet Koç
Dr. Hüseyin Demirdizen
KONUﬁMACILAR
Prof. Dr. Raﬂit Tükel
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri AD.

Dr. Cumhur Özcan
Kad›köy 8 Nolu ASM Hekimi

Dr. Tayfun Hakan
‹TO Onur Kurulu Üyesi

Sa¤l›kta Performans Uygulamalar› ve
Etik Sorunlar
‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu

14 Mart 2012 T›p Bayram› Haftas› Etkinlikleri çerçevesinde, ‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu taraf›ndan
sa¤l›k kurumlar›nda uygulanmakta olan performansa dayal› çal›ﬂma sisteminin etik aç›dan ele al›nd›¤›,
iki oturumdan oluﬂan ve yar›m gün süren bir etkinlik düzenlenmiﬂtir.
2004 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› kamu hastanelerinde baﬂlayan, 2009 y›l›nda ise üniversite hastanelerini de kapsayarak, askeri hastaneler haricinde, ülke çap›ndaki tüm kamu hastanelerinde uygulanan,
günümüzde kamu-özel tüm sa¤l›k sisteminde geçerli
bir çal›ﬂma ﬂekli olan “Sa¤l›k Hizmetlerinde Performans Uygulamas›n›n”, hekim-hekim, hekim-hasta iliﬂkilerine etik boyuttaki etkilerinin tart›ﬂ›l›p incelenmesi hedeflenmiﬂtir.
Bu amaçla etkinli¤in ilk bölümünde Prof. Dr. Do¤an
ﬁahin ve Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m kolaylaﬂt›r›c›l›¤›nda tüm kat›l›mc›lar›n görüﬂlerini, yaﬂad›klar› sorunlar›, uygulama aksakl›klar›n›, etik aç›dan olumlu ve
olumsuz yönlerin tart›ﬂ›ld›¤› bir forum, devam›nda
ise Dr. Hüseyin Demirdizen ve Prof. Dr. Sermet Koç
moderatörlü¤ünde, Prof. Dr. Raﬂit Tükel, Dr. Cumhur Özcan, Dr. Tayfun Hakan’›n konuﬂmac› olarak
yer ald›klar›, konunun bilimsel aç›dan ele al›nd›¤› ve
tart›ﬂ›ld›¤› bir panel gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Etkinli¤in ilk oturumu olan foruma ‹stanbul ilindeki
hastane baﬂhekimlikleri, Türkiye’de faaliyet gösteren
uzmanl›k ve meslek derneklerinin temsilcileri ve hekimler davet edilmiﬂ, görüﬂ bildirmeleri istenmiﬂtir.

Forum ‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan› Prof. Dr. Taner
Gören taraf›ndan aç›lm›ﬂ, kolaylaﬂt›r›c›lar Prof. Dr.
Do¤an ﬁahin ve Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m moderatörlü¤ünde yürütülmüﬂtür.
‹lk olarak, Prof. Dr. Do¤an ﬁahin kat›l›mc›lara sa¤l›k
sistemi ile ilgili genel bir konuﬂma yapm›ﬂ, ard›ndan
Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m forumdaki tart›ﬂmalara zemin oluﬂturmak ve temel kavramlar› tan›mlamak üzere Türkiye Sa¤l›k Sistemini, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tan›mlamas›na göre Kamu Sa¤l›k Sistemi, Sa¤l›k Bakanl›¤› görev tan›m› ve performans uygulamalar› ile
ilgili k›sa bir sunum gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Forumda önce serbest konuﬂmalar ile görüﬂler al›nm›ﬂ, son yar›m saat tüm kat›l›mc›lardan k›sa da olsa
görüﬂ istenmiﬂtir. Forum’da bu amaca yönelik olarak, konunun taraf› olan kurumlardaki uygulay›c›lar
olan hekim ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›, performans sisteminin özellikleri ve etik boyuttaki sonuçlar›n› kurumlar›ndaki uygulamalar ›ﬂ›¤›nda anlatm›ﬂlard›r.
Sistemin hekimlik uygulamalar›ndaki k›s›tlay›c› yanlar›, pratikte ve etik ilke ve kurallar›n, mesleki de¤erlerin korunmas›ndaki zorlay›c› yönleri dile getirilmiﬂtir. Sistemin olumlu ve olumsuz yanlar›n›n yan› s›ra
çözüm yollar› üzerinde de durulmuﬂtur.
Kat›l›mc›lar›n tan›mlamalar›na göre: Sa¤l›k sisteminde performans uygulamas› ile ciddi etik sorunlar yaﬂanmaktad›r. Muayene süreleri azalm›ﬂ, hastalar tan›,
tedavi ihtiyac› ve t›bbi gereklili¤e göre de¤il sistem ve
uygulay›c›lar›n talepleri üzerine, olabilen en k›sa sü-
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rede muayene ve tedavi edilerek gönderilmektedir.
Muayene süreleri bazen 3 dakika ve bazen alt› dakika olabilmektedir. Bu durum etik ve t›bbi aç›dan kabul edilebilir de¤ildir. Performans sisteminin çal›ﬂanlar› yar›ﬂmac› ve birbiri ile sürekli rekabet eden hekimler haline getirdi¤inden meslektaﬂlar aras› dayan›ﬂma ve deontolojik ilkeler zarar görmüﬂ, çal›ﬂma
bar›ﬂ› bozulmuﬂtur. Endikasyon alan birçok ameliyat
yap›lamamaktad›r. Hekimler riskli, saatler süren ameliyatlar yerine çok k›sa süren ve riski az olan, düﬂük
puanl› iki ameliyat yapmay› tercih eder hale gelmiﬂlerdir. Endikasyonlar de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar›n haklar› olan mesai saati k›s›tlamas› ve izinler
performans sisteminde uygulanamaz hale gelmiﬂtir.
Hekimler saatlerce çal›ﬂmaya zorlanmakta, aksi takdirde ciddi maddi kay›plar ile yüz yüze getirilmektedirler.
Forumda ayr›ca baz› hekimlerce performans sisteminin ülkemizde henüz yeni oldu¤u, global bütçe ve verimlilik, etkinlik esas›na göre uygulanmaya baﬂland›-

¤›nda daha farkl› ve ciddi sorunlar ile karﬂ›laﬂ›labilece¤i belirtilmiﬂtir. Baz› hekimler sa¤l›kta bir performans sistemine ihtiyaç oldu¤unu, geçmiﬂte hekimler
aras›nda çal›ﬂma ve iﬂ paylaﬂ›m›nda keyfiyete ba¤l›
dengesizlikler oldu¤unu bunun giderilmesi için bir
sistemin gerekti¤ini belirtmiﬂler ancak bu görüﬂe kat›lan hekimlerin ço¤unlu¤u gereken sistemin ﬂu anda uygulanan performans sistemi olmad›¤›n›, ﬂimdiki
uygulaman›n yanl›ﬂ oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Gerek
kamu gerekse özel hekimlik uygulamalar›nda performansa dayal› ücretlendirmenin hekimli¤in birçok de¤eri ile çeliﬂti¤i bildirilmiﬂtir.
Sonuç olarak kat›lan hekimlerin tamam›na yak›n›
mevcut performans uygulamas›n›n etik aç›dan sorunlu oldu¤unu, gerek birinci basamak gerekse ikinci ve
üçüncü basamak sa¤l›k hizmeti uygulamalar›nda
hasta ve hekimler aç›s›ndan olumsuzluklar içerdi¤ini, etik de¤erlerde y›k›ma yol açt›¤› görüﬂünü bildirmiﬂlerdir.
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Tam Gün Yasas›’n›n Üniversiteler
Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Raﬂit Tükel
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›

30.01.2011 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Tam
Gün Yasas› ve 18.02.2011 tarihinde YÖK taraf›ndan
ç›kart›lan “Yüksek Ö¤retim Kurumlar›nda Döner
Sermaye Ek Ödeme Yönetmeli¤i” ile t›p fakültelerinde, “performans” diye bilinen; daha fazla iﬂlem yap›larak döner sermaye gelirlerinin art›r›lmas› esas›na
dayanan bir “ek ödeme” sistemine geçilmiﬂtir. Söz
konusu performansa dayal› ödeme sisteminde, ö¤retim üyeleri yapt›klar› iﬂlemlerin karﬂ›l›¤›nda puan
toplamakta ve bu puanlar o dönem alacaklar› ücreti
belirlemektedir. Ek Ödeme Yönetmeli¤i’nde, ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye
kaynaklar› uygun oldu¤u takdirde ek ödeme yap›laca¤› belirtilmektedir. Dolay›s›yla, performans karﬂ›l›¤› verilen ücret, sa¤l›k kurumunun gelirine koﬂut
olarak her an de¤iﬂebildi¤i ve emeklili¤e yans›mad›¤›
için, bir güvence taﬂ›mamaktad›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastanelerde uzun süredir
uygulanmakta olan performans sisteminin, hizmet
sunumunda niteli¤in kayb›na neden oldu¤u, e¤itimi
ihmal etti¤i, hekimlerin motivasyonlar›n›, mesleki
sayg› ve doyum duygular›n› olumsuz etkiledi¤i, hastalar›n muayene süresinde azalmaya, tedavi maliyetlerinde artmaya yol açt›¤› bilinmektedir.
Tam Gün Yasas›’nda, t›p fakültelerindeki ö¤retim
üyelerinin öncelikli görevinin e¤itim ve araﬂt›rma oldu¤u, hizmetin ise e¤itimle iç içe verildi¤inin dikkate
al›nmad›¤›n› görüyoruz. Daha çok kazanma üzerine
kurulan ve daha çok kazanman›n yolunun da daha

çok iﬂlem yapmaktan, daha çok hasta bakmaktan
geçti¤i böyle bir sistemde, maddi karﬂ›l›¤› olmayan ya
da maddi karﬂ›l›¤› hizmete oranla düﬂük olan araﬂt›rma, e¤itim gibi faaliyetlere ayr›lan zaman›n giderek
azalmas› kaç›n›lmaz görünüyor. T›p fakültelerinde
e¤itim ve araﬂt›rmaya verilen a¤›rl›¤›n hasta bak›m›na kaymas›, t›p fakültelerinin h›zla akademik niteliklerini yitirmeleri anlam›na gelmektedir. Bu da, t›p fakültelerinin en yüksek düzeyde t›p e¤itimi verme ve
yeni bilgiye araﬂt›rmalar yoluyla ulaﬂma görevinden
uzaklaﬂmalar›n› getirecektir.
Ülkemizde sa¤l›k hizmeti t›p fakültelerinden yetiﬂen
hekimlerle verilece¤ine göre, bu geliﬂmelerden en
fazla etkilenen kesimin hastalar›m›z olaca¤›n› söyleyebiliriz. De¤iﬂen akademik ortam›n, t›p fakültelerinden mezun olan hekimlerin mesleki yeterlilikleri üzerine olumsuz bir etki oluﬂturmamas› düﬂünülemez.
Bu sistemde hastalar›n nitelikli sa¤l›k hizmetine eriﬂmeleri giderek zorlaﬂmaktad›r. Kiﬂinin tedavisi güç,
zaman ayr›lmas› gereken bir hastal›¤› oldu¤unda, tedavisini üstlenecek hekim bulmas› kolay olmayacakt›r.
Ülkemizde bir yandan e¤itim alt yap›s› aç›s›ndan ihtiyaçlar belirlenmeden çok say›da t›p fakültesi aç›l›rken, di¤er yandan t›p fakültesi ö¤renci kontenjanlar›
e¤itim altyap›s›n› zorlayacak ﬂekilde art›r›lmaktad›r.
Bu iki geliﬂmeyle hedeflenen, hekim say›s›n›n art›r›lmas›d›r. Bu süreçte hekimleri, hekim eme¤inin sa¤l›k
sektöründe ucuz iﬂ gücüne dönüﬂmesi, iﬂsiz kalma
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tehdidi alt›nda daha fazla çal›ﬂ›l›p daha az kazan›lan
bir çal›ﬂma düzeni, özlük haklar›n›n elinden al›nmas›
gibi geliﬂmeler beklemektedir.
Üniversite Hastanelerinde Finansal Kriz
Üniversite hastaneleri finansal bir kriz içindedir. Bu
krizin üniversite hastanelerinin iyi yönetilmemesinden kaynakland›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Ülkemizde t›p fakültelerinin say›s› h›zla artarken, üniversite hastanelerinin sa¤l›k harcamalar›ndan ald›klar› pay›n giderek azald›¤› görülmektedir. Performans sisteminde üniversite hastaneleri döner sermaye gelirlerine mahkum edilmiﬂlerdir. Oysa ki, e¤itim
ve araﬂt›rmaya öncelik veren üniversite hastanelerinin genel bütçeden desteklenmesi gerekmektedir.
En zor olgulara, en pahal› tedavi hizmetini sunan
üniversite hastanelerine, SGK’dan, sa¤l›k hizmeti
üretme maliyetlerinin çok alt›ndaki de¤erlerde geri
ödeme yap›lmas›, üniversite hastanelerinin faturalar›na s›k olarak kesinti uygulanmas› sonucu oluﬂan döner sermayelerdeki finansal kriz, üniversite hastanelerinin gelece¤ini tehdit etmektedir.
Üniversite Hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na Ba¤lanmas›n›n Yasal Düzenlemesi: Birlikte Kullan›m
ve ‹ﬂbirli¤i Yönetmeli¤i
Tam Gün Yasas›’yla birlikte üniversite hastanelerinin
yönetsel olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤lanmas›n›n
yasal koﬂullar› oluﬂturulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu konudaki önemli geliﬂmelerden biri, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 18.02.2011 tarihinde, Tam Gün Yasas›’n›n 11.
Maddesine göre, “Birlikte Kullan›m ve ‹ﬂbirli¤i Yönetmeli¤i” olarak da bilinen, “Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
Ba¤l› Sa¤l›k Tesisleri ve Üniversitelere Ait ‹lgili Birimlerin Birlikte Kullan›m› ve ‹ﬂbirli¤i Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”in ç›kart›lmas› olmuﬂtur.
“Birlikte Kullan›m ve ‹ﬂbirli¤i Yönetmeli¤i”nde, toplam nüfusu 850.000’e kadar olan illerde e¤itim ve
araﬂt›rma hizmetlerinin, Bakanl›k e¤itim ve araﬂt›rma hastanesi veya üniversite hastanesinden yaln›zca

birisi taraf›ndan verilebilece¤i; bu illerde Bakanl›k ve
üniversite t›p lisans e¤itimi ve/veya t›pta uzmanl›k
e¤itimi için ortak kullan›m ve iﬂbirli¤ine gidece¤i
hükmü yer almaktad›r. Yönetmeli¤e göre, nüfusu
850.000’in üzerinde olan yerlerdeki t›p fakülteleri ile
e¤itim ve araﬂt›rma hastaneleri ise, ﬂimdilik mevcut
halleriyle faaliyetlerine devam edecekler; “isterlerse”
bir protokolle iﬂbirli¤i yapabileceklerdir.
Yönetmelikle ilgili olarak ﬂu konular dikkat çekicidir:
T›p fakültelerinde e¤itim hizmetlerinden dekan, sa¤l›k hizmetlerinden ise baﬂhekim sorumlu olacak, her
anabilim dal›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n atad›¤› sa¤l›k
hizmeti sorumlusu bulunacakt›r. Birlikte kullan›ma
geçilen sa¤l›k kurumlar›, Bakanl›¤›n tâbi oldu¤u
mevzuat uyar›nca iﬂletilecek ve kurum, Bakanl›kça
atanan baﬂhekim taraf›ndan yönetilecektir. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n atayaca¤› baﬂhekim, hizmet sunumu
ile ilgili konularda üniversite ö¤retim üyeleri dahil
tüm fakülte personelinin amiri olacakt›r.
Bu yönetmelikle, özerk bir yap›lanmadaki üniversite
hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤lanmas›n›n yasal koﬂullar› oluﬂturulmak istenmiﬂtir. Ancak, Dan›ﬂtay 10. ve 11. Dairelerinden oluﬂan müﬂterek kurulun, yönetmeli¤in dayana¤› 3359 Say›l› Yasa’n›n Ek
9. Maddesinin Anayasa’ya ayk›r› oldu¤una, iptali için
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne baﬂvurulmas›na
ve Anayasa Mahkemesi’nce karar verilinceye kadar
yönetmelik maddelerinin yürütmesinin durdurulmas›na karar vermesi, bu süreci en az›ndan bu aﬂama
için durdurmuﬂtur.
Ö¤retim Üyelerinin E¤itim Vermesi Engelleniyor!
26 A¤ustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan
650 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile,
yard›mc› doçent, doçent ve profesörden oluﬂan ö¤retim üyelerinin t›p fakültelerinde ”yaln›zca e¤itim ve
araﬂt›rma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsam›nda gelir elde edilen hizmetlerde
çal›ﬂmamak kayd›yla” mesai sonras› sa¤l›k kuruluﬂlar›nda ya da muayenehanelerinde çal›ﬂabilecekleri
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hükmü getirilmiﬂtir. Bu hüküm, mesai sonras›nda gelir getirici faaliyet içinde bulunan ö¤retim üyelerinin
hasta bakmalar›n›n, uygulamal› e¤itim yapmalar›n›n
yasaklanmas› anlam›na gelmektedir. Bu düzenleme,
KHK’y› haz›rlayanlar›n t›p e¤itiminden sadece amfilerde verilen e¤itimi anlad›klar›n› gösteriyor. T›p fakültelerinde hasta olmadan uygulamal› e¤itim verilmesi mümkün de¤ildir. Söz konusu KHK ile e¤itim
hakk›n›n; ö¤rencinin e¤itim almas›, ö¤retim üyesinin
e¤itim vermesinin engellendi¤ini görüyoruz. Bu geliﬂmeler, halk›n/hastalar›n sa¤l›k hizmetine ulaﬂmas›nda aksamalara neden olurken, bir yandan da maddi olarak zorluk içinde olan üniversite hastanelerinde ciddi gelir kay›plar›na neden olmaktad›r.
663 Say›l› KHK: Hastanelerin ‹ﬂletmeleﬂtirilmesi
Süreci
2 Kas›m 2011 tarihinde yürürlü¤e giren 663 say›l›
Sa¤l›k Bakanl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda
KHK ile, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n planlama, düzenleme
ve eﬂgüdüm alan›ndaki görev ve sorumluluklar› art›r›l›rken, hizmet sunumundaki rolünde ciddi bir daralma ortaya ç›kmaktad›r. 663 say›l› KHK’n›n en önemli sonuçlar›ndan biri; Kamu Hastane Birlikleri oluﬂturularak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastanelerin kâr
amaçl› iﬂletmeler haline getilmesidir. Mevcut geliﬂmeler izlendi¤inde, bir sonraki ad›m›n üniversite hastanelerinin Kamu Hastane Birliklerine dahil edilmesi
oldu¤unu öngörmek zor de¤ildir.
Performans Sistemi ve Etik Sorunlar
Performans sistemi; hasta baﬂ›na düﬂen muayene süresinde azalmayla birlikte hasta bak›m› ve iﬂlem say›s›nda artma, endikasyonsuz t›bbi müdahaleler, tedavi endikasyonlar›nda geniﬂleme, ameliyat tercihlerinde hastan›n ihtiyaç ve hekimin deneyimi yerine performans puan›n›n öne ç›kmas›, yap›lmayan bilimsel
toplant› ya da e¤itim faaliyetlerinin yap›lm›ﬂ gösterilmesi gibi mesleki uygulamalarda etik ihlallere neden
olmaktad›r. Dolay›s›yla, performans sisteminde etik
olmayan uygulamalar›n ve uygulama hatalar›n›n art-

t›¤›ndan söz edebiliriz. Ayr›ca, bu sistemde asistan ve
t›p ö¤rencisi e¤itiminde önemli aksamalar ortaya ç›kmakta, ekibin içinde yer almas›na ra¤men performansla ücretlendirilmeyen sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n varl›¤› nedeniyle çal›ﬂma bar›ﬂ› bozulmaktad›r.
Akademik Özgürlükler Tehdit Alt›nda!
Bilim insanlar›n›n, akademisyenlerin bilgi üretirken,
bilgiyi baﬂkalar›na aktar›rken ve yay›mlarken kayg›
duymamas› gerekir. Akademisyenlerin bunu yapabilmesi, kiﬂisel etik anlay›ﬂlar› yan›nda, kendilerine tan›nm›ﬂ bilimsel özgürlük güvencesine ba¤l›d›r. Bilimsel özgürlük güvencesi, özgürlü¤ü, kendisi ad›na bir
dokunulmazl›k olarak de¤il, toplumun yarar› ve geliﬂmesi ad›na kullananlara tan›nan bir güvencedir.
Akademik özgürlük; gerçek ve yeni bilgiyi araﬂt›rmay› gerektiren iklimin korunmas›n› garanti eder; üniversitelerin ö¤retme, araﬂt›rma ve yay›mlama gibi evrensel iﬂlevlerini, herhangi bir etki ve bask›ya karﬂ›
güvence alt›na al›r. Akademik özgürlük, ancak üniversitelerin özerk oldu¤u bir ortamda yarat›labilir.
Akademik özgürlük için tehdit oluﬂturabilecek toplumsal güçlerin, yere ve zamana ba¤l› olarak de¤iﬂti¤i biliniyor. Bugün için, neoliberal politikalar do¤rultusunda e¤itim ve sa¤l›¤›n metalaﬂt›r›lmas›na paralel
olarak, akademik özgürlükler üzerindeki bask› giderek artmaktad›r. Günümüzde, devletin üniversiteleri
finanse etme olanaklar› azalt›lmakta, üniversitelerden finansman olanaklar›n›, sponsorlar›n› kendilerinin bulmalar› beklenmekte, üniversiteler neoliberal
politikalar do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmaktad›r.
Sonuç Olarak
Tüm bu geliﬂmelerin önemli sonuçlar›ndan biri, önümüzdeki dönemde t›p fakültelerinin yüksek okul konumuna do¤ru gerileyece¤i ve t›p fakülteleri ile üniversite hastaneleri aras›ndaki ayr›ﬂman›n, t›p ve uzmanl›k e¤itimi, araﬂt›rma ve nitelikli sa¤l›k hizmet sunumu aç›s›ndan a¤›r ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar do¤uraca¤›d›r. Finansal kriz içinde olan ve
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Tam Gün Yasas›’n›n uygulanmas›yla yeni gelir kay›plar›na u¤rayan üniversite hastanelerinin, mevcut rekabet ortam›nda kendi baﬂlar›na ayakta kalabilmelerinin koﬂullar› giderek ortadan kalkmakta ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ba¤lanma tek seçenek olarak sunulmaktad›r.
Yeni düzenlemelerin, ö¤retim üyelerini de içerecek
ﬂekilde sa¤l›k çal›ﬂanlar›na sundu¤u, güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar›nda, asgari yaﬂam koﬂullar›n› oluﬂturabilmek için uzun saatler çal›ﬂmak zorunda b›rak›lmakt›r. Ö¤retim üyeleri, hasta-hekim iliﬂkisini puan

kayg›s› içinde ticarileﬂtirmeyen, eme¤inin karﬂ›l›¤›
olan ve özlük haklar›n›n maaﬂ üzerinden tan›nd›¤›
bir ücretlendirmeyle, akademik özgürlü¤ün oldu¤u
bir ortamda çal›ﬂmal›d›r.
T›p fakülteleri ve üniversite hastaneleri için farkl› bir
gelecek, ancak, sa¤l›kta dönüﬂüm politikalar›na karﬂ› durulmas›, neoliberal politikalara karﬂ› alternatiflerinin oluﬂturulmas›, sa¤l›k alan›nda piyasa yönelimli
üretim yerine toplumsal sorunlara çözüm bulmay›
merkeze alan çabalarla mümkün olabilir.
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SI⁄INAKLAR
PANEL‹
MODERATÖR
Prof. Dr. ﬁahika Yüksel
KONUﬁMACILAR
Berna Ekal
Yerel yönetimler ve s›¤›nak politikalar›

Funda Ekin
ﬁiddet baﬂvurular›nda yaﬂanan hukuki sorunlar

Feride Güneri
S›¤›nakta çal›ﬂan psikolog olmak

Melike Keleﬂ
Mor Çat› s›¤›nak deneyimi

S›¤›naklar
Moderatör: ﬁahika Yüksel

Bu so¤uk havada k›ymetli vakitlerini bize ay›r›p, gelen arkadaﬂlara özellikle teﬂekkür ederiz.
8 Mart ve 14 Mart çok yak›n iki tarihe geliyor. Geçen y›l da yine Mor Çat› ile ‹stanbul Tabip Odas› Kad›n Komisyonu ortak bir faaliyette bulunmuﬂ ve çok
da memnun kalm›ﬂt›k. Üstelik onu her zaman kad›nlar›n yapmad›¤› bir ﬂekilde kal›c› hale getirdik ve
ﬂöyle bir küçük kitapç›k halinde konuﬂmalar›m›z›
bast›rd›k. Ayr›ca TTB’nin sayfas›nda da var.
Bu seneki konumuz “S›¤›naklar.”
S›¤›naklar, çok politik bir konu ayn› zamanda. Büyüklerimizle, yani devletimizi idare eden çeﬂitli bakanlar ve bakanl›k yetkilileriyle “s›¤›nak” kelimesi
üzerinde bile bir tart›ﬂmam›z var. Onlar “misafir evi”
diyorlar. Ama insanlar›n zorunlu durumda mecburen gitti¤i, iltica etti¤i yere nas›l konukevi denir? Biz
pek öyle düﬂünemiyoruz. Onun için aram›zda baz›
farklar var.
Son zamanlarda kad›n ve aile içi ﬂiddetle ilgili ciddi
tart›ﬂmalar sürdürülüyor. Hatta bu sene bize hükümetimizin 9 Mart’ta hediye etti¤i bir taslak var. Hala oraya istedi¤imiz gibi bir ﬂeyleri sokabilece¤imize
dair ümidimizi kaybetmedik.

¤› yukar› 10 senedir Mor Çat› Gönüllüsü. Farkl› yer
ve görevlerde gönüllü olarak çal›ﬂmakta. Disiplin
e¤itim itibariyle sosyal antropoloji. Fransa’da doktoras›n› yap›yor.
Daha sonra Melike Keleﬂ arkadaﬂ›m›z gelecek. Melike 3 senedir s›¤›nakta bilfiil çal›ﬂmakta ama 6 y›ld›r
da Mor Çat› Gönüllüsü.
ﬁiddet ve ﬂiddetin bir ﬂekilde onar›lmas› denilince,
tabii ki hukuki sürecin devreye girmesi gerekiyor.
Funda Ekin arkadaﬂ›m›z da 5 y›ld›r bu iﬂin içinde.
Oldukça ciddi çal›ﬂan ve özellikle bu kanun konusunda da epey mesai harcam›ﬂ bir avukat. S›¤›nakta
da görevli olarak çal›ﬂ›yor. Ayr›ca ‹stanbul Feminist
Kolektif’in üyelerinden olup ayn› zamanda feministtir. Asl›nda buradaki arkadaﬂlar›n hepsi feminist.
‹lk sunumu Berna yapacak ve bize “Yerel Yönetimler ve S›¤›nak Politikalar›” ile ilgili genel bir çerçeve
çizecek.
Her konuﬂma bittikten sonra k›sa sorular alabiliriz.
Ama panel sonunda uzun bir tart›ﬂmay› hep beraber
yapal›m istiyoruz. Buyurun Berna.

Bugünkü konuﬂmac› arkadaﬂlar›m›zdan Psikolog
Feride Güneri mazereti nedeniyle gelemedi. Ama s›ras› geldi¤inde onun yaz›s›n› okuyaca¤›m sizlere.
‹lk konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z. Berna Ekal. Kendisi aﬂa-
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Yerel Yönetimler ve S›¤›naklar
Politikalar›
Berna Ekal

Bugün Türkiye’deki s›¤›naklar ve s›¤›naklar›n yerel
yönetimlerle iliﬂkisini anlamam›z aç›s›ndan, biraz daha tarihsel bir perspektiften bakmam›z›n do¤ru oldu¤unu düﬂündüm.
Türkiye’de feministlerin yapt›klar› 1987’deki Daya¤a
Karﬂ› Dayan›ﬂma Yürüyüﬂü’nden ve kampanyadan
itibaren tespit ettikleri noktalardan biri de hem kendi ﬂiddet deneyimleri, hem de ﬂiddet gören kad›nlarla dayan›ﬂma aç›s›ndan s›¤›naklar›n gereklili¤i olmuﬂtur. Tabii bu arada da maddi olanaklar konusunda yaﬂanan birtak›m s›k›nt›lar var.
Yine yurt d›ﬂ›ndaki örnekler incelendi¤inde genel
olarak saptanan noktalardan biri de feminist deneyime dayanan, daha eﬂitlikçi ve daha hiyerarﬂiden ba¤›ms›z olmaya çal›ﬂan bir yap›da sürdürülen ama
maddi deste¤inin de iç iﬂlerine kar›ﬂmadan yerel yönetimlerden geldi¤i bir s›¤›nak modeli. O dönemde
dünyada feministlerin yapt›¤›, yürüttü¤ü iﬂlerden biri bu.
1987 y›l›ndaki Daya¤a Karﬂ› Dayan›ﬂma Yürüyüﬂü’nden sonra Kayra Müzesi’nde bir ﬂenlik yap›l›yor.
Orada toplanan ba¤›ﬂlarla s›¤›nak açma çal›ﬂmalar›
aray›ﬂ› devam ederken gidilip, yerel yönetimlerle konuﬂuluyor.
Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Dayan›ﬂma Derne¤inden Emine
Baﬂa’n›n yapt›¤› bir konuﬂma var 1990’da ve belediyelerin s›¤›nak fikrine nas›l yaklaﬂt›¤›n› çok net özetliyor. Emine Baﬂa’n›n Mor Çat› arﬂivinden buldu¤um

konuﬂmas›ndan bir bölümü aktarmak istiyorum sizlere:
“9 Eylül 1989 tarihinde projemizle ve bütün kampanyay› anlatan dokümanlar›m›zla bize bir yer tahsis etmesi için kad›n olarak baﬂvurmay› anlaml› buldu¤umuz ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan› Fatma Girik’in kap›s›n› çald›k ve böylece 6 ay süren belediye maratonumuz baﬂlad›.
Fatma Girik ilk önce bizi çok s›cak karﬂ›lad›. Daha
sonra ise tahsis yetkisinin Büyükﬂehir’de oldu¤unu
söyleyerek bizi oraya gönderdi. Bizler de iyi niyetle
(seçimlerde söz verdi ya) bu kez Sözen’in kap›s›n›
aﬂ›nd›rmaya baﬂlad›k ama bu kez S›¤›nak ve Vakfa
buldu¤umuz ad› da ekleyerek.
Kuruluﬂ aﬂamas›ndaki Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› olarak yapt›¤›m›z ilk görüﬂme çok olumlu geçmesine ra¤men içimize bir kurt düﬂmüﬂtü ve bu adamlara fazla güvenilmeyece¤ini hissetmiﬂtik. Yap›lan
görüﬂmede bu s›¤›na¤›n Mor Çat›’ya tahsisi ve iﬂletmesine çok fazla itiraz etmeyen Sözen, daha sonraki aﬂamalarda bizimle görüﬂmeyerek hiç de böyle bir
istek ve niyet içinde olmad›¤›n›n ilk sinyallerini vermiﬂti.
Dan›ﬂmanlar›ndan birine havale etti ve biz görüﬂmeleri bu düzeyde sürdürmek zorunda kald›k. Bize bulunan bir ev bile gezdirildi bu arada. Öyle ya, henüz
bize “Size bunu tahsis etmiyoruz” demiyorlard› aç›k
aç›k. Buradaki niyet de daha aç›kl›¤a kavuﬂtu.
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Amaç, içinin nas›l döﬂenece¤i hakk›nda bizden bilgi
almakm›ﬂ.” Bu ﬂekilde devam ediyor.
O yaz›da ﬂunu görüyoruz: Bu iﬂi yürütmenin zorluklar›ndan biri de o dönemdeki belediyelerin hiçbir ﬂekilde iﬂleyiﬂi ba¤›ms›z, feminist s›¤›naklara maddi
destek vermeye yanaﬂmamalar›. Dolay›s›yla Türkiye’deki yerel yönetimlerle kad›n örgütlerinin s›¤›nak
çal›ﬂmalar›n› yürütmesinin zorluklar› o ilk dönemde
baﬂlam›ﬂ oluyor.
Ancak ayn› dönemde sürdürülen görüﬂmeler içinde
birtak›m iﬂleyen noktalar da oluyor. Örne¤in 90 y›l›nda Bak›rköy Belediyesinin açt›¤› bir s›¤›nak var.
Yine 91’de Ankara Kad›n Dayan›ﬂma Vakf›, Alt›nda¤
Belediyesiyle ortaklaﬂa bir çal›ﬂma baﬂlat›yor.
89’da da daha sonra Mor Çat›’ya evrilecek süreç ‹stanbul’da sürüyor. Ama buradaki ilk zorluk, belediyelerin fon sa¤lamak konusundaki çekinceleri. ‹kincisi de her seçimden sonra belediyedeki de¤iﬂimler
neticesinde s›¤›naklar›n kapanma tehlikesine girmesi. Sonuçta Bak›rköy’deki s›¤›nak bu ﬂekilde kapan›yor. Alt›nda¤ Belediyesi’nin s›¤›nak deste¤i, ayn› ﬂekilde seçimlerden sonra bitiyor. Dolay›s›yla bu ilk
dönemde feminist hareketin yaﬂad›¤› zorluklar, bu
ﬂekilde özetlenebilir.
Sonras›nda ‹stanbul’da Mor Çat› 1990’da kuruluyor.
Ama Mor Çat›’n›n kendi s›¤›na¤›n› açmas› 1995. Yine Mor Çat›’n›n kendi kaynaklar›yla sürdürdü¤ü bir
s›¤›nak çal›ﬂmas› 98’e kadar devam ediyor. Tabii yerel yönetimler dedi¤imiz zaman s›rf belediyeleri düﬂünmemeliyiz. Ard›ndan 2008 baﬂ›nda (Melike bunu
anlatacakt›r) Kaymakaml›¤›n sa¤lad›¤› maddi olanaklarla Mor Çat› kendi iç ba¤›ms›z çal›ﬂmas›n› yürütüyor. ﬁu anda da ﬁiﬂli Belediyesi’nin maddi katk›lar›yla yine ba¤›ms›z çal›ﬂmas›n› sürdürüyor.
Demek ki ilk saptad›¤›m›z aﬂama, belediyelerin fon
sa¤lamaya çok yanaﬂmad›¤› ve seçimlerden sonra s›-

¤›nak çal›ﬂmalar›n›n tehlikeye girdi¤ini gösteriyor.
‹kinci aﬂamada ise 1998’den itibaren toplanmaya
baﬂlayan Kad›n S›¤›naklar› Kurultaylar›’n›n üretti¤i
politikalarla kad›n hareketinin yerel yönetimlerle
olan iliﬂkisi bambaﬂka bir yola giriyor.
Yine hem yurt d›ﬂ›ndaki di¤er s›¤›nak ve yerel yönetimlerle iliﬂkilerinin, hem de Türkiye’deki gidiﬂat›n
analizinden kaynaklanarak ortaya ﬂu ç›kar›ld›: Örne¤in Nancy Fraser’›n bir kitab›nda da var, Türkçeye
‘‹htiyaçlar Mücadelesi’ diye çevrildi. Kitaba göre
(Amerika için tespit edilmiﬂ) “yerel yönetimlerin ve
özel kuruluﬂlar›n fon sa¤lad›¤› s›¤›naklarda bir süre
sonra profesyonelleﬂmeye gidilmesi dayat›l›yor.
Birincisi. Mutlaka profesyonellerle çal›ﬂ›lacak.
‹kincisi. Muhasebe kayd› tutulacak.
Üçüncüsü. Psikologlar mutlaka profesyonel olacak.
Dolay›s›yla kad›n dayan›ﬂmas› d›ﬂ›nda bir çal›ﬂma biçimi öneriliyor. Psikoloji bir noktada her ﬂey oluyor
ve politikan›n yerine geçen bir unsur haline geliyor”
diyor.
‹ﬂte Türkiye’deki feministlerin yapt›¤› analiz de bununla çok paralel. O nedenle sosyal devlet mekanizmas›n›n bir memuru haline gelmemeye çal›ﬂmak,
Türkiye’deki kad›n hareketinin ortaya koydu¤u
önemli ilkelerden biri haline geliyor. Ama 2005’te ç›kan bu 5393 say›l› Belediyeler Kanunu sonras›nda
yerel yönetimlerin kendi bünyelerinde s›¤›nak açmalar› konusunda bir görüﬂ birli¤i oluyor diyebiliriz.
ﬁimdi 5393 say›l› Belediyeler Kanununun 14. maddesi “Büyükﬂehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kad›nlar ve çocuklar için koruma evleri açar” diyor. Ama “açar” demek, açmal›d›r ya da
kesinlikle açacak demek de¤il.
Birincisi. Belediyelerin s›¤›nak açmas›, gayet politik
bir karar.
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‹kincisi. Belediyeleri s›¤›nak açmaya teﬂvik etmek
için elimizde çok sa¤lam bir zemin yok.
Ço¤u yerde ﬂunu söylüyorlar: “Biz merkezi devletten kaynak al›yoruz ve s›¤›na¤a ay›rabilecek param›z yok.” Asl›nda 5393 iyi bir kanun ama hayata geçirilirli¤i sorgulanabilir. Peki, nereden nereye geldik
ve bugün Türkiye’de ne kadar s›¤›nak var bakt›¤›m›zda 98’deki Kurultay Sonuç Bildirgeleri’nde ﬂunu
görüyoruz:
98’de Sosyal Hizmetlerin 8 tane s›¤›na¤› var.
2012 verilerini aç›klad›klar› web sitelerine göre 53
tane Sosyal Hizmetler s›¤›na¤› mevcut.
2003 y›l›nda belediyelere ait 5 s›¤›nak varken, ﬂu an
25 s›¤›nak oluﬂturulmuﬂ.
Bu 5393 say›l› Kanun çok iyi iﬂletilemese de,
2005’ten sonra aç›ld›¤›n› varsayabilece¤imiz 20 tane
s›¤›nak oldu¤unu görüyoruz. Ben böyle bir çerçeve
çizdim. Melike, Mor Çat›’n›n yap›s›n› ve iﬂlevini sen
daha iyi açacaks›n diye düﬂünüyorum.
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Mor Çat› S›¤›nak Deneyimi
Melike Keleﬂ

Burada Mor Çat›l› dostlar› ve s›¤›nak deneyimi olan
Belediye çal›ﬂan› arkadaﬂlar› görüyorum. Buray› da
bir platform olarak görüyor ve hep birlikte deneyimlerimizi paylaﬂ›yoruz diye düﬂünüyorum.

bir parças› ve bir arac› olarak de¤erlendiriyoruz.
Çünkü biz “s›¤›naks›z bir dünya ve cins ayr›mc›s›z
bir sistem” derken, s›¤›naklar› da bir geçiﬂ ve araç
olarak görüyoruz kad›na yönelik ﬂiddette.

Asl›nda Türkiye’de s›¤›naklar› ilk defa feministler ortaya ç›kard›. Nereden buraya geldi feministler?

Biz ﬁubat 2009’da Mor Çat›’n›n 3. s›¤›na¤›n› açt›k
ve iﬂletiyoruz. Berna söyledi, Mor Çat› s›¤›na¤›n›
açarken ﬁiﬂli Belediyesi’yle bir protokol yap›lm›ﬂt›.
Ama sadece ﬁiﬂli Belediyesi’nin finans›yla desteklenen bir s›¤›nak de¤il. Bizim koca bir feminist hareketimiz, gönüllülerimiz var ve Mor Çat› dostlar›yla
birlikte bu s›¤›na¤› yürütüyoruz. Çünkü Mor Çat›
devletten bir destek, bir bütçe alm›yor. Zaten devlet
ayr›ca kad›na yönelik ﬂiddetle mücadelede yeterli bir
bütçe de ay›rm›yor ve o nedenle bu alana iliﬂkin mücadele hep kesintilere u¤ruyor.

87 y›l›nda feministler Daya¤›n Meﬂrulu¤una karﬂ›
bir karﬂ› koyuﬂ yapt›lar. Kampanyalar düzenleyip,
dayan›ﬂma a¤lar› örgütlediler. Bu dayan›ﬂma a¤lar›n›n da en somut örne¤i 1990 y›l›nda kurulan Mor
Çat›.
Mor Çat› asl›nda 1990 y›l›ndan bu güne kadar tek
tek kad›nlarla dayan›ﬂ›p burada kad›n bilgilerini ço¤altt›. Daya¤›n meﬂrulaﬂt›¤› mekanizmalar› gördü ve
bunlara karﬂ› koydu. Yine aile içindeki ve d›ﬂ›ndaki
ﬂiddeti, erkekler taraf›ndan kad›nlar› denetlemek, iktidar› elde tutmak olarak tespit etti ve bunun üzerine de çeﬂitli dayan›ﬂma a¤lar› oluﬂturdu. Aile içindeki kad›na yönelik erkek ﬂiddetinin, bir kontrol mekanizmas› oldu¤unu ortaya ç›kard›. Dolay›s›yla burada
kad›nlar›n bir suçu olmad›¤›, tam tersine bunun bir
sistem sorunu oldu¤unu görmeyi gerektirdi. Bu görüﬂün ard›ndan (Berna’n›n da söyledi¤i gibi) ilk s›¤›nak deneyimi oldu Mor Çat›’n›n.
Fakat biz s›¤›naklar›, ﬂiddete u¤rayan kad›nlar›n bir
kurtuluﬂ yeri olarak tan›mlam›yoruz. S›¤›naklar ve
dayan›ﬂma merkezlerini, kad›nlar›n ﬂiddetten uzaklaﬂt›¤› ve ayn› zamanda ﬂiddete karﬂ› mücadelenin

Burada asl›nda s›¤›nak çal›ﬂmas›n› veya s›¤›nak deneyimini anlat›rken Dayan›ﬂma Merkezlerinin de
çok önemli noktalar›n› vurgulamak gerekiyor. Bazen gözard› edilebiliyor bu dayan›ﬂma merkezleri.
Çünkü ﬂiddetten kurtulmuﬂ olan kad›nlar, öncelikle
Dayan›ﬂma Merkezine geliyor ve onlara ço¤u bilgi
bu dayan›ﬂma merkezinde veriliyor.
Baz› kad›nlar evinde kalmak istiyor, evden kocan›n
uzaklaﬂt›r›lmas› için hukuki haklar›n› ö¤reniyor. Bu
tür haklardan yararlanmay› düﬂündü¤ü için s›¤›nak
ihtiyac› olmayabiliyor.
Mor Çat› asl›nda 1990 y›l›ndan bu yana zaman zaman s›¤›nak çal›ﬂmalar›yla birlikte ﬂiddetten gelen
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kad›nlarla tek tek dayan›ﬂ›p burada bir kad›n bilgisi
biriktirdi.
ﬁimdi feministlerin Türkiye’de ilk s›¤›nak faaliyetini
ortaya att›ktan bugüne devletin durumuna bakt›¤›m›zda Belediyeler Yasas› var ve kimi belediyelerin
bu yasaya uyup açt›¤› s›¤›naklar mevcut. Yine
SHÇEKín s›¤›naklar› var.
Fakat bu s›¤›naklar›n kad›n›n güçlenmesine yönelik
bir çal›ﬂmadan öte, daha çok kad›n›n aile içerisindeki yerini yine kad›nl›k durumuyla konumland›ran ve
aileyi güçlendiren bir çal›ﬂma izledi¤ini görüyoruz.
Çünkü gelen kad›n› öncelikli olarak ma¤dur olarak
görüyor. Onu çaresiz, yard›ma muhtaç, mutlaka yard›m edilmesi ve korunmas› gerekir mant›¤›yla s›¤›nak kabulüne iliﬂkin çeﬂitli kriterler getiriyor.
Oysa kad›n›n hem duygu, hem de düﬂünce olarak o
kadar kolay olmuyor evden ç›kmas›. Çünkü kad›nlar
genelde çok düﬂünüp, büyük bir sab›r gösteriyor.
Ancak son noktada ç›km›ﬂ oluyor çocuklar›yla birlikte.

türlü bir zorluk oluyor. Bütün bu kriterler onun
güçlenmesine ve ihtiyac›na cevap vermedi¤i için, kad›n ço¤u zaman ﬂiddet ortam›na geri dönmek zorunda kal›yor.
Peki, biz Mor Çat› olarak ne yap›yoruz ya da nas›l
bir çal›ﬂma yürütüyoruz?
Bir defa biz Mor Çat›’da feminist bir perspektifle bir
s›¤›nak çal›ﬂmas› yürütüyoruz. Çünkü Daya¤a Karﬂ›
Kampanya’da da iﬂaret edilen nokta kad›n dayan›ﬂmas›yd›. Biz y›llard›r kad›n dayan›ﬂmas›n› iﬂaret ediyoruz. Kad›n› ötekileﬂtirmeden ve onu ma¤dur yerine koymadan, tamamen kad›n›n güçlenmesine yönelik bir perspektif içinde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Burada ayr›ca gözden kaç›r›lmamas› gereken bir
nokta da çocuklar var. Genelde çocuklar kad›nlarla
birlikte baﬂvuruyor ve onlar da ço¤u zaman ﬂiddetin
ma¤duru veya tan›¤› olarak gelmiﬂ oluyorlar. Dolay›s›yla kad›nlar gibi çocuklar› da destek almas› gereken bireyler olarak görüyoruz s›¤›naklarda.
Bizim ayn› zamanda çok yönlü bir çal›ﬂma yapt›¤›m›z› söyleyebilirim:

Asl›nda devletin getirdi¤i o kriterler kad›n› güçlendiren, kad›ndan yana olan, onu destekleyen kriterler
de¤il, tam tersine gerçekten yasakç› zihniyetlerle
oluﬂturulmuﬂ bir kabul metni. Burada sa¤l›k raporu,
s›¤›na¤a geldikten sonra iletiﬂimin kesilmesi, cep telefonlar›n›n al›nmas›, giriﬂ – ç›k›ﬂ saatlerinin denetlenmesi, hatta d›ﬂar›ya ç›kar›lmamas›, bir iﬂi varsa
onu terk edip s›¤›nakta çal›ﬂmas› gibi birtak›m kriterler söz konusu. Zaten kalma süreleri de çok k›s›tl› oluyor. Ya 1 gecelik, ya 15 günlük ya da 3 günlük,
ya da en fazla 3 ayl›k sürelerle kalabiliyor kad›nlar.
Yine önemli bir nokta da ﬂu: Kad›nlar genelde çocuklar›yla birlikte ç›k›yor. E¤er s›¤›na¤a gelecekse
kad›n, bu süre içerisinde çocuklar›n›n ya yurda gitmesi, ya da ﬂiddet ortam›nda kalmas› gerekiyor.
Çünkü 12 yaﬂ ve 12 yaﬂ üstü erkek çocuklar› kabul
edilmiyor. Bu da s›¤›nakta kalacak kad›n için baﬂka

Bir taraftan kad›nlarla dayan›ﬂ›yoruz, s›¤›nakta, dayan›ﬂma merkezinde. Di¤er taraftan da gelen kad›n›n tüm ihtiyac›n› karﬂ›layabilmeyi hedefliyoruz.
Tabii bu ihtiyac› karﬂ›lamak için onlar› desteklerken,
devletin kurumlar›yla da bir y›¤›n problem ve zorluklar yaﬂ›yoruz.
Örne¤in devletin 3 – 4 y›ld›r ortaya att›¤› bir e-devlet uygulamas› var ve böylelikle bütün bireyleri takip
alt›na al›yor. Dolay›s›yla ﬂiddete u¤rayan kad›nlar, edevlet uygulamas›yla birlikte gizlili¤ini koruyabilmek için birçok zorlukla karﬂ› karﬂ›ya geliyor.
Yan›nda getirdi¤i çocu¤unun okula kay›t olmas› için
çok zorluklar çekiyor. Çünkü çocu¤un sald›rgan›
kimse ondan korunmas› için, okulunun belli olmamas› ve gizli kay›t yap›lmas› gerekiyor. Ama devletin
bütün bunlara iliﬂkin bir uygulamas› yok.
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Biz hem kad›nlarla çal›ﬂ›yoruz, hem de bütün bu
devlet kurumlar›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z zorluklar› ortaya ç›kar›p, ayn› zamanda da onlarla mücadele ediyoruz

sorunun ondan kaynakland›¤›n› düﬂünmeyen, empati kurabilen, onu ötekileﬂtirmeyen, kendisi yukar›da
- onu aﬂa¤›da yard›ma muhtaç biri olarak görmeyen
bir bak›ﬂ aç›s›nda olan kiﬂiler demek.

Bakan s›¤›naklar›n iyileﬂtirilmesi üzerine zaman zaman toplant›lar yap›yor bizimle. Geçen Eylül ay›nda
Mor Çat›, SHÇEK ve belediyede çal›ﬂanlar›n› böyle
bir toplant›ya davet etti ve “bu çal›ﬂmalarda ortaya
ç›kan zorluklar nelerdir ve o problemlerin giderilmesi için neler öneriyorsunuz” ﬂeklinde bir istiﬂarede
bulundu.

Asl›nda biz oray› kad›n› koruyan de¤il, asl›nda onun
yeni ve ﬂiddetsiz bir yaﬂam› kurmas› için destek ald›¤›, dayan›ﬂt›¤›, güçlendi¤i bir alan olarak görmekteyiz. Hep de böyle çal›ﬂ›yoruz. Bizim en büyük gücümüz feminist perspektif oldu¤u için, hemen her hafta çal›ﬂmalar›m›z› kritik edip de¤erlendiriyoruz.
“Hangi çal›ﬂmam›z kad›n›n özgürleﬂmesini sa¤layabilir, önündeki özgürleﬂmesi ve güçlenmesi için engelleri kald›rabilir? Bizim buradaki çal›ﬂmam›z, kad›n›n güçlenmesi ve özgürleﬂmesinin önünde engeller oluﬂturuyor mu?” ﬂeklinde sürekli kendimize dönüp bak›yoruz.

Gerek SHÇEK, gerek belediye çal›ﬂanlar›, gerekse
Mor Çat› olarak bizlerin en çok vurgulad›¤›m›z nokta e-devlet sistemiyle birlikte ç›kan sorunlar oldu.
En basit ﬂu: Kad›n bir bankada hesap açt›¤›nda bile
ikametgah isteniyor. Ama s›¤›nakta kal›yorsa ikametgah veremiyor. Ya da eski oturdu¤u evin ikametini vermesi gerekiyor. E¤er oradan da bir süre sonra silinmiﬂse kayd›, yine ikametgah verme ﬂans› olmuyor.
Biz zaman zaman s›¤›nak yaz›s› veriyoruz adres, bilgi vermeden. ‹ﬂte “S›¤›n›¤›m›za ﬂu tarihte gelmiﬂtir
ve bu tarihler aras›nda s›¤›na¤›m›zdad›r” deyip, bunun ikametgah yerine geçmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz. Ama çok büyük zorluklarla karﬂ›laﬂ›yoruz ve ço¤u zaman da bunu kabul etmek istemiyorlar.
Asl›nda bu toplant› Eylül’de baﬂlad›. Ama bugüne
geldi¤imizde ne 4320’yle ilgili, ne de di¤er zorluklar
gündeme gelmesine ra¤men hiçbir de¤iﬂiklik yok.
Aksine yeni SGK Yasas›yla birlikte kad›nlar›n hastaneye gitmesi, s›¤›nak binas› etraf›ndaki eczaneden
ilaç almas› bile, kad›n›n gizlili¤inin korunmas›n›n
önünde çok büyük engel teﬂkil etmeye baﬂlad›.
ﬁimdi biz s›¤›nakta kad›nlar›n güçlenmesine dönük
bir çal›ﬂma yap›yoruz. Ama ayn› zamanda s›¤›nak çal›ﬂanlar›n›n da çok önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Çünkü “s›¤›nak çal›ﬂan› olmak” demek, kad›ndan yana bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olan, kad›n› sorgulamayan,

Bu dönüp bakma hem bizim çal›ﬂanlar olarak kendimizi güçlendiriyor, hem perspektifimizi daha çok geniﬂletiyor, hem de kad›nlar›n desteklerini çok daha
geniﬂ bir pencereden görmeyi sa¤lam›ﬂ oluyoruz.
Ben yine Eylül ay›nda Bakanl›kla yap›lan toplant›ya
bir gönderme yapaca¤›m. Son dönemlerde devlet
eliyle “ihtisaslaﬂma” ad› alt›nda bir tart›ﬂma baﬂlat›ld›. Bu tart›ﬂma nedir? Niye böyle bir uygulama getirmeye çal›ﬂ›yorlar? “Engellilerin, ba¤›ml›lar›n, fuhuﬂtan gelenlerin, bulaﬂ›c› hastal›klar› olanlar›n ve psikiyatrik teﬂhis alan kad›nlar›n uzmanlaﬂm›ﬂ s›¤›naklarda bar›nd›r›lmas› gerekir” gibi bir fikir ortaya att›lar. Bakanl›kta yapt›¤›m›z toplant›da Bakan’›n kendisi de bunu dillendirdi.
Mesela SHÇEK’ten bir arkadaﬂ bu toplant›da ﬂunu
dile getirdi ve dedi ki “Biz s›¤›nakta çal›ﬂ›rken kad›nlar› kocalar›yla buluﬂturmak, onlar›n konuﬂmas›n›
sa¤lamak noktas›nda çok büyük zorluklar çekiyoruz.”
Asl›nda arabuluculuk yap›yorlar ayn› zamanda. Aileyi güçlendiren bir bar›nak olarak gördükleri için s›¤›naklar›, böyle bir uygulama getirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Tabii biz Mor Çat› ve feministler olarak bu ihtisaslaﬂ-
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m›ﬂ, uzmanlaﬂm›ﬂ s›¤›naklara karﬂ›y›z. Ayr›ca ﬂiddete karﬂ›y›z. Bunun da bir ayr›mc›l›k oldu¤unu düﬂünüyoruz. Dolay›s›yla ayr›mc›l›¤a da karﬂ›y›z.
Biz bunu deneyimledik kendi çal›ﬂmalar›m›zda ve ihtisaslaﬂm›ﬂ s›¤›naklar kapsam›na giren görme engelli, hatta ﬂiddetten dolay› % 80 iﬂ göremez raporu
alan, psikiyatrik teﬂhisi olan bu tür kad›nlarla da çal›ﬂt›k.
Asl›nda onlarla birlikte çal›ﬂmak bize de çok yeni bilgiler katt›. Dayan›ﬂt›k, o kad›nlarla birlikte güçlendik. Onlar›n da bizim bilgilerimize, deneyimlerimize
katk›lar› oldu. Yine bu kad›nlar›n farkl› ihtiyaçlar› ol-

du ve bu ihtiyaçlara çeﬂitli kurumlardan yönlendirmeler yapt›k. Daha sonra bu kad›nlar›n kimileri kendilerine uygun olan bir hayat› seçip s›¤›naktan ayr›ld›lar.
Ayr›ca belli bir hedefi olan kad›nlar›n s›¤›naktan ç›kt›ktan sonra bazen yeniden dayan›ﬂmaya ihtiyaçlar›
oluyor. Bu noktada dayan›ﬂma merkezleri çok önemli, çünkü bu kad›nlara destek vermeye devam ediyor.
Onun için s›¤›nak çal›ﬂmas›n› konuﬂurken dan›ﬂma
ve dayan›ﬂma merkezlerini gözard› etmemek gerekiyor. Çünkü onlar›n da bu mücadelenin bir parças›
oldu¤unu düﬂünüyoruz.
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Soru - Cevap - Tart›ﬂma

ﬁAH‹KA YÜKSEL
Ben bir noktay› netleﬂtirmek için sormak istiyorum.
Engelli, farkl› gruplardan söz ettiniz. Onlar ﬂiddete
maruz kalm›ﬂ olanlar de¤il mi? Belki daha sonra tekrar tart›ﬂ›r›z.

ﬁöyle söyleyebilirim: Kad›n y›llard›r ﬂiddet görüyor
ve bunun travmalar›n› atlatam›yor. S›rf bu nedenle
psikiyatrik tan› da alabilir.

ﬁAH‹KA YÜKSEL

Ama kad›n oraya ﬂiddet gördü¤ü için geliyor, tedavi
olmak için de¤il. S›¤›nakta çal›ﬂanlar onun neye ihtiyac› oldu¤unu görüyor. Bir psikiyatriste ya da bir
hastanede yatarak tedavi görmesi icap ediyorsa oralara yönlendirme yapabiliyor. Evet, intihar riski olan
kad›nlar da geliyorlar. Ama bu zamana kadar böyle
bir risk yaﬂamad›k. Çünkü intihar riski olan kad›nlarla kontrat yap›yor biz. Onlar geliyor ve güveniyorlar
sana.

Orada farkl› gruplar var. Görme engelliye çok tehlikeli, riskli olmayan yerler olabilir tabii. Ama alkol,
madde ba¤›ml›s› birisinin, o k›sm› halletmeden s›¤›nakta olmas›n›n yarataca¤› baﬂka zorluklar olabilir
diye akl›ma geldi. Çünkü hiç kolay bir süreç de¤ildir,
bir ba¤›ml›l›¤› söz konusuysa.

‹lk defa gelen kad›nlara belki en büyük destek ve onlar› en güçlendiren davran›ﬂ, kendilerini dinlemek
oluyor. Çünkü onlar› hayatlar›nda hiç kimse dinlememiﬂ ve ihtiyaçlar›n› görmemiﬂ. ‹ﬂte bu ihtiyaçlar› görüp yönlendirmeler yap›labiliyor. Hastanede yatabilir,
psikologa gönderilebilir.

ﬁimdi psikiyatrik tan› deyince, bunun içinde çok fazla geniﬂ ve çeﬂitli yap›lar var. Örne¤in intihar riski
olan birini oraya al›rken, çok iyi de¤erlendirmek gerekiyor herhalde. Tabii ki psikiyatrik tan› ald› ya da
görme engelli diye d›ﬂlanmayacak. Ama belirli psikiyatrik tan›lar›n özel tedaviye ihtiyac› olabilir. Onlar›n
uzmanlar taraf›ndan de¤erlendirmesi laz›m. Genel
bir kabulden söz edersek, o zaman s›¤›nakta di¤er
yaﬂayanlara da zorluk oluﬂturabilir.

BERNA EKAL

MEL‹KE KELEﬁ
ﬁöyle bir aç›kl›k getirebilirim: Görme engelli olan kad›n ﬂiddete maruz kal›yor ve devletin kurumlar›na
müracaat ediliyor. Ama görme engelli oldu¤u için o
kuruma kabul edilmiyor.

MEL‹KE KELEﬁ

ﬁimdi görme engelli tekil örnekten yola ç›kabiliriz
ama daha baﬂka fiziksel engeli olan kad›nlarla oldu¤u gibi, psikiyatrik tan› alm›ﬂ birçok kad›nla da çal›ﬂt›k. Bize geldikten sonra psikiyatrik tan› alm›ﬂ kad›n
da oldu.
Elbette alkol, madde ba¤›ml›l›¤› bizim s›¤›na¤›m›za
geldi¤i s›rada da devam ediyorsa, bu bizim aﬂabilece¤imiz bir süreç de¤il. Dolay›s›yla alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› için baﬂvurabilecekleri, insanlar›n yat›l› ola-
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rak kalabilece¤i merkezlerin olmas›n› ve AMATEM’in
d›ﬂ›nda çok sa¤l›kl› yerlerin oluﬂturulmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Ama bu, herkes için geçerli olan bir
süreç.
ﬁimdi psikiyatrik tan› alma meselesine gelirsek e¤er,
maalesef devlet ve belediye s›¤›naklar› direkt hiçbir
tan› almam›ﬂ olmay› ﬂart koﬂuyor.
Bugün 2008 Birleﬂmiﬂ Milletler Uluslararas› Sözleﬂmeye imza atm›ﬂ bir ülke olarak toplum içerisinde yaﬂama hakk›n› verirken, öte yandan “sadece psikiyatrik tan› alm›ﬂ olanlar için ayr›, ba¤›ml›lar için ayr› bir
s›¤›nak” demek durumunda kal›yor ve bunu teﬂvik
ettiriyor. Dolay›s›yla burada bir ayr›mc›l›k söz konusu.
Biz “s›¤›nakta her ﬂeyi çözeriz, her türlü ihtiyaca yan›t veririz” demiyoruz. Elbette bu söz konusu de¤il.
Ama bunlar›n merkezleri vard›r, onlar oralarda yaﬂan›r. Daha sonra toplum içerisinde yaﬂamaya ç›kt›¤›nda da ﬂiddete iliﬂkin mücadelesini destekleyebilmek
için s›¤›naklarda kalabilir. O nedenle her ihtiyaç için
ayr› s›¤›naklara gerek yoktur diyoruz.

ﬂekilde diyor ki “Ben bipolar›, ﬂizofreni, ﬂunu ya da
bunu almam.” Burada çok ciddi bir ayr›mc›l›k uygulan›yor.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Di¤er yerlerin farkl› özellikleri de var. Ama ben en
çok Mor Çat›’y› biliyorum.
Mor Çat›’n›n ilk kuruldu¤u günden itibaren kendi
içinde bir dan›ﬂma merkezi var. Bu dan›ﬂma merkezlerine çok say›da insan baﬂvuruyor ve bize ihtiyac›
olan kiﬂiler ise orada dan›ﬂmanl›k veriliyor. Buradaki arkadaﬂlar›m›z›n ço¤unun ve hepimizin yapt›¤› iﬂler bunlar.
Orada en çok iki meslek dal›na çok ihtiyaç oluyor: Birincisi. Her branﬂtan doktorlar. ‹kincisi. Hukukçular.
Tabii ki hepimiz gönüllülüklerimizi farkl› alanlarda
yap›yoruz ama hayat›n içinde mücadele ederken, bir
boﬂanma ya da bir nafaka davas› oldu¤u zaman bunu zorunlu olarak bir hukukçunun yapmas› gerekiyor. Ama bunu da her hukukçu ve her avukat yapam›yor. Ben bunun en iyi tan›klar›ndan biriyim.

D‹NLEY‹C‹

Zaten Kad›n Kolu da o nedenle böyle bir konuyu seçti. Çünkü t›bbi nedenlerle geldikleri zaman kad›nlar,
o demin aktar›lan ve hiyerarﬂik olmayan doktor olarak bizler bile kendimizi herkesten üstün görürüz.
Tepedeyizdir. Daha çok biliriz, ak›l ö¤retiriz. Bu konuda inkar edecek halimiz yok. Hele ﬂimdi performans sisteminde çal›ﬂt›¤›m›z için, bunun çok h›zl› ve
bir emir tonunda olmas› gerekiyor. Tabii ki o durumda hiç iyi, uygun bir iletiﬂim sa¤lanm›yor ve ayn› evde oldu¤u gibi direktifler veren bir uzmanla karﬂ›laﬂm›ﬂ oluyor. Dolay›s›yla sa¤l›k alan›nda çal›ﬂan ve çeﬂitli ﬂiddet görmüﬂ kiﬂilerle karﬂ›laﬂan kiﬂilerin de
Mor Çat› gibi kad›n bak›ﬂ aç›s›ndan bakan, çal›ﬂan ve
dan›ﬂmanl›k veren yerlere ihtiyac› var.

Bak›rköy’den ç›kacak ama aileleriyle birleﬂmek istemeyen ya da aileleriyle birleﬂme döneminde ara sürece ihtiyac› olan kad›nlar Mor Çat›’y› ar›yor ve gelip
bizde kal›yorlar. Çünkü Sosyal Hizmetler çok net bir

Onlar›n önemli bir bölümünün de s›¤›nakta kalmas›
gerekiyor. Tabii bütün bu süreç içinde pek çok zorlu¤umuz oluyor ve bunlara yasal olarak ne yap›labilir, ne gibi dan›ﬂmanl›klar verilebilir ya da nereden

ﬁAH‹KA YÜKSEL
Peki, bunu daha sonra tekrar tart›ﬂaca¤›z.
Tabii çok cesur davran›ﬂlar sergileyebilirsiniz ama
ﬂimdiye kadar kimsenin intihar etmemesi çok iyi, sevindirici. Ama onun riskini de çok iyi ayarlamak gerekiyor. Kontrat› yapar›z biz ama hiç inanmay›z. Çünkü kontrat› yapman›za ra¤men ertesi gün intihar ediyor, e¤er edecekse.
MEL‹KE KELEﬁ
Ama gerçekten çok a¤›r psikiyatrik teﬂhisler konulmuﬂ insanlarla çal›ﬂt›k.
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nereye gidebiliriz’i iyi bilmemiz gerekiyor.
Örne¤in genç bir han›m var ve onun da bir belal›s›
var. Sürekli onu takip ediyor. Mor Çat›’n›n bu iﬂleri
en iyi bilen avukatlar›ndan biri o davay› takip etmesine ra¤men adam bir türlü gözalt›na al›nam›yor, tutuklanam›yor. Ama bu genç han›m onun tutukland›¤›n› zannedip bize - hastaneye tedaviye geldi¤inde
“kap›n›n önünde bekledi¤ini, onu takip etti¤ini” söylüyor. Bizimki hayal mi görüyor acaba falan diye dü-

ﬂünüyoruz. Hay›r, de¤il. Çünkü annesi de görüyor
ayn› kiﬂiyi. Takip edebiliyor ve hala henüz onu öldürmedi¤i veya yaralamad›¤› için gözalt›na al›nam›yor.
Dolay›s›yla kad›n bir ﬂiddet uygulama uzman›ndan
nas›l korunur, ne yap›labilir konusunda son derece
dirayetli olmak gerekiyor.
ﬁimdi yasal aç›dan neler oluyor ya da neler olmuyor
konular›n› da Funda Ekin arkadaﬂ›m›z anlatacak. Buyurun.
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ﬁiddet Baﬂvurular›nda Yaﬂanan
Hukuki Sorunlar
Funda Ekin

Hukuki sorunlar deyince çok geniﬂ bir çerçeve var.
Medeni Yasa’dan ele al›p Ceza Kanunu’na, oradan
4320’ye devam edilebilir. Ard›ndan haklar ve olmayan haklara kadar gidilebilir. Ben hep böyle olan
haklar ve olmayan haklar›m›z diye ay›r›yorum. Olanlar› da “oldu¤u halde uygulayamad›¤›m›z” ya da “varm›ﬂ gibi görünen ama olmayan haklar›m›z” diye de
adland›rabiliriz.
ﬁimdi Uluslararas› Ayr›mc›l›¤a Karﬂ›, Kad›na Yönelik
Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Sözleﬂmeler var. Her ﬂeyden önce
bunu ilk imzalayan ülkelerden bir tanesi de Türkiye.
Ama bu, sadece A‹HM’de tazminat ödenmesine yar›yor. Uygulamada ise bir iﬂe yaram›yor.
Asl›nda ben bir avukat olarak bu iﬂi san›r›m 10 y›ld›r
yap›yorum ve a¤›rl›kl› olarak hep boﬂanma ve ﬂiddet
dosyalar› al›yorum. Somut olarak ﬂunu söyleyebilirim: Bir ülkede ya da bir yerde bir yasan›n olmas› demek, onun tam karﬂ›l›¤›n›n gerçekleﬂmesi demek de¤ildir.
Çünkü bize hukuk fakültesinde ö¤retildi¤i gibi bütün yasalarda bir gerekçe maddesi vard›r ve bu gerekçede yasan›n as›l amac› belli edilir. Bizdeki bütün
ﬂiddetle ve kad›nlarla ilgili maddelerinin baﬂ›ndaki
gerekçe maddesinde de Uluslararas› Sözleﬂme var.
Hatta 4320 tart›ﬂmas›nda Avrupa’daki ‹stanbul Sözleﬂmesi de imzaland› ve Resmi Gazetede yay›nland›.
Temel gerekçemiz, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas›. ﬁiddetle ilgili k›s›mda da böyle, bunun d›ﬂ›n-

daki medeni haklarda ve ceza yasas›ndaki taciz, tecavüz suçlar›ndaki haklarda da böyle. Ama bizim ülkemizde olmayan yegane gerekçelerden bir tanesi, kad›nlarla ilgili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i.
Veriler her sene aç›klan›yor: Bu sene 128. s›radayd›k.
1000 ülkelik bir s›radan söz etmiyorum. 128 ülke ve
Türkiye sondan 3. diye söyleyeyim ben size. Cinsiyet
eﬂitsizli¤inin en fazla oldu¤u ülkelerden biri. O da
bütün yasalar›n uygulanmas›na yans›yor. Çünkü bu
yasalar› “iktidar” ve erkekler bak›ﬂ aç›s›yla uyguluyor.
Bir kad›n ﬂiddete u¤rad›ktan sonra doktora, polise ve
savc›ya gitti¤inde de benzer bir muameleyle karﬂ›laﬂ›yor. Yeni dönemde Bakanl›¤›n ad› da de¤iﬂti, Kad›n
Bakanl›¤›’ndan Aile Bakanl›¤›’na geçti. Bizim ülkemizde öncelikli olarak aile korunuyor.
Geçenlerde 4320 tart›ﬂmas›yla ilgili AKP K›r›kkale
Milletvekili Ramazan Can söylemiﬂti. “Bu tart›ﬂmalarda aile birinci s›radad›r. Arkas›ndan çocuklar, sonra
kad›nlar ve erkekler gelir.” Bunu da ma¤durluk s›ralamas›na göre yap›yor. Yeni bir sürü uygulama var.
‹mamlar›n devreye girmesinden tutun da sosyal çal›ﬂmac›lar›n aileyi güçlendirmesine kadar pek çok konu
tart›ﬂ›l›yor.
Örne¤in 4320 say›l› Kad›n›n ﬁiddetten Korunmas›yla
‹lgili Yasada 237 tane kad›n örgütü neredeyse 3 ayd›r birebir çal›ﬂ›yor. Maddeler sürekli de¤iﬂiyor. Ama
en sonunda yine AKP’nin tasla¤› oldu diyebilirim.
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Böyle oldu¤u için de kad›nlar ﬂiddetten korunam›yor.

baﬂvuru sürecinde, hem de baﬂvurdu¤u polisle ilgili
ciddi bir problem yaﬂan›yor

‹ﬂte 2005’te s›¤›naklar›n 50.000 nüfuslu her yerde
zorunlu oldu¤una iliﬂkin yasay› ç›kard›lar. (Berna da
söyledi) Orada “50.000 ve üstü olan her yerde s›¤›nak aç›l›r” diyor. Herhangi bir ﬂekilde soru iﬂareti falan yok.

Örne¤in “para vermiyor” diye gitti¤inde, bunu zaten
ﬂiddet olarak kabul etmiyor polis. ﬁimdi Aile Mahkemeleri’nin kurulmas›yla birlikte ekonomik ﬂiddet - para vermeme, evden d›ﬂar› ç›karmama, cinsel ﬂiddet gibi gerekçeler art›k boﬂanma sebebi.

Diyelim ki bunlar›n 2 sene, 3 sene haz›rl›k süreci oldu. Bütçeyi ancak ay›r›rlar. ﬁimdi 2012’deyiz. ﬁu anda SHÇEK’e ba¤l› s›¤›nak say›s› 53. Belediyelere ba¤l› s›¤›nak ise 26 adet. Bunun d›ﬂ›nda s›¤›nak yok.

Asl›nda AKP’nin korktu¤u kadar var. Boﬂanma verilerinin o kadar çok artmas›n›n temel sebeplerinden
bir tanesi de bu, benim bir hukukçu olarak gözlemime göre, Aile Mahkemeleri’nin kurulmas› ve medeni
yasan›n yine kad›n örgütlerinin mücadelesiyle kimi
de¤iﬂikliklerin yap›lmas› boﬂanmay› “kolaylaﬂt›rd›.”
Tabii bu haklar›n› bilen kad›nlar için. Kimileri internetten, komﬂudan bilgi ediniyor. Ama bu yasalar›n
uygulanmas›n›n önündeki en önemli engellerden bir
tanesi de kad›nlar›n haklar›n› bilmemeleri. O yüzden
de bu toplumsal cinsiyet e¤itimlerinin, kad›nlar›n
haklar›n›n fark›nda olmas›na gerçekten ciddi ﬂekilde
etkisi oluyor. Bunun mutlaka artt›r›lmas› gerekiyor.

Asl›nda Türkiye’de ﬂu anda 1.400 tane s›¤›nak olmas› gerekiyor. Bizim rakam›m›z ise 70 küsur.
Çünkü bunun arkas›nda toplumsal cinsiyet var.
Herhangi bir ﬂiddet vakas› oldu¤unda, (belal›lar zaten üçüncü kategori) biz eﬂleri kocalardan bile koruyam›yoruz. 4320 say›l› Kad›n›n ve Çocuklar›n Korunmas›na ‹liﬂkin Yasa diyorum ama onun ad› Ailenin
Korunmas›na ‹liﬂkin Yasa olarak kald›. Feministlerin
ve kad›nlar›n tüm ›srarlar›na ra¤men de¤iﬂtirmediler.
Çünkü “kad›n” derse orada bir farkl›l›k olaca¤›n›
zannediyorlar. Bütün iktidarlar›n yaklaﬂ›m› da ayn›.
O yüzden de ne oluyor? Kad›n ﬂiddete u¤rad›¤›nda
önce polise gidiyor. ‹lk muamelede “Eve git. Ailedir.
Olur böyle ﬂeyler” ﬂeklinde bir yaklaﬂ›mla karﬂ›laﬂ›yor ve eve gönderilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu polislerin de
pek çok sebeple gerekçelendirilen mesle¤inden dolay› zaten evde kar›s›na ve çocuklar›na ﬂiddet uygulad›klar›n› düﬂünüyorum.
Asl›nda bununla ilgili de yasal düzenleme yap›ld› ve
4 Temmuz tarihli bir Baﬂbakanl›k Genelgesi yay›nland›. Bütün teﬂkilata gönderilen bu genelge, polislerin
baﬂvuran kad›nlar› mutlaka bir s›¤›na¤a yerleﬂtirmesine ve iﬂlem yapmas›na iliﬂkindi.
Mesela son 4320 tart›ﬂmalar›nda özellikle yasan›n gerekçe maddesinde ﬂiddetin çok net olarak tan›mlanmas› konusunda çok ›srar ettik. Çünkü ﬂiddetin ne
oldu¤unun anlaﬂ›lmas› noktas›nda hem kad›nlar›n

Yasada bu e¤itim meselesine özellikle çok vurgu yap›ld› ve geçirilmesi çok istendi. Ama her ﬂeye ra¤men
son dakikada o madde yine ç›kar›ld›. Çünkü devlette,
özellikle memur kesimde iki tür engelleme tipi var.
Polis ve adliye memuru için bunu çok net olarak söyleyebilirim.
Birincisi. “Klasik memur.” ‘Biz iﬂlem yapmayal›m da’
zihniyeti var. Gelen kad›n› s›rf bu gerekçeyle bile
gönderebiliyorlar. ‹kincisi. “Bizim görev alan›m›z de¤il, ﬂuraya git. Sen yanl›ﬂ savc›l›¤a gelmiﬂsin, buraya
git.” Bu da çok rastlanan bir davran›ﬂ ﬂekli.
Oysa ﬂiddetle ilgili baﬂvurularda böyle bir s›n›rlama
yok. 4320’yle ilgili bir baﬂvuru yapacaksa, bunu her
yerden yapabilir. Zaten olay›n oldu¤u yer karakolunda bunu yapmas›n›n olana¤› ço¤u kez olmuyor, e¤er
dayaktan hemen sonra acilen gitmemiﬂse. Çünkü o
bölgeden uzaklaﬂm›ﬂ olmas› gerekiyor, o bölgeye geri dönemiyor.
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Melike e-devlet uygulamas›ndan bahsetti. Bunun yeni bir ﬂiddet türü oldu¤unu bile düﬂünüyorum ben.
Biz mesela s›¤›nak sözleﬂmemize “dijital ﬂiddet” diye
bir madde ekledik. E-devlet de herhalde böyle bir ﬂey.
Çünkü hem bir gözetlenme, hem de sürekli nerede,
ne yap›ld›¤›n› izlenebilme olana¤›n› getiriyor. Gerçekten s›¤›nakta olan bir kad›n›n bulunmas› konusunda
çok çok problemli bir uygulama.
Tabii pratik olarak da memurlara anlat›ld›¤› uygulaman›n d›ﬂ›nda bir ﬂey yapt›rabilmemiz imkans›zd›r.
Ben bir avukat olarak bile birçok aﬂamada illallah diyorum. Örne¤in Baro’ya baﬂvuru yap›laca¤› zaman
bir yaz› veriyor ve diyorduk ki “s›¤›na¤›m›zda kalmaktad›r.” Böylece kad›n›n bulundu¤u yere gidip
ikametgah almas› gerekmiyordu.
Çünkü Baro’da adli yard›mdan - ücretsiz avukat hakk›ndan yararlanabilmenin üç koﬂulu var: Birincisi.
Ba¤l› oldu¤u muhtarl›ktan fakirlik ka¤›d›. ‹kincisi.
‹kametgah. Üçüncüsü. Nüfus cüzdan› fotokopisi.
Biz bu yaz›y› vererek ilk iki belgeyi ortadan kald›r›yorduk. Böylece 4320’ye göre acilen koruma tedbiri
al›nmas› gereken kad›nlar›n baﬂvurusu hemen al›n›yordu. ﬁu anda Baro (e-devlet sistemine ve nüfusa
dayal› adres sistemine geçildi¤i için) “bunu herhangi
bir nüfus müdürlü¤ünden de alabilir. Bulundu¤u yere gitmesi gerekmiyor. Gitsin, nüfus müdürlü¤ünden
ikametgah belgesi getirsin” diyor.

Benzer bir sorun okul kay›tlar›nda yaﬂan›yor. Mor
Çat› bu anlamda çok ›srar ederek gizli kay›t yapt›r›yor.
Sosyal Hizmetler’in pek çok s›¤›na¤›nda çocuklar›n
okula gitmesiyle ilgili zaten çok ciddi problem var.
ﬁimdi “e-devlet sistemine kay›tl› olmad›¤› zaman notunu bile gösteremeyiz” diyebiliyorlar. Kay›tla ilgili
ﬂu anda u¤raﬂ›l›yor ama nas›l bir sonuca varabilece¤iz ya da bir sonuç alabilecek miyiz, bilmiyorum. Bunun için ekstra bir ﬂeyler yap›lmas› gerekecek mi, bilmiyorum. Ama dedi¤im gibi e-devlet ﬂiddeti diye bir
yap› var.
Bir di¤eri sorun: Hasta oldu¤unda s›¤›na¤›n yak›n›ndaki eczaneye, doktora gidemiyor. Çok uzaktaki yerlere gitmesi laz›m. Çünkü ilaç ald›¤›nda bile sosyal
güvenlik kay›tlar›ndan nerede oldu¤u görülüyor. ‹ﬂte
herhangi bir eczaneye bile gitse adam, o sosyal güvenlik numaras›n› verdi¤inde kad›n›n kendisine ya
da çocu¤a ilaç ald›¤›n›, tedavi gördü¤ünü, doktora
gitti¤ini dahi görebiliyor.
Yine Sosyal Güvenlik Yasas›’yla ilgili bir sorunumuz
var: Herhalde doktorlar da karﬂ›laﬂ›yordur. Ama bu
konuyla ilgili nas›l bir süreç yaﬂanacak, çok merak
ediyorum. Yeni gelir tespiti için belge götürüp baﬂvuru yap›lmas› ve devam›nda buna göre prim uygulamas›. Zaten iﬂleri yok ya da uzun bir süre iﬂ bulam›yorlar. Gelirleri yok.

Bu iki nedenle bazen mümkün olamayabiliyor: Birincisi. Gerçekten gelen kad›nlar hemen bir ﬂey yapamayacak durumda olabiliyor.

Herhangi bir yere, örne¤in il müdürlü¤üne biz hukuki baﬂvuru yapabilir miyiz diye bakt›k. Çünkü s›¤›na¤›m›zda sosyal güvencesi olmayan kad›nlar mevcut.

‹kincisi; Kayd› adam sildiriyor ve “art›k burada oturmuyor” diye beyanda bulunmuﬂ oluyor. Kay›tta “buradan ayr›ld›” diye gözüküyor. Dolay›s›yla herhangi
bir ikametgah› yok.

“Bulundu¤u yerdeki ‹l Sosyal Güvenlik Müdürlü¤ü’ne baﬂvurmas› gerekir. Genel olarak baﬂvuru alm›yoruz” denildi. Bulundu¤u yere gidemez. Zaten ikametgah› baﬂka bir yerde, bizim s›¤›na¤›m›z ayr› bir yerde. Bir k›sm› baﬂvuru yapamad› örne¤in. ﬁu anda
avukatlar olarak bu gelir tespitiyle ilgili baﬂvuruda
bulunamayan kad›nlar için bir dava açmay› düﬂünüyoruz.

Bu durumda bir yere kay›t yapt›rmas› gerekiyor. Ama
bu da o anda bulundu¤u yerde imkans›z. Çünkü bulundu¤u yer gizli, bölge olarak bile anlaﬂ›lmamas› gerekiyor.
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Ama bunlar›n hepsi ﬂiddete u¤ram›ﬂ bir kad›n›n parça parça u¤raﬂmas› gereken sorunlar olarak büyüyor
ve ço¤al›yor.
ﬁiddetle ilgili normalde herkesin bildirim hakk› var.
Kad›n›n kendisi olmasa bile (doktorlarla ilgili böyle
bir boyutu var örne¤in) gitti¤i doktor ﬂiddetle ilgili
bildirimde bulunabilir.
Kad›nlar›n ço¤u zaten ﬂiddeti sakl›yor. Genelde kap›ya, pencereye çarpm›ﬂ ya da düﬂmüﬂ oluyor ama
“eﬂim ﬂiddet uyguluyor” demiyor. Mesela bununla ilgili önlemler, direkt savc›l›k eliyle al›nabilir.
Yine bu usul yasas› ve e-devletin bir ‘getirisi’ de ﬂu oldu: Eskiden yetki yoktu. Örne¤in bir kad›n Adana’da
ﬂiddete u¤rad›, ‹stanbul’da gelip ﬂiddet baﬂvurusu yapabiliyordu ve bu ücretsizdi. Aile Mahkemesi’ne de,
savc›l›¤a da yapsa hiç para ödemiyordu.
Ama 1 Ekim’de Usul Yasas› de¤iﬂti¤i için, ﬂu anda Aile Mahkemesi’ne baﬂvuru yapt›¤› anda asgari 110 TL
para vermesi gerekiyor. Bunu delmek için ﬂöyle bir
yol bulduk art›k: Savc›l›¤a baﬂvurdurtuyoruz direkt,
savc›l›k Aile Mahkemesi’ne yönlendiriyor. Savc›l›¤›n
görevi kamudan oldu¤u için para al›nm›yor ceza yarg›lamas›nda, onu devlet karﬂ›lamakla yükümlü. Ama
bunlar›n hepsi bir prosedüre dönüﬂüyor ve uygulamay› geciktiriyor. Çünkü bazen 1 ya da 2 saatin bile
önemi var. Bu yasada da özellikle bu tedbir kararlar›n›n hemen ve delilsiz verilmesi konusunda çok ciddi bir ›srar oldu. Asl›nda uygulamadayd› zaten.
4320 say›l› Yasaya göre al›nan koruma karar›nda erkek evden uzaklaﬂt›r›l›yor ve kad›n bulundu¤u evde
kalabiliyor. Ya da baﬂka bir yerdeyse bile, kad›na yaklaﬂmas› yasaklan›yor. Yaklaﬂt›¤› takdirde hapis cezas› söz konusu olabiliyor.
“Olabiliyor” diyorum. Bu yasa da 1998’den beri var
ve bu karar› hemen al›yoruz.

Mesela son 5 seneye kadar hemen al›nam›yordu. Baz› mahkemeler vard›, sadece onlara baﬂvurulup, oralardan al›nabiliyordu. Örne¤in Sirkeci 1 Aile hepimizin çok meﬂhur, bildi¤i bir hakim arkadaﬂ›m›z vard›.
Daha sonra kad›nlarla ilgili bütün ﬂiddet seminerlerine de kat›lmaya baﬂlad›. Bütün 4320 kararlar›n› sadece o veriyordu. Kartal, Silivri ya da nerede olursa
olsun, biz Sirkeci 1 Aileye baﬂvuruyorduk. Dolay›s›yla o mahkemede aﬂ›r› bir yo¤unluk vard›. Daha sonra tevzii – da¤›t›m sistemini getirdiler. ﬁimdi rastgele da¤›l›yor. Örne¤in Sirkeci’ye gidip 1 Aileyi seçemiyorsunuz. ﬁans›n› deniyorsun. 2’ye düﬂersen yand›n,
ikna edebilmene ba¤l›. Baﬂar›rsan 1 Aileden karar›
al›yorsun.
ﬁimdi elimde bir Nahide Upus Karar› var. 11 kere ﬂiddete u¤rad›¤› için annesi taraf›ndan mahkemeye baﬂvuruldu. Kendisi de koruma talep etmiﬂti. Hiç birinde savc›l›ktan koruma karar› verilmemiﬂ ve koruma
tedbirleri hep reddedilmiﬂ. Ama kocas› taraf›ndan öldürüldü en sonunda. Dolay›s›yla A‹HM’den Nahide
Upus karar›n›n ç›kmas›yla Türkiye tazminata mahkum edildi.
Ne yaz›k ki bütün hakimler kad›n hareketinin taleplerini falan takip etmiyor. Ama A‹HM ve üst mahkeme kararlar›n› izlemek zorunda kal›yorlar, tabii sicilleri itibariyle. ‹ﬂte bu karar›n ç›kmas›yla art›k her yerde 4320 kararlar› verilmeye baﬂland›.
Örne¤in önceden doktor raporu isteniyordu. ﬁimdi
biz art›k psikolojik ﬂiddet, bask› ve tehdit nedeniyle
yazsak ta, bu gerekçeyle bile 4320 verilebiliyor. Ama
nas›l veriliyor?
Daha iki gün önce baﬂ›m›za geldi. S›¤›nakta kalan bir
baﬂvurumuz savc›l›¤a gitti ve ﬂikayette bulunup koruma tedbiri istedi. Savc›l›¤a baﬂvuru, dedi¤im gibi
Aile Mahkemesi’ne para ödeyecek gücü olmayanlar
için. Yoksa Aile Mahkemesi’ne direkt evrak›n› verme-
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si yeterli. Kad›na direkt olarak savc› ﬂu soruyu soruyor: “Ben nereden bileyim senin eve konmak için bu
baﬂvuruyu yapmad›¤›n›, adam› uzaklaﬂt›rmad›¤›n›.”
Tabii ki bunlar›n etkileri kad›n›n üzerinde peﬂinen
bir sürü travma yarat›yor.
Zaten bir sürü güvensizlikle o yolu ö¤renip bir sonuç
alaca¤›n› düﬂünerek oraya giden ve ﬂiddet ma¤duru
olan bir kad›n savc›n›n bu sorusuna “ama benim raporum var” diyor. Gerekçe olarak bunu söyleyebiliyor. Çünkü ﬂiddet nedeniyle darp raporu var elinde.
“Tamam, ben sizi kastetmiyorum da böyle çok ﬂey
oluyor” diyor. Asl›nda bunun gerekçesi toplumsal
cinsiyet alg›s›.
Bu sistemde o cezalar› ve tedbirleri uygulayan herkes taraf›ndan kad›na yönelik ﬂiddetin gerçekten bir
suç oldu¤u ve bu ﬂiddet biçimlerinin ciddi olarak alg›lanmas› çok çok önemli. Bizim en büyük sorunumuz da bu anlamda uygulamada baﬂl›yor. Yoksa dedi¤im gibi 1998’den beri var.
Evet, ilk baﬂta eski eﬂler geçerli de¤ildi. Ama daha
sonra bir Yarg›tay karar› üzerine onlara da uygulanmaya baﬂland›. Ama bu da çok çeﬂitlilik gösteriyor.
Örne¤in ‹stanbul’da bundan haberdar olan hakimler
uygulayabiliyor ama Adana’da bundan hiç haberi olmayan bir hakim çok farkl› bir karar verebiliyor. Ancak üst mahkemelerde bu kararlar emsal hale gelirse,
bütün kad›nlar için koruma ya da uygulamada eﬂitlik
anlam›na gelecektir. Aksi taktirde kad›n›n o hakk›n›
bilmesi ve ›srarc› olmas› gerekiyor. Ama çok ﬂiddet
ma¤duru olan bir kad›n bazen, kendi haklar› için bu
kadar ›srar edebilecek durumda olamayabiliyor.
Biz avukat olarak bir yere 5 kere gidip sürekli ret cevab› al›rken bile y›l›yoruz, sürekli tart›ﬂmak zorunda
kal›yoruz. Kad›n kendisine do¤al olarak “hay›r” denildi¤i zaman, ondan sonra ne yapaca¤›n› bilmiyor ve

sürekli destek almak zorunda kal›yor.
Bu anlamda da Mor Çat› gibi örgütlerin, feministlerin, kad›n örgütlerinin ve onlar›n iﬂletti¤i ba¤›ms›z
dayan›ﬂma, dan›ﬂma merkezlerinin gerçekten çok
çok önemi var. Çünkü yerleﬂik uygulaman›n de¤iﬂmesi, ancak onlar›n güçlenip bu talepleri ciddi olarak
duyurmas›yla mümkün olabiliyor.
Kad›nlar da haklar›n› böyle ö¤reniyor ve fark›nda
oluyor. ‹ﬂte 8 Mart’ta bütün televizyonlar sabahtan
akﬂama kadar “kad›na yönelik ﬂiddet yasas› geçti” diye yay›n yapt›. Oysa “bu yalan” demek istiyorum.
Evet, baz› maddeler de¤iﬂti. Ama gene kad›n örgütleri sayesinde de¤iﬂti. Çünkü gerçekten 237 kad›n örgütü bilfiil ve neredeyse 4 ay Bakanl›kla birebir çal›ﬂt›. Eylem yapt›, ›srar etti son dakikaya kadar. Yine de
elimizde olan yasa, 8 Mart’ta kad›nlara bir müjde olarak verilebilecek bir yasa de¤il.
Buradan ﬁahika’n›n sorusuna gelecek olursam, tabii
ki burada yapt›¤›m sunumla kad›nlarla olan konuﬂmalar›m ayn› de¤il. Mesela kad›nlara “haklar›n›z var,
onlar› kullan›n” demek daha etkili oluyor. Çünkü
bilmiyorlar. 8 Mart’ta gitti¤imiz toplant›larda bu haklar›n› hiç bilmeyen kad›nlar gördük.
Örne¤in boﬂanmada çocuklar›ndan ayr›lma en ciddi
problemdir. Aksine buradaki uygulama kad›n›n hiçbir ﬂeyi olmasa bile (fuhuﬂ falan gibi ahlaks›z say›lan
haller d›ﬂ›nda) hep kad›na veriyor. Çünkü mahkemeler için ﬂu çok net: Çocu¤a en iyi anne bakar, anneye verilir. Bu tart›ﬂ›l›r ama bütün kad›nlar velayetin
kendilerinden al›naca¤›n› düﬂünüyor. Boﬂanman›n
önündeki en büyük engellerden biriydi bu. Art›k bunu ö¤reniyorlar.
Nafaka alabileceklerini bilmiyorlar.
Yani haklar var. Ama bunlar› elde edebilmeleri için
hem direngen bir ﬂekilde her ﬂeyi kullanan, hem de
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bu anlamda kendileriyle kad›n dayan›ﬂmas›n› güçlendiren bir zeminle iletiﬂim kurabilmeleri gerçekten
çok çok önemli.

Son zamanlarda bir anlamda iyi bir geliﬂme olarak,
ﬂiddete maruz kald›¤›n› ispat belgelemek için bizlere
rapor almaya gelen kad›nlar var.

Yoksa dedi¤im gibi olumsuz görüﬂ beyan eden bir
polise ya da bir savc›ya, çocuklar›n› ay›ran bir
SHÇEK s›¤›na¤›na (14 yaﬂ›ndaki o¤lundan ayr›lmak
istemeyebilir) rastlayarak oradan tekrar evine dönmesi de çok büyük bir ihtimal olabiliyor.

Mor Çat› üzerinden gelenleri demiyorum. Herhangi
bir kad›n bir ﬂekilde bunu ö¤reniyor, biri söylüyor
ona ve geliyor. Bu çok güzel. Fakat bu kad›n, bizden
ald›¤› raporun onu koruyaca¤›n› zannediyor. Asl›nda
bizden ald›¤› raporun onu korumas› için, öncelikle o
raporun rapor oldu¤unun belgelenmesi, takdim edilmesi ve birilerinin de gerçekten onun elinden tutmas› gerekiyor.

Belal›lar›n› savc›l›¤a sürekli ﬂikayet etmesi, bu anlamda da s›k›lmayan bir avukat bulmas› gerekiyor. Çünkü her durumda sürekli baﬂvuru yapmak da çok zor.
Daha önce o mekanizmay› anlatt›m.
‹ﬂte saat 3.5’da gider ve “acil durum” dersiniz. Ya da
5’te gittiniz, nöbetçi savc›l›k diye bir ﬂey vard›r. Nöbetçi Savc›’n›n her an sizin istedi¤iniz taleplere karﬂ›l›k vermesi ve bununla ilgili iﬂlem yapmas› gerekir.
Ama Nöbetçi Savc› saat 3’te zaten terk etmiﬂtir adliyeyi. Kesin bir keﬂfe gitmiﬂtir, öyle söylenir hep. Ama
böyle de¤ildir, yerinde yoktur.
Acil bir durum oldu¤unu düﬂünüyorsa, örne¤in Fenerbahçe’yle ilgili bir bask›n falan gibi çok önemli,
gözden ç›kar›lamayacak ve gitmedi¤inde sorun olmayacak bir konu varsa harekete geçiyor. Ayn› ﬂekilde
polisler saat 4’te “art›k mesaimiz bitti” diyebiliyor.
O yüzden de bu mekanizmalar› kullanmak için gerçekten hem sab›rl›, hem güçlü, hem de bir dayan›ﬂma
içinde olmak gerekiyor. Bütün kad›nlar ve biz de ancak kad›n dayan›ﬂmas›yla bunlarla savaﬂabiliyoruz
devam ediyoruz diyebilirim.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Teﬂekkür ederiz.
Asl›nda çok fazla ortak çal›ﬂmaya ihtiyac›m›z var. Bizim de dayan›ﬂma halinde olmam›z gerekiyor. Çünkü bir boyutundan tutmak ve bir yere gitmek mümkün de¤il.

Bazen di¤er taraf›n lehine davranan avukatlar oldu¤unu da duyuyoruz. Bizimkiler genellikle yoksul
olup, hele eﬂinden ayr›ld›¤›nda kendisinin pek bir geliri falan yoksa hiçbir paras› olmuyor. Dolay›s›yla az›c›k paras›yla tutmuﬂ oldu¤u avukata, di¤eri daha
yüklü bir para verdi¤inde onlar›n lehine davran›ﬂlar
da olabiliyor.
Yine biz doktor, özellikle ruh sa¤l›¤›nda çal›ﬂan doktorlar olarak “ﬂunu yap, bu böyledir” diye aktaram›yoruz. Onun için Mor Çat›’ya gitmelerini öneriyoruz.
Çünkü Mor Çat›’daki gönüllüler “bak, biz ayr›l ya da
evine gidemeyiz. Ama bu adam›n seni dövmeye devam edece¤i net görülüyor” gibi bir cümleyi bizden
çok daha kolay kurabiliyor.
Çünkü bizden adam›n içkisine bir ﬂey katmas›n› sa¤larsak bir daha dövmeyece¤ini ya da kay›nvalidesinin
oradan uzaklaﬂmas›n› temin edersek, bu ﬂiddetin ortadan kalkaca¤› gibi hiç gerçekçi olmayan (ama insanlar hep hayal kurmak durumundad›r) baz› talepleri olabiliyor.
O yüzden biz “bu konuda bir de Mor Çat›’dan dan›ﬂmanl›k al›rsan›z iyi olur. Onlar sizi hem yasal haklar›n›z, hem de di¤er yönden daha iyi bilgilendirir” dedi¤imizde iyi oluyor.
10 – 15 sene önce Mor Çat›’y› duymuﬂ olanlar›n sa-
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y›s› çok azd›. ﬁimdi duyanlar›n say›s› giderek daha
artm›ﬂ durumda. Çünkü ortak çal›ﬂt›¤›m›z zaman o
kiﬂilerle ilgili belirli bir yol almam›z daha mümkün
oluyor. Biz de birbirimize çok fazla ihtiyaç duymaktay›z ve birlikte çal›ﬂmay› sürdürmek durumunday›z.
ﬁimdi Feride yok. Ama onunla ilgili bir yaz› var elimde, “22 senedir ﬂiddete maruz kalan kad›nlarla u¤raﬂan bir psikolog olarak durum nedir” diye. “Kad›nlar›n direnme gücü bana da güç verdi” diyor.
Evet, hakikaten çok zor bir konuyla çal›ﬂ›yoruz, çok
ac›kl› hikayeler dinliyoruz. Bazen en zor durumda
olanlar›n müthiﬂ bir direnç gösterdi¤ini ve kendisine

daha farkl› bir hayat› kurabildi¤ini görüyoruz.
Benim gözlemlerim içinde e¤itimi olmayan, bir mesle¤i olmayan kad›nlar›n geliﬂmeleri çok da iyi olabiliyor. Ama belirli bir mesle¤e sahip, ancak toplum içindeki prestijini bozmama ad›na o iliﬂkileri daha zorlu
götüren ya da daha zor karﬂ› koyabilen kad›nlarla da
karﬂ›laﬂ›l›yor.
Dolay›s›yla “bu fakirdir ya da e¤itimsizdir” diye ay›rman›n hiç uygun olmad›¤›n›, çok farkl› geliﬂmeleri,
kaynaktan yoksun diye tarif edebilece¤imiz kad›nlar›n yapabildi¤ini görmekteyiz. Hakikaten bu geliﬂmeler bize de güç veriyor.
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Soru - Cevap - Tart›ﬂma

LALE TIRTIL
‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu ad›na hepinize hoﬂgeldiniz demek istiyorum. Bu bizim feministler ve Mor Çat›’yla yapt›¤›m›z üçüncü çal›ﬂma. ﬁiddet. Kürtaj. Üçüncü olarak S›¤›naklar.
Anlaml› bir bütünlük de izliyor asl›nda. Daha da birleﬂtirerek, daha da dayan›ﬂmam›z› güçlendirerek devam etmek gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Az önce bir kad›n›n muayenesini yaparak geldim nereye gönderece¤imi bilemeden. ‹ﬂte ﬂiddet nedeniyle
muayene etti¤imiz ama sonra kayb›n› izledi¤imiz, bir
baﬂka ﬂekilde ölümlerinde muayene etti¤imiz kad›nlar var. Çok ciddi bir konudan söz ediyoruz.
Say›lar falan da hiç önemli de¤il. Bu tür konuﬂmalarda say›larla ilgili yalanlar›n hiç birine güvenmiyor ve
bunlara bir detay olarak bak›yorum. Çünkü tek bir
tane ölüm bile zaten yeterince büyük bu nedenle.
Hepimizin de bu duygu içinde oldu¤unu biliyorum.
Ama feministlerin çal›ﬂmalar›, Mor Çat›’daki s›¤›nma
evi deneyimleri ve bu yolda yard›mc› olmaya çal›ﬂan
tüm insanlar›n çabalar›, küçük damlalar halinde de
olsa bu mekanizmalar› de¤iﬂtiriyorlar. ‹zledi¤imiz
süreçte bunu gördük.
ﬁimdi farkl› bir konuyu dile getirmek istiyorum. Biz
bu toplant›y› 14 Mart Sa¤l›k Haftas›’nda yap›yoruz.
Ama dünkü 14 Mart’› kutlayamad›k. ‹çimiz çok buruk.

Bu ülkede sa¤l›k sistemi de¤iﬂiyor. Sa¤l›k art›k sosyal güven içerisinde kalan bir hak olmaktan ç›k›yor,
bildi¤iniz paral› hale geliyor.
Gitti¤iniz birinci basamaklar, asl›nda devletin kand›rd›¤› kolektif muayenehaneler. ‹kinci, üçüncü basamak hastanelerini, Kamu Hastaneleri Birli¤i ad› alt›nda ama kar prensibine ba¤l› olarak yeniden organize ediyor.
Asl›nda sat›r aralar›n› okudu¤unuzda devletin, kendini reorganize etti¤ini görüyorsunuz. Farkl› terminolojiler kullan›l›yor. 657’de getirilmeye çal›ﬂan de¤iﬂikliklere bak›n. Art›k performansa ba¤l› çal›ﬂan,
güvencesiz emek sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂ bir
kamu personeli var. Peki, devlet dedi¤iniz niye vard›r? Ödedi¤iniz vergilerle sizi nas›l bir güvenlik çemberi bekliyor?
Tabii ki ﬂu 3 madde say›labilir: Birincisi sa¤l›k. ‹kincisi e¤itim. Üçüncüsü, elbette yoksulluk ve yoksunlu¤un ortalaman›n içerisinde ölümcül hale gelmeyecek ﬂekilde bir güvenlik ﬂemsiye içinde olmas› gerekir.
Bugün biz bu S›¤›naklar Panelini yapt›¤›m›zda, art›k
Sosyal Devlet diye bir kavramdan söz edemeyece¤imiz gerçekli¤iyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Tabii ki bizlerin
çal›ﬂmalar› çok çok önemli. Ama bizler de biliyoruz
ki devlet bunlar› yapmal› ve de devletin yapmas› için
elimizden geleni yapmal›y›z. Biz bu konuda çal›ﬂmaya, dayan›ﬂmaya da devam edece¤iz. Kolayl›klar dili-
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yorum.

mak istedi¤iniz sorular olursa da cevaplayabilirim.
Teﬂekkürler.

SEÇK‹N
Merhabalar. Ben bir senedir Sosyal Hizmetlerin Kad›n S›¤›nma Biriminde psikolog olarak çal›ﬂ›yorum.
Söylediklerinizle iliﬂkili olarak Kurumu savunmak
amac›nda vs de¤ilim. Belki yanl›ﬂ bilinen noktalar
vard›r, onlar› düzeltmek anlam›nda söz ald›m.
Bizim s›¤›naklar›m›zda çok say›da psikiyatrik teﬂhisi
olan ve tedavi gören kad›nlar›m›z var. Zaten mümkün de¤il almamam›z. Çünkü ﬂiddet, özellikle sistematik ﬂiddet gören bir kad›n›n psikiyatrik tan› almamas› neredeyse imkans›z. En az›ndan depresyonla
geliyor. Bunun d›ﬂ›nda bipolar, ﬂizofren vs ald›¤›m›z
ve hala kalmakta olan kad›nlar da var. Ama bu psikiyatrik tedavi gören kad›nlar, özellikle grup içi yaﬂamda s›k›nt› ç›kard›¤› için zorluklarla karﬂ›laﬂ›yoruz.
‹htisaslaﬂma ne kadar gerekli, o ayr› bir konu. Ama
sorunlar›n biraz bundan kaynakland›¤›n› söyleyebilirim. Evet, devletin aile odakl› oldu¤u hepimizce
aç›k. Ama bizim eﬂlerle görüﬂtürme amac›m›z, iﬂte
aileyi bütünleﬂtirelim, ç›ks›n, tekrar eﬂine dönsün
de¤il. Zaten eﬂlerle görüﬂtürmek, çok s›k yap›lan bir
uygulama olarak görülmemeli.
Ancak temel olarak kad›n›n kendi kaderini tayin
hakk› varsa, bu seçeneklerden bir tanesi de eﬂine geri dönmeyi tercih edebiliyor. Bazen s›¤›na¤a bu
amaçla da gelmiﬂ olabiliyor. “Bir ders vereyim, biraz
burnu sürtsün. Biraz çocuklara kendi baks›n, görsün” gibi. Dolay›s›yla geri dönmek onun için ilk seçenek olabiliyor.
Eﬂlerin bize dilekçeleri geldi¤i zaman, kad›n›n önüne bu seçene¤i sunuyoruz “böyle bir dilekçe var, görüﬂmek istiyor musun?” diye. Kendisi d›ﬂar›da da görüﬂebiliyor. Ya da “içimde kalan bir ﬂeyler var veya
hala tam emin de¤ilim. Sizin güvenceniz alt›nda görüﬂebilir miyim?” diyor. Biz de görüﬂtürüyoruz. Ayr›ca sosyal hizmetlerin s›¤›nma evleriyle ilgili sor-

MEL‹KE KELEﬁ
Hemen bununla ilgili bir sorum olacak. Kad›n isterse eﬂini arayabiliyor mu? Yoksa mutlaka bir dilekçeyle adam›n gelmesi ve sizin arac›l›k etmeniz mi gerekiyor? Yani kad›n sizin s›¤›na¤›n›zda kal›rken isterse eﬂine de dönebilir, bir yerden telefonla eﬂini de
arayabilir. O zaman sizin arac›l›¤›n›za ne gerek var
bu konuda?
SEÇK‹N
Bazen kad›n›n kendisi kocas›n› ar›yor ve “Ben buradan ç›kam›yorum. Beni tutuyorlar. Sen dilekçe ver,
ancak öyle görüﬂebilirim” diyor. Bu da bir strateji
onun aç›s›ndan ve bunu aç›kça bize söylüyor. O ﬂekilde adam dilekçe veriyor.
Veya ilk geldi¤inde bize “benim dönme gibi bir fikrim var. Biraz burnu sürtsün istiyorum” diyor. Bazen o kadar enteresan dilekçeler geliyor ki aﬂk mektubu ﬂeklinde, bundan etkileniyor kad›n ve tekrar
görüﬂüyor. Tabii ki biliyorum ama bu dilekçeyi biz
de iletiyoruz. Dedi¤im gibi bunu seçme ﬂans› ya da
hakk› var kad›n›n.
MEL‹KE KELEﬁ
Ben Mor Çat› Kurucusu veya feminist olarak konuﬂmuyorum. Bir psikiyatrist olarak bir yerde çal›ﬂ›rken
ﬂiddet için gelen kad›nlar bize de benzer manipülasyonlar› öneriyorlar. “Ben ayr›lay›m” diye gelenler
çok az. Tersine “kocam biraz çocuklara baks›n, burnu sürtsün” diyenler a¤›rl›kta. Bu insan yap›s›na uygun olan bir davran›ﬂ.
Ama ben kendi görevimi nas›l tarif ediyorum, önemli olan o. Ben “siz bunu istiyorsunuz ama siz buluﬂtu¤unuz, dayak yedi¤iniz ya da ﬂu oldu¤u zaman
olacak zararlardan siz sorumlusunuz ve ben size
bunlar› hat›rlatt›¤›m halde buluﬂtu¤unuza dair bir
ka¤›t imzalar m›s›n›z?” diyorum.
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Burada deminden beri toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilikten söz ettik. “Kad›n›n da yeri evidir ve kad›n eﬂi
taraf›ndan korunur. Eﬂinden ayr›lan kad›n da eksik
kad›nd›r, baﬂar›s›z kad›nd›r” diye bir de ﬂemam›z var.
O zaman biz çal›ﬂmam›z›n, psikoterapimizin ve destekleme sistemimizin esas›n› koyarken “farkl› yaﬂam
modelleri olabilir, farkl› ﬂeyler olabilir. Sen ﬂu durumda ne hissediyorsun? ‹yi aile, güzel aile dedi¤in
ne?” gibi bir uygulama yap›yoruz.
‹yi aileyi, güzel aileyi, eﬂiyle beraber olmaktan beklediklerini, heyecanland›klar›n›, duygular›n› anlatt›¤›
zaman bunu kendi ailesiyle ne kadar yaﬂad›¤›n› ve
yaﬂamad›¤›n› görmüﬂ olabilir. Dolay›s›yla evinde yaﬂayan ya da ayr›lma aﬂamas›nda olan kad›nlar›, biz 56 ay sürecek uzun devre bir psikoterapiye al›yoruz.
Di¤er alternatifleri göstermeden, zaten toplumun
önerdi¤i ve kad›n›n tek bildi¤i modele “ne yapal›m,
kad›n istiyor” dersek, o zaman biz o kad›na sadece
otelcilik hizmeti vermiﬂ oluruz. Ama otelimiz ücretsiz oldu¤u için de bir an önce ç›ks›n isteriz. Benim
anlad›¤›m bu.
Ayr›ca “kad›nlar nas›l güçlendirilir? Ba¤›ms›z neler
yapabilirler? Alternatifleri var m›? Komﬂular› onlara
düﬂük kad›n olarak bakt›¤›nda ve kendi kocalar›n›n
yan›na gelmemesini, birlikte görüﬂmeyi istemedi¤ini
anlad›¤›nda ne hisseder ve onunla nas›l baﬂa ç›karlar?” gibi konular tart›ﬂ›l›p ö¤retiliyor mu mesela?
Çünkü di¤er komﬂu kad›nlar da “o kocas›z kad›n,
benim kocama musallat olacak” diye ona kötü muamele edecek.
Dolay›s›yla kad›ndaki bu çat›ﬂmalar› filan aﬂmaya çal›ﬂ›p birlikte farkl› duygular› ve sorunlar› dile getirmesine çal›ﬂ›yoruz tedavi ya da oradaki yaklaﬂ›m dedi¤imizde. Acaba ne gibi psikoterapi yöntemleri uygulan›yor? S›¤›nakla ilgili siz bir savunma yapt›n›z
çünkü.
SEÇK‹N
Kuruluﬂ içerisinde psikologumuz var, kad›n kald›¤›

sürece terapiler vs yap›yor. Feminist anlamda güçlendirme ise o, içeride çal›ﬂan kiﬂinin bak›ﬂ aç›s›yla
alakal›. Ama tabii ki bu bir mazeret de¤il.
MEL‹KE KELEﬁ
Çal›ﬂan kiﬂi dedi¤iniz psikologun bak›ﬂ aç›s› m›?
SEÇK‹N
Tabii ki.
MEL‹KE KELEﬁ
O zaman psikologlar seçiliyor.
SEÇK‹N
Keﬂke seçilse.
MEL‹KE KELEﬁ
Bu sizin söyledi¤iniz dilekçeyle kocan›n gelip görüﬂmesi olay›na biz “arabuluculuk” diyoruz.
ﬁimdi bize gelen kad›nlara iletiﬂim yasa¤› olmad›¤›
için onun cep telefonuna el koymuyoruz. D›ﬂar› ç›kabiliyor, gece 12’ye kadar d›ﬂar›da olabiliyor. Hatta
12’den sonra gelmiyorsa eve, (bir yere gidecekse,
gezmeye, arkadaﬂ›na, ﬂuna buna, bizi ilgilendirmiyor
zaten nerede oldu¤u) bize bilgi vermesi yeterli oluyor. Niçin bilgi verecek bize? Biz bilece¤iz ki Ayﬂe
oraya gitti ve ertesi gün ﬂu saatte dönecek. E¤er
dönmemiﬂse biz, o zaman onun güvenli¤inden endiﬂe edece¤iz ve güvenlikle ilgili gerekli iﬂlemleri baﬂlataca¤›z. Ama iletiﬂim problemi yok. Bu süre içerisinde kocas›yla gerek telefonla, gerek yüz yüze görüﬂebilir, buluﬂabilir.
Mesela gelen bir kad›n iki – üç gün sonra sürekli telefon bombard›mana tutuluyor kocas› taraf›ndan,
“çok piﬂman›m falan” ﬂeklinde. Onu ikna etmeye çal›ﬂ›yor. Belki de kad›n› ilk defa bu kadar kararl› bir
tutum içinde görüyor. Kad›n da diyor ki “bak, piﬂman olmuﬂ falan.” Bunu oradaki sosyal çal›ﬂanlarla
paylaﬂ›yor. Biz kad›na orada birtak›m alternatifler
sunuyoruz, “sen yeni geldin, kafan kar›ﬂ›k olabilir”
ﬂeklinde. Çünkü çok büyük bir kar›ﬂ›kl›kla geliyor.
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Öte yandan adam da kar›ﬂt›r›yor sürekli kafas›n›
“piﬂman›m falan” diye. O nedenle öncelikle onun gelip, birkaç gün kafas›ndaki kar›ﬂ›kl›¤a meydan vermeden biraz dinlenmesi ve bizimle konuﬂmas› gerekiyor. Görüﬂmek istiyorsa kocas›yla, bunu bizimle
paylaﬂ›yor. “Benimle konuﬂmak istiyor ve ben de haz›r›m, görüﬂmek istiyorum” diyor.
Biz sadece güvenlikle ilgili onunla plan yap›yoruz.
“Buluﬂma noktas›nda bir sald›rgan durum olursa ne
yapman gerekiyor? 4320 koruma karar› ç›km›ﬂ m›, o
yan›nda olsun. Neler yapabilir?” gibi. Gidiyor, görüﬂüyor. Daha sonra kocas›na dönmek istiyorsa elbette o, onun bilece¤i iﬂ. Ama biz onu birlikte de¤erlendiriyoruz kad›nla. Zaten bizde her kad›n ve çocu¤un
ayr› bir çal›ﬂmac›s› var ve haftada 1 gün o çal›ﬂmac›s›yla görüﬂmeleri oluyor. Kad›na da bu belirtiliyor
hangi gün ve saatte olaca¤›.
Birlikte durumlar de¤erlendiriliyor. Hedefler üzerinde neler yap›lm›ﬂ veya de¤iﬂmiﬂ mi? Ne tür hedefler
konuyor? Yeni hedefleri nedir?” Bunlarla ilgili kad›n
ve çocuklarla beraber haftada 1 bizim görüﬂmelerimiz oluyor. Ayr›ca psikolog gönüllü arkadaﬂlar›m›z
var, onlara yönlendirme yap›yoruz.
Siz “SHÇEK’te psikiyatrik teﬂhis olanlar› da ald›k”
dediniz. ﬁimdi biz Kas›m ay›nda 14. Kad›n Kurultay›’n› yapt›k. Oradaki S›¤›naklar ve Dayan›ﬂma Merkezi Atölyesi’nde sosyal hizmetler s›¤›na¤›nda ve
sosyal hizmetlerde çal›ﬂan kat›l›mc›lar da vard›. Birgül ve Açelya da vard›. Onlar da bu uygulamaya ﬂaﬂ›rd› ve “engelliler gelemez diye yasal bir madde
yok. Engelliler de gelebilir. Nas›l olmuﬂ da al›nmam›ﬂ?” gibi ﬂeyler söylediler. Ama bu bilgiler Sosyal
Hizmetler S›¤›na¤›’nda kal›p daha sonra Mor Çat›’ya
müracaat eden ve bizde kalan kad›nlardan geliyor
bize.
Deneyim paylaﬂan
Ben Dayan›ﬂma Merkezi’nde çal›ﬂan ve baﬂvurulan
birisi olarak kendi deneyimimden yola ç›karak o sözleri sarfettim. Çok tan›kl›¤›m var bu konuda.

Direkt Bak›rköy Baﬂhekim Yard›mc›lar› ve Bak›rköy
Sosyal Hizmet Uzmanlar›yla görüﬂmelerim söz konusu. Art› elinde 4320 say›l› Aileyi Koruma Karar›
oldu¤u halde psikiyatrik tan› alm›ﬂ oldu¤u için s›¤›na¤a kabul edilemeyen kad›nlar da bizim baﬂvurucular›m›z içerisinde oldular. Onlar nedeniyle engelliler
bölümü müdürüyle konuﬂmalar›m, kad›n konuk evi
bölümüyle tart›ﬂmalar›m birebir çok s›k oldu.
ﬁu anda direkt baﬂvuru alm›yorum. Baﬂvuru alan arkadaﬂlar›m›zdan biri burada. Onlar›n son dönemdeki deneyimleri nedir, bilmiyorum. Ama eminim yar›n
tekrar baﬂlasam, haftada birkaç tane ç›kacakt›r bu
ﬂekliyle diye düﬂünmekteyim.
Bu konuda çok netim. Kad›n konukevlerindeki arkadaﬂlarla karﬂ› karﬂ›ya gelinse, bu konudaki deneyimlerimizi ortaya koyabiliriz. S›¤›nakta tek tek al›nm›ﬂ,
sizin deneyimleriniz olmuﬂ olabilir. Do¤al olarak siz
kendi deneyiminizden yola ç›k›yorsunuz. Bunu bir
kad›ndan gelen bilgiden dolay› da söylemiyorum, birebir sosyal hizmet uzmanlar›yla yapt›¤›m görüﬂmelerden aktar›yorum bu bilgileri.
Özellikle Bak›rköy Sosyal Hizmet Uzmanlar›’na sordu¤unuz zaman “Biliyorsunuz, al›nm›yor. O yüzden
size gönderiyoruz” diyorlar. Bunu çok s›k yaﬂamaktay›z.
GÜLSUN KANAT D‹NÇ
Mor Çat› gönüllüsüyüm. ﬁu anda Mor Çat›’n›n görevlendirmesiyle bir belediyede s›¤›nma evi çal›ﬂmas› yürütüyoruz. Art›k ben de “s›¤›nma evi” diyorum,
ne kadar adapte olmuﬂum. Bir s›¤›nak çal›ﬂmas› yürüttük. 2 sene sürdü bu s›¤›na¤›n aç›lmas›. Ancak
ben burada iki noktaya de¤inmek istiyorum:
Birincisi; Aileyi güçlendirme.
Birkaç konuﬂmac› bu konuyu dile getirdi. Aileyi güçlendirme olsa, gerçekten ben öpüp baﬂ›ma koyaca¤›m. Çünkü insanlar›n bar›nma ihtiyac› vard›r ve
ucuz evler, oturulabilir konutlar›n olmas› laz›m.
Okul ve sa¤l›k sorunlar›n›n çözülmesi laz›m vs vs.
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Aileyi ancak böyle güçlendirirsiniz.

ma merkezlerinin önemi var diye düﬂünüyorum.

Bu olsa olsa ailenin ayakta tutulmas› olabilir ﬂu andaki uygulamada. Ailenin ayakta tutulmas› da kad›n›n s›rt›na basarak ya da kad›nlar›n öldürülmesi üzerine kurulu bir sistem oluyor. Aileyi güçlendirme diye bir amaç yok ortada asl›nda. Bunu biz de bilinçli
olarak kullanmayal›m diye düﬂünüyorum.

Uzmanlaﬂmaya gelince, o kadar büyük sorunlar var
ki. Keﬂke uzmanlaﬂma da olsa bu alanlarda. Örne¤in
evsizler kad›nlar sorununu biz y›llard›r dile getiriyoruz. Evsiz kad›nlar için neden evsizler evi aç›lm›yor?
Var m› Türkiye’de bir evsizler evi kad›nlar›n gidebilece¤i?

‹kincisi; Ben de sosyal hizmetlere de¤inece¤im.

Sadece k›ﬂ döneminde (o da sadece kar oldu¤u zaman) büyük spor merkezleri aç›l›yor, yataklar seriliyor falan, 15 gün orada kalabiliyor. Ondan sonra
tekrar d›ﬂar› at›l›yor. (Bu k›ﬂ uzun geçti, belki 3 ay
sürecek)

Art›k “kad›n dan›ﬂma merkezleri önemli” diyoruz
ama ‹stanbul’a bakt›¤›m›z zaman kaç tane Kad›n Dan›ﬂma Merkezi var? Bir tane Mor Çat› var. Bir de bizim var belediyeye ba¤l› “Konuk evine, kabul merkezi”. Zaten siz Kad›n Dan›ﬂma Merkezi’ni kabul etmiyorsunuz, Aile Dan›ﬂma Merkezi ﬂeklinde isimlendiriyorsunuz oray›. “Siz” derken tabii ki sosyal hizmetleri kastediyorum, kiﬂisel olarak hiçbir tavr›m yok.
ﬁimdi ‹stanbul’da Kad›n Dan›ﬂma Merkezleri’nin
yapmas› gereken görevi asl›nda polis yap›yor. ﬁiddet
yaﬂayan kad›n, e¤er sosyal hizmetlerin bir s›¤›nma
evine gidecekse mutlaka polisten geçmesi gerekiyor.
Çünkü polisten geçmeyen kimseyi alm›yorlar.
Telefon etti¤imiz zaman bunu kabul etmiyor, “tamam, biz al›yoruz” diyorlar. Ama bir kad›n› göndermek istedi¤imiz zaman “bak›n ﬂu ﬂu durumda, acil
s›¤›na¤a ihtiyac› var” diyorsunuz. Ama diyor ki “ilk
önce polise gitsin, önce orada kayd› tutulsun.” Tekrar ediyorum. Polis, kad›n dan›ﬂma merkezlerinin
yapmas› gereken görevi ‹stanbul’da üstleniyor.
Art›k biz düﬂünelim olay›n dehﬂetini. Bu anlamda
Kad›n Dan›ﬂma Merkezleri’nin say›s›n›n artt›r›lmas›
gerekir. Üstelik ‹stanbul gibi 15 milyonluk nüfusu
olan bir ﬂehirde Kad›n Dan›ﬂma Merkezi yok. Küçük
illerde daha fazla Kad›n Dan›ﬂma Merkezi var.
Sadece ilk baﬂvuru merkezi olarak de¤il, ﬂiddet yaﬂayan ama evinde kalan kad›nlar›n güçlendirme çal›ﬂmas› için de böyle merkezlerin olmas› gerekiyor.
Yine nereye baﬂvuraca¤›n›, çocu¤u ﬂiddet yaﬂ›yorsa
ne yapaca¤›n› yönlendirme aç›s›ndan da kad›n dan›ﬂ-

Asl›nda o kadar çok sosyal alanda yap›laﬂmaya ihtiyaç var ki. Evsizler evi, engellilerin gidebilece¤i merkezler, ﬂunlar, bunlar. Onlar olmad›¤› için, ﬂu anda
toplam say›s› 100’ü bulmayan s›¤›naklarda bile “uzmanlaﬂal›m” ad› alt›nda kaytarmaya çal›ﬂ›yorlar. Burada biz de maniple olmamak zorunday›z diye düﬂünüyorum. Yine belediyelerle ilgili gerçekten s›¤›nak
açs›n m› – açmas›n m› konusunu da kendi aram›zda
bir tart›ﬂmam›z gerekiyor.
BEL‹Z
Ben deminki konu¤a bir soru soraca¤›m.
Kad›n dilekçeden sonra kocas›yla buluﬂup ona geri
dönmek istedi¤i zaman Mor Çat› S›¤›nma Evinde bu
nas›l uygulan›yor, ﬂu saate kadar geri dönmediyse
ona göre güvenlik tedbirleri al›n›yor ﬂeklinde Melike
Han›m çok güzel bir aç›klama yapt›
Peki, siz bu kad›n hakk›nda bir bilgi al›yor musunuz? Mesela bir süre sonra ar›yor musunuz? “Nas›ls›n? Bir de¤iﬂiklik söz konusu mu? Bir ihtiyac›n›z
var m›?” diye görüﬂüyor musunuz?
SEÇK‹N
Ayr›ld›ktan sonray› m› soruyorsunuz?
BEL‹Z
Sizin yan›n›za s›¤›n›p, tekrar kocas›na döndükten
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sonra sosyal hizmetler bunu takip ediyor mu, ilgileniyorlar m›?
SEÇK‹N
Maalesef. Ama bunu biz çok dile getiriyoruz. Olsa
çok güzel olur, kat›l›yorum.
Sadece o da kiﬂisel. Devlette birçok ﬂey öyledir. Siz
de biliyorsunuz. Az önce bir hakimden bahsettiniz.
Kiﬂisel olarak böyle bir çabas› varsa kad›n konuk
evinde çal›ﬂan arkadaﬂlar›n daha sonra ç›kan kad›nlar›n bir ﬂekilde tekrar gelmeleri nedeniyle (zaten yak›n çevrede ev tutuyorlar) onlarla ara ara görüﬂüyorlar profesyonel iliﬂki olarak. Ama dedi¤iniz türden
bir takip keﬂke olsa.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Ben de bu sorunun devam› olarak sormak istiyorum;
Siz de bu ihtiyac› hissediyorsunuz hakl› olarak, onlarla yüz yüzesiniz çünkü.
Diyelim ki sosyal hizmetlerde çal›ﬂan ve bu konuya
muhatap olan kiﬂiler olarak kendi kurumunuzun
yetkililerine “Biz gittikten sonra ne oldu¤unu merak
ediyoruz. Dolay›s›yla ayr›lan kiﬂilerin ayda 1 ya da
haftada 1 (durumuna göre s›kl›¤›) haberleﬂme ve durumlar›n› takiple ilgili bir izleme sistemi kurmak istiyoruz” diye bir model önermek ya da onlar›n bir
model kurmas›n› sa¤lamak. Böyle bir talep hiç oldu
mu sizlerden?
SEÇK‹N
Toplant›larda konuﬂuluyor bu.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Ben yaz›l› bir talepten söz ediyorum.
SEÇK‹N
Yok. Yaz›l› bir talep olmad›. Biz birim olarak o kadar yo¤un baﬂvuru al›yoruz ki, benim veya birlikte
çal›ﬂt›¤›m arkadaﬂ›m›n böyle bir ﬂey yapmas› zaten
mümkün de¤il. Bunun için ayr› bir birim olmas› gerekiyor.

FUNDA EK‹N
Beni rahats›z eden en temel noktalardan bir tanesi
ﬂu: Asl›nda s›¤›nak yerlerinin gizli olmas› gerekiyor.
Mesela kocas›yla s›¤›nakta görüﬂtürmek, asl›nda o
adam›n talebi ve kad›n›n kabul etmesi demek.
Bununla ilgili bir örnek de var. ﬁu anda Manisa’da
takip ediliyor, ﬁefika Etik davas›. S›¤›nakta böyle bir
talep üzerine görüﬂmeden hemen sonra öldürüldü.
Bunun gibi bir sürü örnek biliyoruz. Sosyal hizmetlerde neyi baz alaca¤›z, ben de çok bilemiyorum.
Direkt gerçekten sizin ﬂahs›n›zda de¤il ama Sosyal
Hizmetlerle ilgili ﬂöyle bir problem var. Geçenlerde
ba¤›ml›l›k sorunu olan bir baﬂvuran›m›zla ilgili bir
sorun yaﬂad›k. Doktor arkadaﬂlar›m›z›n söyledi¤i
“sak›n AMATEM’e yat›rmay›n. Oraya giderse daha
kötü olur.” Ya da korunmas› gereken bir çocuk var,
“sak›n SHÇEK’e gitmesin.”
Korunmas› gereken bir kad›n var, “Sosyal Hizmet
S›¤›naklar› olmasa daha iyi olur” deniyor.
Asl›nda manzara bütün bu cümlelerle anlaﬂ›l›yor.
Sosyal devletin sa¤lamas› gereken, kurumsal olarak
verilmesi öngörülen bütün hizmetler son derece kötü, eﬂitlik ilkesine falan zaten ayk›r›, ﬂiddetle ilgili
koruma tedbirini de uygulamayan bir ﬂekilde gerçekleﬂtiriyor. Bence ﬂiddeti o anlamda ciddiye alm›yor. Böyle bir sorun oldu¤unu düﬂünüyorum.
Mesela kad›nlardan ald›¤›m›z en ciddi geri bildirimlerden bir tanesi, Sosyal Hizmetlerin s›¤›naklar›na
kesinlikle gitmek, e¤er böyle bir deneyimleri de varsa s›¤›na¤a yerleﬂtirilmek istemiyorlar. Çünkü orada
telefonunun al›nmas›, görüﬂme yasaklar› ve kalma
süreleri ve çal›ﬂma ﬂartlar›yla ilgili uygulamalar gerçekten kad›nlar› güçlendirmiyor. Aksine onlar› bu
korumayla ilgili k›s›mda çok daha problemli bir noktaya getiriyor ve hep evlere geri dönülüyor. Bunu
bir avukat olarak barodaki bildirimlerden söylüyorum. Mor Çat›’n›n bir gönüllü oldu¤um için dile getirmiyorum.
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O yüzden ﬁahika’n›n dedi¤i çok önemli, geri bildirimin de bir ﬂekilde toparlanmas› gerekiyor. E¤er o
veriler arﬂivlenebilirse, neyin eksik gitti¤ini daha
aç›k bir ﬂekilde ve verili olarak konuﬂabiliriz. O zaman Bakanl›kla yap›lan toplant›da da afaki ﬂeyler
konuﬂmak yerine çok daha tutarl› bir yasa tart›ﬂmas› yapabiliriz. Dedi¤im gibi yasa istedi¤i kadar olsun,
uygulama böyle oldu¤u sürece mümkün de¤il kad›nlar›n korunmas›.

Dolay›s›yla burada bir s›k›nt› var.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Riskli bir durumu takip etmeyle ilgili?
AÇELYA
S›¤›naktan takip olmas› bir yana, kad›nlar› damgal›yorlar. S›¤›na¤a gittikten sonra her kad›n takip edilecek noktaya gelmiﬂ gibi oluyor ki bu, bizce biraz
tart›ﬂmal› bir yer.

AÇELYA
SEÇK‹N
Bu takip meselesi çok tart›ﬂmal› bir konu. Acaba bunu s›¤›naklar›n yapmas› gerekli mi, gereksiz mi? Bak›n, Toplum Merkezleri aç›lm›ﬂt›. ﬁimdi bunlar kapat›larak, toplum temelli bak›m hizmetlerine dönüﬂmeye baﬂlad›.
‹stanbul’da SHÇEK’in bir Dan›ﬂma Merkezi yok. Dolay›s›yla as›l kaç›rd›¤›m›z yer buras›. Kad›n için dan›ﬂma merkezi olmak zorunda.
ﬁimdi s›¤›naktan kad›n›n takibi diye bir ﬂey ç›kar›rsak, dan›ﬂma merkezleri ihtiyac›n› ve onlar›n alaca¤›
rolü baﬂka bir kuruma yüklemiﬂ oluyoruz.
Zaten biz gerekli güveni kad›na verirsek ve güçlenmeyi birlikte karﬂ›l›kl› sa¤layabilirsek, kad›n ihtiyaç
duydu¤unda Dan›ﬂma Merkezi’yle iliﬂki kuracakt›r.
Zaten kad›n›n s›¤›nak sürecinde ihtiyaçlar› bitmiyor
ki.
Bu ihtiyaçlar neler? En basit sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n vermesi gereken ev kiras›ndan tut, çocuk bak›m›, çocuk e¤itimiyle ilgili ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›.
O nedenle Dan›ﬂma Merkezleri’yle olan iliﬂkisi devam edecek kad›nlar›n. Sosyal Hizmet Uzmanlar›yla
çocuklar›n›n iliﬂkileri devam edecek kad›nlar›n birebir olmasa bile. Dolay›s›yla oralardan takip ve geri
dönümler al›nabilecektir.
Bunu size özellikle söylemek istedim. Çünkü (en
son toplant›da bu da görüﬂüldü), devlet yasada izlemeyle ilgili bir sürü madde ç›kart›yor. Ama Kad›n
Dan›ﬂma Merkezleri’nin üzerine parmak basm›yor.

ﬁimdi Sosyal Hizmetler’de ve SHÇEK’te çal›ﬂan insanlar› da düﬂünmek laz›m. Çünkü onlar da birçok
nedenle bask› alt›nda olup, çok yo¤un çal›ﬂmak zorunda kal›yorlar.
‹stanbul’dakileri düﬂündü¤ümde gelen kad›nlar›n
hemen hemen hepsi ayn› çal›ﬂanlar›n ismini veriyor
net olarak ve yaﬂad›klar› olumsuz deneyimi anlat›yor. Ben direkt o kad›nlar›n gümrük memuru gibi
çal›ﬂma hallerini ve o tükenmiﬂli¤i düﬂünüyorum.
Çünkü belli bir kota var.
Benim ﬂu anda gördü¤üm tek konuya odaklan›lm›ﬂ
durumda: “Can güvenli¤i sorunun var m› – yok mu?
Bu uygulama da “kad›n s›¤›na¤a girdi¤i için bu cinayet iﬂlenmedi” diyebilmek ad›na yap›l›yor.
Tabii ki s›¤›nak say›s› yetersiz ve kad›nlar s›¤›naktan
ayr›ld›ktan sonra yeterince güçlenmemiﬂ oluyor.
Hatta birçok kad›n tekrar tekrar baﬂvuruyor. Gerçekten çok komik gerekçeler oluyor. Belki bunlar›
kitaplaﬂt›rmak laz›m.
Örne¤in benim baﬂka bir ﬂehirde yaﬂayan sosyolog
bir arkadaﬂ›m SHÇEK’te çal›ﬂ›yor. Kad›n bak›ﬂ aç›s›na sahip bir erkek bu. Baﬂka bir birimde çal›ﬂ›yor olmas›na ra¤men bu görevi vermiﬂler ona, “s›¤›naktan
ayr›lan kad›nlar›n hala ﬂiddet yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n›
kontrol edecek.”
Güzel bir soru ka¤›d› da haz›rlam›ﬂ, bu görevi zorunlu oldu¤u için yap›yor. “Ama bu o kadar komik olu-
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yor ki. Ayr›ca hiçbir geçerlili¤i yok. Kad›n›n evine gidiyorum, ona bu sorular› soraca¤›m. Arkada kocas›
duruyor. Kad›n›n gözleri yalvar›yor. Ama a¤z› “hay›r, yok. ﬁiddet görmüyorum diyor haliyle” diye anlat›yor. Sonra da bunun ad›na “o kad›nlara hala destek oluyoruz” denilebiliyor. Ayr›ca bu arkadaﬂ›mdan
da biliyorum. Umutsuz, tükenmiﬂ ve art›k tamamen
memur zihniyetiyle çal›ﬂmak durumunda kalan kiﬂiler haline gelebiliyorlar ne yaz›k ki.

m› çok farkl›. Bu gerçekten hakaret anlam›na geliyor. Çünkü Sosyal Hizmet Uzmanlar› çok önemli.
Sosyologlar da ö¤reniyor ama ayn› hizmeti veremiyorlar.
ﬁimdi biz Mor Çat›l›lar nas›l oluyor da bu kadar birbirimizi dinleyelim ve birbirimizden ö¤renelim diyoruz? Daha önce Melike de söyledi, “kendi kendimizi
kritik ediyoruz” diye.
Feride’nin gelemedi¤ini panel baﬂ›nda ifade etmiﬂtim ama ondan bir yaz› okuyaca¤›m burada.

ﬁAH‹KA YÜKSEL
Biz Kad›n S›¤›naklar› Kurultaylar›n› yaparken,
Sosyal Hizmet Uzmanlar›, belediye çal›ﬂanlar›yla birlikte atölye çal›ﬂmalar› da gerçekleﬂtiriyoruz.
Geçmiﬂte de çok de¤erli Sosyal Hizmet Uzmanlar›
vard›. Ama ne yaz›k ki bu geçmiﬂ dönemde çok de¤erli birçok Sosyal Hizmet Uzman›, Kurultay deneyimleri olan kad›n arkadaﬂlar oradaki görevlerden
al›nd›. Biz sahip ç›kt›k, hatta eylemler falan da yap›ld›. Ama o birikim biraz kesintiye u¤rad›.
Mor Çat›’n›n sosyal hizmetlerde ve belediyelerde çal›ﬂan kad›nlarla deneyimlerini paylaﬂmak ve birlikte
bir politika üretmek için çok daha s›k bir araya gelmesi gerekiyor. Bu birliktelikler çok önemli.
F‹L‹Z
Önceki y›l daha çok Sosyal Hizmet Uzman› gönderilmiﬂti. Ama bu y›l kendi çabalar›yla duymuﬂlarsa gelebiliyorlar. Art›k ciddi bir önleme var Sosyal Hizmetler’de, Sosyal Hizmet Uzmanlar›n› göndermeme
konusunda. Zaten özel izin almalar› gerekiyor yukar›dan.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Hangi görevle ilgili oldu¤unu ﬂu anda hat›rlayamad›m ama Sosyal Hizmetler Derne¤i Baﬂkan› söylemiﬂti. Bir kadro aç›l›yor ve “o kadroya (do¤rudan kad›n için de¤il) sosyolog veya Sosyal Hizmet Uzman›
baﬂvurur” deniyor.
ﬁimdi sosyologla Sosyal Hizmet Uzman›n›n donan›-

Mor Çat› Dan›ﬂmanl›k olarak kuruldu¤unda (henüz
s›¤›na¤›m›z yok, hayali bile uzak) Feride 24 yaﬂ›nda,
Amerika’da bir s›¤›nakta lisans e¤itimini yapm›ﬂ ve
yeni dönmüﬂ Türkiye’ye. Biz de yaﬂ olarak ondan
büyü¤üz, Mor Çat›’y› kuranlar ve orada bulunan arkadaﬂlar, psikolo¤uz, psikiyatristiz, doktoruz, avukat›z vs ama do¤rudan ﬂiddete maruz kalanlarla nas›l
iletiﬂim kuraca¤›z, ne yapaca¤›z, nas›l çal›ﬂaca¤›m›z›
bilmiyoruz.
Feride ilk toplant›y› bizimle yapt›. Kaleme ald›¤› yaz›s›nda diyor ki “Bir anda 24 yaﬂ›nda genç, tecrübesiz, ürkek bir psikolog aday› olarak çok daha büyük,
bir ço¤u hocam olabilecek konumda, yeni bilgilere
aç ve müthiﬂ ilgili çok say›da kad›n›n karﬂ›s›nda ben
kendimi e¤itmen olarak buldum.”
Aram›zda böyle bir yaﬂ fark› varken bile “Aman bize
Feride ö¤retsin, bir pot k›rmayal›m. Yapt›¤›m›z iﬂ ve
gönül koydu¤umuz konunun nereye gidece¤ine iliﬂkin” ﬂeklinde belirli bir bak›ﬂ aç›m›zla dinliyorduk.
Bu bak›ﬂ aç›s›n› Mor Çat› 22 y›ld›r sürdürüyor. Onu
tart›ﬂt›¤› için belirli bir yerde, belirli bir ﬂekilde sa¤lam duruyor. ‹stemiﬂ olsayd›k, Mor Çat›l› olanlar 5
tane daha s›¤›nak açabilir ve h›zl› bir dönüﬂüm olabilirdi. Ama burada say› de¤il, hakikaten yap›lan›n
ne oldu¤u önemli. Kad›nlar›n evine telefon ederek
her zaman bilmiyoruz ama onlar› kendi içimizde de
takip ediyoruz. Ço¤u da bizi ar›yor zaten iyi ya da
kötü günde. Oradan da ö¤reniyoruz.
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BERNA EKAL

ye düﬂünüyorlar.

Ben bir ﬂey eklemek istiyorum.

Asl›nda Mor Çat›’n›n hem dayan›ﬂma merkezi, hem
de s›¤›na¤› olarak biz çok ﬂansl›y›z. Oraya gelen kad›nlar da çok ﬂansl›. Çünkü biz diyoruz ki “Aile içi
ﬂiddet politiktir. S›¤›naklar› ve dayan›ﬂma merkezlerini de politik yerler olarak görüyoruz. Dolay›s›yla
orada temel ald›¤›m›z nokta kad›n dayan›ﬂmas›, kad›n›n güçlenmesidir.”

Bakanl›k bu alanda s›¤›naklarda ve dayan›ﬂma merkezlerinde çal›ﬂanlar› yeni yönetmelik oluﬂturmak
için yine toplayacak. Burada uzmanlaﬂm›ﬂ ve ihtisaslaﬂm›ﬂ s›¤›naklar tart›ﬂmas›n›n yeniden alevlenip
gündeme gelece¤ini düﬂünüyorum.
Senin söyledi¤ine kat›l›yorum Filiz ama bu ihtisaslaﬂmayla birlikte s›¤›naklar kavram›n› veya s›¤›naklar›n amac›n› rehabilitasyon merkezlerinin içine almaya çal›ﬂ›yorlar. Birinci karﬂ› ç›k›lan veya ç›k›lmas› gereken nokta bu.
‹kincisi; Belediyelerin ve Sosyal Hizmetler’in s›¤›naklar›na baﬂvuru kriterleri oluﬂturuluyor.
Ne olacak o zaman? Gelen kad›na ﬂöyle sorular sorulacak: “Fahiﬂe misin? Ba¤›ml›l›¤›n var m›? ﬁu mudur, bu mudur?” Bunun arkas›nda oradaki kad›nlar› bölmeye çal›ﬂma mant›¤› var.
Tabii ki hastaneler, rehabilitasyon merkezleri olsun,
engellilerle ilgili destek birimleri kurulsun. Toplumun en çok bildi¤i Alt› Nokta Körler Derne¤i var.
Bunun gibi destek kurumlar› olabilir ve buralardan
oraya yönlendirmeler yap›labilir ve o kurumlardan
da destekler al›nabilir.
O toplant›ya ben de kat›ld›m. Ancak buradaki amaç,
ﬂiddet nedeniyle s›¤›na¤a baﬂvurmuﬂ, gelmiﬂ kad›nlar için “asl›nda onlar› bir rehabilite etmek laz›m.
Çünkü onlar zaten çok çaresiz ve güçsüz. Onlar› korumak gerekir. Belki fahiﬂe de vard›r içlerinde, dolay›s›yla fahiﬂeler di¤er kad›nlar› da o yola sürükler.
Ya da bunlar› koruyamazsak, ipini tutmazsak paras›zl›ktan fahiﬂe de, ba¤›ml› da olurlar vs.” Gerçekten
bunlar› sorunlardan biri olarak görüp tart›ﬂ›yorlar.
Zaten devlet baz›nda Bakanl›¤›n kendisi de böyle bir
uygulaman›n olmas› gerekti¤ini savunuyor. Bunun
temelinde de ﬂu var: ‹ﬂte Avrupa Uyum Yasas› vs,
oralardan uydurulmuﬂ ve buraya yap›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan birtak›m maddeleri al›p uygulamak gerekir di-

Tabii ki Sosyal Hizmetler’de ve belediyelerde çal›ﬂan
feminist arkadaﬂlar›m›z da var ve onlar birtak›m uygulamalar nedeniyle çok zorlan›yorlar. Ama onlar›n
orada olmas›n›n ve böyle bir bilgi ak›ﬂ›n›n, deneyim
paylaﬂ›m›n›n da çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü Kurultay’da da bunu yaﬂad›k. Bunu
paylaﬂmak istedim.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
‹lk konuﬂmadan ve yap›lan tart›ﬂmalardan sonra akl›ma gelen bir olay› söylemek istiyorum.
‹lk s›¤›naklar› iki belediye açm›ﬂt› ‹stanbul’da. Belediye baﬂkanlar›ndan bir tanesi, sürekli olarak s›¤›na¤a gazetecileri götürüp resim çektiriyordu.
Di¤er belediyede ise ﬂöyle bir sorun ç›km›ﬂ: Kad›nlar
evde çok bask› alt›ndalar. O zaman cep telefonu falan da yok. S›¤›na¤a gelince telefonla çok konuﬂmuﬂlar. Hakikaten çok yüksek bir fatura gelmiﬂ. O
belediye baﬂkan› kad›n da otoriter bir ﬂekilde bu
maddi sorunu halletmek için “kim çok konuﬂuyorsa,
onu bu kabloyla bo¤ar›m” demiﬂ. Kendisi aktard› kad›nlar› böyle terbiye etti¤ini. Kimsenin dedikodusu
de¤il..
Bizler belirli bir anlay›ﬂla çal›ﬂ›rken, böyle devrelerden de geçmiﬂtik.
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DR. FÜSUN SAYEK
VI. E⁄‹T‹M HASTANELER‹
KURULTAYI
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin E¤itim Hastanelerine Etkileri
Prof. Dr. Feride Aksu Tan›k / TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri
Prof. Dr. ‹hsan Karaman / Haydarpaﬂa Numune E.A. Hastanesi
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin Siyasal ve Hukuksal Aç›dan De¤erlendirilmesi
Prof. Dr. Aytu¤ At›c› / CHP Mersin Milletvekili
Av. Ziynet Özçelik / TTB Hukuk Bürosu
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin Uzmanl›k E¤timine Etkileri
Doç. Dr. Aytu¤ At›c› / Fatih Sultan Mehmet E.A.H.
Doç. Dr. Banu Kuran / ﬁiﬂli Etfal E.A.H.
Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m / Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E.A.H.
As. Dr. Aytu¤ At›c› / Okmeydan› E.A.H.
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin Hekimlik Ortam›na Etkileri
Prof. Dr. Ersin Yar›ﬂ / Türk Farmakoloji Derne¤i
Prof. Dr. Özden ﬁener / Türk Nöroloji Derne¤i
Prof. Dr. Cem Terzi / Türk Cerrahi Derne¤i

Dr. Füsun Sayek
VI. E¤itim Hastaneleri Kurultay›
Sonuç Bildirgesi
Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eﬂgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) taraf›ndan ‹stanbul Tabip
Odas› iﬂbirli¤i ve ev sahipli¤inde Dr. Füsun Sayek
VI. E¤itim Hastaneleri Kurultay› ‹stanbul’da Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Cem-i Demiro¤lu Oditoryumu’nda 16 Mart 2012 tarihinde düzenlendi. Kurultayda, 663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname’nin
E¤itim Hastanelerine, Uzmanl›k E¤itimine ve Hekimlik Ortam›na olan etkilerinin yan› s›ra hukuki ve
siyasi de¤erlendirmesi yap›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ilki ‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan› Prof. Dr. Taner Gören taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Dr. Gören Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›’n›n baﬂlang›c›ndan günümüze kadar panoramik de¤erlendirmesini yaparak bu program›n sa¤l›k alan›ndaki
tüm basamaklarda yaratt›¤› tahribata de¤indi. TTBUDEK baﬂkan› Prof. Dr. ‹skender Sayek de konunun uzmanl›k dernekleri aç›s›ndan önemini vurgulad›. Son olarak ise TTB baﬂkan› Dr. Eriﬂ Bilalo¤lu da
bundan önceki kurultaylarda yasalar, tüzükler, yönetmelikler gibi konular üzerine konuﬂuldu¤unu ve
bunlar›n hepsinin birer yasal dayana¤› oldu¤unu ifade etti. Bugün ilk defa Kanun Hükmünde Kararname’yi konuﬂacaklar›n› belirterek bir sonraki kurultay› sa¤l›k alan›ndaki düzenlemelerin ferman niteli¤inde olaca¤›n› ve bunu konuﬂacaklar›na dair kayg› taﬂ›d›¤›n› ifade etti.
E¤itim hastanesi, üniversite ve uzmanl›k dernekleri
temsilcilerinden oluﬂan toplam 62 meslektaﬂ›m›z›n

kat›ld›¤› toplant›da 663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname tüm yönleriyle de¤erlendirildi.
Prof. Dr. Feride Aksu Tan›k, Dr. Engin Uçar ve Prof.
Dr. Ünal Kuzgun’un konuﬂmac› oldu¤u “663 Say›l›
Kanun Hükmünde Kararname’nin E¤itim Araﬂt›rma
Hastanelerine Etkileri” paneli ve yine konuﬂmac›lar›
CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytu¤ At›c› ve TTB
Hukuk Dan›ﬂman› Av. Ziynet Özçelik’in konuﬂmac›
oldu¤u “663 Say›l› KHK’n›n Siyasal ve Hukuksal
Aç›dan De¤erlendirilmesi” konulu ikili konferans
gerçekleﬂtirildi. 663 Say›l› KHK’n›n Uzmanl›k E¤itimine olan Etkileri, Baﬂhekim, E¤itim Görevlisi, Baﬂasistan, Asistan gözüyle kat›l›mc›lara bir panelle
aktar›ld›.
Kurultay sonuç bildirgesi için haz›rlanan baﬂl›klar
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
1. 663 sayl› KHK ile Yetki Yasas›nda “Belirlenen Konu” d›ﬂ›nda düzenleme ve KHK ‹le düzenleme yap›lamayacak Temel Haklar, Siyasi Haklar ve Ödevlerle
ilgili düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Anayasa’ya ayk›r›
olan bu kararname yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
2. E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanelerinin asli görevi e¤itimdir. “hizmeti aksatmayacak ﬂekilde e¤itim de¤il
e¤itimi aksatmayacak hizmet” anlay›ﬂ›na geri dönülmelidir.
3. KHK ile hastaneler üzerindeki kamu kontrolünü
kald›rarak “pazar güdülerine” aç›lacak, hastane yönetimlerine “kritik kararlar›” alma hakk› tan›nacak,
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kamunun hastanelerinin yap›sal olarak özel ﬂirketleri taklit etmeleri sa¤lanacakt›r. Özelleﬂtirmenin önünün aç›laca¤› bu süreci kabul edilemez.
4. KHK ile devletin yeniden yap›lanmas›, sermayenin
ihtiyaçlar›na göre sa¤lanacak. Sa¤l›k hizmetlerinde
bir yandan piyasan›n di¤er yandan siyasi otoritenin
hegemonyas› kurulmas› engellenmelidir.
5. Üniversite hastanelerine “iﬂbirli¤i” ad› alt›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan el konulmas›n›n önü aç›larak; Sözleﬂmeli çal›ﬂma, yabanc› hekim ithalat›, kamu özel ortakl›¤›, serbest sa¤l›k bölgeleri, kamu görevinde yabanc› uyruklu uzman istihdam›, devlet
hastanelerinin de özel hastaneler gibi s›n›fland›r›lmas›, ilaçta reklam›n serbest b›rak›lmas› ve “belirli
bir alanda sa¤l›k hizmet sunumu” lisanslar›n›n aç›k
artt›rmayla sat›lmas›n›n önü kapat›lmal›d›r.
6. Bütün sa¤l›k meslek mensuplar›n›n üzerinde mesleki yeterlili¤i denetlemek, etik ilkeleri belirlemekten, meslekten ç›karma yapt›r›m›n›n uygulanmas›na
kadar bütün yetkileri Bakanl›kta toplanarak meslek
örgütlerin asli fonksiyonlar›n›n yok edilmesine izin
verilmemelidir.
7. Mevcut klinik ﬂef ve ﬂef yard›mc›lar›n›n kadro ve
unvanlar› kald›r›ld›, karﬂ›l›¤›nda eﬂde¤er bir kadro
yarat›lmad›. Kazan›lm›ﬂ hak ayl›k dereceleriyle atand›lar ama hiyerarﬂik konumlar›, amirlik pozisyonlar›
gözetilmedi. Kararname ile yap›lan atamaya karﬂ› dava açma olana¤›ndan yararlanamayacaklar. KHK ile
kamuya olan güvenin zedelenmesinin önüne geçilmelidir.
8. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversitelerle yap›lan Ortak
Kullan›m Protokolleri ciddi sak›ncalar yaratmaktad›r. Örne¤in Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi T›p Fakültesi’nin profesör kadrosuna atan›p de¤iﬂik e¤itim ve
araﬂt›rma hastanelerinin baﬂhekimli¤ini yürüten 5
hekim, baﬂka hastanelerde çal›ﬂan 9 ö¤retim üyesi
hekim vard›r. Bu aksakl›¤› ve düzensizli¤i gidermek
için ortak kullan›m protokollerine son verilmelidir.

9. Hastaneyi bir ticari iﬂletme gibi yöneten, yeterli
kar ettiremezse iﬂten at›lacak, sa¤l›k hizmetini, karzarar hesab› gibi görmekle ödevli hastane yöneticisinin bir y›ll›¤›na atayaca¤› kiﬂiler nitelikli uzmanl›k
e¤itimi veremezler. Bu yüzden atam ile de¤il seçim
sonucuna göre en çok oyu alan e¤itim sorumlular›
atanmal›d›r.
10. T›pta uzmanl›k e¤itimi vermek için bilimsel özgürlük ve araﬂt›rma ve yay›n yapma tan›nmal›d›r. Ayr›ca e¤iticilerin her türlü bask›dan uzak, özgürlük
ortam› ve güvence içinde sürdürebilme hak ve yetkilerine sahip olmalar› sa¤lanmal›d›r.
11. E¤iticiler adil, nesnel ölçme de¤erlendirme ile seçilmelidirler. Asistanlar ise e¤itim sürecine kat›l›m›n
sa¤land›¤› demokratik bir ortamda ve güvenceli çal›ﬂmal›d›rlar.
12. Üniversite ö¤retim üyelerine paralel bir biçimde
t›pta uzmanl›k ve yan dal uzmanl›k e¤itimini verecek e¤itim görevlilerinin bilimsel özgürlük, serbestçe araﬂt›rmada ve yay›nda bulunabilme, ö¤renim ve
ö¤retimi, her türlü bask›dan uzak, özgürlük ortam›
ve güvence içinde sürdürebilme hak ve yetkilerine
sahip olmalar› gerekir. Oysa Yüksek Ö¤renim kurumlar› aras›nda e¤itim araﬂt›rma hastaneleri say›lmamaktad›r. Bu durum ciddi özlük hakk› kay›plar›na yol açt›¤› için bir an önce gerekli yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
13. Doçentlik herkesin baﬂvurusuna aç›k bir akademik unvan iken profesörlük kadrosuna e¤itim hastanelerindeki e¤itim görevlileri bulunduklar› kurumdan baﬂvurmalar› sa¤lanmal›d›r.
14. Yasa koyuculara olan güvenin sars›lmamas›, gelece¤e dair belirsizli¤in motivasyonun önüne geçmemesi için kiﬂinin özlük ve mesleki haklar›n› koruyan
yaklaﬂ›mlar benimsenmelidir.
15. Atama yerine önce kurumdan yetiﬂmiﬂ, y›llard›r
o kuruma emek vermiﬂ hekimlerin akademik yükseltmeleri için gerekli hukuki düzenlemeler yap›lma-

225

l› ve bu kiﬂilerin öncelikli olmas› esas al›nmal›d›r.

melidir.

16. Birlikte kullan›mda puan üreten ve üretmeyen
ö¤retim üyeleri ile e¤itim görevlileri aras›ndaki katsay› fark› olas›l›¤› nedeniyle ayn› iﬂi yapmalar›na ra¤men fark› döner sermaye paylar› almaktad›rlar. Oysa
performans uygulamas› bilimsel, etik ve birlikte çal›ﬂmay› motive etmelidir.

19. T›p e¤itimi ve sa¤l›k hizmeti multidisiplinerdir.
Pek çok bilim dal›n›n “uzmanl›k” ve “uzmanl›k e¤itimi” kapsam›ndan ç›kart›lmas› olumsuz sonuçlara
yol açar. Bir mesle¤e ait ve o mesle¤in e¤itiminde
a¤›rl›kl› yeri olan bir bilim dal›ndan o meslek üyelerinin uzaklaﬂt›r›lmas› uzmanl›k e¤itimi d›ﬂ›nda t›p
e¤itimine de zarar verir. Tüm bu kayg›lar ivdilikle giderilmelidir.

17. 663 Say›l› KHK’ya göre en az 6 y›lda tamamlanacak ﬂekilde alternatif Aile Hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi getirilmektedir. Bu ﬂekilde uzmanl›k e¤itimi taﬂ›d›¤› sak›ncalar nedeniyle kabul edilemez.
18. "T›bbi Farmakoloji uzmanl›¤› ve di¤er temel t›p
uzmanl›k dallar› 6225 say›l› yasa ile kanun güvencesine al›nm›ﬂt›r, ancak bu yasa sonras› yap›lan hiçbir
TUS s›nav›nda temel t›p uzmanl›k dallar›na ve aslen
dahili bilimlere dahil olan t›bbi farmakoloji uzmanl›¤› için kadro aç›lmam›ﬂt›r. Hem Sa¤l›k Bakanl›¤›
hem de t›p fakültesi hastanelerinde çok say›da t›bbi
farmakolog aç›¤› vard›r ve bu durum acilen düzeltil-

20. Y›llar içinde kurumsallaﬂm›ﬂ mezuniyet öncesi
ve sonras› e¤itim için kesintiye yol açacak bu sekter
tav›r, “yetiﬂemeyecek” e¤iticiler ba¤lam›nda çok
uzun y›llara yay›lacak, “onulmaz” bir zarara neden
olacakt›r. Bütün bu çabalar y›llar›n kazan›mlar›n›,
birikimlerini piyasac› yaklaﬂ›mlara feda edilmesi kabul edilemez.
21. 663 say›l› KHK nedeniyle kurum içi bar›ﬂ zedelenmiﬂtir.
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FORUM
B‹R ﬁEY YAPMALI:
HEK‹ML‹KTE
SEND‹KALAﬁMA
‹STANBUL TAB‹P ODASI
ÖZEL HEK‹ML‹K KOM‹SYONU
‹STANBUL TAB‹P ODASI
SEND‹KAL MÜCADELE
ÇALIﬁMA GRUBU

Bir ﬂey yapmal›:
Hekimlikte Sendikalaﬂma

DR. HASAN O⁄AN
Özel sa¤l›k sektöründe çal›ﬂan hekimlerin yaklaﬂ›k
dört y›l öncesinde yaﬂad›klar› sorunlar karﬂ›s›nda
mücadele aç›s›ndan dernek kurmak, uzmanl›k derneklerinde yer almak, sendikalaﬂmak ya da tabip
odas› içerisinde mücadeleyi yürütme tart›ﬂmalar› s›kça yap›ld›.
Yap›lan özel ya da genel toplant›lar sonunda hekimlerin tek örgütlü mücadele yerinin TTB ve Tabip
Odalar› oldu¤u ve bu ﬂekilde sürdürülmesine yönünde ortak bir görüﬂ ortaya ç›kt›.
Ancak mücadele sürecinde baz› durumlarda, iﬂler
zora girdi¤inde “ancak sendikal mücadeleyle hak kabul ettirilir ve kazan›l›r” mant›¤›yla da sendikal mücadele sürekli gündemde tutuldu.
Oysa sendikal mücadeleyi gerçekleﬂtirmek ve sürdürmekde oldukça zor.
Gerek sendikal mücadele talepleri gerekse de Tabip
Odalar› çerçevesinde verilen mücadelenin içeri¤i,
çerçevesi zorunlu olarak sendikal mücadele sürecini
tart›ﬂmam›z gerekti¤ini ortaya koydu ve bu alandaki
çal›ﬂmay› bir ﬂekilde yürütmeye karar verdik. Özel
Hekimlik Kolunun yan› s›ra Sendikal Mücadele Çal›ﬂma Grubunu oluﬂturduk.
“Hekimler aç›s›ndan mesleki sendika ya da s›n›f sendikas› nas›l olur, hekimler sendikal mücadele içerisinde nas›l ve ne zaman yer al›r? Al›rlarsa bizim bil-

di¤imiz s›n›fsal sendikal mücadele yöntemlerini bir
ﬂekilde kabul eder, yaparlar m›?” gibi sorular› cevap
bulmak için bir süreci baﬂlatt›k. Çeﬂitli zamanlarda
birçok toplant›lar düzenledik.
Tabii istekler çok ideal. “Hemen bir sendika kural›m,
yar›n grev yapal›m, toplu ve süresiz greve ç›kal›m”
savlar› var.
Ama bu iﬂin zemini nedir, nas›ld›r? Onu hep birlikte
yaﬂayarak görmek istiyoruz.
Asl›nda baﬂka alanlardaki sendikal mücadeleyi biliyoruz ama hekimler aç›s›ndan bir sendikal mücadeleyi yürütme çerçevesinde bizim de birtak›m deneyimlere ve düﬂüncelere ihtiyac›m›z oldu¤u aç›k.
Bugünkü forumun esas amac› da bu alanda olgunlaﬂmam›z ve ö¤renmemiz. Sizlere hoﬂ geldiniz diyerek sözü kolaylaﬂt›r›c›lara b›rak›yorum.
DR. ARDA SAYGILI
Evet, 2 y›ld›r 14 Mart’larda bu sendika konusunu iﬂlemeye çal›ﬂ›yoruz.
Geçen y›lki toplant›da “Türkiye’de neler oluyor? Türkiye’de Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ veya Sa¤l›k ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikas›’n›n mücadeleleriyle ilgili konuﬂmalar” oldu.
Buna paralel olarak üç y›l önce FEMS Baﬂkan› ve
ayn› zamanda Fransa’daki Yabanc› Hekimler Sendikas› Baﬂkan›n›n kat›l›mlar›yla yurt d›ﬂ›ndaki deneyimlerle “mesleki sendikac›l›k” konusu iﬂlendi.
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Sendikal çal›ﬂma biçimini emek eksenli bir mücadelede yeni bir örgütlenme tarz› veya varolan örgütlenmeleri tamamlay›c› ve katk› sa¤lay›c› bir yap›lanma
olarak düﬂündük.
Avrupa’da örne¤in bir anestezistler sendikas› bütün
ülkeyi felce u¤ratabiliyordu. Bu deneyimleri bizzat
gördük.
Özellikle hekim eme¤inin gün geçtikçe hiçe say›ld›¤› ve giderek “taﬂeronlaﬂmaya” zorland›¤›m›z bu dönemde mesleki özlük ve demokratik haklar›m›z›
farkl› alanlarda yeniden daha güçlü bir ﬂekilde nas›l
örgütleriz?
Bu sorulara yan›t aramaya baﬂlad›k.
Örne¤in hekimler için grev yasa¤› da var. Ama bizler, geçen y›l görevimizi yapt›k. Yine bu y›l ayn› hareketi, kitlesel eylemlerle alanlarda sürdürdük. Hatta en son Beyaz›t Meydan›’nda di¤er sendikalarla
birlikte ve omuz omuza kendimizi ifade ettik.
Evet, Türkiye’de mesleki sendika yasak.
Dolay›s›yla ‹stanbul Tabip Odas› ve Türk Tabipleri
Birli¤i giderek sendikal fonksiyon üstlenmiﬂ bir durumda. Ama pratik örgütlenmede kendisini henüz
bulmuﬂ de¤il.
Bu tart›ﬂma sürecinde sizlerin kat›l›mlar›yla durum daha da ayd›nlanacak. Bunlar› basamak basamak ve üst
üste koyarak bir yerlere gelece¤imizi düﬂünüyoruz.
ﬁimdi ilk sözü Maltepe Üniversitesinde Ö¤retim Üyesi Atilla Beye veriyorum.
Kendisi eski Cumhuriyet Gazetesi ve ﬂimdi Yurt Gazetesi yazarlar›ndan olup Gazetecilik Sendikas›yla ilgili deneyimleri var.
Buyurun.
AT‹LLA ÖZSEVER
‹yi akﬂamlar herkese.
‹stanbul Tabip Odas›’n›n Özel Hekimlik Komisyonu
ve Sendikal Mücadele Çal›ﬂma Grubu böyle bir da-

vette bulundular. Ben de seve seve kabul ettim.
ﬁimdi benim sunuﬂum 3 bölümden oluﬂacak:
Birincisi; Çal›ﬂanlar›n ve emekçilerin sorunlar› nelerdir ülkemizde?
‹kincisi; AKP Hükümeti’nin 2012 program›nda çal›ﬂanlarla ilgili ne gibi süreçler var ve Ulusal ‹stihdam
Stratejisinde ne gibi konular yer al›yor?
Üçüncüsü; Sendikal hareketin, özellikle 1990’lardan
sonraki tavr› nedir? Bu süreçte sendikalar›m›z nas›l
bir mücadele süreci izlediler?
Sonuç olarak ne yapmam›z gerekti¤i konusunda görüﬂlerimi ifade edece¤im.
Tabii do¤rudan do¤ruya hekimlerin sendikalaﬂmas›
konusunda çok fazla bilgi sahibi de¤ilim ama onunla ilgili de k›saca görüﬂlerimi ifade etmek isterim.
Çal›ﬂanlar›m›z›n öncelikle ekonomik ve sosyal sorunlar› var. Yine iﬂsizlik, iﬂten ç›kar›lma, güvencesiz
çal›ﬂma. Özellikle hekimler aç›s›ndan ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› aç›s›ndan güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar›n›n
çok daha artt›¤›n› ve a¤›rlaﬂt›¤›n› görüyoruz.
Yoksulluk ve gelir adaletsizli¤i de çal›ﬂanlar aç›s›ndan önemli sorunlar›n baﬂ›nda geliyor.
Peki, ekonomik ve sosyal sorunlar›n yan›nda, eme¤in haklar›na yönelik sorunlar nelerdir?
Bunlar da düﬂük ücret, fazla çal›ﬂma, iﬂ güvencesinden yoksunluk, k›dem tazminat› fonu, esnek çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ﬂeklinde s›ralan›yor.
Asl›nda kollektif haklara bir sald›r› söz konusu. Tabii ki özelleﬂtirmeler, 1980’lerin ortalar›ndan itibaren Özal döneminde baﬂlad› ve günümüze kadar sürüyor. 1990’lar›n baﬂ›nda Türkiye’de kamu kesiminde aﬂa¤› yukar› 800 bin çal›ﬂan ad›na toplu sözleﬂme
yap›l›rken, günümüzde ise bu 250 bine düﬂtü.
Bu toplu sözleﬂme kapsam›nda olan iﬂçi say›s›n›n
düﬂmesi, özelleﬂtirmenin de ne kadar yayg›nlaﬂt›¤›n›
gösteriyor.
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Sendikas›zlaﬂt›rma, önemli bir sorun. Örgütlenmenin önünde ciddi engeller var. Tabii sendikal bölünme, Türk sendikal hayat›n›n önemli bir sorunu.
Yandaﬂ sendikac›l›k dedi¤imiz, özellikle siyasal iktidara yak›n bir sendikal anlay›ﬂ›n da günümüzde geçerli oldu¤unu görüyoruz.
Di¤er eme¤in haklar›na yönelik sald›r›lar aç›s›ndan
sizlerle ilgili konu ba¤lam›nda, sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›na sald›r›lar söz konusu.
1999’de 4447 say›l› Yasa ç›kar›ld›. 2008 y›l›nda ise
5510 say›l› Yasa hayata geçirildi. Bu iki yasadan sonra emekli yaﬂ›, prim ödeme günü süresinin artt›r›lmas›, katk› paylar›nda de¤iﬂiklikler yap›ld›. SSK Hastaneleri’nin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri gündeme geldi. Sa¤l›k Ocaklar› kald›r›ld› ve onun yerine Aile Hekimli¤i uygulamas› yaﬂama geçirildi.
Ard›ndan da do¤rudan do¤ruya sa¤l›k çal›ﬂanlar›yla
ilgili olarak 663 say›l› Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Hastane Birlikleri ve güvencesiz çal›ﬂma
söz konusu oluyor.
Özellikle 35 tane Kanun Hükmünde Kararname var.
Asl›nda bu Kanun Hükmündeki Kararnamelerin
esas amac›, bir anlamda devletin kurals›zlaﬂt›r›lmas›
ya da baﬂka bir ifadeyle sistemin piyasa kurallar›na
teslim edilmesidir. ‹ﬂte burada AKP hem bir kadrolaﬂma amac›n› güdüyor, hem de bir ﬂekilde kendi
maddi imkanlar›n› da güçlendirmek istiyor.

ﬂiyi hasta edelim” anlay›ﬂ›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
düﬂünüyorum.
Yine 663 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameyle Kamu Hastaneleri Birlikleri gündeme geldi. Bir anlamda bu devlet hastanelerinin, iﬂletme hastanesi niteli¤ine dönüﬂtürülmesi söz konusu. Kar amaçl› kuruluﬂlar.
Bunun ard›ndan kar amaçl› kuruluﬂlara para kazand›rmayan hekimlerin ve di¤er sa¤l›k personelinin de
iﬂten ç›kar›lmas› gündeme gelecek. Ayn› zamanda
performans de¤erlendirmesi ve sözleﬂmeli personel
uygulamas›yla bir güvencesiz çal›ﬂma düzeni ortaya
ç›km›ﬂ olacak. Kamu Hastaneleri Birlikleriyle de bütün sa¤l›k personelinin sözleﬂmeli statüye geçirilmesi isteniyor.
Hükümet aç›s›ndan amaç; sa¤l›k hizmetinde maliyetleri düﬂürmek.
Bunun daha somut örneklerini 2012 program›nda
görüyoruz.
Katk› bedellerinin artt›r›lmas›. ‹ﬂte bu aile hekimlerinin yazd›¤› reçetelerdeki 3 ilaç için 3 lira, ilave ilaçlar için 1’er lira katk› pay› geldi.
Onun d›ﬂ›nda 2012 program›nda özelleﬂtirmelerin
kararl›l›kla sürdürülmesi, Ulusal ‹stihdam Stratejisinin uygulanmas›, k›dem tazminat› fonunun kurulmas› yer al›yor.

Dolay›s›yla gerek kapitalist sistemin krize girmesi ve
ister istemez bu krizin ülkemizdeki yans›mas› sonucunda, mevcut siyasal iktidar›n daha bask›c› bir anlay›ﬂa sahip oldu¤unu ve bu Kanun Hükmünde Kararnamelerle de kendini güvence alt›na almak istedi¤ini söyleyebiliriz.

Yine programda esnek çal›ﬂma biçimlerinin (evden
çal›ﬂma, uzaktan çal›ﬂma, iﬂ paylaﬂ›m›, esnek zaman
modeli gibi) yasal bir statüye kavuﬂturulmas› amaçlan›yor. Ayr›ca özel istihdam bürolar›na geçici hizmet sözleﬂmesi sa¤layan bir yetkinin verilmesi. Böylelikle kiral›k iﬂçi uygulamas›n›n gündeme gelmesi
için bir yasal çal›ﬂma söz konusu.

Özellikle sa¤l›k ve e¤itim alan›nda ciddi bir taﬂeronlaﬂma ve karl›l›k amac› güden bir anlay›ﬂ›n da gündeme geldi¤ini görüyoruz. Yeni bir sistem hayata geçirilmek isteniyor: Sa¤l›kta kamu – özel ortakl›¤›.
Burada sa¤l›¤›n “kaç kiﬂiyi iyileﬂtirelim de¤il, kaç ki-

ﬁu anda Uluda¤’da bir Ekonomi Zirvesi var ve Babacan’›n Bireysel Emeklilikle ilgili birtak›m aç›klamalar› oldu. Giderek mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi’nin
bir ﬂekilde bireysel emeklilik sistemine do¤ru yönlendirilmesi amaçlan›yor. Bir anlamda 2012 progra-
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m›nda da bunu itiraf ediyorlar, “Ayl›klar çok düﬂük.
Dolay›s›yla insanlar Bireysel Emeklili¤i ve Özel Sa¤l›k Sigortas›’na yönelsinler” ﬂeklinde.

rarlan›rsa, Belirsiz Süreli Hizmet Akdi olarak tan›mlan›r. Dolay›s›yla k›dem ve ihbar tazminat› ödemeleri ile iﬂ güvencesi hakk› gündeme gelir.

Tabii toplu iﬂ yasas› görüﬂülüyor. ﬁu anda Türkiye
Büyük Millet Meclisi Sa¤l›k ve Sosyal ‹ﬂler Komisyonunda kabul edildi. 2821 say›l› Sendikalar Yasas› ile
2822 say›l› Toplu Sözleﬂme, Grev, Lokavt Kanunu
birleﬂtirildi ve bunlar tek bir yasa haline geldi. 4688
say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanununda da
bir de¤iﬂiklik yap›lmas› gündemde. Memur Sendikalar› Yasas› Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Bunu da kald›rmak istiyorlar. “‹ﬂte zincirleme akit
dahi olsa bu kabul edilmesin ve belirli süreli bir hizmet akdi olsun” ﬂeklinde. Bu ﬂekilde iﬂverenler, çal›ﬂanlar taraf›ndan hem iﬂ güvencesi hakk›n›n talep
edilmesini, hem de k›dem tazminat›n› ödenmesini
önlemek istiyorlar.

Yine bu 2012 program›nda Ekonomik ve Sosyal
Konseyin Anayasaya göre yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Tabii esas amaç, Ulusal ‹stihdam Stratejisinde bu esnek çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
Bu yayg›nlaﬂt›rmadan kas›t, esnek çal›ﬂma, ça¤r›
usulüne göre çal›ﬂma, esnek zaman modeli gibi çeﬂitli çal›ﬂma biçimlerinin yasal bir statüye kavuﬂturulmas› isteniyor.
ﬁimdi arkadaﬂlar›m›z a¤›rl›kl› olarak kamuda çal›ﬂt›¤› için, belki sözleﬂme statüleri hakk›nda bilgi sahibi olmayabilirler.
‹ﬂ hukukunda iki tip sözleﬂme vard›r:
Birincisi; Belirli süreli hizmet akdi.
‹kincisi; Belirsiz süreli hizmet akdi.
Örne¤in inﬂaat gibi belirli bir zaman dilimi içerisinde de¤il de normal çal›ﬂ›yorsan›z, bunun ad› “belirsiz süreli hizmet akdidir” ve 1 y›l çal›ﬂt›¤›n›z zaman
k›dem tazminat›na hak kazan›rs›n›z. ﬁimdi bu tarz
çal›ﬂmalar›n Belirli Süreli Hizmet Akdine dönüﬂtürülmesi isteniyor. Hatta içinde bulundu¤um özel
üniversite de dahil olmak üzere, bizlere 2-3 y›ll›k belirli süreli bir hizmet akdinin yap›lmas›n› öneriyorlar.
Tabii bu çerçevede Yarg›tay’›n kararlar› var.
Belirli Süreli Hizmet Akdi üst üste birkaç kere tek-

Bu çok önemli bir konu. Çünkü iﬂverenler, daha K›dem Tazminat› Yasas› ç›kmadan önce, belirli süreli
hizmet akitleri yaparak k›dem tazminat› ödememenin koﬂullar›n› yaratmaya baﬂlad›lar. Hatta 2012
Program› ve Ulusal ‹stihdam Stratejisi’nde de bunun
yasal zemininin oluﬂmas› da madde alt›na al›nm›ﬂ.
Yine bu k›sa süreli ve ça¤r› üzerine çal›ﬂma biçimleri yayg›n. Fazla çal›ﬂma onlar için de geçerli.
Özel ‹stihdam Bürolar›yla ilgili çal›ﬂmadan söz etmiﬂtim.
Bu, geçti¤imiz dönem de gündeme geldi ama sendikalar›n tepkisi sonunda Cumhurbaﬂkanl›¤›nca veto
edildi. Ama bunun veto edilmesi tekrar gündeme
gelmeyece¤i anlam›n› taﬂ›m›yor. Çünkü bu yasan›n
yeniden haz›rlan›p Meclise sunulmas› isteniyor.
Alt iﬂveren – taﬂeron uygulamas›na da “efendim bu
konuda normal iﬂverenlerin birtak›m talepleri var”
diyerek buradaki k›s›tlamalar da Ulusal ‹stihdam
Stratejisi’nde yer alm›ﬂ.
Yine iç paylaﬂ›m söz konusu.
Diyelim ki 8 saatlik bir iﬂ var ve eskiden bu iﬂi tek
bir iﬂçi yap›yordu. ﬁimdi “hay›r, bunu 2 ya da 3’e bölece¤iz. Böylelikle (A) iﬂçi 3 saat, çal›ﬂacak, (B) iﬂçi 3
saat, çal›ﬂacak ve herkes çal›ﬂt›¤› saatin karﬂ›l›¤›
olan ücretini alacak” diyorlar.
Bu ﬂekilde iﬂçinin hem ücreti, hem de zaman› düﬂüyor ama iﬂveren aç›s›ndan bir süreklilik arz ediyor.
Bu tür esnek çal›ﬂma biçimlerinin de yasal hale getirilmesi isteniyor.

231

Uzaktan çal›ﬂma. Bir anlamda tele çal›ﬂma ya da bilgisayar yoluyla bir çal›ﬂma, Esnek Zaman Modeli.
‹ﬂin baﬂlang›c› ve bitiﬂi, yine iﬂverenin takdirine kalm›ﬂ bir çal›ﬂma.
Asl›nda evden çal›ﬂma ve uzaktan çal›ﬂma biçimleri
bu Torba Yasa’dan ç›kar›lm›ﬂt› ama yine gündemde
oldu¤unu görüyoruz.
Bu esnek çal›ﬂma biçimleriyle ilgili öyle güzel maddeler var ki!
Diyelim ki 30 gün esnek çal›ﬂ›yorsunuz ve 10 – 15
gün prim ödediniz. Diyor ki “sen madem emekli olmak istiyorsun, hakk›n kaybolmas›n. Geri kalan günlerini kendi cebinden öde ya da kendi kendini finanse et.”
‹ﬂsizlik Sigortas› da dahil olmak üzere, böyle bir anlay›ﬂ söz konusu.
‹ﬂverenin üzerinde bulunan prim ödeme sorumlulu¤u, do¤rudan do¤ruya ve sanki iste¤e ba¤l› bir sigortal›ym›ﬂ gibi bizzat çal›ﬂana yükleniyor. Bu Genel
Sa¤l›k Sigortas›’yla ilgili Torba Yasa’da yer ald› ve
çal›ﬂ›lmayan sürelere ait bölümün çal›ﬂan taraf›ndan
tamamlanmas› öngörüldü.
Bu arada yeni bir kurulumuz oldu: Yat›r›m Ortam›n› ‹yileﬂtirme Koordinasyon Kurulu – YO‹KK. Ben
bunu ﬂu baﬂl›k alt›nda bir yaz› konusu yapaca¤›m:
“Uluslararas› Sermayenin Gizli Örgütü.”
Bu Kurul, 2001’de Ecevit Hükümeti döneminde ortaya ç›kt›. Ama 16 Ocak 2012 tarihinde Bakanlar
Kurulu yeniden bu kurulun yap›s›n› ve iﬂlevlerini de¤iﬂtirdi, tamamlad›.
Asl›nda bu esnek çal›ﬂmayla ilgili Sendikadan bana
dediler ki “bu esnek çal›ﬂmayla ilgili ‹ﬂveren Sendikas› bir tasar› haz›rlam›ﬂ.”
ﬁimdi ‹ﬂveren Sendikas›’n›n esnek çal›ﬂmayla ilgili
bir tasar› haz›rlamas› gayet normal. Ben de bir gazeteci s›fat›yla ‹ﬂveren Sendikas› - T‹SK’i arad›m. Dedim ki “böyle böyle bir çal›ﬂma yapt›¤›n›z› duydum.

Acaba bilgi verir misiniz, kamuoyuna aç›klayal›m.
Ayn› zamanda sizlerin de görüﬂü olmuﬂ olur”
Dediler ki “biz haz›rlam›yoruz.”
Peki, “kim haz›rl›yor?”
“YO‹KK haz›rl›yor.”
Bu YO‹KK neymiﬂ diye bakt›m, Yat›r›m Ortam›n› ‹yileﬂtirme Koordinasyon Kurulu diye bir kuruluﬂ ç›kt›. Normalde Ekonomi Bakan›’n›n Baﬂkanl›¤›nda 4
tane iﬂveren örgütünün yer ald›¤› bir kurul.
Ama bu Kurulun bir de Yat›r›m Dan›ﬂma Konseyi
var.
Bu Yat›r›m Dan›ﬂma Konseyi, her y›l Baﬂbakan’›n
Baﬂkanl›¤›nda çok uluslu ﬂirketlerin çok üst düzey
yöneticileriyle ve s›n›rl› bir kat›l›mla toplan›yor. Bu
toplant›da “yabanc› sermaye aç›s›ndan ne gibi pürüzler, engeller ve çal›ﬂma hayat›yla ilgili ne gibi sonuçlar var gibi” konularda kararlar al›n›yor.
Burada bize “Ulusal ‹stihdam Stratejisi” diyorlar
ama asl›nda bu “Uluslararas› Güvencesizlik Stratejisi.”
Çünkü uluslararas› sermaye çevrelerinin, sermaye
gruplar›n›n, sermaye s›n›f›n›n ç›karlar› do¤rultusunda bütün dünyada bu tarz uygulamalar›n oldu¤unu
ve dolay›s›yla bizdeki bu yasalar›n uçlar›n›n nerelere kadar gitti¤ini görmüﬂ oluyoruz. Dolay›s›yla bu
Kurulun çal›ﬂmalar›n› takip etmenizin çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.
Yine bu Kurulun baz› komiteleri var.
Tabii çal›ﬂma hayat›yla ilgili de bir komitesi var ve
orada da zaten yaz›yor “esneklikle ilgili birtak›m çal›ﬂmalar yap›lacakt›r” diye.
Ayr›ca Ulusal ‹stihdam Stratejisi’nde k›dem tazminat› fonu meselesi var. K›dem tazminat›n›n art›k her y›la bir maaﬂ al›nmas› ﬂeklinde de¤il, bunun bir fon
olarak ödenmesi söz konusu.
Bu fona da yine iﬂverenlerin için belli bir süre iﬂsiz-
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lik fonundan bir katk› yap›lmas› düﬂünülüyor. ﬁu
an iﬂçi 1 y›l çal›ﬂt›¤›nda ve iﬂten ç›kar›ld›¤›nda k›dem
tazminat› hakk› var. Ama bu fon yürürlü¤e girerse
en az 10 y›l çal›ﬂacak.

13 – 14 Mart’ta özellikle sa¤l›kç›lar 2 saatlik ciddi
bir eylem yapt›lar. Bunun karﬂ›s›nda hükümet görüﬂmek istedi.

Ancak 10 y›l çal›ﬂmas›n›n sonunda da herhangi bir
k›dem tazminat› alamayacak. Sadece çok küçük bir
miktar verilecek, onun ne kadar olaca¤› bile belirsiz.

Birincisi; Prim ödeme gün süresi.

Esas itibariyle iﬂçi, bundan sonra emeklili¤inde alacak bu k›dem tazminat› fonunu.
Peki, emeklilik ne olacak? Emeklilik 58 – 60 yaﬂlarda ve 2036’dan itibaren 1’er yaﬂ atmak suretiyle 65
yaﬂ›na kadar ç›k›yor.
Bunlara prim ödeme gün süresini falan da katarsan›z bu mezarda emeklilik, bir anlamda “mezarda k›dem tazminat›” slogan›na dönüﬂtü de diyebiliriz. ‹nsanlar k›dem tazminatlar›n› art›k mezarda alabilecekler.
ﬁimdi bütün bu oluﬂum süreçlerinde sendikalar ne
yapt›? Sendikal hareketin bu haklar›m›zla ilgili tavr›
nedir?
Bildi¤iniz gibi 99’da Sosyal Güvenlik Yasas› ç›kt›.
Emek Platformu o zaman “50 – 55 yaﬂ Türkiye’ye
uygundur. Yumuﬂak bir geçiﬂ benimsensin” dedi. 24
Temmuz 99’da K›z›lay’da büyük bir miting yap›ld›.
O mitingde Abdullah Gül de vard› ve Refah Partisi’nin Grup Baﬂkan Vekili olarak “mezarda emeklilik” diye protesto diyorlard›.
Ama daha sonra Türk-‹ﬂ Hükümetle uzlaﬂt›. O zaman›n Türk-‹ﬂ Baﬂkan› ve daha sonra CHP Milletvekili
olan Meral “Efendim isteklerimizin % 95’i kabul edildi. 58 – 60 yaﬂ için genel greve gidilemez” diye bir
ifadede bulundu.

Sa¤l›kç›lar›n k›rm›z›çizgileri vard›.

‹kincisi; Y›pranma pay›.
Üçüncüsü; Emekli olundu¤unda refah pay›n›n %
100’ünün verilmesi gibi.
Fakat bu k›rm›z› çizgilerinden de vazgeçtiler. Bu
arada Türk-‹ﬂ’le Hak-‹ﬂ’in Baﬂkanlar› özel olarak görüﬂme yapt› Hükümetle. Sonuçta platform bölündü¤ü için, bu yasada da hak kay›plar› gündeme geldi.
Tekel iﬂçilerinin 78 günlük bir direniﬂi oldu bu güvensizleﬂtirmeyi öngören 4/C Kararnamesine karﬂ›.
26 May›s 2010’da sendikalar, konfederasyonlar genel grev karar› ald›lar “Genel Eylem” ad› alt›nda. Fakat bu eylem de gerçekleﬂtirilmedi. Sadece 1’er saatlik bildiriler okundu.
Asl›nda sosyal olaylarla hukuk aras›nda yak›n bir
iliﬂki vard›r:
15-16 Haziran 1970’deki olaylar› oldu¤u zaman ﬂimdiki gibi yine barajlar getiriliyordu. “iﬂçilerin sendika kurabilmesi için o iﬂkolunda en az 1/3 iﬂçiyi örgütlemesi gerekir” diye. Bugün getirilmek istenenden çok daha fazlayd› o günkü baraj.
Bu yasaya karﬂ› iﬂçi s›n›f› ‹stanbul ve ‹zmit’te ciddi
eylemler yapt›. Ard›ndan s›k›yönetim ilan edildi.
Sonuçta bu kanun Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi de iﬂçi s›n›f›n›n bu mücadelesinin
sonucunda o yasay› iptal etti.

Sonuçta Emek Platformu bölündü ve hükümetle
sermayenin dedi¤i oldu.

Ama günümüzde geldi¤imiz zaman Tekel Direniﬂinin o giriﬂken s›n›f hareketi bu gücü zorlayamad›¤›
için hukuk ta o ﬂekilde bir karar verdi. Zaten Anayasa Mahkemesi’nin yap›s› da de¤iﬂmiﬂti.

2008’e geliyoruz. 5510 say›l› Yasa ç›kt› ve SSK hastanelerinin devrine bir tepki gösterilmedi.

Bütün bu süreç içerisinde sevindirici ne oldu? ‹ﬂte 1
May›s’›n yasalaﬂmas› ve Taksim’de kutlanmas›. Belli
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bir mücadelenin sonucunda bu gerçekleﬂmiﬂ oldu.
Tabii Torba Yasa var 2011’de. Bu yasada özellikle
güvencesiz çal›ﬂma yayg›nlaﬂt›r›ld› ve ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan sermayeye kaynak aktar›ld›.
Burada da D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB gerçekten
etkin bir tav›r almaya çal›ﬂt› ama Türk-‹ﬂ, Kamu-Sen
ve Memur-Sen bu mücadeleye kat›lmad›.
Bir-iki madde geri çekildi ama Türk-‹ﬂ ve KamuSen’in bu 4’lü Eylem Grubu’na gerekli deste¤i vermemesi sonucunda hak kay›plar› gerçekleﬂmiﬂ oldu.
Sonuç itibariyle Türkiye’deki sendikal ve emek hareketinin parçalanm›ﬂ olmas› önemli bir zafiyet olarak
gözüküyor.
Sendikal bürokrasinin etkisi fazla ve Türk sendikac›l›k hareketine çok olumsuz bir etkisi var.
Yeni sendika kuracak arkadaﬂlara söylüyorum, yar›n-öbür gün siz de bürokratlaﬂmay›n›z diye. Sendikac›l›¤›n böyle bir zafiyeti var.
Siyasi önderli¤in zay›fl›¤›.
ﬁunu kastediyorum: Ciddi bir iﬂçi partisinin olmas›,
iﬂçi s›n›f› hareketine bir ﬂekilde önderlik edebiliyor.
Ama Türkiye’de ne yaz›k ki henüz o süreçlerde de¤iliz.
Bir iﬂçi s›n›f› partisinin olmamas› yahut mevcut olan
siyasi partilerin iﬂçi s›n›f›n›n hareketini etkileyecek
düzeye ulaﬂmamas›, bir anlamda siyasal mücadele ve
sendikal mücadelede eksik kal›yor.
Peki, bu çerçevede ne yapmal›y›z?
Yeni bir örgütlenme anlay›ﬂ›n›n gündeme gelmesi laz›m. Gerçekten daha tabandan, yerellerden baﬂlayan
yeni bir örgütlenme ve somut hak talepleri üzerinden bir mücadele anlay›ﬂ›.
Biraz önce de söyledi¤im gibi sendikal ve siyasal mücadelenin bütünlü¤ünü savunan bir mücadele anlay›ﬂ› olmas› laz›m.
D‹SK Kongresi’nde de tart›ﬂ›ld›. Mevcut sendikal ha-

reket bir ﬂekilde, siyasi parti misyonu üstlenmeden
ama siyasi amaçlar› da olan bir çaba içerisinde olmal›d›r diye düﬂünüyorum.
Çünkü sendikal hareket, böyle bir görevle de karﬂ›
karﬂ›ya. Tabii ki bir kitle örgütü oldu¤unu unutmadan ama ayn› zamanda da siyasal mücadeledeki iﬂçi
s›n›f› partisinin eksikli¤ini de bir ﬂekilde kapat›r
tarzda bir çaba içerisinde olmas› laz›m.
Asl›nda bu güvencesiz yaﬂama karﬂ›, güvenceli iﬂ ve
insanca yaﬂam için birleﬂik bir emek hareketinin
oluﬂmas› gündeme gelmiﬂti.
Hat›rlayacaks›n›z, 3 Nisan 2011 tarihinde Türk-‹ﬂ,
D‹SK ve KESK’teki sendikalar›n kat›l›m› ve Türk Tabipleri Birli¤i’nin de organize oldu¤u bir ortak miting yap›ld›.
Bu tarz bir çal›ﬂma da söz konusu olabilir.
ﬁimdiye kadar genel bir tablo çizmeye çal›ﬂt›m. Peki, hekimler ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›yla ilgili ne yapabiliriz?
Tabii esas itibariyle gazeteci kökenliyim. Gazeteciler
de iki ana kolda örgütlenmiﬂler:
Birincisi; Fikir iﬂçileri – gazeteciler.
‹kincisi; Matbaa iﬂçileri.
Daha sonra bu iki iﬂkolu birleﬂtirildi. Ama birleﬂtirilme s›ras›nda birtak›m sanc›lar oldu. Fikir iﬂçisi – gazeteci olarak bizim özel bir Bas›n-‹ﬂ Kanunumuz
var. Matbaa iﬂçileri ise ‹ﬂ Kanununa tabiler.
12 Eylül 1980’de bütün iﬂçiler için bir tavan getirildi. ﬁimdiki Baﬂbakanl›k Müsteﬂar›’n›n hizmet ikramiyesiyle eﬂitlendi k›dem tazminat›n›n s›n›r›. 2.800
civar›ndad›r ﬂu anda. Bizim k›dem tazminat›m›zda
bir tavan yoktu.
Bas›n-‹ﬂ Kanunu’ndan kaynaklanan bu ayr›cal›klar,
matbaa iﬂçileriyle gazeteciler aras›nda ufak tefek
sürtüﬂmelere de yol açabiliyordu. Ama zaman içerisinde bunu gidermeye çal›ﬂt›k.
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Bunu söylememin nedeni ﬂu: ﬁimdi doktorlar, hemﬂireler, sa¤l›k memurlar› var. Dolay›s›yla farkl› iﬂlevleri ve farkl› kategoride meslek sahibi olan insanlar
söz konusu. Hepsi genel olarak sa¤l›kç› ama birtak›m çeliﬂkiler olabilir ya da olmayabilir. Bunlar›n da
giderilmesi gerekir diye düﬂünüyorum.
Mühendislerin örgütlenmesine bak›yoruz.
Mühendisler, büyük ölçüde kapsam d›ﬂ› personel
olarak alg›land›lar. Ama daha sonra D‹SK’e ba¤l›
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas› bir ﬂekilde mühendislerin
de örgütlenmesini öngördü. Hatta mühendisler için
özel bir ﬂube kurulmas› yönünde Gebze’de giriﬂimler oldu.

ler, Ankara’daki büroyla ve hükümet temsilcileriyle
konuﬂmuﬂlar. Kendilerinin özel meslek sendikac›l›¤›
oldu¤unu ifade ediyorlar.
ﬁimdi hekimlerin geldi¤i bu son duruma bakt›¤›m›z
zaman, özellikle bu Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasas›yla gerçekten özel sektörde hem hekimler, hem
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n daha yayg›nlaﬂt›¤›n›, daha güvencesiz bir hale geldi¤ini ve örgütlenmesinin çok
gerekli oldu¤unun zemini oluﬂuyor.
Bu bak›mdan bütün olumsuzluklara ra¤men, olumlu anlamda da bir f›rsat veriyor bize örgütlenme aç›s›ndan mevcut yasal durum yahut ﬂekillenecek olan
yasal koﬂullar. Bu önemli bir veri.

Mühendislerle iﬂçilerin birlikteli¤i nas›l sa¤lanabilir
– sa¤lanamaz, bu konuda çal›ﬂmalar yap›ld›.

Ayr›ca sa¤l›k iﬂkolunda da baz› memur sendikalar›
oluﬂtu.

Günümüzde iﬂkolu sendikac›l›¤› geçerli ama meslek
sendikac›l›¤›na do¤ru gidecek olursak ﬂöyle bir örnek var:

Neden? Çünkü Hükümet’e yak›n Memur-Sen’in birtak›m talepleri yerine geliyor. Demek ki o sendikan›n bir hükmü ﬂahsiyeti, dolay›s›yla bir yetkisi var.

Oyuncular Sendikas›, Mehmet Ali Alabora’n›n Baﬂkan› oldu¤u.

En az›ndan sendika fikrine karﬂ› bu ﬂekilde bir iyimser bak›ﬂ ta söz konusu olabilir.

Bir fikir olsun diye söylüyorum, ﬂöyle çal›ﬂm›ﬂlar:

Bu olumlu ve iyimser faktörü de dikkate alarak hekimlerin ve di¤er sa¤l›k personelinin örgütlenmesi
gerekiyor.

Sinema ve tiyatro sanatç›s›, televizyonda çal›ﬂanlar,
montajc›, sesçi 2.500 kiﬂilik bir veri taban› oluﬂturmuﬂlar ve bu kiﬂilere ulaﬂmaya çal›ﬂm›ﬂlar. 1 senenin sonunda ﬂu anda 1000 tane oyuncu bu Örgütlü
Oyuncular Sendikas›nda. Fakat Oyuncular Sendikas›n›n derdi, ayn› sizin gibi.
De¤erli dostum Yarg›-Sen’in Baﬂkan Yard›mc›s› da
burada, toplant›dan önce konuﬂuyorduk. ﬁimdi yarg›çlar› da büro iﬂkoluna sokuyorlar.
Oyuncular› da büro iﬂkoluna sokmuﬂlar. ﬁimdi bunlar›n büro iﬂkoluyla ne alakas› var?
Hiçbir kimseyi küçümsemek aç›s›ndan de¤il ama
TANSAﬁ ya da Migros’ta çal›ﬂan iﬂçiyle oyuncu, hakim, yarg›ç ayn› sendika içinde olacak.
Onlar da ‹LO Standartlar› aç›s›ndan ‹LO’ya gitmiﬂ-

Ama ﬂu andaki Toplu ‹ﬂ ‹liﬂkileri Yasas›nda meslek
sendikac›l›¤› konusu yok.
Tamam, o zaman iﬂkolu sendikac›l›¤›na göre örgütlenme. ﬁimdi Türk-‹ﬂ Konfederasyonu 3 – 4 tane bilim adam›na bir yasa tasla¤› haz›rlatt› bundan aﬂa¤›
yukar› 2 sene önce.
Maltepe Üniversitesinde Ö¤retim üyesi olan iﬂ hukukunun tan›nm›ﬂ ﬂahsiyetlerinden Devrim Ulucan’›n
da Baﬂkan› oldu¤u bir heyet bir yasa tasla¤›n› haz›rlad› ve o taslakta meslek sendikac›l›¤› bölümü de
vard›.
Dolay›s›yla bu meslek sendikac›l›¤› ﬂu anda tart›ﬂ›l›yor ve gündeme de getirilebilir.
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Bende de var bu taslak. Arzu ederseniz hekimlerin
bu çal›ﬂmas›na faydas› olabilir diye onu verebilirim.
Hocalarla da konuﬂulabilir bu meslek sendikac›l›¤›nda ne oluyor, ne bitiyor ﬂeklinde.
Tabii ki son karar› yine sizler vereceksiniz. Bu toplant›da belki bunun birtak›m fikirleri, görüﬂleri oluﬂacak ve o çerçevede de daha net sonuçlara var›lacak.
Hepinize çok teﬂekkür ediyorum dinledi¤iniz için.
Sa¤ olun.
HAYAT‹ ﬁENER

lar›nda da Bas›n-‹ﬂ Sendikas› örgütlü.
ﬁu anda böyle bir sendika, hem de TGS var. Eskiden
Hürriyet, Milliyet Gazetelerinde örgütlenirken, ayn›
gazetelerde çal›ﬂan hem muhabirler, hem de matbaadaki arkadaﬂlar ayn› sendika olarak TGS’deydik.
Ayr›ca Bas›n-‹ﬂ te vard›.
ﬁimdi yasa s›n›rlar› zorluyor ve “yetkili olabilmesi
için en az 2000 kiﬂinin bir sendika üyesi olmas› laz›m” diyor. Bu durumda ister istemez ﬂartlar Bas›n‹ﬂ Sendikas›yla TGS’nin tekrar birleﬂmesini gündeme getirdi.
Bir fikir olarak bu çerçevede de birleﬂmeler gündeme gelebilir.

Sizi kapsayan sendika hangisi?
AT‹LLA ÖZSEVER

HAYAT‹ ﬁENER
Bizimki Gazeteciler Sendikas›.
Sizin bu birleﬂmeden avantajlar›n› oldu mu?
Fikir ‹ﬂçileri Sendikas› da vard›, daha sonra bunlar
birleﬂti Türkiye Gazeteciler Sendikas› oldu.
Son bir bilgi daha vereyim: ﬁu anda Toplu ‹ﬂ ‹liﬂkileri Kanunu’nda bir de¤iﬂiklik yap›ld› ve baraj meselesi gündemde.
Eskiden % 10 baraj› vard›, sonra % 3’e düﬂürüldü.
ﬁimdi de % 1’e kadar geldi.
Bir ﬂart daha getiriyorlar. “En az 2.000 üyeniz olacak” diyor
ﬁimdi her türlü baraj› bir tarafa b›rak›n, en az 2.000
üyeniz olmas› laz›m.
Türkiye Gazeteciler Sendikas› reel olarak Anadolu
Ajans›’nda örgütlendi¤i için 500 tane üyesi var. Art›k 1.500 üye daha laz›m.
O zaman TGS’ye, matbaa iﬂçilerinin örgütlendi¤i
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Bas›n-‹ﬂ Sendikas› Baﬂkan› Yakup
Bey “biz birleﬂelim” demiﬂ.
Tamam, TGS içerisinde gene matbaa iﬂçisi var.
Ama birtak›m kamu kurumlar›nda, örne¤in Devlet
Malzeme Ofisi gibi tamamen matbaaya dönük iﬂ kol-

AT‹LLA ÖZSEVER
Tabii. Avantaj›m›z oluyordu. Ben 80’den beri TGS
üyesiyim, sendika varken Hürriyet ve Milliyet’te.
Diyelim ki matbaa çal›ﬂanlar›n›n k›dem tazminat›nda
bir tavan var. TGS döneminde onu aﬂmak için bu sefer biz dedik ki “istifa ederse 40 gün, emekliye ayr›l›rsa veya iﬂveren ç›kar›rsa 50 gün k›dem tazminat›
olsun.” Çünkü gazetecilerin istifa halinde k›dem tazminat› hakk› var ama matbaa iﬂçisinin yok.
Bu önemli bir konu. Sizlerde de hemﬂirenin ve doktorun farkl› iﬂ özelliklerinden dolay› çok de¤iﬂik talepleri olacakt›r. Onlar› birleﬂtiren bir politikan›n da
uygulanmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Çok teﬂekkür ederim.
ÜM‹T ﬁEN
‹kinci konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z Yarg›-Sen’den Nuh
Hüseyin Köse.
Buyurun.
NUH HÜSEY‹N KÖSE
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Merhabalar.
Türkiye’nin ilk yarg› örgütü olan Yarg›-Sen’in kuruluﬂunda da yer alm›ﬂt›m. 2006 y›l›nda da 500 Yarg›ç
ve Cumhuriyet Savc›s›yla birlikte ilk defa YARSAV’›
kurduk.
O süreç devam ederken 2011 Ocak ay›nda kurdu¤umuz Yarg›çlar ve Savc›lar Sendikas› yaklaﬂ›k 1 y›l
dayanabildi ve 2012 ﬁubat’›nda kapat›ld›.
Yarg›n›n yavaﬂ oldu¤unu söyleyen arkadaﬂlar›ma
duyururum, lütfen bizi böyle suçlamay›n. Konu kendimize gelince çok h›zlanabiliyoruz. 1 y›l içerisinde
hem karar verildi, hem de onand› ve sendika bu ﬂekilde kapat›lm›ﬂ oldu.
De¤erli doktor arkadaﬂlar›m›z›n da meslek sendikac›l›¤› konusuyla ilgilendiklerini ö¤rendim. Cumhuriyet Savc›s› A¤abeyimiz Ahmet Bey ile baﬂtan beri
hem YARSAV, hem Yarg›-Sen sürecinde beraber çal›ﬂm›ﬂt›k. Kendisi bu toplant›dan beni haberdar etti.
Dolayl› olarak ald›¤›m davetinizden sonra bizim minicik sendika sürecimizi sizlerle paylaﬂmak ve meslek sendikac›l›¤› konusunda ﬂeytan›n avukatl›¤›n›
yap›p biraz da sorular sormak için geldim.
Ben YARSAV sürecinden bahsetmeyece¤im, o dernekleﬂmedir. Tamamen farkl› bir durum.
Ama ﬂu anlamda bahsetmek istiyorum: Yarg› örgütçülü¤ü Türkiye’de çok garip karﬂ›land› YARSAV sürecinin baﬂ›nda. “Nas›l olur” denildi. Gazeteci Can
Dündar bile gazetesinde “yarg›da POL-DER ve POLB‹R bölünmesi mi yaﬂanacak?” diye sordu.
Daha sonra geliﬂen süreci sizler de yak›ndan biliyorsunuz. Bir zamanlar manﬂetlerden inmiyordu Baﬂbakan›n YARSAV’la ilgili sözleri.
Sonuçta YARSAV kapat›lamad›. Ama daha fonksiyonel bir organ olarak sendikay› kurduk. Onunla ilgili
dava aç›ld› ve kapat›ld›k.
ﬁöyle ki. Biz YARSAV’dan, yani dernekçilikten farkl› olarak yasal bir güvence, hatta anayasal dolay›s›y-

la uluslararas› hukuktan gelen güvenceler nedeniyle
sendikalaﬂmaya yöneldik.
Yani “derneklerin varl›¤› sürsün ve sürmelidir de.
Ama sendika farkl› bir konseptir, hatta birleﬂtiricidir.” dedik.
Hepiniz solcu ya da sa¤c› derneklere üye olabilirsiniz. Herkesin farkl› dünya görüﬂleri var. Ama eme¤in, üretenin gücünden gelen bir bileﬂimdi sendika.
Özellikle emek temelinde ve yapt›¤›m›z mesle¤in ortak ç›karlar›yla do¤rudan ba¤lant›l› konularda eme¤in mücadelesini etmek üzere sendikalaﬂmay› arzulam›ﬂt›k.
Zaten Kamu Sendikalar› Yasas›’nda da ayn› hükümler var, mensuplar›n üye olmas›na engel koyam›yorsunuz sendikalara. Temel gerekçe de budur.
Sendika kurulur kurulmaz Ankara Valili¤i bir baﬂvuruda bulundu Ankara ‹ﬂ Mahkemesine.
Mahkeme de “Yarg›çlar ve savc›lar sendika kuramazlar. ‹ki sebeple:
Birincisi; Kamu Sendikalar› Yasas›’n›n 4. maddesine
göre “Türkiye’de meslek sendikac›l›¤› yap›lamaz.”
‹kincisi; Yine ayn› Yasa’n›n 15. maddesinde “Sendika kuramayacaklar aras›nda yarg›çlar ve cumhuriyet
savc›lar› da say›lm›ﬂt›r. Bu hüküm uyar›nca da yarg›ç ve savc›lar sendika kuramazlar” dedi
Yarg›lama s›ras›nda mahkeme bize bir süre verdi.
Dedi ki “sizler meslek sendikas› kurmuﬂsunuz. Ama
meslek esasl› sendika kurulamaz, Kamu Görevlileri
Sendikas›’na aç›kça ayk›r›d›r bu durum. Ancak bu
nedenle sendikan›z› kapatm›yorum ama size bir süre veriyorum. Kamu Görevlileri Sendikalar› Yasas›n›n 5. maddesinde say›lan hizmet kollar›ndan bir tanesine uygun bir sendika kurun ya da tüzü¤ünüzü
bu ﬂekilde de¤iﬂtirin.”
Araﬂt›rd›¤›m›zda bize en uygun olan 5. maddenin 1.
f›kras›ndaki banka, sigorta ve büro çal›ﬂanlar› hizmet kolu oldu¤unu gördük. Ama biz bankada ve si-
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gortada çal›ﬂm›yorduk, ofis çal›ﬂan› da de¤ildik. Biz
Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›s›’yd›k. Nas›l olacakt› da
bu ﬂekilde örgütlenecektik?
Bunu baﬂka bir konuﬂmamda da dile getirdim. Elbette büro çal›ﬂan› emekçi arkadaﬂlar›m›z›n ya da yurttaﬂlar›m›z›n içinde oldu¤u bir sendikada omuz omuza mücadele edebilirdik. Ancak birtak›m teknik sorunlar vard›. Amaç ta farkl›yd›.
Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›lar›’n›n kuraca¤› bir sendikan›n öncelikli amac›, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir ortamda yarg›lama görevini yerine getirebilmektir. Siz
bunu bir banka çal›ﬂan›ndan isteyemezsiniz. “Önce
benim bu hakk›m yerine gelsin, bunun için omuz
omuza mücadele edelim” dedi¤iniz zaman, banka çal›ﬂan› baﬂka bir tarafa çekecektir.
Asl›nda ç›kar konusunda bir s›k›nt› vard›.
Öte yandan yine Kamu Çal›ﬂanlar› Sendikas› Yasas›n›n 1. maddesinde bizim büro ve ofislerimizde çal›ﬂanlar› vard›. Bizi buraya sokmak istiyorlard›. Ama
orada da bir ç›kar çat›ﬂmam›z vard›. Çünkü bir anlamda iﬂveren vekiliydik, amiriydik di¤er arkadaﬂlar›m›z›n.
Sizler içinde bir örnek teﬂkil edebilir: Mobbing gibi
davalarda amirin memuru üzerinde kurdu¤u psikolojik ﬂiddet tart›ﬂmas› gündeme geldi¤inde sendika
kimden yana olacak?
Ayn› torban›n içerisinde hem hemﬂire, hem sa¤l›k
memuru, hem de doktor var. Doktor amir, hemﬂire
ve sa¤l›k memuru ona göre daha zay›f konumda.
Gerçi mobbing tart›ﬂmalar›, Türkiye’de yeni yeni
gündeme gelmeye baﬂlad›.
Ama bizim adliye çal›ﬂanlar›m›zla Hakim ve Savc›lar
aras›nda bu tür s›k›nt›lar›n do¤abilece¤ini de söyledik. Dolay›s›yla “Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›lar›
farkl› bir hizmet sendikas›nda örgütlenmelidir” dedik.
Ola¤anüstü Genel Kurul sonunda “biz kald›¤›m›z

yerden devam edece¤iz. Siz kapat›yorsan›z kapat›n,
biz bir daha kuruluruz. Hak verilmez al›n›rsa ﬂayet,
siz kapat›n. Biz yarg›ç ve savc›l›¤›m›za bakmay›z, direniriz. Biz de yenisini kurar›z, ona da dava açars›n›z. Siz bunu kabul edene kadar biz sendikam›z› kurar›z” diyece¤imize karar verdik.
‹ki nedenle dava aç›lm›ﬂt› ve Ankara Mahkemesi sendikay› kapatma karar› verdi.
Ama ilginç olan ﬂuydu: “Hem Ankara Valili¤i, hem
de Hükümet, ‘Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›lar› sendika kuramaz’ diyemezsiniz. Derseniz de bu hukuka
uygun olmaz. Çünkü siz ‹LO Sözleﬂmelerini imzalam›ﬂs›n›z. ‹LO Sözleﬂmelerinde Yarg›ç ve Cumhuriyet
Savc›lar›’n›n sendika kurabilecekleri yaz›yor. Anayasam›z›n 90. maddesinde de usulüne uygun olarak
imzalanm›ﬂ uluslararas› sözleﬂmelerin iç hukuk hükmünde oldu¤unu kabul etmiﬂsiniz. Anayasam›zda
sendika kuramayacaklar, sadece militerler olarak s›n›rland›r›lm›ﬂ. Bunlar›n içinde Hakim ve Cumhuriyet Savc›lar› yok. Siz Anayasan›za yazmad›¤›n›z bir
yasa¤› neden yasan›za koyuyorsunuz? Anayasaya ayk›r› bir yasa olabilir mi? Bir hak anayasada yasaklanmam›ﬂsa, yasayla da yasaklanamaz bir hakk›n kullan›m›. Bu nedenle ‘hakim ve savc›lar sendika kuramaz’ iddian›z› kabul etmiyorum.”
Ancak bir çeliﬂkiye düﬂtü ve ikinci kapatma nedenini hakl› buldu Ankara Mahkemesi. “Kamu Sendikalar› Yasas›n›n 4. maddesinin son f›kras›nda ‘aç›kça
meslek esasl› sendika kurulamaz” diyor. Siz de meslek esasl› kurulmuﬂsunuz. Sadece yarg›çl›k ve cumhuriyet savc›l›¤› mesle¤ini yapanlar bu sendikaya
üye olabiliyor, tüzü¤ünüzde de bu yaz›yor. Sizin
sendikan›z da yasan›n arad›¤› ﬂartlar› taﬂ›m›yor. Bu
nedenle kapatmak zorunday›m” dedi.
Sorduk tabii, niye böyle bir karar oldu?
Gerekçeli kararda “‹LO Sözleﬂmelerinin ve di¤er
uluslararas› mevzuat›n hizmet sendikac›l›¤›n› himaye etmedi¤ini” belirtiyordu.
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Ancak konuyu çok iyi irdeleyememiﬂti hakim meslektaﬂ›m›z. Bizce çeliﬂkili bir karar vermiﬂti. Bu tabii iﬂ mahkemesi hakiminin ﬂahsi yorumuydu ama bizce do¤ru de¤ildi.
Çünkü ayn› hukuk düzenine tabi oldu¤umuz Avrupa Mahkemesi ve ‹LO’nun kararlar›nda tam aksi söyleniyordu: “Meslek sendikac›l›¤›n›n önüne engel koyamazs›n›z. Belli tip sendikalar kurmaya zorlayamazs›n›z kitleleri.”
Genel kabul bu ﬂekildeydi. Biz de ‹LO’ya baﬂvurduk.
‹LO baﬂvurumuzu kabul edilebilir buldu ve ﬂu anda
da de¤erlendiriliyor.
Bu aﬂamada Yarg›tayda temyiz yoluna gittik. Geçti¤imiz ay içerisinde de Yarg›tay mahkemenin karar›n› onad›.
Ama bunu bir kazanç olarak say›yoruz. Biz sendika-

n›n kapatma karar›nda aç›kça “hakim ve savc›lar
sendika kuramaz. Bu hukuka ayk›r›d›r” dedi¤i için,
hakim ve savc›lar›n yasadaki aç›k hükme ra¤men
sendika kurulabilece¤ine bir mahkemenin hükmetmesi nedeniyle en az›ndan % 50 bir zafer kazand›¤›m›z› biliyoruz.
Bu bilinçteyiz.
Yar›n ikinci sendikan›n oluﬂumu için bir taban toplant›s› yapaca¤›z. San›yorum sendikam›z› yine kuraca¤›z ve mücadelemizi sürdürece¤iz.
Unuttu¤um konular mutlaka vard›r. Soru – cevap
bölümünde onlar› da belki tamamlayabilirim.
Sizlere de meslek sendikac›l›¤›nda baﬂar›lar diliyorum.
Teﬂekkür ediyorum. Sa¤olun.
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Soru - Cevap - Tart›ﬂma

NUH HÜSEY‹N KÖSE

‹LO’nun karar›na gelince, bu mevcut hükümeti elbette bask›layacakt›r. Avrupa ve Birleﬂmiﬂ Milletler
raporlar›na girecektir. Bu durum Türkiye’nin kredi
limitedisini etkileyece¤i için iç hukukta bir düzenleme yap›laca¤›n› düﬂünüyorum. Ayr›ca meslek sendikac›l›¤›n›n önünün aç›laca¤› konusunda bir öngörümüz var. Hatta bu y›l›n sonuna do¤ru da aç›labilir.

Uluslararas› mevzuat, ülkenin d›ﬂiﬂleri politikas›yla
yak›ndan ilgili. Biz Avrupa Birli¤i Hukuku’na tabi
bir ülkeyiz. Avrupa Mahkemesi’nin verdi¤i kararlar
da bizim için ﬂu anlamda ba¤lay›c› de¤il. Çünkü kararlar tazminat içeriyor.

Hükümet’in özellikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir gibi
güçlü barolar›n bu gücünü k›rmak ad›na meslek
sendikac›l›¤›n›n önünü açaca¤› ve avukat sendikalar›na izin verece¤ini duymaya baﬂlad›k. Bizzat bu konuda çal›ﬂan avukatlardan da haberler geliyor.

E¤er hukuka ayk›r› bir düzenleme yaparsan›z siz iç
hukukta ya da hukuka ayk›r› bir eylemi varsa devletin, “bunu derhal de¤iﬂtireceksin” diyemiyor Avrupa
Mahkemesi, sadece ülkeyi tazminata mahkum ediyor.

E¤er bu gerçekleﬂirse, o zaman doktorlar ve yarg›çlar için de bir meslek sendikas› kurma hakk› do¤acakt›r. Asl›nda onlar, bu hakk› baﬂka nedenlerle verecekler ama yine de biz hakk›m›z› alaca¤›z.

FAT‹H BALKAN
E¤er ‹LO baﬂvurunuzu kabul eder ve sizi hakl› bulursa, bu da uluslararas› sözleﬂme gibi say›l›p kanun
hükmünde kararnameyle bir hak olacak m›?
O prosedür nedir?

Daha sonra aç›lacak davalara bu tazminat kararlar›
örnek teﬂkil etti¤inden dolay› tazminat ödememek
için iç hukuk düzenlemesine gidiliyor.
Ulusal politikalarla bu kararlar çeliﬂirse de “paras›
neyse biz öderiz. Ama bu konuda da ›srar ederiz” diyebiliyor ülke.
Çok ekstrem durumlarda, örne¤in Öcalan’›n idam›
ya da onun sa¤l›k koﬂullar›yla ilgili bir karar› vard›
gene Avrupa Mahkemesi’nin. Orada sadece ba¤lay›c› bir durum oldu. Onun d›ﬂ›nda ba¤lay›c› bir karar
yok.

FAT‹H BALKAN
‹ktidar niye meslek sendikas›na karﬂ›?
AT‹LLA ÖZSEVER
Tabii burada özellikle sendikalar›n da tutumu çok
önemli.
ﬁimdi sendikalar›n iﬂkolu düzeyinde örgütlendiklerini ve iﬂçi s›n›f›n›n nicel - nitel gücüne bakt›¤›m›z zaman da yayg›n olarak vas›fs›z iﬂçi, ara kademe iﬂçilerin daha a¤›rl›kl› oldu¤unu görüyoruz. Dolay›s›yla
mevcut sendika yöneticileri de bu tarz iﬂçi kesiminden geliyor.
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E¤er daha entelektüel, ayd›n, okumuﬂ, yazm›ﬂ insanlar›n ayr› bir meslek sendikas›nda örgütlenmeleri,
bu tür sendikac›l›k anlay›ﬂ› aç›s›ndan kendi güçlerini de k›rabilir bir ﬂekilde.
Asl›nda iﬂkolu sendikac›l›¤›, ﬂimdiye kadar al›ﬂ›lm›ﬂ
oldu¤u gibi mevcut siyasal iktidarlar›n daha çok
kontrol alt›na alabilece¤i bir mekanizma olabilir.
Onun ötesinde güvencesiz bir kesim var: Taﬂeronlaﬂmayla çeﬂitli iﬂ kollar›nda güvencesiz çal›ﬂanlar, ö¤retmenler, doktorlar, sa¤l›k memurlar›, bilgi iﬂlemciler gibi.
Avrupa’da hem meslek sendikac›l›¤›, hem de iﬂkolu
sendikac›l›¤› var ve ikisi de a¤›rl›kl› olarak varl›¤›n›
sürdürüyor.
Örne¤in ‹talyan Konfederasyonu çok önemlidir. Normal iﬂkolu sendikac›l›¤›n›n yan›na güvencesiz çal›ﬂanlar, emekli falan gibi ayn› konfederasyona ba¤l›
farkl› sendikalar›n da örgütlenmesine olanak sa¤lam›ﬂlar. “Bu yeni iﬂçi türü art›k. E¤er bunlar da d›ﬂlan›rsa, iﬂçi hareketi iyice güç kaybedecek” diyorlar.

sendikal› olmaz.
Herkes sendikal› olsa, herkes bir kiﬂiye bile oy verse, bir hakim ya da savc›n›n sendikada etkili bir yere gelmesi mümkün de¤il. Belki bir kiﬂi gelir, onun
da sesini duyamazs›n›z. Dolay›s›yla sizi orada bo¤acakt›r.
Biraz önce söyledi¤im hüküm o nedenle çeliﬂkiliydi.
“Hem hakim ve savc›lar sendika kurabilir ve kurmal›d›r. Aksi durum uluslararas› hukuka ayk›r›d›r. Ard›ndan da kurmal›d›r ama etkili olmak zorunda de¤ildir” diyorsunuz.
Ad› ‘hakim ve savc›lar›n da sendikaya üye olabilece¤i’ ama aslen öyle bir amaç yok.
ARDA SAYGILI
ﬁimdi Avrupa’daki meslek sendikas› modelinin genelde iki muhatab› vard›r:
Birincisi; ‹ﬂveren.
‹kincisi; Devlet.
Türkiye’de böyle oldu¤u söylenebilir.

NUH HÜSEY‹N KÖSE
Hocama katk› olarak ﬂunu söylemek istiyorum.
Diyelim ki Türkiye’de Hakim ve Savc›lar›n bir sendikas›, avukatlar›n da bir sendikas› var. Bu insanlar
toplumun elit görülen, okur-yazar, düﬂünen, organize olabilen, ekonomik gücü olan, yurt d›ﬂ›na gidip
gelebilen kesimi. Dolay›s›yla sesleri daha çok ç›kacakt›r.
Ama siz onlar› idareye daha ba¤l›, daha az e¤itim alm›ﬂ, daha az ücret alan ve daha kalabal›k gruplar›n
içine serpiﬂtirirseniz sesleri kesilir. Bo¤ulurlar.
Kendi sektörümden örnek vermek istiyorum: Türkiye’de 12.000 küsur Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›s›
var. Ama 1 no. lu iﬂkoluna ba¤l› büro çal›ﬂanlar›
300.000’in üzerinde zannediyorum
ﬁimdi diyorlar ki “siz de12.000 olarak bu 300.000
kiﬂinin içerisine girin.” Zaten 12.000 kiﬂinin hepsi

Ama orada birebir masaya oturmak zorundas›n›z.
Hastane yönetiminden Sa¤l›k Bakan›’na, ataca¤› her
ad›mda mutlaka muhatap olarak o konudaki sendikal gücü tan›mak zorunda.
Örne¤in Frans›z Sa¤l›k Bakan›, bugün Frans›z Hekim Sendikalar› Birli¤iyle masada oturmadan hiçbir
karara imza atam›yor. Çünkü orada devlet de sonuçta bir iﬂveren pozisyonunda.
Bizim geldi¤imiz sürece bakt›¤›m›zda, bence ülkemizdeki sa¤l›k politikalar›n›n bu. Odada defalarca
çok güzel analizleri yap›ld›. O niteliksizleﬂtirme dedi¤imiz süreç içerisinde biz mesle¤imize sar›ld›kça
ve mesle¤imizi savundukça karﬂ›m›za büyük bir direnç al›yoruz.
Bu eme¤in ucuzlat›lmas› ve eme¤in hiçbir ﬂekilde
pazarl›¤a bile getirilmemesi için, bir yerde tabii ki
meslek sendikalar›n›n da olmamas› gerekiyor. Çün-
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kü meslek sendikas›, s›n›f sendikas› de¤il.

Ortada SES örne¤i var.

Meslek sendikalar›n›n do¤rudan savundu¤u bir tek
nokta var: Sadece o mesle¤in demokratik, özlük
haklar›n› savunan ve bunu birebir özel sa¤l›k kurumlar› veya devlet kurumlar›yla teke tek paylaﬂan,
bu programlar› üreten (hatta bu tek sendikadan da
oluﬂmuyor) birçok sendikayla birlikte o masaya oturmak zorunda.

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›’n›n üye profiline bakt›¤›n›z zaman doktor say›s›, tüm üyelerin aras›nda
çok azd›r. Ama gerek ﬂube yönetimlerinde, gerekse
genel merkez yönetimlerinde her dönem doktorlar
sendika üyelerinin nicel a¤›rl›¤›ndan çok daha fazla
temsil edilmiﬂ ve oy alm›ﬂlard›r.

Siz beﬂ ya da yüz kiﬂinin sendikas› olsan›z bile, o
grubu temsil eden sendikayla demokratik olarak o
masaya oturdu¤u bir sistem.
Tabii ki Avrupa veya ‹LO’nun sendikalar üzerinde
bir kitleﬂmesi olamaz. “Tek baﬂ›na bir ﬂey olamaz demesinin de nedeni biraz bu yönde diye düﬂünüyorum.
NAZM‹ ALGAN
ﬁöyle bir görüntü oldu sanki: “AKP yar›n, öbür gün
meslek sendikac›l›¤›n›n önünü açarsa, bu ileri bir
ad›m olur. Bunu savunmak gerekir. Bu iyi bir ﬂeydir
falan.”
ﬁimdi bir aç›dan bakt›¤›n›z zaman sendikal mücadele, s›n›fsal mücadeledir. S›n›f›n politik mücadelesi
de¤ildir ama ekonomik ve demokratik mücadelesidir. Burada da birleﬂik mücadelenin önemi var.

Çünkü daha entelektüel bir kesimdir, daha çok okumaya ve mücadele etmeye uygundur. ‹ﬂçi arkadaﬂlar
da bunu gözlemlemiﬂtir ve o kanallar genellikle kapal› olmam›ﬂt›r.
Ben bu tuza¤a düﬂmemek laz›m diye düﬂünüyorum.
Öte yandan bakt›¤›n›z zaman da 663 say›l› Kanun
Hükmündeki Kararname, Kamu Ortakl›k ‹daresi
Formu ile nitelikli emek olan hekimlik zaten h›zla
proleterleﬂiyor, ücretli emekçi haline geliyor. O yan
birtak›m avantajlar›n› kaybediyor.
Bu yaﬂanan bir süreç. Dolay›s›yla burada s›n›f›n di¤er elemanlar›yla aras›n› kopartmak ve ayr›ca meslek sendikac›l›¤›n› savunmak, bugün bütün iﬂkollar›nda daha ileri, daha iyi bir mücadele yöntemiymiﬂ
gibi düﬂünmeyelim.
Bu görüﬂüm tart›ﬂmaya aç›k tabii. Ben meslek ya da
hekim sendikac›l›¤›n› savunanlar› da toptan mahkum etmiﬂ olmak istemiyorum.

ﬁimdi di¤er iﬂ kollar›n› çok fazla gündeme almayal›m. Ama biz sa¤l›k iﬂ kolunday›z. Sa¤l›k hizmeti, ortak üretilen bir hizmettir, bir ekip hizmetidir her ne
kadar parçalanma sürecinde olsa da.

Bunu sa¤l›k iﬂkolunda nas›l yapaca¤›z? ﬁu anda hala kamuda çal›ﬂan hekimler var ve bunlar büyük
a¤›rl›kla Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›na üye. Tabii
sol kesimden bahsediyorum.

ﬁimdi burada güçlü olmak için sadece hekimlerin
bir sendika kurmas›, sermaye s›n›f›na karﬂ› hekimleri daha güçlü k›lmaz bence. Orada tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, emekçilerin, hemﬂirenin, ebenin, sa¤l›k
memurunun birlikte ortak örgütlü mücadelesi hem
s›n›fsal aç›dan, hem de hem örgütlenme aç›s›ndan
daha do¤rudur.

Ama bundan 8 sene evvel hiçbir etkinli¤i olmayan
Memur-Sen’e ba¤l› Sa¤l›k-Sen, AKP’nin 8 senelik iktidar› dönemindeki devletin büyük müdahalesiyle
hem bütün sendikalar aras›nda, hem de sa¤l›k iﬂ kolunda bir numaral› sendika haline geldi.

Hekimlerin, doktorlar›n o büyük kalabal›k içinde
güçlerinin daha az olaca¤›na da çok kat›lm›yorum.

Biz özel sektörde sendikalaﬂmay› düﬂünüyoruz ama
önümüzde D‹SK’e ba¤l› Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ var. Ona
güç verip orada örgütlenmeyi savunabiliriz. Kamuda
çal›ﬂ›yorsak, orada da SES var.
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Ayr›ca bir hekim sendikas› kurmak için tart›ﬂal›m, elbette. Çünkü bu yönde e¤ilimi olan arkadaﬂlar var.
Ama benim kiﬂisel düﬂüncem, bu yolu tercih etmemek, onun yerine iﬂçilerle, emekçilerle ortak bir mücadele yürütmek..

ba¤l› bulundu¤u konfederasyon içerisinde gerçekleﬂtiriyor.
HAYAT‹ ﬁENER

ARDA SAYGILI

Ben emekli oldum hekimlikten. Türkiye’de sadece
çal›ﬂ›rken de¤il, emekli oldu¤unuzda bile ne mesle¤iniz, ne de yapt›¤›n›z iﬂ önemsenmiyor. Y›llarca
okudum, hekim ve uzman oldum. Vas›fs›z iﬂçilerle
ödedi¤im prim ayn› oldu¤u için, ben onlarla ayn› paray› al›yorum.

Asl›nda Nazmi’ye cevap vermek istiyorum. Çünkü
puzzle’›n bir parças›n› burada yans›tt›m.

O zaman okumaya da, uzmanlaﬂmaya da gerek yok.
Ama bu ülkede böyle bir saçmal›k var.

Çünkü, CTE - Frans›z Komünist Partisi Sendikas›’n›n ayn› zamanda mesleki sendikayla da u¤raﬂan bir
bölümü var. Orada hiçbir çal›ﬂan d›ﬂlanm›ﬂ de¤il,
herkes iç içe. Genel sa¤l›k iﬂ kolundaki bir mücadelede zaten insanlar biraraya geliyor.

Efendim, meslek örgütleri ne der? Meslek örgütü de
sendikaya gelsin, o zaman konfederasyon olur.

Gerçekten sa¤l›k hizmeti, hakikaten bir ekip iﬂ, beraber üretilen bir iﬂ. Orada frotmana yol açmamakta
fayda var diye düﬂünüyorum.

Ama sadece anestezistleri ilgilendiren bir konuda
CTE’nin anestezist bölümü devreye giriyor.
ÜM‹T ﬁEN

Çünkü bir hemﬂirenin perspektifiyle (bunu aç›kça
konuﬂmam›z laz›m) bir hekimin perspektifi ayn› de¤il. Bir hemﬂirenin dünya görüﬂüyle bir hekimin ayn› olmaz. Hatta ayn› meslekte olan insanlar›n bile
yapt›¤› iﬂ karﬂ›l›¤›nda isteyece¤i talepler de çok çeﬂitlilik gösteriyor. Bir radyologun, bir anestezistin,
bir cerrah›n yapt›¤› farkl› farkl› iﬂler.

Konfederasyon ﬂeklinde örgütlenme var.
ﬁu anda bizim yasal mevzuat›m›z buna izin vermiyor. Mesleki sendikac›l›k olarak tek tek iﬂyeri baz›nda, birbirinden farkl› birimlerde örgütlenmeyi k›s›tl›yor bu sistem.
Asl›nda bat›daki sermaye gruplar› Türkiye’yi örnek
al›rlarsa, bu sendika mevzuat›n› kendi ülkelerinde
uygulamaya baﬂlayabilirler.
Mesela Almanya’da devletle anlaﬂmal› muayenesi
olan hekimlerin, tek muayenesi bulunan hekimlerin,
üniversitede, idareci – yönetici pozisyonunda olup
devletle çal›ﬂanlar›n çal›ﬂan hekimlerin ayr› ayr› sendikalar› var.
Ama bunlar konfederasyon halinde örgütlenebiliyor
ve tek baﬂlar›na grev yapabiliyorlar.
Bu yasal olarak düzenlenmiﬂ. Küçük küçük birimler
kendi ad›na toplu iﬂ sözleﬂmesi yapabiliyor ve bunu

Hepsi ayr› ayr› örgütlensin ama ortak mücadelede yine birlikte çal›ﬂabilirler. O konuda bir sak›nca görmüyorum. Bas›n-‹ﬂ zaten pratikte böyle bir ayr›ma
gitmiﬂ ve tazminattan vs kadar bir sürü hak elde etmiﬂler.
YASEM‹N DEM‹RC‹
Sonuçta Sovyet Sosyalist Devrimi de bütün kitlelerin bilinciyle olmam›ﬂ. Bu bizim konumuzla alakas›z
gibi görünüyor ama bir sendika içerisinde tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ayn› entelektüel düzeyde olmas›n›
bekleyemeyiz. Olamayabilir. Çok do¤ald›r bu. Bunu
bir problem olarak görmüyorum kesinlikle. Kald› ki
son derece entelektüel, oturdu¤unuzda keyif ald›¤›n›z, birlikte mücadele etmekten hoﬂland›¤›n›z, ak›l –
fikir alabildi¤iniz hemﬂireler, sa¤l›k çal›ﬂanlar›, iﬂçiler var.
Meseleye bu ﬂekilde bakmak çok do¤ru gibi görün-
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müyor. Ben de kesinlikle kendi ad›ma s›n›f sendikac›l›¤›ndan yanay›m.
E¤er gerçekten sendikal mücadele ekonomik ve demokratik temeller üzerine sonuçta bir kazan›m önüne koyuyorsa, bunu s›n›fsal temelden ay›rmak sonuçtan uzaklaﬂt›r›r bizleri diye düﬂünüyorum.
Bizim için sa¤l›k sektöründe zaten SES var. Onun
içinde bir hekim, bir hemﬂire ya da baﬂka bir iﬂ kolu
olabilir.
Daha çok parçalanmak, büro emekçileri, bilmem ne
emekçileri, ﬂu sendikas›, bu sendikas›, ve onlar›n
konfederasyonu yap›lanmas› yerine, SES içinde böyle iﬂ kollar› ﬂeklinde örgütlenmek çok daha mant›kl› gibi görünüyor bana.
KEMAL ÖZAY
Sendika Çal›ﬂma Grubunda beraber çal›ﬂ›yoruz arkadaﬂlarla. Ben 90’l› y›llarda Tüm Sa¤l›k Sen’in kuruluﬂunda bulundum Kartal Devlet Hastanesi’nde. ‹ki
doktor vard›k. O personellere ve bütün hemﬂire arkadaﬂlara olan etkinli¤imiz çok daha fazlayd› Nazmi’nin söyledi¤i gibi.
Fakat burada bir seçkinci ve elitist bir tavra düﬂmemek laz›m.
Öyle hekim arkadaﬂlar›m›z var ki gerçekten son derece geri fikirlere sahip. Ama öyle hemﬂire arkadaﬂlar›m›z da var ki son derece ileri görüﬂlüler. Bu bireysel bir ﬂeydir.
Bizi bu Sendika Çal›ﬂma Grubunu kurmaya yönelten etken, bu mesleki farkl›l›k ve seçkincilik de¤il,
fiili bir durum.
Yarg› sektöründen farkl› olarak hekimlerin, gerçekten kamu sektöründe 20 y›ll›k bir sendikal deneyimleri var.

ﬂöyle bir yan oluﬂtu ve 20 y›l içerisinde hekimlerin
bu sendikalara ﬂu ya da bu yanl›ﬂ nedenle ilgileri
çok olmad› ve gerek kamu, gerekse özel sektörde %
10’u geçmeyen, hatta % 2 - % 5’lerde kalan bir doktor üye kayd› oldu.
Özellikle son 3 – 4 y›l içerisinde de özel sa¤l›k sektörünün büyümesi ve özel hastanelerin geliﬂmesiyle
beraber ortada ciddi bir örgütsüz hekim kitlesi olmaya baﬂlad›. Tabii ki TTB kendi mesleki çal›ﬂmalar›yla
bu grubun bütün ekonomik, özlük, sosyal haklar›n›
ﬂu an üstlenmiﬂ durumda ve gerçekten de bunu yap›yor.
Avrupa’daki (daha önceki çal›ﬂmalar›m›zda da söyledik) baz› tabip odalar› da bu sendika iﬂlevini görebiliyor.
Bizi burada bu grubu kurmaya ve bu tür çal›ﬂmalara yönelten daha çok o fiili örgütsüzlü¤ü k›rmak.
Burada bir seçkinci, elitist bir doktor örgütlenmesi
yaratmak de¤il, ayr›ca buna kiﬂisel olarak son derece karﬂ›y›m.
Ama ortada fiili bir durum var ve biz bu fiili k›ramad›k. ﬁimdi bunu nas›l yapabiliriz çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Bu konuda bir katk› yapmak istedim.
NUH HÜSEY‹N KÖSE
‹lk baﬂta örnek verirken sizlere, sözlerim belki yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ ve hemﬂire ile doktor ayr›m›nda hataya
düﬂmüﬂ olabilirim.
Benim eﬂim hemﬂire. O daha 19 yaﬂ›ndayken bana
bir insan›n idam cezas›na ya tamamen karﬂ› ya da yan›nda olaca¤›n› ö¤retti. Üstelik ondan daha yaﬂl›yd›m.

Tüm Sa¤l›k-Sen, Sa¤l›k Sen – SES olarak de¤iﬂti.

Ben “tecavüz edip öldürenler de mi idam edilmemeli?” diyordum kahvedeki adam gibi.

‹ﬂte MHP ve AKP’lilerin sendikalar› var.

O, “Evet, bence öyledir” dedi.

Fakat son y›llarda bu piyasalaﬂma süreci içerisinde

Y›llarca okudu¤um hümanistler bile bana onu ö¤re-
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tememiﬂken, eﬂim ö¤retti. ﬁimdi ben nas›l diyebilirim ki “o benden daha az entelektüel birikime sahip” diye. Asla böyle bir söz söylemem mümkün de¤il.
Tabii ki sektörel farkl›l›klar do¤abilir. Yaln›z bir
aç›klama yapmam gerekiyor.
Birincisi; Yarg›çlar›n sendika kurmas› yasak oldu¤u
için, biz ayr› bir sendika istiyoruz.
‹kincisi; Yarg›çlar›n anayasadaki örgütlenme biçiminde yasama – yürütme – yarg› erki olarak ayr›msama vard›r.
Yarg›y› temsil ettikleri için yürütmenin bir ﬂekilde
etkisi alt›nda ve daha kalabal›k gruplar olan di¤er
kamu ajanlar›yla birlikte ayn› sendikan›n içinde olmalar›n›n ç›karlar›yla ters düﬂtü¤ünü söylemek istiyorum.
AL‹ ÖZYURT
SES üyesiyim ben de. Bildi¤im kadar›yla ‹stanbul
Tabip Odas›’nda 2 y›l› aﬂk›n bir süredir bu meslek
sendikas› tart›ﬂ›l›yor, toplant›lar yap›l›yor. Ben de
kat›lmaya çal›ﬂ›yorum.
Nazmi gibi ben de bu iﬂkolu sendikas›n› daha çok
önemsiyorum. Yine bahsetti¤i gibi zaten bu da¤›n›kl›k içinde bir de bu meslek sendikas› gelirse, daha
çok bölünme olaca¤›n› düﬂünen biriyim.
ﬁimdi Siyami Ersek’te 1.500 çal›ﬂan var. Bunun san›yorum 1,000 tanesi memur, 300’ü doktor.
Ben orada üye olan iki kiﬂiden birisiyim SES’e ama
pekala bir sendikan›n hastane temsilcili¤ini yapabildim.
Dolay›s›yla o iﬂkolu sendikac›l›¤›nda bizler az dahi
olsak bile, (arkadaﬂlar›n da bahsetti¤i gibi) yönetim
kademelerinde bulunmam›z rahatl›kla söz konusu
olabiliyor aday oldu¤umuz sürece.
ﬁimdi Arda’ya iki soru sormak istiyorum.
Birincisi. Meslek sendikac›l›¤› ve hekimlikte sendika-

laﬂma konusunda bir e¤ilim çal›ﬂmas› yap›ld› m›?
Türkiye’de ya da ‹stanbul’da çal›ﬂan hekimler tabanda ne kadar istiyor bu sendikac›l›¤›?
‹kincisi. Bu kadar uzun bir zaman geçti, bu toplant›lar yayg›n olarak yap›ld›. Hala sen, ben, iﬂte bizim
o¤lan ﬂeklinde 3 -5 ya da 10 – 20 kiﬂi burada bulunuyoruz. ‹lgi gören bir konu olsayd› tabanda, burada daha çok kiﬂi bulunmaz m›yd›?
Yine seçkinlikten söz edildi. Arda Fransa örne¤ini
gösteriyor. “Fransa’da anestezistler örgütlendi, bütün hayat› durdurdu falan” diyor. Ben de bir anestezistim. Ama Fransa neresi, Türkiye neresi?
Diyelim ki Türkiye’de 3.000 anestezist var. Biz bir
gün çal›ﬂmad›¤›m›z takdirde, yo¤un bak›mlar›n çal›ﬂmad›¤›n› düﬂünün. ﬁu anda binlerce hasta solunum
cihaz›na ba¤l› ve bunlar›n ölmesi söz konusu 24 saat içerisinde.
Evet, biz örgütlenirsek gerçekten Türkiye’de hayat
durur. Ama böyle bir ortam olanakl› gibi gelmiyor
bana. Fransa’n›n koﬂullar› ile Türkiye’nin koﬂullar›
çok farkl›.
Acaba bu durumda ülke koﬂullar›n› da gözetmemiz
gerekmez mi?
Bir de senin geçmiﬂte sendikal deneyimin var m› ya
da bir sendika üyeli¤in oldu mu, çal›ﬂt›n m› Arda?
Benim çok fazla bir sendika deneyimim yok. Ama bu
tart›ﬂmalar› yaparken ayaklar›m›z yere bas›yor mu
acaba?
Bu sorular› kendimize sormam›z gerekir diye düﬂünüyorum.
Teﬂekkürler.
ARDA SAYGILI
Tabii ki hakl› oldu¤un noktalar var. Türkiye’de bu
ne kadar oluyor? Biz zaten bunun peﬂindeyiz.
Amaç, burada bir fark›ndal›k yaratmak de¤il, farkl›
söylemler getirmeye çal›ﬂmak.
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ﬁu çok aç›k: Hekimlerin de sendikal örgütlülü¤ü ortada, sendikalar içerisindeki mücadele biçimi de ortada, sendikal acizlik te ortada.
Daha ileri gideyim: Bu acizli¤in en güzel yans›mas›n› biz zaten Odam›zda yaﬂ›yoruz. Çünkü sa¤›l›k sendikalar›n›n üstelenemedi¤ini biz yap›yoruz.
Evet, son 2 y›ld›r da bunu tart›ﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. Asl›nda biz SES, Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ, ‹TO ve TTB’nin
aktivisti olarak çal›ﬂan insanlar› hedef olarak görmüyoruz.
Bu arada sürekli gelen mailler, hatta bu toplant› için
gelen mailler de var. Mersin’den birisi yazm›ﬂ, “toplant›ya gelemiyorum ama sendika kuraca¤›n›z zaman biz var›z bu iﬂte” diyor.
“Sendika kuraca¤›n›z zaman biz var›z bu iﬂte” diyen
insan o kadar çok ki. Biz bu tart›ﬂmalar› birçok defa yapt›k. Çünkü hep beraber bir sonuca, bir noktaya varmak istiyoruz.
O nokta da ﬂu: Aç›kças› birbirini örten, birbiriyle örtüﬂen ve birbirini tamamlayan bir örgütlenme modeli üzerine düﬂünüyoruz. Acaba bu camian›n d›ﬂ›nda
kalan insanlar› biz nas›l yapar›z da örgütlü, birleﬂik
bir hareketin içerisine çekebiliriz?

kim transferi. Örne¤in ﬂu an Romanya’dan bir sürü
hekim Fransa’ya gidiyor, çünkü daha çok para kazan›l›yor. Oradakiler öbür tarafa gidiyor ve Romanya’da hekim k›tl›¤› oluyor vs. Yine Bulgaristan Tabip
Odas› ertesi gün Avrupa Yasalar› çerçevesinde kendini Sendika ilan etti. Dolay›s›yla oraya ast›¤›m›z tabelan›n bir önemi yok.
‹ki y›l önceki Hekim Eme¤i Çal›ﬂtay’›nda “hekimlerin sendikalar kurmas› yasak, grev de yasak” denilmiﬂti. Ama Türkiye’de biz bunu k›rd›k, de¤il mi Ali?
Bu konsept, bu kavram k›r›ld›.
Çünkü hekimler ve bütün sa¤l›k emekçileri biraraya
geldik ve geçen y›l da yine KESK vs ile birlikte ortak olarak Beyaz›t’ta topland›k.
Hepimizin kurdu¤u düﬂler vard›r. Benim de kurdu¤um bir düﬂ bu asl›nda. Anestezistler “daha nöbet
ücretleri artt›r›ls›n” derken, ertesi gün artt›r›l›yor.
Hükümet de bunun fark›nda.
Örne¤in genel cerrahlar bu grevi yapt›¤›nda…
En son 2 hafta önce acilciler oynad› yerlerinden.
Orada bunun pazarl›¤› bile olmuyor art›k.

Benim düﬂündü¤üm tarz bu.

Çünkü meslek sendikalar› orada güncel, dönemsel
oluﬂturulan politikalar›n yönetimine do¤rudan katk›
sunan halde.

Evet, yurt d›ﬂ›nda bu yabanc› hekimler sendikas› iﬂi
ç›kt›¤›nda 5 – 7 kiﬂiydik, çok kalabal›k de¤ildik. O
zaman üstelik “yabanc› hekimler” diyorlard›. Türkiye’deki yabanc› hekimleri düﬂünün, hiçbir haklar›
yok.

Bir s›n›f sendikas› iﬂlevi görmüyor orada. Çünkü
oradaki tabip odalar› biraz daha farkl›. Oradaki tabip
odas› bizim iﬂlerimize bakm›yor, sadece onur kurul
iﬂlevini görüyor ve onunla s›n›rl› durumda. Ama bizde öyle de¤il.

Ama ﬂu anda Fransa’da 30.000 kiﬂilik bir sendika,
Paris’te Serdar Dalk›l›ç arkadaﬂ›m›z sa¤l›k bakan›yla masa baﬂ›na oturuyor. Yabanc› hekimlerin bütün
diplomalar›, t›p ve uzmanl›k diplomalar›n›n hepsi
belli kaideler, koﬂullar etraf›nda kabul edildi ve böylece yabanc› hekim sömürüsü Fransa’da ortadan
kalkt›.

Biz kad›nlardan çocuklara Türkiye’deki bütün antidemokratik uygulamalara, Türkiye’nin suyundan havas›na her ﬂeyde, var oldu¤umuz her yerde yaﬂam›
savunmaya çal›ﬂ›yoruz. Üstelik mesle¤imizle birlikte
var olmaya çal›ﬂ›yoruz. O nedenle bizim konumumuz çok farkl› ve bunun da çok iyi bilincindeyiz.

Bugün u¤raﬂ›lan nokta ise Avrupa çerçevesinde he-

Biz Çal›ﬂma Grubu’nda ﬂu sorunun cevab›n› ar›yoruz: Acaba kendi ülkemizde nas›l yapabiliriz de alan-
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lara getirdi¤imiz bu kitleyi (30.000 kiﬂi vard› Ankara’da) daha çok aktivist olarak çekece¤imiz forumlar, biçimler bulabiliriz?
Yoksa iki y›l önce bir sendika kurmuﬂtuk.
HAYAT‹ ﬁENER
Yeni bir kanun ç›kt›, birden fazla sendikaya üye olma
AT‹LLA ÖZSEVER
Anayasada bir de¤iﬂiklik yap›ld› ama ﬂu anda henüz
realize olmad›.
HÜSEY‹N DEM‹RD‹ZEN

Ama genel olarak hekimlere bakt›¤›m zaman örgütlenmenin o kolay olamayabilece¤ini düﬂünüyorum.
Nedeni de ﬂu: Hekimler sadece SES’te % 3 – 5 oran›nda örgütlenmiﬂ de¤il ki, bütün örgütlerde öyle
zaten. Zorunlu olmasa Tabip Odas›’na da üye olmaz,
bir menfaati olmasa Uzmanl›k Derne¤ine de gelmez.
Asl›nda son 10 y›lda artan sorunlar, s›k›ﬂan çal›ﬂma
biçimlerini falan dikkate almaz isek böyle bir gelenek yok.
Ama bu kendili¤inden de olmayaca¤›na göre, orta
vadeli bir yolculu¤un karar›n› vermiﬂ ya da bugünkü
tart›ﬂmalarla bunu olgunlaﬂt›rm›ﬂ olaca¤›z.

Bir yanda gönlümüzde olanlar var, iﬂin do¤rusu budur diyebilece¤imiz. Di¤er yanda da yeni kanallar açmam›z gerekiyor. De¤iﬂen çal›ﬂma biçimi ve iliﬂkiler
söz konusu. Bizim daha önceden buldu¤umuz, önerdiklerimiz yeterince karﬂ›l›kl› gelmiyor diyerek aray›ﬂ içerisinde oldu¤umuz bölümler var. Ancak bu ikisi aras›ndaki çözümleri çok sürüncemede b›rakman›n, çürütücü bir etki yarataca¤›n› düﬂünüyorum.

Evet, ne Fransa’ya benziyor, ne baﬂka bir yere benziyor Türkiye. Sadece kendi gerçe¤ini yaﬂ›yor.

Dolay›s›yla en az›ndan biz heyetimizin s›n›rl›l›klar›n›
ve taﬂ›d›¤› birtak›m sorunlar›n fark›nda olarak, diyelim ki biz özel sektörde çal›ﬂan insanlar›n bir bölümünü örgütleyece¤ini düﬂünüyorsak bu fikrin, gerçekten bunu realize etmenin peﬂinde koﬂmakta yarar var. Yasa ne derse desin.

Ya biz ﬂimdiki gibi SES’te olmaya ve aktivitemize devam edece¤iz, onlar d›ﬂar›da kalacak. Ya da bu hareketin baﬂ›nda biz olarak böyle baﬂlay›p, bunu dönüﬂtürecek bir taktik izleyece¤iz.

Sonuçta biz fiilen bunu yapabiliriz. Ad›na Hekim
Sendikas› demeyiz ama üyelerinin % 90’›n› hekimden oluﬂur. Pratik olarak onlar›n sorunlar›yla ilgilendi¤i için onlar üye olur.
Diyelim ki taﬂeron iﬂçinin sorununu gündemine almayacaksa yeni kurulan bir sendika, onlar gelip buraya üye olmak istemez zaten.
O aç›dan yasal s›n›rl›l›klar› aﬂman›n belli formülleri
olabilir. Geçmiﬂte yasalara ra¤men fiilen ad›mlar att›¤›m›z süreçler dikkate al›nd›¤›nda, o bölümü biraz
çabuk geçelim diyorum.

Bir- iki teknik tart›ﬂma daha yapmakta yarar var ama
kimi beklentileri bizim düﬂüncemize uymuyor diyerek insanlar› bizim kanal›m›za ak›tmaya çal›ﬂmak ta
zor. “Do¤rusu s›n›f› sendikac›l›¤›d›r arkadaﬂlar, gelin” demek mant›kl› ama gelmiyorsa e¤er, o zaman
bu fonksiyonel bir oluﬂum de¤il demek laz›m.

Sonuçta kamu sendikac›l›¤› alan›nda 20 y›ll›k bir deneyimimiz olmas›na ra¤men, e¤er yeni aç›l›mlar bulam›yorsak teorik sorunlara (bana kal›rsa örgütlenme s›k›nt›lar›na ra¤men) bunu denemeyi önümüze
koyabiliriz.
Gerçekten hekimler böyle baﬂlayarak kendi kendine
daha kolay örgütlenip, sonra da öbürleriyle biraraya
gelmeyi baﬂarabilirler. Çünkü pratik olarak son üniversite süreçlerine falan bakt›¤›m›zda bu birarada olmama duygusu da de¤iﬂmeye baﬂlad›.
Bu sa¤l›kç›lar meclislerinde taﬂeronlar›n, hemﬂirelerin, ö¤rencilerin, asistanlar›n, ö¤retim üyelerinin falan biraraya geldi¤i davran›ﬂlar bize sorunun alg›-
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dan çok, yaﬂama biçimiyle ilgili oldu¤unu gösteriyor.
Bugüne kadar hekimlerin öbürleriyle birlikte olup
olmama iste¤inden daha çok, pratik olarak ayn› mekandayken bile ayr› ayr› iﬂlerini, güçlerini yapmalar›n›n kendinden kaynakland›¤›n› tespit ediyoruz.

Hep konuyu tart›ﬂma noktas›nda tutmayal›m. Bir –
iki y›l daha böyle gitmesin. Çünkü olgunlaﬂ›yor art›k. Birçok alternatifini görüyoruz, tan›yoruz. ﬁimdi
önümüzde Oda seçimleri falan da var, oraya yo¤unlaﬂaca¤›z Nisan sonuna kadar.

Çünkü ayn› insanlar son 6 ay – 1 y›ld›r taﬂeron iﬂçiyle beraber yürümeyi, hatta Mecliste biraraya gelmeyi bir sorun olarak görmüyor. Tam tersine gücü büyütecek bir ihtiyaç olarak tarif ediyor.

May›s – Haziran aylar›nda bir – iki mutfak toplant›s› daha yapt›ktan sonra bunu art›k bir fiili yap›ya dönüﬂtürme zaman›d›r diye hissediyorum. Sanki yeni
bir kanal aç›labilir gibi geliyor bana.

Tabii bunlar da bir – iki eylemi birlikte yapt›k diye
hemen sendikaya vs. geçmez. Ama bir süredir gerçekten sizlerin eme¤ini de gördü¤üm için (hep beraber zaten yaﬂ›yoruz) bunu art›k sendika fikrinin ötesine taﬂ›y›p burada bir kanal açmay› ve “biz bu dönem böyle bir oluﬂuma bakal›m” demek gerekti¤ini
düﬂünüyorum.

Çünkü böyle bir beklenti de var.

Ali arkadaﬂ›m sordu, “ne kadar insan geliyor” diye.
Bilmiyorum. Ama ad› s›rf “Aile Hekimli¤i oldu” diye
1.500 insan örgütleniyor. Hangi sorununu çözer, o
ayr›. Ancak sonuçta öyle hissediyor, kendini öyle tan›ml›yor.
Bizim bu beklentilerin fark›nda olarak örgütlenmeyi
sa¤lamam›z laz›m asl›nda.
Tabii bu kanal›n aç›lmas› durumunda çok h›zla gündeme gelecek birkaç tane risk var:
Bu sendikay› biz kurdu¤umuz gibi baﬂka görüﬂtekiler de kuracaklard›r, t›pk› di¤er alanlardaki sendikalar gibi renklerine göre kurulmaya baﬂlayacakt›r.
Çünkü bize b›rakmayacaklard›r bu alan›.
Biz Odadayken bunlar›n da fark›nda olan aktivist
olarak, belki bu iﬂte mücadele etmenin avantaj›n›
kullanm›ﬂ olaca¤›z.
Ama benim önerim, birkaç de¤erlendirmeden sonra
(bugün karar vermeyebiliriz tabii) gerçekten ‹stanbul Tabip Odas›, TTB’nin baﬂta özel sektörde çal›ﬂan
meslektaﬂlar›m›z olmak üzere yeni bir örgütlenme
kanal› aç›p açmayaca¤›m›za karar verelim.

HASAN O⁄AN
Asl›nda bu toplant›lar›n amac› tart›ﬂmak ve do¤ruyu
bulmak. Mesleki sendikac›l›k ya da s›n›fsal sendikac›l›k olur ya da olmaz. Bunlar ﬂu anda çok fazla kritik de¤il. Ama biz birçok kavram› ve yolumuzu iyi
de¤erlendirmek, karar vermek zorunday›z.
Türkiye’deki sa¤l›k alan›ndaki mücadeleye bakt›¤›m›z zaman hekim d›ﬂ›nda kalan di¤er sa¤l›kç›lar varolan Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ ve SES’te bir mücadeleyi
y›llardan beri yürütüyorlar ve ne yaz›k ki hekimler
bu mücadelenin içerisine bir türlü giremediler, yer
almad›lar.
Çünkü hekimler kendilerine TTB içerisinde bir mücadele alan› yaratt›lar ve buradan da k›smen sendikac›l›k çerçevesinde bu iﬂi yürütüyorlar.
Fakat öyle bir noktaya gelindi ki, art›k daha kuvvetli, daha dinamik, daha tabandan bir mücadele gereksinimini ortaya ç›kt›.
TTB ya da TTB içerisindeki mücadele sürecini bugüne kadar yürüten bizler ﬂunu düﬂünmek zorunday›z:
Yeni gereksinimler çerçevesinde hekimlerin bu mücadelesini ya da taleplerini TTB içerisinde mi çözece¤iz? TTB, 60 – 70 civar›ndaki bütün Odalar›yla bu
iﬂin önderli¤ini yapacak m›? Odalar›n hepsi buna kat›lacaklar m›?
Bu sorular› cevaplamak ve durumu de¤erlendirmek
zorunday›z.
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Bir sendikal mücadele yeni dönem aç›s›ndan, hekimler aç›s›ndan önemli mi? Gereksinim var m› böyle bir
mücadeleye? E¤er böyle bir mücadeleye gereksinim
varsa bunun adresi TTB mi?
TTB bu soru ve tart›ﬂmalar karﬂ›s›nda kendini ﬂöyle
bir sorgulamaya tabi tutuyor: “E¤er hekimler örgütsel olarak mesleki sendikac›l›k mücadelesi içerisine
girerlerse, benim gücüm ve etkinli¤im bir ﬂekilde
azalacak. Oysa ben bugüne kadar mücadele ettim ve
bundan sonra da hekimlerin mücadele yeri TTB’dir.”
Bu temel düﬂünce mesleki sendikac›l›k kavram›na s›cak bakm›yor. Sendikal mücadeleye de hay›r diyemedi¤inden mücadele için adres olarak var olan
mevcut di¤er sa¤l›k sendikalar›n› gösteriyor.
Bizler önümüzdeki süreç aç›s›ndan hekimlerin özlük ve ekonomik haklar›na dayal› mücadeleyi TTB
içerisinde yaparak ne kadar baﬂar›ya ulaﬂ›labilece¤ini görmek ve karar vermek zorunday›z.
E¤er TTB içerisinde yürütülen ve yürütülecek olan
mücadelenin belirlenen hedefler do¤rultusunda yetersiz kalaca¤›n› görüyor, tahmin edebiliyorsak o zaman iki seçenek karﬂ›m›za ç›k›yor. Tabi TTB yap›s›
içerisinde verilecek olan mücadeleyi yeterli görmekte söz konusu olabilir.
Birincisi, kendisini s›n›f sendikas› olarak tan›mlayan
mevcut sendikalar içerisinde s›n›fsal zeminde mücadeleyi sürdürmek.
‹kincisi ise TTB’nin bugüne kadar savundu¤u düﬂünceler temelinde mesleki sendikac›l›k kavram›n›
Türkiye genelinde geliﬂtirerek, TTB’ye gerekti¤inde
destek olarak yeni bir örgütlenme modeli ve mücadele alan› açmaya çal›ﬂaca¤›z.
ﬁu andaki mevcut sendikalara bakt›¤›m›z zaman bugüne kadar anlay›ﬂ ve eylemsel olarak (belki istemiﬂ
ya da düﬂünmüﬂlerdir ama) hekimlere yönelik herhangi bir aktif çal›ﬂmalar› yoktur. Hekimlerin de bu
tür sendikalara karﬂ› genel olarak olumlu bir tav›rlar› olmad›¤› gibi gidip çal›ﬂmayla ilgili bir istekleri de

yoktur.
Bunun nedenlerini tart›ﬂabiliriz. Türkiye’deki iﬂçi
partisi, iﬂçi s›n›f› hareketi, halk›n sosyalist bilinci falan gibi bir sürü gerekçeleri söyleyebiliriz.
Ama somut bir durum var: Bugün hekimlere “gerek
Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ, gerekse de SES’e gelin, kay›t
olun, buraya yönelin, burada çal›ﬂ›n” dedi¤imiz zaman bir sürü tepkisel davran›ﬂlar al›yoruz.
Onlar› ﬂimdi burada tart›ﬂmak istemiyorum.
Di¤er önemli bir gerçek ise hekimlerin di¤er sa¤l›k
çal›ﬂanlar› ile farkl› konumda olmalar›, farkl› isteklerinin ve beklentilerinin varl›¤›.
En az›ndan bu nedenlerle bizim yeni bir örgütlenme
ve mücadele alan› açmam›z gerekiyor.
Önümüzde, yeni bir dönem var ve çok ciddi mücadele edilmesini içeriyor. Süreç art›k karﬂ› olmaktan öte
kaybedilen ve olmas› gereken haklar›n kazan›m›n›
öngören bir temel üzerinden yürümek zorunda.
Klasik olacak ama hayat boﬂluk tan›m›yor. Hekimlerin sendikal mücadelesinde biz önderlik etmeksek
baﬂkalar› edecek. Bunu aile hekimli¤inde de yaﬂad›k.
Aile hekimli¤inde TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak örgütlenmeyle ilgili çok net tav›r alamad›¤›m›z
için aile hekimleri istemedi¤imiz dernek ve federasyonlar içerisinde seslerini duyurmaya çal›ﬂ›yor.
Bu aray›ﬂlar›n, sa¤l›k alan›nda bir mücadelenin yürütücülü¤ünü ya da önderli¤ini yapmay› düﬂünüyorsak ya da bu konuda bir fikrimiz oldu¤una inan›yorsak, o zaman bizim bunlar› ortaya koyup kendimize
bir yol bulmam›z gerekiyor.
Bu aç›dan tart›ﬂmalar gerçekten çok de¤erli. En
az›ndan burada hekimlerin sendikal bir mücadeleyi
(çünkü çok zor) kavramas›, onu benimsemesi, bu
iﬂin içine girmesi bile Türkiye aç›s›ndan gerçekten
önemli.
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Baz› konularda peﬂin fikirler dile getiriliyor: “Siz ayr› bir yap› kurarsan›z, TTB içinde yer almazsan›z hekim hareketi bölünür, parçalan›r.”
Böyle bir ﬂey yok.

n› geldi¤ini düﬂünmüyorum.
Zaman› geldi¤inde de zaten kendili¤inden bir örgütlenme biçimi olabilir veya biz daha güçlü etkinlikler
içinde bulunabiliriz.

Farkl› kurumlar ve örgütlenmeler, ortak kurum çerçevesinde birlikte hareket edebilirler. TTB, bugün
SES ve Devrimci Sa¤l›k ‹ﬂ’le birlikte eylem gerçekleﬂtirebiliyor. Emekten yana olan, TTB ilke ve düﬂünceleri do¤rultusunda yap›lanan ve mücadele edecek olan “hekimlerin mesleki sendikas›” da TTB ve
di¤er sa¤l›kç›lar›n sendikalar› ile birlikte mücadele
edecektir.

Türkiye’de 1980 öncesinde iﬂyeri sendikac›l›¤› uygulamas› var ama. Buna 80’den sonra 2821 say›l› Sendikalar kanunuyla son veriliyor.

Önümüzdeki dönem aç›s›ndan önemli olan hekimlerin emek temelinde örgütlenmesi ve mücadele sürecinde yer almas›n›n sa¤lanmas›d›r.

2. Federasyon biçiminde üst örgütlenme modelinin
uygulanmamas› nedeniyle Türkiye eleﬂtiriliyor.

Teﬂekkür ederim.
ÜM‹T ﬁEN
ﬁimdi s›n›f sendikac›l›¤› derken, Türkiye’de s›n›f sendikac›l›¤› yapan bir kurum var m›?
Klasik anlamda iﬂçi s›n›f› dediklerimiz nerede ve/veya beyaz yakal›lar art›k iﬂçi s›n›f› say›lm›yor mu?
Çünkü günümüzde de¤iﬂik bir iﬂçi s›n›f› oluﬂuyor.
E¤itimlilerin iﬂçileﬂti¤i bir dönemden geçiyoruz.
Biz bir sendika kurdu¤umuz zaman bir tabela as›p
“bu meslek sendikas›d›r ya da iﬂçi sendikas›d›r” dedi¤imizde o öyle oluyor mu?
Bunlar› bilemiyorum.
Yine dile getirildi. ‹nsanlar sürekli bizden bir ﬂey istiyor, sonra da “siz politiksiniz, ideolojiksiniz” diyerek gelmiyorlar.
Sonuçta insanlar›n bu sendika beklentisi, yine “benim ad›ma birileri bir ﬂey yaps›n” gibi geliyor bana.
Hatta bir muhalif örgüt kurma özlemi bile olabilir,
“bu Tabip Odas›’n› de¤iﬂtiremiyoruz, seçimde hep
kaybediyoruz. Hiç olmazsa yeni bir ﬂey kural›m” diye. O nedenle bu sendika kurma fikrinin çok zama-

Hatta bu durum Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü taraf›ndan;
1. ‹ﬂyeri ve meslek düzeyinde örgütlenme hakk› tan›nmamas›,

80 sonras› bu iﬂ kolu düzeyindeki örgütlenme gündeme gelince ne oluyor Türkiye’de?
‹ﬂkolu baraj›n› aﬂma ﬂart› getiriliyor ve s›n›rl› say›da
sendika kurulabiliyor. Sadece kamu ve özel sektördeki büyük iﬂletmelerde sendikalar var olabiliyor.
Küçük - orta bütçeli iﬂletmelerde, küçük iﬂyerlerinde
ve Kobilerde örgütlenme giderek azal›yor.
Tabii bu, bilinçli bir ﬂekilde yap›l›yor. Sendikalar Kanunu’na sermaye böyle bir müdahalede bulunarak
çok say›da sendikal›, örgütlü iﬂçi oluﬂmas›n› engelliyor.
‹ﬂyeri küçülüp iﬂçi say›s› azald›kça, sorunlar giderek
iﬂyerine özel hale geliyor.
Hekimler için de bu böyle. Aile Hekimli¤i, özel hastaneler ve muayenehaneler için ayr› sorunlar var.
Hatta her özel hastane içerisinde bile ayr› ayr› sorunlarla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Dolay›s›yla buralarda yerel sorunlar› giderme örgütlenmesine gereksinim duyuluyor. Sermaye bunu bildi¤i için de kendisine direnç gösterecek yerel örgütlenmelere engel oluyor.
‹ﬂte bunu da yasal olarak yap›yor. Demin onu söylemeye çal›ﬂm›ﬂt›m.
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Bat› sermayesi bu anlamda geri kal›yor asl›nda. Bizi
örnek al›p öncelikle onlar da bizim sendika mevzuat›m›z› uygulamaya baﬂlayacaklar veya bunu yapmal›lar.
Ben CEO olsayd›m öyle olurdu.
Ama bu tabii baﬂka bir tehlikeyi getirecek. Giderek
beyaz yakal›larla kol kuvvetiyle çal›ﬂan klasik iﬂçiler
biraraya gelip ayn› ç›karlar do¤rultusunda hareket
etmeye baﬂlay›nca, iﬂte o zaman herkes bir sendikada veya bir örgütlenme içerisinde yer al›nca (demin
sizin örnek verdi¤iniz taﬂeron iﬂçilerde oldu¤u gibi)
kimse karﬂ›s›nda duramayacak.
Ama ne yaz›k ki onun devam› getirilemiyor.
Onlar Büyük Sa¤l›k Meclisi’ne gidip konuﬂtular ama
öyle kald›. Art›k hiç kimseyi ilgilendirmiyor taﬂeron
iﬂçilerin durumu.
Sonuçta bizim meslek grubumuzun d›ﬂ›nda onlara
destek olan baﬂka bir örgüt yok.
E¤er iﬂkolu baraj› olmasayd› ve iﬂyeri düzeyinde örgütlenme hakk› tan›nsayd›, iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçiler bizzat sendika kurabilirlerdi. Yöresel sendikalara
üye olarak yerel koﬂullar›n› ve kendi gereksinimlerini dikkate alan toplu sözleﬂme düzeni içerisinde
oluﬂturabileceklerdi.
Tabii bu iﬂyeri düzeyinde örgütlenme, demin sizin
dile getirdi¤iniz gibi sar› sendikac›l›k tehlikesini de
gündeme getiriyor.
Ancak bu tehlikeyi göze alarak bu örgütlenmenin
savunulmas› gerekiyor. Çünkü bu gerici bir talep de¤il asl›nda.
E¤er biz bu birlikteli¤in sa¤layabilirsek ve iyi örgütlenebilirsek sar› sendikac›l›k sona erecektir. Bu sadece bizim orada durabilmemizle ilgili.
Demin Atilla Hocam ya da Nuh Bey söylemiﬂti, “bu
iﬂkolu düzeyinde örgütlenme, Ö¤retmenler Sendikas› – TÖS’ün kapat›lmas› için oluﬂturuldu” diye.

Mesleki sendikac›l›¤a gelince hakimler, savc›lar, hekimler, ö¤retmenler gibi e¤itimli insanlar›n ya da beyaz yakal›lar›n mesleklerinden gelen bir baﬂka gücü
var. Bu gücün de ihmal edilmemesi ve kullan›lmas›
gerekiyor.
Bizim sorunumuz ise hekimlerin bu iﬂe kat›lamamas›. Çünkü TTB’nin yasal olarak önünde engeller var
Ama ﬂu bir gerçek ki Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n ad› geçti¤i zaman ciddi bir muhalefet gücümüz oldu¤u biliniyor ve bu da dikkate
al›n›yor. Bizim belli bir sayg›nl›¤›m›z var.
Tabii biz yine sendika kurmaya çal›ﬂal›m, geride kalmayal›m. Ama bizim örgütlenme biçimimizde bunu
yerel sorunlara daha çok sahip ç›kan, (bunun ad›n›n
sendika olmas›na gerek yok) yerel düzeyde o tür sorunlar› an›nda çözerek, an›nda orada biterek, gerekirse d›ﬂar›dan insanlar› oraya yönelterek, olabilirse
oradaki temsilcileri devreye sokarak bunu gündeme
getirmemiz gerekiyor diye düﬂünüyorum.
EL‹F KIRTEKE
Hekim Sendikas› ya da Mesleki Sendikac›l›k konusundaki görüﬂlerimi paylaﬂmak istiyorum.
Asl›nda bu konulara çok fazla kafa yormuﬂ bir arkadaﬂ›n›z de¤ilim. Ama tabii sa¤l›k sendikalar›n› baﬂ›ndan itibaren izleyen ve k›smen de içinde olan bir kiﬂiyim.
Hekim Sendikac›l›¤› ya da Meslek Sendikac›l›¤› fikrine karﬂ› de¤ilim ve bu sendikalar›n bir çeﬂitlilik,
bir ç›k›ﬂ, bir deneme olarak kurulmas›ndan yanay›m.
Çünkü bu ülkede 80 öncesi bir sendika mücadelesi
örne¤i var. Ancak 80’den sonra her ﬂey hakikaten
çok zorlaﬂt› ve de¤iﬂti.
Evet, dedi¤iniz gibi bir SES örne¤i var ve hekim arkadaﬂlar bizler içinde olursak yönetsel düzeylere kolayl›kla geliyoruz. Ama bu hiyerarﬂik iliﬂkiden kaynaklan›yor.
Asl›nda mesle¤imizde de öyleyiz.
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Meslek Sendikac›l›¤›’n› ya da Hekim Sendikac›l›¤›’n›
da elitizm falan olarak görmüyorum. Üretti¤imiz sonuçta kolektif bir iﬂ, bir bütün ç›k›yor ortaya. Ama
sa¤l›k alan›nda çal›ﬂan insanlar›n ürettikleri iﬂler bile farkl› farkl›. Evet, o bütünün parçalar›, puzzle’lar›
biraraya gelip bir tabloyu oluﬂturmak en güzeli olacak.
Ayr›ca hep ﬂunu duyar›z hekimlerden: “Ben odac›yla, paspasç›yla ne konuﬂay›m toplant›da. Onun yapt›¤› iﬂ baﬂka benim yapt›¤›m baﬂka. Sorunlar›m›z bile
baﬂka vs.”
Gerçekten taﬂeron firmada örgütlenen ve son y›llarda örnek bir mücadele veren o sendikay› da alk›ﬂlayarak izliyorum.

rum. Bunu yasal sorunlar halledildikten sonra denemenin faydal› oldu¤una inan›yorum ve destekliyorum.
Egemenler ayn› fabrikadan farkl› isimlerle ürün ç›kar›yor ve bunlar› sat›p kar ediyor. Biz emekçiler,
neden çeﬂitli örgütlenme modelleri denemiyoruz?
Çünkü ne TTB, ne Tabip Odas›, ne de sendika birbirlerine alternatif modeller de¤il.
Radyolog da örgütlensin. Derne¤i var ama sendika
baﬂka bir yap› diye düﬂünüyorum.
AT‹LLA ÖZSEVER
‹zlenimlerim sonunda konu, benim aç›mdan çok olgunlaﬂt›.

Ama ayn› heyecan hekimlerde var m›?
Ne yaz›k ki yok.
TTB’ye ya da Tabip Odas›’na üye olmak bir anlamda
zorunluluktu birçok kiﬂi için. Ama yasal düzenlemesi farkl›.
Yine de yeni bir örgütte yeni bir üyelik, ayn› zamanda o insanlara sorumluluk ta yükler gibi geliyor. “‹ﬂte ﬂu sendikay› biz kurduk, ﬂuna üye olduk falan” diye ilgisi, kafa yormas› farkl›laﬂabilir diye düﬂünüyo-

Ben ayn› zamanda gazetecilik de yapt›¤›m için, isterseniz bu konular› da gazetede dile getirebilirim “Hekimlerin sendikalaﬂmas› gündemde ama ﬂöyle ﬂöyle
görüﬂler de var” ﬂeklinde.
Sizlere en az›ndan böyle bir katk›m da olabilir diye
düﬂünüyorum.
ARDA SAYGILI
Tüm kat›l›mc›lara çok teﬂekkür ediyoruz.
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Teﬂekkür
14 Mart T›p Haftas› etkinliklerinin onuncusunu gerçekleﬂtirirken bu etkinliklerin biz hekimlerin yaﬂam›nda önemli bir yer tuttu¤unu gördük. Özellikle
hizmet plaket töreni hekimlik mesle¤inin güzelli¤ini, önemini bir kez daha bizlere yaﬂatt›.

ÖZTÜRK, Ecz. Hakan ERTEM, Prof. Dr. Gülhan
TÜRKAY, Dr. Cem ÖZKARTAL, Mehmet Ali ALATAﬁ, Dr. Ali DEM‹RCAN, Dr. Süheyla A⁄KOÇ’a

Böylesine güzelliklerle dolu bir mesle¤in ve hekimlerin son y›llarda yaﬂad›klar›n› ne yaz›k ki kabul etmek oldukça zor.

“Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹ﬂçi Sa¤l›¤› Araﬂt›rma ve Hizmet Ödülleri” jüri üyeleri; Dr. Nazif YEﬁ‹LLETEN,
Dr. Deniz ERDURAN, Dr. Özkan Kaan KARADA⁄,
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN, Doç. Dr. Nadi BAKIRCI, Dr. Turabi YERL‹’ye,

T›p ortam›nda, hekimlik mesle¤inde yaﬂanan olumsuzluklar ve bunlar›n toplum sa¤l›¤›na yans›malar›
biz hekimlerin mesle¤imize daha fazla sahip ç›kmam›z ve birlikte olmam›z gerçe¤ini öne ç›karmaktad›r.

“Diﬂhekimi Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar›, Bar›ﬂ ve
Demokrasi Ödülü” jüri üyeleri; Dr. Ümit ÜNÜVAR,
CEM ÖZKARTAL, Abdülbaki BO⁄A, Önder ATAY,
Tores D‹NÇÖZ, Berna ATAﬁ, Dr. Lale TIRTIL, Dr.
‹ncilay ERDO⁄AN’a

Bu y›l da sa¤l›k ortam›nda yaﬂanan tüm olumsuzluklara karﬂ›n sorunlar›m›z› dile getirdik, önerilerimizi
ilettik ve de sosyal etkinliklerde birlikte, bir arada olman›n coﬂkusunu paylaﬂt›k.

“As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü” jüri üyeleri; Prof.
Dr. Yaﬂar Ali ÖNER, Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ, Prof.
Dr. Mine ÖZMEN, Doç. Dr. Figen KARADA⁄, Prof.
Dr. Vedat ﬁAR, Doç. Dr. As›m C‹NG‹, Doç. Dr. ﬁevki Murat AKSOY, Prof. Dr. Cihangir TET‹K, Doç. Dr.
‹rfan GÖKÇAY, Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK, Prof.
Dr. Mehmet Doç. Dr. Ahmet HALEFO⁄LU, Prof. Dr.
Füruzan NUMAN, Prof. Dr. Mustafa Derya AYDIN,
Önder ERGÖNÜL, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK, Prof.
Dr. Haluk KAZOKO⁄LU, Doç. Dr. Aysu KARATAY
ARSAN, Doç. Dr. Ziya KAPRAN, Prof. Dr. Ayﬂe Tülin TU⁄LULAR, Prof. Dr. Akif Selim YAVUZ, Prof.
Dr. Süleyman Sami KARTI, Prof. Dr. Rasim GENÇOSMANO⁄LU, Doç. Dr. Kaya SARIBEYO⁄LU,
Prof. Dr. Taner KOÇAK, Prof. Dr. Orhan Z‹YLAN,
Doç. Dr. Cengiz M‹RO⁄LU, Prof. Dr. Beyhan
ÖMER, Prof. Dildar EK‹C‹ KONUKO⁄LU, Doç. Dr.
Sembol TÜRKMEN YILDIRMAK, Prof. Dr. Hidayet
SARI, Doç. Dr. Nurdan KOTEVO⁄LU, Doç. Dr. Duygu GELER KÜLCÜ, Doç. Dr. Mustafa ÖZATEﬁ, Doç.

Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da etkinlikler yo¤un bir
eme¤in karﬂ›l›¤› olarak gerçekleﬂti. Harcanan emeklerin aﬂa¤›da isimleri belirtilen kiﬂi ve kurumlarca
herhangi bir karﬂ›l›k beklenmeden sunulmas› etkinlikleri daha bir anlaml›, de¤erli k›lmakta.
Bu nedenle;
“T›p Bilim ve Hizmet Ödülü” jüri üyeleri; Prof. Dr.
Vedat HAMURYUDAN, Prof. Dr. Lütfi TELC‹, Prof.
Dr. Berrak YE⁄EN, Prof. Dr. Süleyman ÖZYALÇIN,
Prof. Dr. Tanju ATAMER, Prof. Dr. Ahmet ﬁAH‹N ve
Doç. Dr. Acar AREN’e
“Prof. Dr. Nusret H. Fiﬂek Halk Sa¤l›¤› Hizmet /
Teﬂvik Ödülü” jüri üyeleri; Dr. Savaﬂ Baﬂar KARTAL, Dr. Ömer Faruk AYDIN, Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR, Dr. Günay CAN, Funda KELEﬁ, Veysel
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Dr. Adem KIRIﬁ, Prof. Dr. Ensar YEKELER, Prof.
Dr. Bilun GÜROCAK GEM‹C‹O⁄LU, Prof. Dr. Zeki
KILIÇASLAN, Prof. Dr. Turhan ECE, Prof. Dr. Peykan GENÇO⁄LU GÖKALP, Prof. Dr. Arif VER‹ML‹,
Prof. Dr. ‹brahim BALCIO⁄LU, Prof. Dr. Nadir ARICAN, Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZ, Doç. Dr. Baﬂar
ÇOLAK’a

Bir ﬂey yapmal› / Hekimlikte Sendikal Mücadele;
Dr. Ümit ﬁEN, Dr. Arda SAYGILI, Atilla ÖZSEVER,
Nuh Hüseyin KÖSE’ye
Birimlerinin ziyaretleri s›ras›nda gösterdikleri ilgi ve
yak›nl›klar› için 2000 T›p Merkezi, Beyo¤lu Toplum
Sa¤l›¤› Merkezi, Beyo¤lu 10 nolu Aile Sa¤l›¤› Merkezi, Dr. At›l YÜKSEL, Dr. ﬁükrü GÜNER, Özel Medical Park Hastanesi, Özel Pendik Bölge Hastanesi,
Eyüp Devlet Hastanesi, Taksim 112 Acil Yard›m Birimi sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve sorumlular›na,

“Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri” jüri üyeleri; Sibel GÜNEﬁ,
Ziyneti KOCABIYIK, Naz›m ALPMAN, ﬁule KÖKTÜRK, Müjgan HAL‹S, Dr. Ayﬂegül, B‹LEN, Dr. Süheyla EKEMEN’e

Gelenekselleﬂen “14 Mart T›p ﬁenli¤i” konserleri
için Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Halk Bilim Kulubü,
AX Grubu, Dr. Erol ÜNDER, Dr. Ferda EREREN,
Dr. Sami SARIGÜL, Dr. Yelda EMEK’e

“Foto¤raf Yar›ﬂmas›” jüri üyeleri; Dr. Hilmi OR, Dr.
Fahri ÖÇER, Dr. Süleyman ÇAM, Dr. Sezai ﬁAHMAY, Dr. Ali ÖNER, ‹ntörn. Münir AKALIN, ‹ntörn.
Yavuz TEZCAN’a

Santranç turnuvas›n›n gerçekleﬂmesi için yo¤un
emek harcayan ‹stanbul Barosu Satranç Grubu Baﬂkan› Av. Mehmet Emre GÜNAY ve Dr. Bekir Ertan
Yard›mc›’ya

“Doktorlar ve Sa¤l›k Resim Yar›ﬂmas›” jüri üyeleri;
Yrd.Doç. Murat Mete A¤yar, Mine Karahan, Sevda
‹pek, Coﬂkun Karg›l›, Dr. Canan Alk›m, Prof. Dr.
Zeynep Olcay Solako¤lu’na

‹stanbul Tabip Odas› Türk Sanat Müzi¤i Koro çal›ﬂmalar›na, konserine yo¤un emek harcayan ﬁef Suat
GÜNEY ve aç›l›ﬂ konserine kat›lan de¤erli sanatç›
Serap Mutlu AKBULUT’a,

Bilgi ve zamanlar›n› esirgemeyen panelistler;
Sa¤l›k Sisteminde Performans Uygulamalar› ve Etik
Sorunlar; Dr. Ejder Akgün YILDIRIM, Prof. Dr. Do¤an ﬁAH‹N, Dr. Hüseyin Demirdizen, Prof. Dr. Sermet KOÇ, Prof. Dr. Raﬂit TÜKEL, Dr. Cumhur ÖZCAN, Dr. Tayfun HAKAN’a

“EME⁄‹M‹Z VE MESLEK‹ GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N” 14
Mart Taksim Töreni ve Yürüyüﬂüne kat›larak destek
veren tüm demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve
siyasi parti temsilcilerine,

S›¤›naklar; ﬁahika YÜKSEL, Berna EKAL, Funda
EK‹N, Feride GÜNER‹, Melike KELEﬁ’e

Geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da Prof. Dr. Cemi
Demiro¤lu Oditoryumu ve Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
olanaklar›n› etkinlikler için odam›za sunan Cerrahpaﬂa T›p Fak. Dekan› Prof. Dr. Özgün ENVER’e

Dr. Füsun Sayek VI. E¤itim Hastaneleri Kurultay›;
Prof. Dr. ‹skender Sayek, Dr. Eriﬂ Bilalo¤lu, Prof.
Dr. Feride Aksu Tan›k, Prof. Dr. ‹hsan Karaman,
Prof. Dr. Aytu¤ At›c›, Av. Ziynet Özçelik, Doç. Dr.
Kemal Memiﬂo¤lu, Doç. Dr. Banu Kuran, Dr. Feray
Kaya, Prof. Dr. Raﬂit Tükel, Doç. Dr. Muzaffer Baﬂak, Prof. Dr. Ersin YARIﬁ, Prof. Dr. Özden ﬁENER,
Prof. Dr. Cem TERZ‹’ye

Etkinliklerin en iyi ﬂekilde gerçekleﬂmesi için katk›lar›n› ve emeklerini esirgemeyen, destek veren tüm
dostlara, çal›ﬂanlar›m›za ve 14 Mart T›p Haftas› Komisyonu’na teﬂekkür ederiz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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Merhaba,

Biz on y›l boyunca hep bir ekip olarak var olduk düﬂündük, tart›ﬂt›k ve gerçekleﬂtirdik.

‹stanbul tabip Odas› 14 Mart T›p Haftas› komisyonu
olarak 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerinin bu y›l
onuncusunu gerçekleﬂtirdik. ‹lk baﬂlad›¤›m›z y›l ile
onuncu y›l›m›z› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda meﬂakkatli,
uzun bir yolculuk yapt›¤›m›z› gördük.

Etkinlikler sonras› ve etkinliklerde bizlere iletti¤iniz
s›cak duygu ve düﬂünceler bizim için her zaman yol
göstericiydi. Yorgunluklar›m›z› sizin “elinize sa¤l›k”
sözlerinizle unuttuk, yeni heyecanlara do¤ru kendimizi yüreklendirdik, cesaretlendirdik.

Bu yolculu¤a baﬂlarken daha önce sa¤l›k haftas›, t›p
bayram› ad› alt›nda gerçekleﬂtirilen tüm etkinlikleri
komisyon olarak sürdürmeyi görev bildik ve devam
ettirdik.

On y›l yaﬂamlar›m›zda bazen uzun, bazen de oldukça k›sa bir süre. Bize hep k›sa geldi. Kendimizi bir
y›l›n etkinli¤i bitmeden ikinci y›l›n etkinlik haz›rl›klar› içinde bulduk ve zaman›n nas›l geçti¤ini fark
edemedik.

Etkinliklerin tüm hekimleri her alanda kapsar özellikte olmas› temel hareket noktalar›m›zdan biri oldu
ve bundan asla vazgeçmedik.

Zaman›n geçti¤ini fark etmeden yaﬂam›ﬂ olsak da,
zaman izafi bir kavram da olsa yaﬂanm›ﬂl›klar gerçek. Bu gerçekleri her y›l ç›kartt›¤›m›z etkinlik kitaplar›nda belgeledik ve kitaplar oldukça geniﬂ bir
alan› kaplamaya baﬂlad›.

Yine etkinlikleri amatör ruh ve olanaklarla profesyonel bir anlay›ﬂla gerçekleﬂtirdik. Daima en iyisini
yapmaya çal›ﬂt›k ve her zaman baﬂard›k.
On y›l boyunca komisyonda birçok hekim arkadaﬂ›m›z görev ald› ve ald›klar› görevleri büyük bir sorumlulukla yerine getirdi. Yine etkinliklerin gerçekleﬂtirilmesi ve sürdürülmesinde, en küçük ayr›nt›lar›
atlamaks›z›n odam›z personeli daima aktif görev üstlendi, yo¤un emek ve çaba harcad›.

2012 y›l› 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerinin yer ald›¤› bu kitap sizlere ulaﬂt›¤›nda bir görevi daha tamamlam›ﬂ olaca¤›z. Umar›z do¤ru ve güzel ﬂeyler
yapm›ﬂ›zd›r.
Sayg›lar›m›zla.

14 MART TIP HAFTASI KOM‹SYONU
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s›’n›n 1977’deki, “Sa¤l›k Haftas›, 14-21 Mart 1977”
baﬂl›kl› afiﬂinde 1961 Anayasas›’n›n 49. Maddesi yer
almaktayd›. Haz›rlanan broﬂürlerden birinde ﬂunlar
yaz›l›yd›: “Sa¤l›ks›zl›¤›n, yetersiz muayene ve tedavinin sorumlusu doktorlar de¤il siyasal iktidarlard›r”.
O zamandan beri ayn› ﬂeyleri söylüyoruz. ‹stanbul
Tabip Odas›, 2002 y›l›ndan itibaren 14 Mart gününün içinde oldu¤u haftay›, 14 Mart T›p Haftas› ad› ile
kutlamaya baﬂlad›. Bu konuda haz›rl›klar yapmak
üzere 14 Mart T›p Haftas› Komisyonu kuruldu ve bu
komisyonda görev alan arkadaﬂlar gerçekten çok baﬂar›l› etkinliklerin oluﬂmas›n› sa¤lad›lar. Bu y›l 14
Mart T›p Haftas› etkinliklerinin 10. Y›l›.

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Bu y›l, 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerini, Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›’n›n (SDP) neredeyse tamamlanm›ﬂ
oldu¤u bir sa¤l›k ortam›nda gerçekleﬂtirdik. Sa¤l›k
alan›nda eskiden beri hep sorunlar vard›. Ancak, yetmiﬂli y›llar›n baﬂ›ndan itibaren halk›n sa¤l›k hizmetine ulaﬂmas› giderek zorlaﬂmaya baﬂlad›. Anayasa’n›n
49. Maddesinde sa¤l›k hakk› ﬂu ﬂekilde güvence alt›na al›nm›ﬂt›: “Devlet, herkesin beden ve ruh sa¤l›¤›
içinde yaﬂayabilmesini ve t›bbî bak›m görmesini sa¤lamakla ödevlidir”. Devlet bu görevini yeterince yerine getiremez duruma gelmiﬂti. O y›llara kadar, her
14 Mart günü bir bayram duygusu taﬂ›yan hekimler
art›k, “Sa¤l›k bu denli sorunlu iken neyin bayram›n›
kutluyoruz?” sorusunu s›kça sormaya baﬂlam›ﬂlard›.
Bu süreçte, ilk kez 1976 y›l›nda, Türk Tabipleri Birli¤i’nin (TTB) ald›¤› bir kararla, 14 Mart T›p Bayram›
kutlamalar›, 14 Mart gününün içinde bulundu¤u haftay› kapsayan ve 14 Mart Sa¤l›k Haftas› ad›n› alan etkinliklere dönüﬂtü. ‹lk olarak 1976’da Ankara’da etkinlikler düzenlendi. Ertesi y›l ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de etkinlikler düzenlendi. ‹stanbul Tabip Oda-

Onuncu y›l etkinliklerine, SDP’n›n son halkas› olan,
2 Kas›m 2011 tarihinde, bir gece yar›s›, saat 01.30 s›ralar›nda Resmi Gazete’nin mükerrer say›s›nda yay›nlanan 663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) damgas›n› vurdu. Sa¤l›k Bakanl›¤› teﬂkilat›n›
ve sa¤l›k kurumlar›n› tamamen de¤iﬂtiren bu KHK,
bayram tatilinin hemen öncesinde, bir gece yar›s›
yang›ndan mal kaç›r›r gibi ç›kar›ld›. ‹ktidar kendi milletvekilleriyle bile tart›ﬂmad› yasay›. Oysa o tarihler-
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du ve büyük bir kat›l›mla gerçekleﬂti. Odam›z›n Türk
Sanat Müzi¤i Korosunun verdi¤i konserle baﬂlayan
müzik etkinlikleri, Zülfü Livaneli’nin doyumsuz konseri ile son buldu.

de Meclis çal›ﬂmaktayd›; KHK ç›karmay› gerektirecek
bir ola¤anüstü hal yoktu. Bu ﬂekilde ç›kmas›n›n tek
sebebi olabilirdi: Türkiye sa¤l›k alan›ndan rant elde
etmeyi kafas›na koymuﬂ, 70 milyon insan›m›z› müﬂteri konumuna sokacak olan de¤iﬂikliklerin bir an önce hayata geçmesini isteyen küresel sermayenin bask›s›. Bu nedenle, Bu y›l alt›nc›s› yap›lan Dr. Füsun
Sayek E¤itim Hastaneleri Kurultay›, 663 Say›l›
KHK’n›n uzmanl›k e¤itimine ve hekimlik ortam›na
etkilerini detayl› olarak inceleyen oturumlarla, 14
Mart T›p Haftas› içinde gerçekleﬂtirildi. Bunun yan›
s›ra, birim ziyaretleri, “Doktorlar ve Sa¤l›k” konulu
geleneksel resim yar›ﬂmas› ödül töreni, “Sa¤l›k Sisteminde Performans Uygulamalar› ve Etik Sorunlar”
baﬂl›kl› forum ve panel; “Hekimlikte Sendikalaﬂma”
baﬂl›kl› forum; Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› ve ‹stanbul Tabip Odas› ortak paneli olarak “S›¤›naklar”
önemli etkinliklerdi. 14 Mart günü Taksim an›t›na çelenk konarak ve 14 Mart Bildirisi okunarak geleneksel 14 Mart T›p Bayram› töreni gerçekleﬂtirildi. T›p
Haftas›n›n en duygulu, coﬂkulu bölümü ise 14 Mart
ödüllerinin ve hizmet plaketlerinin verildi¤i tören ol-

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Mesle¤imizin gelece¤inin kurtulmas›; halka eﬂit, nitelikli, ulaﬂ›labilir ve ücretsiz sa¤l›k hizmetinin verilebilece¤i, sosyal devlet anlay›ﬂ›yla iﬂleyen bir sa¤l›k sisteminin gerçekleﬂtirilmesi ve özlük haklar›m›z›n gasp›n›n durdurulmas› yolunda, TTB’nin ve ona ba¤l›
odalar›n mücadelesi, daha do¤rusu hekimlerin ve
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ortak mücadelesi belirleyici olacakt›r. Bu mücadele sürecinde 14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri her zaman bir itici güç olmaya devam edecektir. Bu nedenle, baﬂta Dr. Hasan O¤an olmak üzere bu etkinliklerin gerçekleﬂmesinde eme¤i geçen
herkese ve özellikle Oda çal›ﬂanlar›m›za sonsuz teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Dr. M. Taner Gören
‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan›
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14 Mart T›p Haftas› 2012 Aç›l›ﬂ Töreni
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Taksim Töreni ve Hekimlerin
14 Mart T›p Bildirgesinin Okunmas›
Biz hekimler;

siz, mesleki gelecekleri ve yurttaﬂlar›n sa¤l¤› ile ilgili
kayg›l›d›rlar.

Sa¤l›¤›n en temel hak oldu¤unun bilinciyle;

Biz hekimler;

Birlikte çal›ﬂt›¤›m›z tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar› ile hastalar›m›za ve topluma sa¤l›k hizmeti üretiyoruz.

Sa¤l›k hizmetinin özgür ve özerk, eﬂit, eriﬂlebilir, ücret kayg›s› yaﬂanmadan, örgün e bar›ﬂ içinde verilmesi gerekti¤ine nan›yoruz.

Bugün; mektebi T›bbiyeyi ﬁahane’nin aç›ld›¤› 14
Mart 1827’den 185 y›l sonra, 14 Mart 119’da ‹stanbul iﬂgal alt›nda iken bunu protesto etmek için toplana hekimler gibi bir araday›z.

Sa¤l›k sisteminin özelleﬂtirildi¤i bugün;
Özgür de¤iliz; uluslar aras› sa¤l›k tekellerinin dayatmas›yla bizlerden daha iyi sa¤l›k hizmeti üretmemiz
de¤il, daha karl›, verimli, h›zl› çal›ﬂmam›z isteniyor.

Bugün ülkemzdeki tüm hekimler bir baﬂka iﬂgalin;
neoliberal piyasa bask›s›n›n alt›nda umutsuz, güven-
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Özerk de¤iliz; hastanelerde performans bask›s› bir
yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun reçetelerimize,
tan›lar›m›za müdahale eden uygulamalar› öte yandan; bizleri 5 dakikada hsta bakmaya zorlayan Sa¤l›k Bakanl›¤›; mesleki yeterlili¤imiz de hekim olmas›
gerekmeyen Sa¤l›k Meslekleri Kurulunun ellerine b›rak›yor, e¤itimimize, uzmanl›klar›m›za ra¤men diplomalar›m›z ipotek alt›na al›n›yor; muayenehanelerin
kap› ölçülerini dayatan sistem sedye geçmeyen kaplar olarak hastaneler yap›yor.

alanlar›nda çocuklar›m›za aﬂ›, insan›m›za eﬂit, ücretsiz ve nitelikli sa¤l›k hizmeti talep ediyoruz.
Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri “reçete yazd›rma”
hizmetlerine dönüﬂtürüldü. Aile Hekimli¤i reklamlar›na de¤il yaﬂananlara bak›l›nca; k›ﬂk›rt›lm›ﬂ hasta talepleri, askerlik, do¤um gibi en insani durumlarda
dahi hekimleri ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› güvencesiz b›rakan sözleﬂmeli çal›ﬂmaya mahkum eden, Toplum
Sa¤l›¤› Merkezlerini yo¤un iﬂ yüküne karﬂ› kadrosuz
b›rakan uygulamalar, koruyucu sa¤l›k hizmetlerini
ortadan kald›rm›ﬂt›r. Toplum telafisi imkans›z ciddi
sa¤l›k sorunlar›na karﬂ› korumas›zd›r. ‹stanbul’da
hala yüz bin kiﬂinin Aile Hekimi yoktur. Verem Savaﬂ
Dispanserleri ortadan kald›r›lm›ﬂ, ana çocuk sa¤l›¤›
ve aile planlamas› merkezleri iﬂlevsizleﬂtirilmiﬂtir. Aile Hekimleri de geleceklerinden kayg›l› hekimler grubuna dahil edilmiﬂtir.

Eﬂit de¤iliz; 9 milyon kiﬂinin bir gecede yeﬂil kartlar›
al›n›p ülkenin yoksullar›na sa¤l›k vizesi getirilirken,
hastaneler gelir gruplar›na göre s›n›fland›r›l›yor. Her
yurttaﬂ›n eﬂit sa¤l› hizmeti alma Anayasal hakk›n› hat›rlat›yor, devletin eﬂitli¤i sa¤lamaya davet ediyoruz.
Sa¤l›k paras› olan için eriﬂilebilir hale getirilirken çocuklar açl›ktan ölüyor memleketimizde.

Hizmet hastaneleri e¤itim hastanelerine dönüﬂtürülürken; e¤itim hastaneleri uzmanl›k e¤itimi vermek-

Her kent, kasaba, köy, mezra, da¤, orman yaﬂam
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ten uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
E¤itim kadrolar› bir
gecede yok edilmiﬂ;
e¤itim hastaneleri iﬂletmelere dönüﬂtürülmüﬂtür. Asistan
hekimler e¤itimden
uzaklaﬂt›r›l›yr; kölelik koﬂullar›nda bazen 36 saat uykusuz çal›ﬂ›yor, polikliniklerde hasta yükü alt›nda
eziliyor, günde 120 hasta bak›yor, yeterli e¤itim görevlisi olmadan uzmanl›k e¤itimi veriliyor, alan›ndaki
en temel ameliyatlar› yapmadan uzman hekimler, cerrahlar yetiﬂiyor.

yor, iﬂsizlik kayg›s›na tutsak edilmek isteniyor. Al›n›p sat›lan kadrolar; ﬂehirleraras› hekim istihdam›n› zorluyor. Bu koﬂullar› kabul etmeyen
meslektaﬂlar›m›z iﬂsizlikle mücadele ediyor. Öte yandan; Sa¤l›k Bakanl›¤›
özel hastanelerle mutabakat imzal›yor; ücretlerinin
kamudan daha fazla verilmesini engelliyor. Muayenehanelere getirilen ak›l d›ﬂ› koﬂullar bütünüyle büyük
sermayenin tekelleﬂme e¤ilimine ve hekim eme¤inin
ucuzlat›lmas›na hizmet ediyor. Sonuç olarak; hem
kamuda hem özelde hekim ücretleri eriyor.

T›p fakülteleri akademik, bilimsel ve özgürlük taleplerine karﬂ›n; performans bask›s› alt›nda t›p e¤itimi
ve uzmanl›k e¤itiminde üniversitelerde iﬂletmeci zihniyet; geri al›namaz derin kay›plara neden oluyor.
Tam gün ad›na yap›lan uygulamalar,; ö¤retim üyeleri mesleklerini yapamaz hale getiriliyor.

Mecburi hizmet olarak sunulan baﬂar›s›z istihdam
politikalar› dayat›larak, mesleki özgürlük diploma
üzerinde konulan ipotekle k›s›tlan›yor; Van’da deprem bölgesinde dahi sadece mecburi hizmette olan
hekimler yasal haklar›n› kullanam›yorlar.

Uluslar aras› sermaye ile aç›lan özel hastaneler zincirinde hekimler, özerklik, ücret sorunlar› ile karﬂ›laﬂ›-

‹ﬂ kazalar›ndan her gün 3 iﬂçinin öldü¤ü ülkemizde
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Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n durumu kader olarak aç›klamas› kabul edilemez; ne iﬂ kazalar› ne de böyle bir
Bakanl›k anlay›ﬂ› kader de¤ildir; olmayacakt›r. Güvencesiz çal›ﬂma, taﬂeronlaﬂmas›ndan vazgeçilmesini,
iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ini öne ç›karan anlay›ﬂla, nitelikli e¤itimle sa¤lanan iﬂ yeri hekimli¤ine önem verilmesini istiyoruz.

Öyle olsayd›; hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik giderek artan ﬂiddet yerine sopalarla, silahlarla
de¤il; çiçeklerle gelirlerdi. Bakanl›k sa¤l›kta kaotik
ortam yaratarak, yurttaﬂlar›n sa¤l›¤› ve çal›ﬂanlar›n
eme¤ini uluslar aras› sermayenin insaf›na sunarak
yaﬂanan olumsuzluklara karﬂ›, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› hedef göstermektedir. Her bir sa¤l›k çal›ﬂan› ve hekimin zarar görmesinden; Sa¤l›k Bakan›’n› sorumlu tutuyor, ﬂiddetsiz bir sa¤l›k ortam› talep ediyoruz.

Kanun Hükmü olan Kararname ile; ald›¤›m›z e¤itimin, harcad›¤›m›z eme¤in ve hepsinden önemlisi toplumun sa¤l›¤›na yapt›¤›m›z katk›lara karﬂ›n; iﬂ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki ba¤›ms›zl›k talep etmeye devam edece¤iz.

Biz hekimler;
Bu taleplerimizin gerçekleﬂti¤i eme¤e, insan haklar›na, çal›ﬂanlara ve hukuka sayg›l›; ba¤›ms›z, özgür,
eﬂitlikçi, adil, bar›ﬂ içerisinde mutlu ve huzurlu bir
Türkiye’de yaﬂamay› umut ediyoruz.

Sa¤l›k ticaret, hekim tüccar, hasta müﬂteri de¤ildir.
Baﬂta Baﬂbakan ve Sa¤l›k Bakan› olmak üzere ne pahas›na olursa olsun özelleﬂtirmeye azmettikleri sa¤l›k ortam›nda hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na sayg›s›z, de¤er bilmez ve gerçek d›ﬂ› ifadelerle seslenmektedirler.

Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çal›ﬂan hekimler ad›na mesle¤imizden, eme¤imizden ald›¤›m›z güç,
birlikte çal›ﬂt›¤›m›z eczac›, hemﬂire, ebe, sa¤l›k teknisyenler, taﬂeron iﬂçileriyle olan dayan›ﬂmam›z, hizmet sundu¤umuz halk›m›zdan ald›¤›m›z güvenle,
mesle¤imiz, onurumuz, iﬂ güvencemiz, can güvencemiz, mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›z ve sa¤l›k hakk›m›z için
mücadele edece¤imizi duyuruyoruz.

Sa¤l›k Bakan› yurttaﬂlar›n %76’s›n›n getirilen sistemden memnun oldu¤unu söylüyor. Biliyoruz; yurttaﬂlar›m›z bu sa¤l›k politikalar›ndan; hastanelerinin sat›ﬂ›ndan, sa¤l›k hizmetlerinin piyasalaﬂmas›ndan
memnun de¤iller;

‹stanbul Tabip Odas›
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‹STANBUL
TAB‹P ODASI
ÖDÜLLER‹

T›p Bilim Ödülü
Bilime orijinal katk›s› olan ve/veya kendi bilim dal›nda sürekli
olarak bilimsel çal›ﬂmalar üreten ve sürdüren kiﬂiye verilmektedir.

Prof. Dr. Ahmet GÜL
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› AD. Romatoloji Bilim Dal›
Öneren Kurum:
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Dekanl›¤›
Türk ‹ç Hastal›klar› Uzmanl›k Derne¤i Yönetim Kurulu
Ödül Gerekçesi:

T›p Bilim Ödülü’nü, Prof. Dr. Ahmet Gül
ad›na eﬂi Dr. Nurdan Gül ald›.

Jüri, özellikle Behçet Hastal›¤› üzerinde ve di¤er romatolojik hastal›klar alan›nda önderlik taﬂ›yan araﬂt›rmalar› nedeniyle bilim ödülü almas›na oy birli¤iyle karar vermiﬂtir.

T›p Hizmet Ödülü
Bir bilim dal› veya araﬂt›rma merkezinin kurulmas›na öncülük
eden, bu dallarda ekol yaratan ve kiﬂilerin yetiﬂmesini sa¤layan,
sa¤l›k alan›nda yeni bir metodolojinin uygulanma ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›na öncülük eden, toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan önem taﬂ›yan
sorunlar›n çözümü için sürekli ve yayg›n bir çaba gösterenlere
verilmektedir.

Prof. Dr. Serdar ERD‹NE
Emekli ö¤retim üyesi, serbest hekim

Öneren Kurum:
Türk Algoloji (A¤r›) Derne¤i
Ödül Gerekçesi:
A¤r› biliminin oluﬂturulmas›, kurumsallaﬂt›r›lmas› konusunda
ulusal ve uluslararas› alandaki baﬂar›l› çal›ﬂmalar› ile t›p
hizmet ödülü verilmesine oy birli¤i ile karar vermiﬂtir.
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Jüri Özel T›p Hizmet Ödülü
Prof. Dr. Sâman BELGERDEN
Emekli ö¤retim üyesi
Öneren Kurum:
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derne¤i Baﬂkanl›¤›
Ödül Gerekçesi:
Jüri, cerrahi acil t›bb›n kuruluﬂundaki önderli¤i ve çal›ﬂmalar› nedeniyle “Onursal Hizmet Ödülü” almas›na
oy birli¤i ile karar vermiﬂtir.

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Tanju Atamer / Serbest Hekim. Prof. Dr. Vedat Hamuryudan / ‹.Ü.CTF Romatoloji Bilim Dal›
Prof. Dr. Lütfi Telci / ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fak. Anesteziyoloji Anabilim Dal› Prof. Dr. Berrak Ye¤en / M.Ü. T›p Fak. Fizyoloji AD.
Prof. Dr. Ahmet ﬁahin / Ac›badem Sa¤l›k Grubu Doç. Dr. Acar Aren / ‹stanbul E¤.ve Ar.Hastanesi Genel Cerrahi Klini¤i
•
Prof. Dr. Süleyman Özyalç›n / Serbest Hekim
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Prof. Dr. Nusret H. Fiﬂek
Halk Sa¤l›¤› Hizmet Ödülü
Ödülün Amac›; Türkiye’de halk sa¤l›¤›na önemli katk›larda bulunmuﬂ olan Prof. Dr. Nusret Fiﬂek an›s›n› yaﬂatmak ve ‹stanbul’da Temel Sa¤l›k Hizmetleri alan›nda önemli katk›lar› olan, iz b›rakan çal›ﬂmalar yapan gerçek ya da tüzel kiﬂi ya da kiﬂileri ödüllendirerek
halk sa¤l›¤›n›n geliﬂmesine katk›da bulunmakt›r.

Ayhan ﬁahenk Vakf›
“Gezici Sa¤l›k Çal›ﬂmas›” Projesi
Ödül Gerekçesi:
‹stanbul gibi büyük bir kentte kentleﬂmenin tam tamamlanmad›¤› zamanlarda planlanm›ﬂ, hedef kitlesi
yayg›n, çal›ﬂmalar›n› sadece tarama düzeyinde tutmadan mümkün oldukça çözüme götüren, süreklili¤i olan,
kurumlarla iﬂbirli¤i içinde yürütülen ücretsiz bir hizmet olmas› nedeniyle…
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Prof. Dr. Nusret H. Fiﬂek
Halk Sa¤l›¤› Teﬂvik Ödülü
Meme Sa¤l›¤› Derne¤i

Ödül Gerekçesi:
Sa¤l›¤a eriﬂimi s›k›nt›l› ve risk alt›nda olan bir gruba; kad›nlara yönelik, spesifik bir tarama program›n›n
uyguland›¤›; ücretsiz bir çal›ﬂma olmas›. E¤itim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, meme kanseri
aç›s›ndan erken teﬂhis yap›l›p, tedavi olanaklar›n›n sa¤lanmas› nedeniyle…

Jüri Üyeleri
Dr. Savaﬂ Baﬂar Kartal / ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Dr. Ömer Faruk Ayd›n / ‹stanbul Büyük ﬁehir Belediyesi Sa¤.Daire
Bﬂk. Prof. Dr.Nuray Özgülnar / ‹.Ü. ‹st.T›p Fak. Halk Sa¤l›¤› AD Funda Keleﬂ / D‹SK Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas› Veysel Öztürk /
Türk-‹ﬂ Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas› Ecz. Hakan Ertem / ‹stanbul Eczac› Odas› Prof. Dr. Gülhan Türkay / ‹stanbul Veteriner Hekimler
Odas› Dr. Cem Özkartal / ‹stanbul Diﬂ Hekimleri Odas› Mehmet Ali Alataﬂ / Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›
Dr. Ali Demircan / Pratisyen Hekimler Derne¤i Dr. Süheyla A¤koç / ‹stanbul Tabip Odas›

21

Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹ﬂçi Sa¤l›¤› Hizmet
ve Araﬂt›rma Ödülü / Araﬂt›rma Ödülü
Dr. Fatih PERÇ‹N
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
“Occupational Health of Turkish Aegean Small-scale Fishermen” adl› çal›ﬂmas›, hekimlerin de kat›ld›¤›
geniﬂ bir alanda yürütülmüﬂ meslek grubunun durumuna iliﬂkin tespit ve önerilerde bulunan bir çal›ﬂma olmas› nedeniyle lay›k görülmüﬂtür.

22

Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹ﬂçi Sa¤l›¤› Hizmet
ve Araﬂt›rma Ödülü / Hizmet Ödülü
Dr. Engin TONGUÇ
Emekli Hekim
Ödül Gerekçesi:
Ülkemizde iﬂ sa¤l›¤› ve meslek hastal›klar› alanlar›nda temel atan öncü kimli¤i nedeniyle lay›k görülmüﬂtür.

Ödülü, Dr. Engin Tonguç ad›na Dr. Nazif Yeﬂilleten ald›.

Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Nadi Bak›rc› / Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD. Dr. Nazif Yeﬂilleten / TTB E¤iticisi
Dr. Turabi Yerli / ‹stanbul Tabip Odas› ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂyeri Hekimli¤i Komisyonu Dr. Deniz Erduren / ‹ﬂyeri Hekimi - TTB
E¤iticisi Dr. Süheyla A¤koç / ‹stanbul Tabip Odas› Dr. Özkan Kaan Karada¤ / ‹stanbul Meslek Hastal›klar› Hastanesi
Prof. Dr. Zeki K›l›çarslan / ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Hastal›klar› AD.
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Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yar›ﬂmas›
Ödülün amac›; 27 Temmuz 1998 y›l›nda ‹stanbul T›p Fakültesi Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Anabilim Dal›’nda
çal›ﬂmas› s›ras›nda meydana gelen iﬂ kazas›nda, yaﬂam›n› yitiren meslektaﬂ›m›z Asistan Dr. Cengiz Çetin’in (1973 1998) an›s› yaﬂatmak, uzmanl›k e¤itimi sonras›ndaki asistan tezlerinde “nitelikli” ve “özgün” çal›ﬂmalar› teﬂvik etmek
ve tez dan›ﬂmanl›¤› yapan e¤iticileri onurland›rmakt›r.

1) Dr. Naﬂide MANGIR
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi / Üroloji Klini¤i
“S›çan Kavernozal Sinir Hasar› Modelinde Adipoz Doku Kaynakl›
Mezenkimal Kök Hücrelerin Erektil ‹ﬂlevlerin ‹yileﬂtirilmesinde Etkinli¤i”
Tez Dan›ﬂman›: Doç. Dr. Cem AKBAL

1) Dr. Seven KAPTAN
Bezm-i Alem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dal›
“Transseksüalite ve Psikiyatrik Hastal›klar”
Tez Dan›ﬂman›: Prof. Dr. ﬁahika YÜKSEL

2) Dr. Zuhal TEKKANAT TAZEGÜN
Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi / T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
“HIV ile Enfekte Olmuﬂ Hastalarda M41L Direnç Mutasyonunun ‘Real-Time
Polimeraz Zincir Reaksiyonu’ ile Saptanmas›”
Tez Dan›ﬂman›: Prof. Dr. Gülden ÇEL‹K

3) Dr. Mahir CENG‹Z
‹.Ü Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Genel / ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
“Ailevi Akdeniz Ateﬂi Tan›l› Hastalar›n Yak›nlar›nda Morbidite ve Mortalite”
Tez Dan›ﬂman›: Prof. Dr. Huri ÖZDO⁄AN

Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Ahmet Halefo¤lu, Prof. Dr. Füruzan Numan, Prof. Dr. Mustafa Derya Ayd›n, Prof. Dr. Yaﬂar Ali Öner
Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ, Prof. Dr. Mine ÖZMEN, Doç. Dr. Figen KARADA⁄, Prof. Dr. Vedat ﬁAR, Doç. Dr. As›m C‹NG‹
Doç. Dr. ﬁevki Murat AKSOY, Prof. Dr. Cihangir TET‹K, Doç. Dr. ‹rfan GÖKÇAY, Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK
Prof. Dr. Mehmet Önder ERGÖNÜL, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK, Prof. Dr. Haluk KAZOKO⁄LU, Doç. Dr. Aysu KARATAY ARSAN
Doç. Dr. Ziya KAPRAN, Prof. Dr. Ayﬂe Tülin TU⁄LULAR, Prof. Dr. Akif Selim YAVUZ, Prof. Dr. Süleyman Sami KARTI
Prof. Dr. Rasim GENÇOSMANO⁄LU, Doç. Dr. Kaya SARIBEYO⁄LU, Prof. Dr. Taner KOÇAK, Prof. Dr. Orhan Z‹YLAN
Doç. Dr. Cengiz M‹RO⁄LU, Prof. Dr. Beyhan ÖMER, Prof. Dildar EK‹C‹ KONUKO⁄LU, Doç. Dr. Sembol TÜRKMEN YILDIRMAK
Prof. Dr. Hidayet SARI, Doç. Dr. Nurdan KOTEVO⁄LU, Doç. Dr. Duygu GELER KÜLCÜ, Doç. Dr. Mustafa ÖZATEﬁ
Doç. Dr. Adem KIRIﬁ, Prof. Dr. Ensar YEKELER, Prof. Dr. Bilun GÜROCAK GEM‹C‹O⁄LU, Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
Prof. Dr. Turhan ECE, Prof. Dr. Peykan GENÇO⁄LU GÖKALP, Prof. Dr. Arif VER‹ML‹, Prof. Dr. ‹brahim BALCIO⁄LU
Prof. Dr. Nadir ARICAN, Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZ , Doç. Dr. Baﬂar ÇOLAK
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Diﬂhekimi Sevinç Özgüner
‹nsan Haklar› Bar›ﬂ ve Demokrasi Ödülü
Ödülün amac›; 23 May›s 1980 tarihinde Mecidiyeköy'deki evinde demokrasi düﬂman› katiller taraf›ndan öldürülen bar›ﬂ ve demokrasi savaﬂç›s›, TTB Merkez Konseyi üyesi Diﬂhekimi Sevinç Özgüner’in an›s›n› yaﬂatmak, insan haklar›, bar›ﬂ ve demokrasi alan›nda çal›ﬂma yapanlar› onurland›rmak ve bu alanlarda yap›lacak yeni çal›ﬂmalar› teﬂvik etmektir.

Berfo Ana
104 yaﬂ›nda, 32 y›ld›r
o¤lunu bekliyor.
Uzun y›llar evini hiç
terk etmedi, evde tadilat yap›lmas›na izin
vermedi. O¤lu Cemil
geldi¤inde evini, yerini yad›rgamas›n,
b›rakt›¤› gibi bulsun
istedi. Evinin kap›s›n›
hiç kapatmad›. O¤lu
geldi¤inde kap›n›n
sesini duyamamaktan
endiﬂe ediyordu.
Berfo Ana ‹natla
Adalet Bekliyor:
27 May›s 1995 tarihinde Galatasaray Lisesi önünde
az say›da kay›p yak›n› ve insan haklar› savunucusunun baﬂlatt›¤› bu sessiz ç›¤l›k 17 y›ld›r devam etmekte. Her cumartesi Galatasaray Lisesi’nin önünde
yapt›klar› oturma eyleminden ismini alan Cumartesi
Anneleri, “faili meçhul” cinayetlerin ayd›nlat›lmas›
ve kay›plar›n bulunmas› için seslerini duyurabilmeye

çal›ﬂ›yor.
TBMM ‹nsan Haklar› komisyonu; Cemil K›rbay›r’›n
gözalt›nda kaybedildi¤ini ortaya ç›kard›. Savc›l›¤a
sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Halen sorumlular hakk›nda aç›lm›ﬂ bir dava bulunmamakta. Berfo Ana ve her bir Cumartesi Annesi’nin
mücadelesi sürüyor.

Jüri Üyeleri
Dr. Ümit Ünüvar / Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, Cem Özkartal / ‹stanbul Diﬂ Hekimleri Odas›
Abdülbaki Bo¤a / Türkiye ‹nsan Haklar› Derne¤i, Önder Atay / D‹SK, Tores Dinçöz / TMMOB
Berna Ataﬂ / KESK, Dr. Lale T›rt›l / ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
Dr. ‹ncilay Erdo¤an / ‹TO ‹nsan Haklar› Komisyonu
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Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri
TV HABER ARAﬁTIRMA
Göksel Göksu – Onur Özel /CNN Türk
“Hayata Yeniden Ba¤lananlar”
Bilimsel gerçekliklerin yan› s›ra yaﬂanm›ﬂ hikâyeleri de haberine katarak organ naklinin
önemini kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…

YAZILI BASIN HABER
Sibel BAHÇETEPE / Cumhuriyet
2011 y›l› içerisinde sa¤l›k alan›nda yap›lan
de¤iﬂikliklerin sa¤l›k çal›ﬂanlar›na ve vatandaﬂa olan olumsuz yans›malar›n› tarafs›z bir
dille kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…

YAZILI BASIN ARAﬁTIRMA
Mine TUDUK / Radikal
“Engelliysen Topkap› Saray›na Gelme…”
Engelli yurttaﬂlar›n ülkemizde yaﬂam›ﬂ oldu¤u fiziki s›k›nt›lar› çarp›c› bir ﬂekilde gözler
önüne sermesi nedeniyle…

YAZILI BASIN YAZI D‹Z‹S‹
Burcu Cansu / Birgün
Bizi Bekleyen Felaketin Ad›
“Kamu Özel Ortakl›¤›”
Sa¤l›k alan›nda bir y›k›m niteli¤inde olan Kamu Özel Ortakl›¤›’n› tüm yönleriyle araﬂt›r›p
kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…
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DERG‹ HABER ARAﬁTIRMA
Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi
20 May›s 2011 tarihinde yay›nlanan Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi’nin içerisinde
yer alan tüm yaz›lar›n halk sa¤l›¤›n› etkileyen konular hakk›nda bilgilendirici say› olmas› nedeniyle…

KÖﬁE YAZISI
Fikret B‹LA / Milliyet
Sa¤l›k alan›nda yaﬂanan sorunlar› tarafs›z
bir gözle köﬂelerine taﬂ›malar› nedeniyle…

KÖﬁE YAZÇISI
Nihal KEMALO⁄LU / Akﬂam
Sa¤l›k alan›nda yaﬂanan sorunlar› tarafs›z
bir gözle köﬂelerine taﬂ›malar› nedeniyle…

‹NTERNET GAZETEC‹L‹⁄‹
Begüm ÇEL‹KKOL / Habertürk
“Bitmek Bilmeyen Tahlillerin Sebebi”
Hekimlerin defansif t›bba yönelmelerindeki
sebebin Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› ve yan› s›ra performans sisteminin ne denli etkin
oldu¤unu aç›k bir dille haberine taﬂ›mas›
nedeniyle…
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KAR‹KATÜR
Kamil MASARACI / Cumhuriyet
Toplumun ve yöneticilerin sa¤l›¤a bak›ﬂ›n›
mizahi bir dille eleﬂtirmesi nedeniyle…

JÜR‹ ÖZEL ÖDÜLÜ
Hayat Televizyonu
Sa¤l›k alan›nda yap›lan düzenlemelere yap›lan muhalefeti en etkin bir ﬂekilde kamuoyuna yans›tmas› nedeniyle…

Jüri Üyeleri
Sibel Güneﬂ / Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ziyneti Kocab›y›k / ESAM Naz›m Alpman / Görsel Bas›n Temcilcisi (‹MC TV)
ﬁule Köktürk / Yaz›l› Bas›n Temsilcisi (Cumhuriyet) Müjgan Halis / Yaz›l› Bas›n Temsilcisi (Sabah)
Dr. Ayﬂegül Bilen / ‹stanbul Tabip Odas› Dr. Süheyla Ekemen / Hekim Forumu Dergisi
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SATRANÇ
TURNUVASI
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Anas›n›f› ö¤rencileri

B‹R‹NC‹ ‹PEK AT‹LLA

B‹R‹NC‹ MEL‹HA NUR KILIÇ

Neslin De¤iﬂen Sesi Anaokulu

Özel Fenerbahçe Spor Klübü Anaokulu

‹K‹NC‹

BETÜL CEREN GÜNEY
Özel ﬁirin Gülbeﬂeker Anaokulu

ÜÇÜNCÜ BEREN YAZGAN

ÜÇÜNCÜ DER‹N ÇEL‹KB‹LEK

Özel Beykent U¤ur Koleji Anaokulu

Özel Fenerbahçe Spor Klübü Anaokulu
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1. Kategori (1. ve 2. S›n›flar)

B‹R‹NC‹
KEREM KAYA
Fmv Özel Erenköy Iﬂ›k ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹
EREN ALP TEKE
Fmv Özel Erenköy Iﬂ›k ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
EM‹R GÜRPINAR
Fmv Özel Erenköy Iﬂ›k ‹.Ö.O.
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2. Kategori (3. ve 4. S›n›flar)

B‹R‹NC‹
DO⁄A OK
Kadriye Faik Koparan ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹
M‹NA OLCAY
‹stek Özel Semiha ﬁakir
Okullar› ‹stek Bar›ﬂ ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
SERRA SA⁄IRO⁄LU
‹stek Özel Semiha ﬁakir Okullar›
‹stek Bar›ﬂ ‹.Ö.O.
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3. Kategori (5. ve 6. S›n›flar)
B‹R‹NC‹
FURKAN BAﬁAK
‹smihan ‹smet Süzer ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹
D‹LARA DEM‹RCAN
Kaptan› Derya ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
SEVCAN CÜREBAL
Özel Sabahattin Zaim Anafen ‹.Ö.O.
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4. Kategori (7. ve 8. S›n›flar)
B‹R‹NC‹
ﬁ‹LAN ÖZTÜRK
Ata ‹.Ö.O.

‹K‹NC‹ MISRA TEK‹NER
Mustafa Ayk›n ‹.Ö.O.

ÜÇÜNCÜ
‹REM KARAMANLI
ﬁiir Mektebi ‹.Ö.O.
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Jüri üyeleri;
Yrd. Doç. Murat Mete A¤yar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. Ö¤retim Üyesi
Mine Karahan Milli E¤itim Müdürlü¤ü Resim Komisyonu Üyesi, Sevda ‹pek ‹stanbul Erkek Lisesi Resim Ö¤retmeni
Coﬂkun Karg›l› Emekli Resim Ö¤retmeni, Bilgehan Atalay GSD E¤itim Vakf› ‹ÖO Resim Ö¤retmeni,
Dr. Zeynep Olcay Solako¤lu ‹stanbul T›p Fak. Ö¤retim Üyesi, Dr. Canan Alk›m ﬁiﬂli Etfal E¤itim Arﬂ. Hast. Ressam
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Foto¤raf Yar›ﬂmas›

RENKL‹ BASKI B‹R‹NC‹ ÖZMEN ÖZTÜRK “Sepya Siluetler”

Jüri üyeleri;
Dr. Hilmi OR, Dr. Fahri ÖÇER, Dr. Süleyman ÇAM, Dr. Sezai ﬁahmay, Dr. Ali Öner
‹nt. Münir Akal›n, ‹nt. Yavuz Tezcan
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SA⁄LIK S‹STEM‹NDE
PERFORMANS UYGULAMALARI
VE ET‹K SORUNLAR PANEL‹
FORUM / KOLAYLAﬁTIRICILAR
Prof. Dr. Do¤an ﬁahin
Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m
PANEL / KOLAYLAﬁTIRICILAR
Prof. Dr. Sermet Koç
Dr. Hüseyin Demirdizen
KONUﬁMACILAR
Prof. Dr. Raﬂit Tükel
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri AD.

Dr. Cumhur Özcan
Kad›köy 8 Nolu ASM Hekimi

Dr. Tayfun Hakan
‹TO Onur Kurulu Üyesi

Sa¤l›kta Performans Uygulamalar› ve
Etik Sorunlar
‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu

14 Mart 2012 T›p Bayram› Haftas› Etkinlikleri çerçevesinde, ‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu taraf›ndan
sa¤l›k kurumlar›nda uygulanmakta olan performansa dayal› çal›ﬂma sisteminin etik aç›dan ele al›nd›¤›,
iki oturumdan oluﬂan ve yar›m gün süren bir etkinlik düzenlenmiﬂtir.
2004 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› kamu hastanelerinde baﬂlayan, 2009 y›l›nda ise üniversite hastanelerini de kapsayarak, askeri hastaneler haricinde, ülke çap›ndaki tüm kamu hastanelerinde uygulanan,
günümüzde kamu-özel tüm sa¤l›k sisteminde geçerli
bir çal›ﬂma ﬂekli olan “Sa¤l›k Hizmetlerinde Performans Uygulamas›n›n”, hekim-hekim, hekim-hasta iliﬂkilerine etik boyuttaki etkilerinin tart›ﬂ›l›p incelenmesi hedeflenmiﬂtir.
Bu amaçla etkinli¤in ilk bölümünde Prof. Dr. Do¤an
ﬁahin ve Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m kolaylaﬂt›r›c›l›¤›nda tüm kat›l›mc›lar›n görüﬂlerini, yaﬂad›klar› sorunlar›, uygulama aksakl›klar›n›, etik aç›dan olumlu ve
olumsuz yönlerin tart›ﬂ›ld›¤› bir forum, devam›nda
ise Dr. Hüseyin Demirdizen ve Prof. Dr. Sermet Koç
moderatörlü¤ünde, Prof. Dr. Raﬂit Tükel, Dr. Cumhur Özcan, Dr. Tayfun Hakan’›n konuﬂmac› olarak
yer ald›klar›, konunun bilimsel aç›dan ele al›nd›¤› ve
tart›ﬂ›ld›¤› bir panel gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Etkinli¤in ilk oturumu olan foruma ‹stanbul ilindeki
hastane baﬂhekimlikleri, Türkiye’de faaliyet gösteren
uzmanl›k ve meslek derneklerinin temsilcileri ve hekimler davet edilmiﬂ, görüﬂ bildirmeleri istenmiﬂtir.

Forum ‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan› Prof. Dr. Taner
Gören taraf›ndan aç›lm›ﬂ, kolaylaﬂt›r›c›lar Prof. Dr.
Do¤an ﬁahin ve Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m moderatörlü¤ünde yürütülmüﬂtür.
‹lk olarak, Prof. Dr. Do¤an ﬁahin kat›l›mc›lara sa¤l›k
sistemi ile ilgili genel bir konuﬂma yapm›ﬂ, ard›ndan
Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m forumdaki tart›ﬂmalara zemin oluﬂturmak ve temel kavramlar› tan›mlamak üzere Türkiye Sa¤l›k Sistemini, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tan›mlamas›na göre Kamu Sa¤l›k Sistemi, Sa¤l›k Bakanl›¤› görev tan›m› ve performans uygulamalar› ile
ilgili k›sa bir sunum gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Forumda önce serbest konuﬂmalar ile görüﬂler al›nm›ﬂ, son yar›m saat tüm kat›l›mc›lardan k›sa da olsa
görüﬂ istenmiﬂtir. Forum’da bu amaca yönelik olarak, konunun taraf› olan kurumlardaki uygulay›c›lar
olan hekim ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›, performans sisteminin özellikleri ve etik boyuttaki sonuçlar›n› kurumlar›ndaki uygulamalar ›ﬂ›¤›nda anlatm›ﬂlard›r.
Sistemin hekimlik uygulamalar›ndaki k›s›tlay›c› yanlar›, pratikte ve etik ilke ve kurallar›n, mesleki de¤erlerin korunmas›ndaki zorlay›c› yönleri dile getirilmiﬂtir. Sistemin olumlu ve olumsuz yanlar›n›n yan› s›ra
çözüm yollar› üzerinde de durulmuﬂtur.
Kat›l›mc›lar›n tan›mlamalar›na göre: Sa¤l›k sisteminde performans uygulamas› ile ciddi etik sorunlar yaﬂanmaktad›r. Muayene süreleri azalm›ﬂ, hastalar tan›,
tedavi ihtiyac› ve t›bbi gereklili¤e göre de¤il sistem ve
uygulay›c›lar›n talepleri üzerine, olabilen en k›sa sü-
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rede muayene ve tedavi edilerek gönderilmektedir.
Muayene süreleri bazen 3 dakika ve bazen alt› dakika olabilmektedir. Bu durum etik ve t›bbi aç›dan kabul edilebilir de¤ildir. Performans sisteminin çal›ﬂanlar› yar›ﬂmac› ve birbiri ile sürekli rekabet eden hekimler haline getirdi¤inden meslektaﬂlar aras› dayan›ﬂma ve deontolojik ilkeler zarar görmüﬂ, çal›ﬂma
bar›ﬂ› bozulmuﬂtur. Endikasyon alan birçok ameliyat
yap›lamamaktad›r. Hekimler riskli, saatler süren ameliyatlar yerine çok k›sa süren ve riski az olan, düﬂük
puanl› iki ameliyat yapmay› tercih eder hale gelmiﬂlerdir. Endikasyonlar de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar›n haklar› olan mesai saati k›s›tlamas› ve izinler
performans sisteminde uygulanamaz hale gelmiﬂtir.
Hekimler saatlerce çal›ﬂmaya zorlanmakta, aksi takdirde ciddi maddi kay›plar ile yüz yüze getirilmektedirler.
Forumda ayr›ca baz› hekimlerce performans sisteminin ülkemizde henüz yeni oldu¤u, global bütçe ve verimlilik, etkinlik esas›na göre uygulanmaya baﬂland›-

¤›nda daha farkl› ve ciddi sorunlar ile karﬂ›laﬂ›labilece¤i belirtilmiﬂtir. Baz› hekimler sa¤l›kta bir performans sistemine ihtiyaç oldu¤unu, geçmiﬂte hekimler
aras›nda çal›ﬂma ve iﬂ paylaﬂ›m›nda keyfiyete ba¤l›
dengesizlikler oldu¤unu bunun giderilmesi için bir
sistemin gerekti¤ini belirtmiﬂler ancak bu görüﬂe kat›lan hekimlerin ço¤unlu¤u gereken sistemin ﬂu anda uygulanan performans sistemi olmad›¤›n›, ﬂimdiki
uygulaman›n yanl›ﬂ oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Gerek
kamu gerekse özel hekimlik uygulamalar›nda performansa dayal› ücretlendirmenin hekimli¤in birçok de¤eri ile çeliﬂti¤i bildirilmiﬂtir.
Sonuç olarak kat›lan hekimlerin tamam›na yak›n›
mevcut performans uygulamas›n›n etik aç›dan sorunlu oldu¤unu, gerek birinci basamak gerekse ikinci ve
üçüncü basamak sa¤l›k hizmeti uygulamalar›nda
hasta ve hekimler aç›s›ndan olumsuzluklar içerdi¤ini, etik de¤erlerde y›k›ma yol açt›¤› görüﬂünü bildirmiﬂlerdir.
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Tam Gün Yasas›’n›n Üniversiteler
Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Raﬂit Tükel
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›

30.01.2011 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Tam
Gün Yasas› ve 18.02.2011 tarihinde YÖK taraf›ndan
ç›kart›lan “Yüksek Ö¤retim Kurumlar›nda Döner
Sermaye Ek Ödeme Yönetmeli¤i” ile t›p fakültelerinde, “performans” diye bilinen; daha fazla iﬂlem yap›larak döner sermaye gelirlerinin art›r›lmas› esas›na
dayanan bir “ek ödeme” sistemine geçilmiﬂtir. Söz
konusu performansa dayal› ödeme sisteminde, ö¤retim üyeleri yapt›klar› iﬂlemlerin karﬂ›l›¤›nda puan
toplamakta ve bu puanlar o dönem alacaklar› ücreti
belirlemektedir. Ek Ödeme Yönetmeli¤i’nde, ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye
kaynaklar› uygun oldu¤u takdirde ek ödeme yap›laca¤› belirtilmektedir. Dolay›s›yla, performans karﬂ›l›¤› verilen ücret, sa¤l›k kurumunun gelirine koﬂut
olarak her an de¤iﬂebildi¤i ve emeklili¤e yans›mad›¤›
için, bir güvence taﬂ›mamaktad›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastanelerde uzun süredir
uygulanmakta olan performans sisteminin, hizmet
sunumunda niteli¤in kayb›na neden oldu¤u, e¤itimi
ihmal etti¤i, hekimlerin motivasyonlar›n›, mesleki
sayg› ve doyum duygular›n› olumsuz etkiledi¤i, hastalar›n muayene süresinde azalmaya, tedavi maliyetlerinde artmaya yol açt›¤› bilinmektedir.
Tam Gün Yasas›’nda, t›p fakültelerindeki ö¤retim
üyelerinin öncelikli görevinin e¤itim ve araﬂt›rma oldu¤u, hizmetin ise e¤itimle iç içe verildi¤inin dikkate
al›nmad›¤›n› görüyoruz. Daha çok kazanma üzerine
kurulan ve daha çok kazanman›n yolunun da daha

çok iﬂlem yapmaktan, daha çok hasta bakmaktan
geçti¤i böyle bir sistemde, maddi karﬂ›l›¤› olmayan ya
da maddi karﬂ›l›¤› hizmete oranla düﬂük olan araﬂt›rma, e¤itim gibi faaliyetlere ayr›lan zaman›n giderek
azalmas› kaç›n›lmaz görünüyor. T›p fakültelerinde
e¤itim ve araﬂt›rmaya verilen a¤›rl›¤›n hasta bak›m›na kaymas›, t›p fakültelerinin h›zla akademik niteliklerini yitirmeleri anlam›na gelmektedir. Bu da, t›p fakültelerinin en yüksek düzeyde t›p e¤itimi verme ve
yeni bilgiye araﬂt›rmalar yoluyla ulaﬂma görevinden
uzaklaﬂmalar›n› getirecektir.
Ülkemizde sa¤l›k hizmeti t›p fakültelerinden yetiﬂen
hekimlerle verilece¤ine göre, bu geliﬂmelerden en
fazla etkilenen kesimin hastalar›m›z olaca¤›n› söyleyebiliriz. De¤iﬂen akademik ortam›n, t›p fakültelerinden mezun olan hekimlerin mesleki yeterlilikleri üzerine olumsuz bir etki oluﬂturmamas› düﬂünülemez.
Bu sistemde hastalar›n nitelikli sa¤l›k hizmetine eriﬂmeleri giderek zorlaﬂmaktad›r. Kiﬂinin tedavisi güç,
zaman ayr›lmas› gereken bir hastal›¤› oldu¤unda, tedavisini üstlenecek hekim bulmas› kolay olmayacakt›r.
Ülkemizde bir yandan e¤itim alt yap›s› aç›s›ndan ihtiyaçlar belirlenmeden çok say›da t›p fakültesi aç›l›rken, di¤er yandan t›p fakültesi ö¤renci kontenjanlar›
e¤itim altyap›s›n› zorlayacak ﬂekilde art›r›lmaktad›r.
Bu iki geliﬂmeyle hedeflenen, hekim say›s›n›n art›r›lmas›d›r. Bu süreçte hekimleri, hekim eme¤inin sa¤l›k
sektöründe ucuz iﬂ gücüne dönüﬂmesi, iﬂsiz kalma
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tehdidi alt›nda daha fazla çal›ﬂ›l›p daha az kazan›lan
bir çal›ﬂma düzeni, özlük haklar›n›n elinden al›nmas›
gibi geliﬂmeler beklemektedir.
Üniversite Hastanelerinde Finansal Kriz
Üniversite hastaneleri finansal bir kriz içindedir. Bu
krizin üniversite hastanelerinin iyi yönetilmemesinden kaynakland›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Ülkemizde t›p fakültelerinin say›s› h›zla artarken, üniversite hastanelerinin sa¤l›k harcamalar›ndan ald›klar› pay›n giderek azald›¤› görülmektedir. Performans sisteminde üniversite hastaneleri döner sermaye gelirlerine mahkum edilmiﬂlerdir. Oysa ki, e¤itim
ve araﬂt›rmaya öncelik veren üniversite hastanelerinin genel bütçeden desteklenmesi gerekmektedir.
En zor olgulara, en pahal› tedavi hizmetini sunan
üniversite hastanelerine, SGK’dan, sa¤l›k hizmeti
üretme maliyetlerinin çok alt›ndaki de¤erlerde geri
ödeme yap›lmas›, üniversite hastanelerinin faturalar›na s›k olarak kesinti uygulanmas› sonucu oluﬂan döner sermayelerdeki finansal kriz, üniversite hastanelerinin gelece¤ini tehdit etmektedir.
Üniversite Hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na Ba¤lanmas›n›n Yasal Düzenlemesi: Birlikte Kullan›m
ve ‹ﬂbirli¤i Yönetmeli¤i
Tam Gün Yasas›’yla birlikte üniversite hastanelerinin
yönetsel olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤lanmas›n›n
yasal koﬂullar› oluﬂturulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu konudaki önemli geliﬂmelerden biri, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 18.02.2011 tarihinde, Tam Gün Yasas›’n›n 11.
Maddesine göre, “Birlikte Kullan›m ve ‹ﬂbirli¤i Yönetmeli¤i” olarak da bilinen, “Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
Ba¤l› Sa¤l›k Tesisleri ve Üniversitelere Ait ‹lgili Birimlerin Birlikte Kullan›m› ve ‹ﬂbirli¤i Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”in ç›kart›lmas› olmuﬂtur.
“Birlikte Kullan›m ve ‹ﬂbirli¤i Yönetmeli¤i”nde, toplam nüfusu 850.000’e kadar olan illerde e¤itim ve
araﬂt›rma hizmetlerinin, Bakanl›k e¤itim ve araﬂt›rma hastanesi veya üniversite hastanesinden yaln›zca

birisi taraf›ndan verilebilece¤i; bu illerde Bakanl›k ve
üniversite t›p lisans e¤itimi ve/veya t›pta uzmanl›k
e¤itimi için ortak kullan›m ve iﬂbirli¤ine gidece¤i
hükmü yer almaktad›r. Yönetmeli¤e göre, nüfusu
850.000’in üzerinde olan yerlerdeki t›p fakülteleri ile
e¤itim ve araﬂt›rma hastaneleri ise, ﬂimdilik mevcut
halleriyle faaliyetlerine devam edecekler; “isterlerse”
bir protokolle iﬂbirli¤i yapabileceklerdir.
Yönetmelikle ilgili olarak ﬂu konular dikkat çekicidir:
T›p fakültelerinde e¤itim hizmetlerinden dekan, sa¤l›k hizmetlerinden ise baﬂhekim sorumlu olacak, her
anabilim dal›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n atad›¤› sa¤l›k
hizmeti sorumlusu bulunacakt›r. Birlikte kullan›ma
geçilen sa¤l›k kurumlar›, Bakanl›¤›n tâbi oldu¤u
mevzuat uyar›nca iﬂletilecek ve kurum, Bakanl›kça
atanan baﬂhekim taraf›ndan yönetilecektir. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n atayaca¤› baﬂhekim, hizmet sunumu
ile ilgili konularda üniversite ö¤retim üyeleri dahil
tüm fakülte personelinin amiri olacakt›r.
Bu yönetmelikle, özerk bir yap›lanmadaki üniversite
hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤lanmas›n›n yasal koﬂullar› oluﬂturulmak istenmiﬂtir. Ancak, Dan›ﬂtay 10. ve 11. Dairelerinden oluﬂan müﬂterek kurulun, yönetmeli¤in dayana¤› 3359 Say›l› Yasa’n›n Ek
9. Maddesinin Anayasa’ya ayk›r› oldu¤una, iptali için
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne baﬂvurulmas›na
ve Anayasa Mahkemesi’nce karar verilinceye kadar
yönetmelik maddelerinin yürütmesinin durdurulmas›na karar vermesi, bu süreci en az›ndan bu aﬂama
için durdurmuﬂtur.
Ö¤retim Üyelerinin E¤itim Vermesi Engelleniyor!
26 A¤ustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan
650 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile,
yard›mc› doçent, doçent ve profesörden oluﬂan ö¤retim üyelerinin t›p fakültelerinde ”yaln›zca e¤itim ve
araﬂt›rma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsam›nda gelir elde edilen hizmetlerde
çal›ﬂmamak kayd›yla” mesai sonras› sa¤l›k kuruluﬂlar›nda ya da muayenehanelerinde çal›ﬂabilecekleri
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hükmü getirilmiﬂtir. Bu hüküm, mesai sonras›nda gelir getirici faaliyet içinde bulunan ö¤retim üyelerinin
hasta bakmalar›n›n, uygulamal› e¤itim yapmalar›n›n
yasaklanmas› anlam›na gelmektedir. Bu düzenleme,
KHK’y› haz›rlayanlar›n t›p e¤itiminden sadece amfilerde verilen e¤itimi anlad›klar›n› gösteriyor. T›p fakültelerinde hasta olmadan uygulamal› e¤itim verilmesi mümkün de¤ildir. Söz konusu KHK ile e¤itim
hakk›n›n; ö¤rencinin e¤itim almas›, ö¤retim üyesinin
e¤itim vermesinin engellendi¤ini görüyoruz. Bu geliﬂmeler, halk›n/hastalar›n sa¤l›k hizmetine ulaﬂmas›nda aksamalara neden olurken, bir yandan da maddi olarak zorluk içinde olan üniversite hastanelerinde ciddi gelir kay›plar›na neden olmaktad›r.
663 Say›l› KHK: Hastanelerin ‹ﬂletmeleﬂtirilmesi
Süreci
2 Kas›m 2011 tarihinde yürürlü¤e giren 663 say›l›
Sa¤l›k Bakanl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda
KHK ile, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n planlama, düzenleme
ve eﬂgüdüm alan›ndaki görev ve sorumluluklar› art›r›l›rken, hizmet sunumundaki rolünde ciddi bir daralma ortaya ç›kmaktad›r. 663 say›l› KHK’n›n en önemli sonuçlar›ndan biri; Kamu Hastane Birlikleri oluﬂturularak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastanelerin kâr
amaçl› iﬂletmeler haline getilmesidir. Mevcut geliﬂmeler izlendi¤inde, bir sonraki ad›m›n üniversite hastanelerinin Kamu Hastane Birliklerine dahil edilmesi
oldu¤unu öngörmek zor de¤ildir.
Performans Sistemi ve Etik Sorunlar
Performans sistemi; hasta baﬂ›na düﬂen muayene süresinde azalmayla birlikte hasta bak›m› ve iﬂlem say›s›nda artma, endikasyonsuz t›bbi müdahaleler, tedavi endikasyonlar›nda geniﬂleme, ameliyat tercihlerinde hastan›n ihtiyaç ve hekimin deneyimi yerine performans puan›n›n öne ç›kmas›, yap›lmayan bilimsel
toplant› ya da e¤itim faaliyetlerinin yap›lm›ﬂ gösterilmesi gibi mesleki uygulamalarda etik ihlallere neden
olmaktad›r. Dolay›s›yla, performans sisteminde etik
olmayan uygulamalar›n ve uygulama hatalar›n›n art-

t›¤›ndan söz edebiliriz. Ayr›ca, bu sistemde asistan ve
t›p ö¤rencisi e¤itiminde önemli aksamalar ortaya ç›kmakta, ekibin içinde yer almas›na ra¤men performansla ücretlendirilmeyen sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n varl›¤› nedeniyle çal›ﬂma bar›ﬂ› bozulmaktad›r.
Akademik Özgürlükler Tehdit Alt›nda!
Bilim insanlar›n›n, akademisyenlerin bilgi üretirken,
bilgiyi baﬂkalar›na aktar›rken ve yay›mlarken kayg›
duymamas› gerekir. Akademisyenlerin bunu yapabilmesi, kiﬂisel etik anlay›ﬂlar› yan›nda, kendilerine tan›nm›ﬂ bilimsel özgürlük güvencesine ba¤l›d›r. Bilimsel özgürlük güvencesi, özgürlü¤ü, kendisi ad›na bir
dokunulmazl›k olarak de¤il, toplumun yarar› ve geliﬂmesi ad›na kullananlara tan›nan bir güvencedir.
Akademik özgürlük; gerçek ve yeni bilgiyi araﬂt›rmay› gerektiren iklimin korunmas›n› garanti eder; üniversitelerin ö¤retme, araﬂt›rma ve yay›mlama gibi evrensel iﬂlevlerini, herhangi bir etki ve bask›ya karﬂ›
güvence alt›na al›r. Akademik özgürlük, ancak üniversitelerin özerk oldu¤u bir ortamda yarat›labilir.
Akademik özgürlük için tehdit oluﬂturabilecek toplumsal güçlerin, yere ve zamana ba¤l› olarak de¤iﬂti¤i biliniyor. Bugün için, neoliberal politikalar do¤rultusunda e¤itim ve sa¤l›¤›n metalaﬂt›r›lmas›na paralel
olarak, akademik özgürlükler üzerindeki bask› giderek artmaktad›r. Günümüzde, devletin üniversiteleri
finanse etme olanaklar› azalt›lmakta, üniversitelerden finansman olanaklar›n›, sponsorlar›n› kendilerinin bulmalar› beklenmekte, üniversiteler neoliberal
politikalar do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmaktad›r.
Sonuç Olarak
Tüm bu geliﬂmelerin önemli sonuçlar›ndan biri, önümüzdeki dönemde t›p fakültelerinin yüksek okul konumuna do¤ru gerileyece¤i ve t›p fakülteleri ile üniversite hastaneleri aras›ndaki ayr›ﬂman›n, t›p ve uzmanl›k e¤itimi, araﬂt›rma ve nitelikli sa¤l›k hizmet sunumu aç›s›ndan a¤›r ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar do¤uraca¤›d›r. Finansal kriz içinde olan ve
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Tam Gün Yasas›’n›n uygulanmas›yla yeni gelir kay›plar›na u¤rayan üniversite hastanelerinin, mevcut rekabet ortam›nda kendi baﬂlar›na ayakta kalabilmelerinin koﬂullar› giderek ortadan kalkmakta ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ba¤lanma tek seçenek olarak sunulmaktad›r.
Yeni düzenlemelerin, ö¤retim üyelerini de içerecek
ﬂekilde sa¤l›k çal›ﬂanlar›na sundu¤u, güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar›nda, asgari yaﬂam koﬂullar›n› oluﬂturabilmek için uzun saatler çal›ﬂmak zorunda b›rak›lmakt›r. Ö¤retim üyeleri, hasta-hekim iliﬂkisini puan

kayg›s› içinde ticarileﬂtirmeyen, eme¤inin karﬂ›l›¤›
olan ve özlük haklar›n›n maaﬂ üzerinden tan›nd›¤›
bir ücretlendirmeyle, akademik özgürlü¤ün oldu¤u
bir ortamda çal›ﬂmal›d›r.
T›p fakülteleri ve üniversite hastaneleri için farkl› bir
gelecek, ancak, sa¤l›kta dönüﬂüm politikalar›na karﬂ› durulmas›, neoliberal politikalara karﬂ› alternatiflerinin oluﬂturulmas›, sa¤l›k alan›nda piyasa yönelimli
üretim yerine toplumsal sorunlara çözüm bulmay›
merkeze alan çabalarla mümkün olabilir.
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PANEL‹
MODERATÖR
Prof. Dr. ﬁahika Yüksel
KONUﬁMACILAR
Berna Ekal
Yerel yönetimler ve s›¤›nak politikalar›

Funda Ekin
ﬁiddet baﬂvurular›nda yaﬂanan hukuki sorunlar

Feride Güneri
S›¤›nakta çal›ﬂan psikolog olmak

Melike Keleﬂ
Mor Çat› s›¤›nak deneyimi

S›¤›naklar
Moderatör: ﬁahika Yüksel

Bu so¤uk havada k›ymetli vakitlerini bize ay›r›p, gelen arkadaﬂlara özellikle teﬂekkür ederiz.
8 Mart ve 14 Mart çok yak›n iki tarihe geliyor. Geçen y›l da yine Mor Çat› ile ‹stanbul Tabip Odas› Kad›n Komisyonu ortak bir faaliyette bulunmuﬂ ve çok
da memnun kalm›ﬂt›k. Üstelik onu her zaman kad›nlar›n yapmad›¤› bir ﬂekilde kal›c› hale getirdik ve
ﬂöyle bir küçük kitapç›k halinde konuﬂmalar›m›z›
bast›rd›k. Ayr›ca TTB’nin sayfas›nda da var.
Bu seneki konumuz “S›¤›naklar.”
S›¤›naklar, çok politik bir konu ayn› zamanda. Büyüklerimizle, yani devletimizi idare eden çeﬂitli bakanlar ve bakanl›k yetkilileriyle “s›¤›nak” kelimesi
üzerinde bile bir tart›ﬂmam›z var. Onlar “misafir evi”
diyorlar. Ama insanlar›n zorunlu durumda mecburen gitti¤i, iltica etti¤i yere nas›l konukevi denir? Biz
pek öyle düﬂünemiyoruz. Onun için aram›zda baz›
farklar var.
Son zamanlarda kad›n ve aile içi ﬂiddetle ilgili ciddi
tart›ﬂmalar sürdürülüyor. Hatta bu sene bize hükümetimizin 9 Mart’ta hediye etti¤i bir taslak var. Hala oraya istedi¤imiz gibi bir ﬂeyleri sokabilece¤imize
dair ümidimizi kaybetmedik.

¤› yukar› 10 senedir Mor Çat› Gönüllüsü. Farkl› yer
ve görevlerde gönüllü olarak çal›ﬂmakta. Disiplin
e¤itim itibariyle sosyal antropoloji. Fransa’da doktoras›n› yap›yor.
Daha sonra Melike Keleﬂ arkadaﬂ›m›z gelecek. Melike 3 senedir s›¤›nakta bilfiil çal›ﬂmakta ama 6 y›ld›r
da Mor Çat› Gönüllüsü.
ﬁiddet ve ﬂiddetin bir ﬂekilde onar›lmas› denilince,
tabii ki hukuki sürecin devreye girmesi gerekiyor.
Funda Ekin arkadaﬂ›m›z da 5 y›ld›r bu iﬂin içinde.
Oldukça ciddi çal›ﬂan ve özellikle bu kanun konusunda da epey mesai harcam›ﬂ bir avukat. S›¤›nakta
da görevli olarak çal›ﬂ›yor. Ayr›ca ‹stanbul Feminist
Kolektif’in üyelerinden olup ayn› zamanda feministtir. Asl›nda buradaki arkadaﬂlar›n hepsi feminist.
‹lk sunumu Berna yapacak ve bize “Yerel Yönetimler ve S›¤›nak Politikalar›” ile ilgili genel bir çerçeve
çizecek.
Her konuﬂma bittikten sonra k›sa sorular alabiliriz.
Ama panel sonunda uzun bir tart›ﬂmay› hep beraber
yapal›m istiyoruz. Buyurun Berna.

Bugünkü konuﬂmac› arkadaﬂlar›m›zdan Psikolog
Feride Güneri mazereti nedeniyle gelemedi. Ama s›ras› geldi¤inde onun yaz›s›n› okuyaca¤›m sizlere.
‹lk konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z. Berna Ekal. Kendisi aﬂa-
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Yerel Yönetimler ve S›¤›naklar
Politikalar›
Berna Ekal

Bugün Türkiye’deki s›¤›naklar ve s›¤›naklar›n yerel
yönetimlerle iliﬂkisini anlamam›z aç›s›ndan, biraz daha tarihsel bir perspektiften bakmam›z›n do¤ru oldu¤unu düﬂündüm.
Türkiye’de feministlerin yapt›klar› 1987’deki Daya¤a
Karﬂ› Dayan›ﬂma Yürüyüﬂü’nden ve kampanyadan
itibaren tespit ettikleri noktalardan biri de hem kendi ﬂiddet deneyimleri, hem de ﬂiddet gören kad›nlarla dayan›ﬂma aç›s›ndan s›¤›naklar›n gereklili¤i olmuﬂtur. Tabii bu arada da maddi olanaklar konusunda yaﬂanan birtak›m s›k›nt›lar var.
Yine yurt d›ﬂ›ndaki örnekler incelendi¤inde genel
olarak saptanan noktalardan biri de feminist deneyime dayanan, daha eﬂitlikçi ve daha hiyerarﬂiden ba¤›ms›z olmaya çal›ﬂan bir yap›da sürdürülen ama
maddi deste¤inin de iç iﬂlerine kar›ﬂmadan yerel yönetimlerden geldi¤i bir s›¤›nak modeli. O dönemde
dünyada feministlerin yapt›¤›, yürüttü¤ü iﬂlerden biri bu.
1987 y›l›ndaki Daya¤a Karﬂ› Dayan›ﬂma Yürüyüﬂü’nden sonra Kayra Müzesi’nde bir ﬂenlik yap›l›yor.
Orada toplanan ba¤›ﬂlarla s›¤›nak açma çal›ﬂmalar›
aray›ﬂ› devam ederken gidilip, yerel yönetimlerle konuﬂuluyor.
Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Dayan›ﬂma Derne¤inden Emine
Baﬂa’n›n yapt›¤› bir konuﬂma var 1990’da ve belediyelerin s›¤›nak fikrine nas›l yaklaﬂt›¤›n› çok net özetliyor. Emine Baﬂa’n›n Mor Çat› arﬂivinden buldu¤um

konuﬂmas›ndan bir bölümü aktarmak istiyorum sizlere:
“9 Eylül 1989 tarihinde projemizle ve bütün kampanyay› anlatan dokümanlar›m›zla bize bir yer tahsis etmesi için kad›n olarak baﬂvurmay› anlaml› buldu¤umuz ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan› Fatma Girik’in kap›s›n› çald›k ve böylece 6 ay süren belediye maratonumuz baﬂlad›.
Fatma Girik ilk önce bizi çok s›cak karﬂ›lad›. Daha
sonra ise tahsis yetkisinin Büyükﬂehir’de oldu¤unu
söyleyerek bizi oraya gönderdi. Bizler de iyi niyetle
(seçimlerde söz verdi ya) bu kez Sözen’in kap›s›n›
aﬂ›nd›rmaya baﬂlad›k ama bu kez S›¤›nak ve Vakfa
buldu¤umuz ad› da ekleyerek.
Kuruluﬂ aﬂamas›ndaki Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› olarak yapt›¤›m›z ilk görüﬂme çok olumlu geçmesine ra¤men içimize bir kurt düﬂmüﬂtü ve bu adamlara fazla güvenilmeyece¤ini hissetmiﬂtik. Yap›lan
görüﬂmede bu s›¤›na¤›n Mor Çat›’ya tahsisi ve iﬂletmesine çok fazla itiraz etmeyen Sözen, daha sonraki aﬂamalarda bizimle görüﬂmeyerek hiç de böyle bir
istek ve niyet içinde olmad›¤›n›n ilk sinyallerini vermiﬂti.
Dan›ﬂmanlar›ndan birine havale etti ve biz görüﬂmeleri bu düzeyde sürdürmek zorunda kald›k. Bize bulunan bir ev bile gezdirildi bu arada. Öyle ya, henüz
bize “Size bunu tahsis etmiyoruz” demiyorlard› aç›k
aç›k. Buradaki niyet de daha aç›kl›¤a kavuﬂtu.
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Amaç, içinin nas›l döﬂenece¤i hakk›nda bizden bilgi
almakm›ﬂ.” Bu ﬂekilde devam ediyor.
O yaz›da ﬂunu görüyoruz: Bu iﬂi yürütmenin zorluklar›ndan biri de o dönemdeki belediyelerin hiçbir ﬂekilde iﬂleyiﬂi ba¤›ms›z, feminist s›¤›naklara maddi
destek vermeye yanaﬂmamalar›. Dolay›s›yla Türkiye’deki yerel yönetimlerle kad›n örgütlerinin s›¤›nak
çal›ﬂmalar›n› yürütmesinin zorluklar› o ilk dönemde
baﬂlam›ﬂ oluyor.
Ancak ayn› dönemde sürdürülen görüﬂmeler içinde
birtak›m iﬂleyen noktalar da oluyor. Örne¤in 90 y›l›nda Bak›rköy Belediyesinin açt›¤› bir s›¤›nak var.
Yine 91’de Ankara Kad›n Dayan›ﬂma Vakf›, Alt›nda¤
Belediyesiyle ortaklaﬂa bir çal›ﬂma baﬂlat›yor.
89’da da daha sonra Mor Çat›’ya evrilecek süreç ‹stanbul’da sürüyor. Ama buradaki ilk zorluk, belediyelerin fon sa¤lamak konusundaki çekinceleri. ‹kincisi de her seçimden sonra belediyedeki de¤iﬂimler
neticesinde s›¤›naklar›n kapanma tehlikesine girmesi. Sonuçta Bak›rköy’deki s›¤›nak bu ﬂekilde kapan›yor. Alt›nda¤ Belediyesi’nin s›¤›nak deste¤i, ayn› ﬂekilde seçimlerden sonra bitiyor. Dolay›s›yla bu ilk
dönemde feminist hareketin yaﬂad›¤› zorluklar, bu
ﬂekilde özetlenebilir.
Sonras›nda ‹stanbul’da Mor Çat› 1990’da kuruluyor.
Ama Mor Çat›’n›n kendi s›¤›na¤›n› açmas› 1995. Yine Mor Çat›’n›n kendi kaynaklar›yla sürdürdü¤ü bir
s›¤›nak çal›ﬂmas› 98’e kadar devam ediyor. Tabii yerel yönetimler dedi¤imiz zaman s›rf belediyeleri düﬂünmemeliyiz. Ard›ndan 2008 baﬂ›nda (Melike bunu
anlatacakt›r) Kaymakaml›¤›n sa¤lad›¤› maddi olanaklarla Mor Çat› kendi iç ba¤›ms›z çal›ﬂmas›n› yürütüyor. ﬁu anda da ﬁiﬂli Belediyesi’nin maddi katk›lar›yla yine ba¤›ms›z çal›ﬂmas›n› sürdürüyor.
Demek ki ilk saptad›¤›m›z aﬂama, belediyelerin fon
sa¤lamaya çok yanaﬂmad›¤› ve seçimlerden sonra s›-

¤›nak çal›ﬂmalar›n›n tehlikeye girdi¤ini gösteriyor.
‹kinci aﬂamada ise 1998’den itibaren toplanmaya
baﬂlayan Kad›n S›¤›naklar› Kurultaylar›’n›n üretti¤i
politikalarla kad›n hareketinin yerel yönetimlerle
olan iliﬂkisi bambaﬂka bir yola giriyor.
Yine hem yurt d›ﬂ›ndaki di¤er s›¤›nak ve yerel yönetimlerle iliﬂkilerinin, hem de Türkiye’deki gidiﬂat›n
analizinden kaynaklanarak ortaya ﬂu ç›kar›ld›: Örne¤in Nancy Fraser’›n bir kitab›nda da var, Türkçeye
‘‹htiyaçlar Mücadelesi’ diye çevrildi. Kitaba göre
(Amerika için tespit edilmiﬂ) “yerel yönetimlerin ve
özel kuruluﬂlar›n fon sa¤lad›¤› s›¤›naklarda bir süre
sonra profesyonelleﬂmeye gidilmesi dayat›l›yor.
Birincisi. Mutlaka profesyonellerle çal›ﬂ›lacak.
‹kincisi. Muhasebe kayd› tutulacak.
Üçüncüsü. Psikologlar mutlaka profesyonel olacak.
Dolay›s›yla kad›n dayan›ﬂmas› d›ﬂ›nda bir çal›ﬂma biçimi öneriliyor. Psikoloji bir noktada her ﬂey oluyor
ve politikan›n yerine geçen bir unsur haline geliyor”
diyor.
‹ﬂte Türkiye’deki feministlerin yapt›¤› analiz de bununla çok paralel. O nedenle sosyal devlet mekanizmas›n›n bir memuru haline gelmemeye çal›ﬂmak,
Türkiye’deki kad›n hareketinin ortaya koydu¤u
önemli ilkelerden biri haline geliyor. Ama 2005’te ç›kan bu 5393 say›l› Belediyeler Kanunu sonras›nda
yerel yönetimlerin kendi bünyelerinde s›¤›nak açmalar› konusunda bir görüﬂ birli¤i oluyor diyebiliriz.
ﬁimdi 5393 say›l› Belediyeler Kanununun 14. maddesi “Büyükﬂehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kad›nlar ve çocuklar için koruma evleri açar” diyor. Ama “açar” demek, açmal›d›r ya da
kesinlikle açacak demek de¤il.
Birincisi. Belediyelerin s›¤›nak açmas›, gayet politik
bir karar.
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‹kincisi. Belediyeleri s›¤›nak açmaya teﬂvik etmek
için elimizde çok sa¤lam bir zemin yok.
Ço¤u yerde ﬂunu söylüyorlar: “Biz merkezi devletten kaynak al›yoruz ve s›¤›na¤a ay›rabilecek param›z yok.” Asl›nda 5393 iyi bir kanun ama hayata geçirilirli¤i sorgulanabilir. Peki, nereden nereye geldik
ve bugün Türkiye’de ne kadar s›¤›nak var bakt›¤›m›zda 98’deki Kurultay Sonuç Bildirgeleri’nde ﬂunu
görüyoruz:
98’de Sosyal Hizmetlerin 8 tane s›¤›na¤› var.
2012 verilerini aç›klad›klar› web sitelerine göre 53
tane Sosyal Hizmetler s›¤›na¤› mevcut.
2003 y›l›nda belediyelere ait 5 s›¤›nak varken, ﬂu an
25 s›¤›nak oluﬂturulmuﬂ.
Bu 5393 say›l› Kanun çok iyi iﬂletilemese de,
2005’ten sonra aç›ld›¤›n› varsayabilece¤imiz 20 tane
s›¤›nak oldu¤unu görüyoruz. Ben böyle bir çerçeve
çizdim. Melike, Mor Çat›’n›n yap›s›n› ve iﬂlevini sen
daha iyi açacaks›n diye düﬂünüyorum.
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Mor Çat› S›¤›nak Deneyimi
Melike Keleﬂ

Burada Mor Çat›l› dostlar› ve s›¤›nak deneyimi olan
Belediye çal›ﬂan› arkadaﬂlar› görüyorum. Buray› da
bir platform olarak görüyor ve hep birlikte deneyimlerimizi paylaﬂ›yoruz diye düﬂünüyorum.

bir parças› ve bir arac› olarak de¤erlendiriyoruz.
Çünkü biz “s›¤›naks›z bir dünya ve cins ayr›mc›s›z
bir sistem” derken, s›¤›naklar› da bir geçiﬂ ve araç
olarak görüyoruz kad›na yönelik ﬂiddette.

Asl›nda Türkiye’de s›¤›naklar› ilk defa feministler ortaya ç›kard›. Nereden buraya geldi feministler?

Biz ﬁubat 2009’da Mor Çat›’n›n 3. s›¤›na¤›n› açt›k
ve iﬂletiyoruz. Berna söyledi, Mor Çat› s›¤›na¤›n›
açarken ﬁiﬂli Belediyesi’yle bir protokol yap›lm›ﬂt›.
Ama sadece ﬁiﬂli Belediyesi’nin finans›yla desteklenen bir s›¤›nak de¤il. Bizim koca bir feminist hareketimiz, gönüllülerimiz var ve Mor Çat› dostlar›yla
birlikte bu s›¤›na¤› yürütüyoruz. Çünkü Mor Çat›
devletten bir destek, bir bütçe alm›yor. Zaten devlet
ayr›ca kad›na yönelik ﬂiddetle mücadelede yeterli bir
bütçe de ay›rm›yor ve o nedenle bu alana iliﬂkin mücadele hep kesintilere u¤ruyor.

87 y›l›nda feministler Daya¤›n Meﬂrulu¤una karﬂ›
bir karﬂ› koyuﬂ yapt›lar. Kampanyalar düzenleyip,
dayan›ﬂma a¤lar› örgütlediler. Bu dayan›ﬂma a¤lar›n›n da en somut örne¤i 1990 y›l›nda kurulan Mor
Çat›.
Mor Çat› asl›nda 1990 y›l›ndan bu güne kadar tek
tek kad›nlarla dayan›ﬂ›p burada kad›n bilgilerini ço¤altt›. Daya¤›n meﬂrulaﬂt›¤› mekanizmalar› gördü ve
bunlara karﬂ› koydu. Yine aile içindeki ve d›ﬂ›ndaki
ﬂiddeti, erkekler taraf›ndan kad›nlar› denetlemek, iktidar› elde tutmak olarak tespit etti ve bunun üzerine de çeﬂitli dayan›ﬂma a¤lar› oluﬂturdu. Aile içindeki kad›na yönelik erkek ﬂiddetinin, bir kontrol mekanizmas› oldu¤unu ortaya ç›kard›. Dolay›s›yla burada
kad›nlar›n bir suçu olmad›¤›, tam tersine bunun bir
sistem sorunu oldu¤unu görmeyi gerektirdi. Bu görüﬂün ard›ndan (Berna’n›n da söyledi¤i gibi) ilk s›¤›nak deneyimi oldu Mor Çat›’n›n.
Fakat biz s›¤›naklar›, ﬂiddete u¤rayan kad›nlar›n bir
kurtuluﬂ yeri olarak tan›mlam›yoruz. S›¤›naklar ve
dayan›ﬂma merkezlerini, kad›nlar›n ﬂiddetten uzaklaﬂt›¤› ve ayn› zamanda ﬂiddete karﬂ› mücadelenin

Burada asl›nda s›¤›nak çal›ﬂmas›n› veya s›¤›nak deneyimini anlat›rken Dayan›ﬂma Merkezlerinin de
çok önemli noktalar›n› vurgulamak gerekiyor. Bazen gözard› edilebiliyor bu dayan›ﬂma merkezleri.
Çünkü ﬂiddetten kurtulmuﬂ olan kad›nlar, öncelikle
Dayan›ﬂma Merkezine geliyor ve onlara ço¤u bilgi
bu dayan›ﬂma merkezinde veriliyor.
Baz› kad›nlar evinde kalmak istiyor, evden kocan›n
uzaklaﬂt›r›lmas› için hukuki haklar›n› ö¤reniyor. Bu
tür haklardan yararlanmay› düﬂündü¤ü için s›¤›nak
ihtiyac› olmayabiliyor.
Mor Çat› asl›nda 1990 y›l›ndan bu yana zaman zaman s›¤›nak çal›ﬂmalar›yla birlikte ﬂiddetten gelen
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kad›nlarla tek tek dayan›ﬂ›p burada bir kad›n bilgisi
biriktirdi.
ﬁimdi feministlerin Türkiye’de ilk s›¤›nak faaliyetini
ortaya att›ktan bugüne devletin durumuna bakt›¤›m›zda Belediyeler Yasas› var ve kimi belediyelerin
bu yasaya uyup açt›¤› s›¤›naklar mevcut. Yine
SHÇEKín s›¤›naklar› var.
Fakat bu s›¤›naklar›n kad›n›n güçlenmesine yönelik
bir çal›ﬂmadan öte, daha çok kad›n›n aile içerisindeki yerini yine kad›nl›k durumuyla konumland›ran ve
aileyi güçlendiren bir çal›ﬂma izledi¤ini görüyoruz.
Çünkü gelen kad›n› öncelikli olarak ma¤dur olarak
görüyor. Onu çaresiz, yard›ma muhtaç, mutlaka yard›m edilmesi ve korunmas› gerekir mant›¤›yla s›¤›nak kabulüne iliﬂkin çeﬂitli kriterler getiriyor.
Oysa kad›n›n hem duygu, hem de düﬂünce olarak o
kadar kolay olmuyor evden ç›kmas›. Çünkü kad›nlar
genelde çok düﬂünüp, büyük bir sab›r gösteriyor.
Ancak son noktada ç›km›ﬂ oluyor çocuklar›yla birlikte.

türlü bir zorluk oluyor. Bütün bu kriterler onun
güçlenmesine ve ihtiyac›na cevap vermedi¤i için, kad›n ço¤u zaman ﬂiddet ortam›na geri dönmek zorunda kal›yor.
Peki, biz Mor Çat› olarak ne yap›yoruz ya da nas›l
bir çal›ﬂma yürütüyoruz?
Bir defa biz Mor Çat›’da feminist bir perspektifle bir
s›¤›nak çal›ﬂmas› yürütüyoruz. Çünkü Daya¤a Karﬂ›
Kampanya’da da iﬂaret edilen nokta kad›n dayan›ﬂmas›yd›. Biz y›llard›r kad›n dayan›ﬂmas›n› iﬂaret ediyoruz. Kad›n› ötekileﬂtirmeden ve onu ma¤dur yerine koymadan, tamamen kad›n›n güçlenmesine yönelik bir perspektif içinde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Burada ayr›ca gözden kaç›r›lmamas› gereken bir
nokta da çocuklar var. Genelde çocuklar kad›nlarla
birlikte baﬂvuruyor ve onlar da ço¤u zaman ﬂiddetin
ma¤duru veya tan›¤› olarak gelmiﬂ oluyorlar. Dolay›s›yla kad›nlar gibi çocuklar› da destek almas› gereken bireyler olarak görüyoruz s›¤›naklarda.
Bizim ayn› zamanda çok yönlü bir çal›ﬂma yapt›¤›m›z› söyleyebilirim:

Asl›nda devletin getirdi¤i o kriterler kad›n› güçlendiren, kad›ndan yana olan, onu destekleyen kriterler
de¤il, tam tersine gerçekten yasakç› zihniyetlerle
oluﬂturulmuﬂ bir kabul metni. Burada sa¤l›k raporu,
s›¤›na¤a geldikten sonra iletiﬂimin kesilmesi, cep telefonlar›n›n al›nmas›, giriﬂ – ç›k›ﬂ saatlerinin denetlenmesi, hatta d›ﬂar›ya ç›kar›lmamas›, bir iﬂi varsa
onu terk edip s›¤›nakta çal›ﬂmas› gibi birtak›m kriterler söz konusu. Zaten kalma süreleri de çok k›s›tl› oluyor. Ya 1 gecelik, ya 15 günlük ya da 3 günlük,
ya da en fazla 3 ayl›k sürelerle kalabiliyor kad›nlar.
Yine önemli bir nokta da ﬂu: Kad›nlar genelde çocuklar›yla birlikte ç›k›yor. E¤er s›¤›na¤a gelecekse
kad›n, bu süre içerisinde çocuklar›n›n ya yurda gitmesi, ya da ﬂiddet ortam›nda kalmas› gerekiyor.
Çünkü 12 yaﬂ ve 12 yaﬂ üstü erkek çocuklar› kabul
edilmiyor. Bu da s›¤›nakta kalacak kad›n için baﬂka

Bir taraftan kad›nlarla dayan›ﬂ›yoruz, s›¤›nakta, dayan›ﬂma merkezinde. Di¤er taraftan da gelen kad›n›n tüm ihtiyac›n› karﬂ›layabilmeyi hedefliyoruz.
Tabii bu ihtiyac› karﬂ›lamak için onlar› desteklerken,
devletin kurumlar›yla da bir y›¤›n problem ve zorluklar yaﬂ›yoruz.
Örne¤in devletin 3 – 4 y›ld›r ortaya att›¤› bir e-devlet uygulamas› var ve böylelikle bütün bireyleri takip
alt›na al›yor. Dolay›s›yla ﬂiddete u¤rayan kad›nlar, edevlet uygulamas›yla birlikte gizlili¤ini koruyabilmek için birçok zorlukla karﬂ› karﬂ›ya geliyor.
Yan›nda getirdi¤i çocu¤unun okula kay›t olmas› için
çok zorluklar çekiyor. Çünkü çocu¤un sald›rgan›
kimse ondan korunmas› için, okulunun belli olmamas› ve gizli kay›t yap›lmas› gerekiyor. Ama devletin
bütün bunlara iliﬂkin bir uygulamas› yok.
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Biz hem kad›nlarla çal›ﬂ›yoruz, hem de bütün bu
devlet kurumlar›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z zorluklar› ortaya ç›kar›p, ayn› zamanda da onlarla mücadele ediyoruz

sorunun ondan kaynakland›¤›n› düﬂünmeyen, empati kurabilen, onu ötekileﬂtirmeyen, kendisi yukar›da
- onu aﬂa¤›da yard›ma muhtaç biri olarak görmeyen
bir bak›ﬂ aç›s›nda olan kiﬂiler demek.

Bakan s›¤›naklar›n iyileﬂtirilmesi üzerine zaman zaman toplant›lar yap›yor bizimle. Geçen Eylül ay›nda
Mor Çat›, SHÇEK ve belediyede çal›ﬂanlar›n› böyle
bir toplant›ya davet etti ve “bu çal›ﬂmalarda ortaya
ç›kan zorluklar nelerdir ve o problemlerin giderilmesi için neler öneriyorsunuz” ﬂeklinde bir istiﬂarede
bulundu.

Asl›nda biz oray› kad›n› koruyan de¤il, asl›nda onun
yeni ve ﬂiddetsiz bir yaﬂam› kurmas› için destek ald›¤›, dayan›ﬂt›¤›, güçlendi¤i bir alan olarak görmekteyiz. Hep de böyle çal›ﬂ›yoruz. Bizim en büyük gücümüz feminist perspektif oldu¤u için, hemen her hafta çal›ﬂmalar›m›z› kritik edip de¤erlendiriyoruz.
“Hangi çal›ﬂmam›z kad›n›n özgürleﬂmesini sa¤layabilir, önündeki özgürleﬂmesi ve güçlenmesi için engelleri kald›rabilir? Bizim buradaki çal›ﬂmam›z, kad›n›n güçlenmesi ve özgürleﬂmesinin önünde engeller oluﬂturuyor mu?” ﬂeklinde sürekli kendimize dönüp bak›yoruz.

Gerek SHÇEK, gerek belediye çal›ﬂanlar›, gerekse
Mor Çat› olarak bizlerin en çok vurgulad›¤›m›z nokta e-devlet sistemiyle birlikte ç›kan sorunlar oldu.
En basit ﬂu: Kad›n bir bankada hesap açt›¤›nda bile
ikametgah isteniyor. Ama s›¤›nakta kal›yorsa ikametgah veremiyor. Ya da eski oturdu¤u evin ikametini vermesi gerekiyor. E¤er oradan da bir süre sonra silinmiﬂse kayd›, yine ikametgah verme ﬂans› olmuyor.
Biz zaman zaman s›¤›nak yaz›s› veriyoruz adres, bilgi vermeden. ‹ﬂte “S›¤›n›¤›m›za ﬂu tarihte gelmiﬂtir
ve bu tarihler aras›nda s›¤›na¤›m›zdad›r” deyip, bunun ikametgah yerine geçmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz. Ama çok büyük zorluklarla karﬂ›laﬂ›yoruz ve ço¤u zaman da bunu kabul etmek istemiyorlar.
Asl›nda bu toplant› Eylül’de baﬂlad›. Ama bugüne
geldi¤imizde ne 4320’yle ilgili, ne de di¤er zorluklar
gündeme gelmesine ra¤men hiçbir de¤iﬂiklik yok.
Aksine yeni SGK Yasas›yla birlikte kad›nlar›n hastaneye gitmesi, s›¤›nak binas› etraf›ndaki eczaneden
ilaç almas› bile, kad›n›n gizlili¤inin korunmas›n›n
önünde çok büyük engel teﬂkil etmeye baﬂlad›.
ﬁimdi biz s›¤›nakta kad›nlar›n güçlenmesine dönük
bir çal›ﬂma yap›yoruz. Ama ayn› zamanda s›¤›nak çal›ﬂanlar›n›n da çok önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Çünkü “s›¤›nak çal›ﬂan› olmak” demek, kad›ndan yana bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olan, kad›n› sorgulamayan,

Bu dönüp bakma hem bizim çal›ﬂanlar olarak kendimizi güçlendiriyor, hem perspektifimizi daha çok geniﬂletiyor, hem de kad›nlar›n desteklerini çok daha
geniﬂ bir pencereden görmeyi sa¤lam›ﬂ oluyoruz.
Ben yine Eylül ay›nda Bakanl›kla yap›lan toplant›ya
bir gönderme yapaca¤›m. Son dönemlerde devlet
eliyle “ihtisaslaﬂma” ad› alt›nda bir tart›ﬂma baﬂlat›ld›. Bu tart›ﬂma nedir? Niye böyle bir uygulama getirmeye çal›ﬂ›yorlar? “Engellilerin, ba¤›ml›lar›n, fuhuﬂtan gelenlerin, bulaﬂ›c› hastal›klar› olanlar›n ve psikiyatrik teﬂhis alan kad›nlar›n uzmanlaﬂm›ﬂ s›¤›naklarda bar›nd›r›lmas› gerekir” gibi bir fikir ortaya att›lar. Bakanl›kta yapt›¤›m›z toplant›da Bakan’›n kendisi de bunu dillendirdi.
Mesela SHÇEK’ten bir arkadaﬂ bu toplant›da ﬂunu
dile getirdi ve dedi ki “Biz s›¤›nakta çal›ﬂ›rken kad›nlar› kocalar›yla buluﬂturmak, onlar›n konuﬂmas›n›
sa¤lamak noktas›nda çok büyük zorluklar çekiyoruz.”
Asl›nda arabuluculuk yap›yorlar ayn› zamanda. Aileyi güçlendiren bir bar›nak olarak gördükleri için s›¤›naklar›, böyle bir uygulama getirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Tabii biz Mor Çat› ve feministler olarak bu ihtisaslaﬂ-
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m›ﬂ, uzmanlaﬂm›ﬂ s›¤›naklara karﬂ›y›z. Ayr›ca ﬂiddete karﬂ›y›z. Bunun da bir ayr›mc›l›k oldu¤unu düﬂünüyoruz. Dolay›s›yla ayr›mc›l›¤a da karﬂ›y›z.
Biz bunu deneyimledik kendi çal›ﬂmalar›m›zda ve ihtisaslaﬂm›ﬂ s›¤›naklar kapsam›na giren görme engelli, hatta ﬂiddetten dolay› % 80 iﬂ göremez raporu
alan, psikiyatrik teﬂhisi olan bu tür kad›nlarla da çal›ﬂt›k.
Asl›nda onlarla birlikte çal›ﬂmak bize de çok yeni bilgiler katt›. Dayan›ﬂt›k, o kad›nlarla birlikte güçlendik. Onlar›n da bizim bilgilerimize, deneyimlerimize
katk›lar› oldu. Yine bu kad›nlar›n farkl› ihtiyaçlar› ol-

du ve bu ihtiyaçlara çeﬂitli kurumlardan yönlendirmeler yapt›k. Daha sonra bu kad›nlar›n kimileri kendilerine uygun olan bir hayat› seçip s›¤›naktan ayr›ld›lar.
Ayr›ca belli bir hedefi olan kad›nlar›n s›¤›naktan ç›kt›ktan sonra bazen yeniden dayan›ﬂmaya ihtiyaçlar›
oluyor. Bu noktada dayan›ﬂma merkezleri çok önemli, çünkü bu kad›nlara destek vermeye devam ediyor.
Onun için s›¤›nak çal›ﬂmas›n› konuﬂurken dan›ﬂma
ve dayan›ﬂma merkezlerini gözard› etmemek gerekiyor. Çünkü onlar›n da bu mücadelenin bir parças›
oldu¤unu düﬂünüyoruz.
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Soru - Cevap - Tart›ﬂma

ﬁAH‹KA YÜKSEL
Ben bir noktay› netleﬂtirmek için sormak istiyorum.
Engelli, farkl› gruplardan söz ettiniz. Onlar ﬂiddete
maruz kalm›ﬂ olanlar de¤il mi? Belki daha sonra tekrar tart›ﬂ›r›z.

ﬁöyle söyleyebilirim: Kad›n y›llard›r ﬂiddet görüyor
ve bunun travmalar›n› atlatam›yor. S›rf bu nedenle
psikiyatrik tan› da alabilir.

ﬁAH‹KA YÜKSEL

Ama kad›n oraya ﬂiddet gördü¤ü için geliyor, tedavi
olmak için de¤il. S›¤›nakta çal›ﬂanlar onun neye ihtiyac› oldu¤unu görüyor. Bir psikiyatriste ya da bir
hastanede yatarak tedavi görmesi icap ediyorsa oralara yönlendirme yapabiliyor. Evet, intihar riski olan
kad›nlar da geliyorlar. Ama bu zamana kadar böyle
bir risk yaﬂamad›k. Çünkü intihar riski olan kad›nlarla kontrat yap›yor biz. Onlar geliyor ve güveniyorlar
sana.

Orada farkl› gruplar var. Görme engelliye çok tehlikeli, riskli olmayan yerler olabilir tabii. Ama alkol,
madde ba¤›ml›s› birisinin, o k›sm› halletmeden s›¤›nakta olmas›n›n yarataca¤› baﬂka zorluklar olabilir
diye akl›ma geldi. Çünkü hiç kolay bir süreç de¤ildir,
bir ba¤›ml›l›¤› söz konusuysa.

‹lk defa gelen kad›nlara belki en büyük destek ve onlar› en güçlendiren davran›ﬂ, kendilerini dinlemek
oluyor. Çünkü onlar› hayatlar›nda hiç kimse dinlememiﬂ ve ihtiyaçlar›n› görmemiﬂ. ‹ﬂte bu ihtiyaçlar› görüp yönlendirmeler yap›labiliyor. Hastanede yatabilir,
psikologa gönderilebilir.

ﬁimdi psikiyatrik tan› deyince, bunun içinde çok fazla geniﬂ ve çeﬂitli yap›lar var. Örne¤in intihar riski
olan birini oraya al›rken, çok iyi de¤erlendirmek gerekiyor herhalde. Tabii ki psikiyatrik tan› ald› ya da
görme engelli diye d›ﬂlanmayacak. Ama belirli psikiyatrik tan›lar›n özel tedaviye ihtiyac› olabilir. Onlar›n
uzmanlar taraf›ndan de¤erlendirmesi laz›m. Genel
bir kabulden söz edersek, o zaman s›¤›nakta di¤er
yaﬂayanlara da zorluk oluﬂturabilir.

BERNA EKAL

MEL‹KE KELEﬁ
ﬁöyle bir aç›kl›k getirebilirim: Görme engelli olan kad›n ﬂiddete maruz kal›yor ve devletin kurumlar›na
müracaat ediliyor. Ama görme engelli oldu¤u için o
kuruma kabul edilmiyor.

MEL‹KE KELEﬁ

ﬁimdi görme engelli tekil örnekten yola ç›kabiliriz
ama daha baﬂka fiziksel engeli olan kad›nlarla oldu¤u gibi, psikiyatrik tan› alm›ﬂ birçok kad›nla da çal›ﬂt›k. Bize geldikten sonra psikiyatrik tan› alm›ﬂ kad›n
da oldu.
Elbette alkol, madde ba¤›ml›l›¤› bizim s›¤›na¤›m›za
geldi¤i s›rada da devam ediyorsa, bu bizim aﬂabilece¤imiz bir süreç de¤il. Dolay›s›yla alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› için baﬂvurabilecekleri, insanlar›n yat›l› ola-
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rak kalabilece¤i merkezlerin olmas›n› ve AMATEM’in
d›ﬂ›nda çok sa¤l›kl› yerlerin oluﬂturulmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Ama bu, herkes için geçerli olan bir
süreç.
ﬁimdi psikiyatrik tan› alma meselesine gelirsek e¤er,
maalesef devlet ve belediye s›¤›naklar› direkt hiçbir
tan› almam›ﬂ olmay› ﬂart koﬂuyor.
Bugün 2008 Birleﬂmiﬂ Milletler Uluslararas› Sözleﬂmeye imza atm›ﬂ bir ülke olarak toplum içerisinde yaﬂama hakk›n› verirken, öte yandan “sadece psikiyatrik tan› alm›ﬂ olanlar için ayr›, ba¤›ml›lar için ayr› bir
s›¤›nak” demek durumunda kal›yor ve bunu teﬂvik
ettiriyor. Dolay›s›yla burada bir ayr›mc›l›k söz konusu.
Biz “s›¤›nakta her ﬂeyi çözeriz, her türlü ihtiyaca yan›t veririz” demiyoruz. Elbette bu söz konusu de¤il.
Ama bunlar›n merkezleri vard›r, onlar oralarda yaﬂan›r. Daha sonra toplum içerisinde yaﬂamaya ç›kt›¤›nda da ﬂiddete iliﬂkin mücadelesini destekleyebilmek
için s›¤›naklarda kalabilir. O nedenle her ihtiyaç için
ayr› s›¤›naklara gerek yoktur diyoruz.

ﬂekilde diyor ki “Ben bipolar›, ﬂizofreni, ﬂunu ya da
bunu almam.” Burada çok ciddi bir ayr›mc›l›k uygulan›yor.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Di¤er yerlerin farkl› özellikleri de var. Ama ben en
çok Mor Çat›’y› biliyorum.
Mor Çat›’n›n ilk kuruldu¤u günden itibaren kendi
içinde bir dan›ﬂma merkezi var. Bu dan›ﬂma merkezlerine çok say›da insan baﬂvuruyor ve bize ihtiyac›
olan kiﬂiler ise orada dan›ﬂmanl›k veriliyor. Buradaki arkadaﬂlar›m›z›n ço¤unun ve hepimizin yapt›¤› iﬂler bunlar.
Orada en çok iki meslek dal›na çok ihtiyaç oluyor: Birincisi. Her branﬂtan doktorlar. ‹kincisi. Hukukçular.
Tabii ki hepimiz gönüllülüklerimizi farkl› alanlarda
yap›yoruz ama hayat›n içinde mücadele ederken, bir
boﬂanma ya da bir nafaka davas› oldu¤u zaman bunu zorunlu olarak bir hukukçunun yapmas› gerekiyor. Ama bunu da her hukukçu ve her avukat yapam›yor. Ben bunun en iyi tan›klar›ndan biriyim.

D‹NLEY‹C‹

Zaten Kad›n Kolu da o nedenle böyle bir konuyu seçti. Çünkü t›bbi nedenlerle geldikleri zaman kad›nlar,
o demin aktar›lan ve hiyerarﬂik olmayan doktor olarak bizler bile kendimizi herkesten üstün görürüz.
Tepedeyizdir. Daha çok biliriz, ak›l ö¤retiriz. Bu konuda inkar edecek halimiz yok. Hele ﬂimdi performans sisteminde çal›ﬂt›¤›m›z için, bunun çok h›zl› ve
bir emir tonunda olmas› gerekiyor. Tabii ki o durumda hiç iyi, uygun bir iletiﬂim sa¤lanm›yor ve ayn› evde oldu¤u gibi direktifler veren bir uzmanla karﬂ›laﬂm›ﬂ oluyor. Dolay›s›yla sa¤l›k alan›nda çal›ﬂan ve çeﬂitli ﬂiddet görmüﬂ kiﬂilerle karﬂ›laﬂan kiﬂilerin de
Mor Çat› gibi kad›n bak›ﬂ aç›s›ndan bakan, çal›ﬂan ve
dan›ﬂmanl›k veren yerlere ihtiyac› var.

Bak›rköy’den ç›kacak ama aileleriyle birleﬂmek istemeyen ya da aileleriyle birleﬂme döneminde ara sürece ihtiyac› olan kad›nlar Mor Çat›’y› ar›yor ve gelip
bizde kal›yorlar. Çünkü Sosyal Hizmetler çok net bir

Onlar›n önemli bir bölümünün de s›¤›nakta kalmas›
gerekiyor. Tabii bütün bu süreç içinde pek çok zorlu¤umuz oluyor ve bunlara yasal olarak ne yap›labilir, ne gibi dan›ﬂmanl›klar verilebilir ya da nereden

ﬁAH‹KA YÜKSEL
Peki, bunu daha sonra tekrar tart›ﬂaca¤›z.
Tabii çok cesur davran›ﬂlar sergileyebilirsiniz ama
ﬂimdiye kadar kimsenin intihar etmemesi çok iyi, sevindirici. Ama onun riskini de çok iyi ayarlamak gerekiyor. Kontrat› yapar›z biz ama hiç inanmay›z. Çünkü kontrat› yapman›za ra¤men ertesi gün intihar ediyor, e¤er edecekse.
MEL‹KE KELEﬁ
Ama gerçekten çok a¤›r psikiyatrik teﬂhisler konulmuﬂ insanlarla çal›ﬂt›k.
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nereye gidebiliriz’i iyi bilmemiz gerekiyor.
Örne¤in genç bir han›m var ve onun da bir belal›s›
var. Sürekli onu takip ediyor. Mor Çat›’n›n bu iﬂleri
en iyi bilen avukatlar›ndan biri o davay› takip etmesine ra¤men adam bir türlü gözalt›na al›nam›yor, tutuklanam›yor. Ama bu genç han›m onun tutukland›¤›n› zannedip bize - hastaneye tedaviye geldi¤inde
“kap›n›n önünde bekledi¤ini, onu takip etti¤ini” söylüyor. Bizimki hayal mi görüyor acaba falan diye dü-

ﬂünüyoruz. Hay›r, de¤il. Çünkü annesi de görüyor
ayn› kiﬂiyi. Takip edebiliyor ve hala henüz onu öldürmedi¤i veya yaralamad›¤› için gözalt›na al›nam›yor.
Dolay›s›yla kad›n bir ﬂiddet uygulama uzman›ndan
nas›l korunur, ne yap›labilir konusunda son derece
dirayetli olmak gerekiyor.
ﬁimdi yasal aç›dan neler oluyor ya da neler olmuyor
konular›n› da Funda Ekin arkadaﬂ›m›z anlatacak. Buyurun.
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ﬁiddet Baﬂvurular›nda Yaﬂanan
Hukuki Sorunlar
Funda Ekin

Hukuki sorunlar deyince çok geniﬂ bir çerçeve var.
Medeni Yasa’dan ele al›p Ceza Kanunu’na, oradan
4320’ye devam edilebilir. Ard›ndan haklar ve olmayan haklara kadar gidilebilir. Ben hep böyle olan
haklar ve olmayan haklar›m›z diye ay›r›yorum. Olanlar› da “oldu¤u halde uygulayamad›¤›m›z” ya da “varm›ﬂ gibi görünen ama olmayan haklar›m›z” diye de
adland›rabiliriz.
ﬁimdi Uluslararas› Ayr›mc›l›¤a Karﬂ›, Kad›na Yönelik
Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Sözleﬂmeler var. Her ﬂeyden önce
bunu ilk imzalayan ülkelerden bir tanesi de Türkiye.
Ama bu, sadece A‹HM’de tazminat ödenmesine yar›yor. Uygulamada ise bir iﬂe yaram›yor.
Asl›nda ben bir avukat olarak bu iﬂi san›r›m 10 y›ld›r
yap›yorum ve a¤›rl›kl› olarak hep boﬂanma ve ﬂiddet
dosyalar› al›yorum. Somut olarak ﬂunu söyleyebilirim: Bir ülkede ya da bir yerde bir yasan›n olmas› demek, onun tam karﬂ›l›¤›n›n gerçekleﬂmesi demek de¤ildir.
Çünkü bize hukuk fakültesinde ö¤retildi¤i gibi bütün yasalarda bir gerekçe maddesi vard›r ve bu gerekçede yasan›n as›l amac› belli edilir. Bizdeki bütün
ﬂiddetle ve kad›nlarla ilgili maddelerinin baﬂ›ndaki
gerekçe maddesinde de Uluslararas› Sözleﬂme var.
Hatta 4320 tart›ﬂmas›nda Avrupa’daki ‹stanbul Sözleﬂmesi de imzaland› ve Resmi Gazetede yay›nland›.
Temel gerekçemiz, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas›. ﬁiddetle ilgili k›s›mda da böyle, bunun d›ﬂ›n-

daki medeni haklarda ve ceza yasas›ndaki taciz, tecavüz suçlar›ndaki haklarda da böyle. Ama bizim ülkemizde olmayan yegane gerekçelerden bir tanesi, kad›nlarla ilgili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i.
Veriler her sene aç›klan›yor: Bu sene 128. s›radayd›k.
1000 ülkelik bir s›radan söz etmiyorum. 128 ülke ve
Türkiye sondan 3. diye söyleyeyim ben size. Cinsiyet
eﬂitsizli¤inin en fazla oldu¤u ülkelerden biri. O da
bütün yasalar›n uygulanmas›na yans›yor. Çünkü bu
yasalar› “iktidar” ve erkekler bak›ﬂ aç›s›yla uyguluyor.
Bir kad›n ﬂiddete u¤rad›ktan sonra doktora, polise ve
savc›ya gitti¤inde de benzer bir muameleyle karﬂ›laﬂ›yor. Yeni dönemde Bakanl›¤›n ad› da de¤iﬂti, Kad›n
Bakanl›¤›’ndan Aile Bakanl›¤›’na geçti. Bizim ülkemizde öncelikli olarak aile korunuyor.
Geçenlerde 4320 tart›ﬂmas›yla ilgili AKP K›r›kkale
Milletvekili Ramazan Can söylemiﬂti. “Bu tart›ﬂmalarda aile birinci s›radad›r. Arkas›ndan çocuklar, sonra
kad›nlar ve erkekler gelir.” Bunu da ma¤durluk s›ralamas›na göre yap›yor. Yeni bir sürü uygulama var.
‹mamlar›n devreye girmesinden tutun da sosyal çal›ﬂmac›lar›n aileyi güçlendirmesine kadar pek çok konu
tart›ﬂ›l›yor.
Örne¤in 4320 say›l› Kad›n›n ﬁiddetten Korunmas›yla
‹lgili Yasada 237 tane kad›n örgütü neredeyse 3 ayd›r birebir çal›ﬂ›yor. Maddeler sürekli de¤iﬂiyor. Ama
en sonunda yine AKP’nin tasla¤› oldu diyebilirim.
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Böyle oldu¤u için de kad›nlar ﬂiddetten korunam›yor.

baﬂvuru sürecinde, hem de baﬂvurdu¤u polisle ilgili
ciddi bir problem yaﬂan›yor

‹ﬂte 2005’te s›¤›naklar›n 50.000 nüfuslu her yerde
zorunlu oldu¤una iliﬂkin yasay› ç›kard›lar. (Berna da
söyledi) Orada “50.000 ve üstü olan her yerde s›¤›nak aç›l›r” diyor. Herhangi bir ﬂekilde soru iﬂareti falan yok.

Örne¤in “para vermiyor” diye gitti¤inde, bunu zaten
ﬂiddet olarak kabul etmiyor polis. ﬁimdi Aile Mahkemeleri’nin kurulmas›yla birlikte ekonomik ﬂiddet - para vermeme, evden d›ﬂar› ç›karmama, cinsel ﬂiddet gibi gerekçeler art›k boﬂanma sebebi.

Diyelim ki bunlar›n 2 sene, 3 sene haz›rl›k süreci oldu. Bütçeyi ancak ay›r›rlar. ﬁimdi 2012’deyiz. ﬁu anda SHÇEK’e ba¤l› s›¤›nak say›s› 53. Belediyelere ba¤l› s›¤›nak ise 26 adet. Bunun d›ﬂ›nda s›¤›nak yok.

Asl›nda AKP’nin korktu¤u kadar var. Boﬂanma verilerinin o kadar çok artmas›n›n temel sebeplerinden
bir tanesi de bu, benim bir hukukçu olarak gözlemime göre, Aile Mahkemeleri’nin kurulmas› ve medeni
yasan›n yine kad›n örgütlerinin mücadelesiyle kimi
de¤iﬂikliklerin yap›lmas› boﬂanmay› “kolaylaﬂt›rd›.”
Tabii bu haklar›n› bilen kad›nlar için. Kimileri internetten, komﬂudan bilgi ediniyor. Ama bu yasalar›n
uygulanmas›n›n önündeki en önemli engellerden bir
tanesi de kad›nlar›n haklar›n› bilmemeleri. O yüzden
de bu toplumsal cinsiyet e¤itimlerinin, kad›nlar›n
haklar›n›n fark›nda olmas›na gerçekten ciddi ﬂekilde
etkisi oluyor. Bunun mutlaka artt›r›lmas› gerekiyor.

Asl›nda Türkiye’de ﬂu anda 1.400 tane s›¤›nak olmas› gerekiyor. Bizim rakam›m›z ise 70 küsur.
Çünkü bunun arkas›nda toplumsal cinsiyet var.
Herhangi bir ﬂiddet vakas› oldu¤unda, (belal›lar zaten üçüncü kategori) biz eﬂleri kocalardan bile koruyam›yoruz. 4320 say›l› Kad›n›n ve Çocuklar›n Korunmas›na ‹liﬂkin Yasa diyorum ama onun ad› Ailenin
Korunmas›na ‹liﬂkin Yasa olarak kald›. Feministlerin
ve kad›nlar›n tüm ›srarlar›na ra¤men de¤iﬂtirmediler.
Çünkü “kad›n” derse orada bir farkl›l›k olaca¤›n›
zannediyorlar. Bütün iktidarlar›n yaklaﬂ›m› da ayn›.
O yüzden de ne oluyor? Kad›n ﬂiddete u¤rad›¤›nda
önce polise gidiyor. ‹lk muamelede “Eve git. Ailedir.
Olur böyle ﬂeyler” ﬂeklinde bir yaklaﬂ›mla karﬂ›laﬂ›yor ve eve gönderilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu polislerin de
pek çok sebeple gerekçelendirilen mesle¤inden dolay› zaten evde kar›s›na ve çocuklar›na ﬂiddet uygulad›klar›n› düﬂünüyorum.
Asl›nda bununla ilgili de yasal düzenleme yap›ld› ve
4 Temmuz tarihli bir Baﬂbakanl›k Genelgesi yay›nland›. Bütün teﬂkilata gönderilen bu genelge, polislerin
baﬂvuran kad›nlar› mutlaka bir s›¤›na¤a yerleﬂtirmesine ve iﬂlem yapmas›na iliﬂkindi.
Mesela son 4320 tart›ﬂmalar›nda özellikle yasan›n gerekçe maddesinde ﬂiddetin çok net olarak tan›mlanmas› konusunda çok ›srar ettik. Çünkü ﬂiddetin ne
oldu¤unun anlaﬂ›lmas› noktas›nda hem kad›nlar›n

Yasada bu e¤itim meselesine özellikle çok vurgu yap›ld› ve geçirilmesi çok istendi. Ama her ﬂeye ra¤men
son dakikada o madde yine ç›kar›ld›. Çünkü devlette,
özellikle memur kesimde iki tür engelleme tipi var.
Polis ve adliye memuru için bunu çok net olarak söyleyebilirim.
Birincisi. “Klasik memur.” ‘Biz iﬂlem yapmayal›m da’
zihniyeti var. Gelen kad›n› s›rf bu gerekçeyle bile
gönderebiliyorlar. ‹kincisi. “Bizim görev alan›m›z de¤il, ﬂuraya git. Sen yanl›ﬂ savc›l›¤a gelmiﬂsin, buraya
git.” Bu da çok rastlanan bir davran›ﬂ ﬂekli.
Oysa ﬂiddetle ilgili baﬂvurularda böyle bir s›n›rlama
yok. 4320’yle ilgili bir baﬂvuru yapacaksa, bunu her
yerden yapabilir. Zaten olay›n oldu¤u yer karakolunda bunu yapmas›n›n olana¤› ço¤u kez olmuyor, e¤er
dayaktan hemen sonra acilen gitmemiﬂse. Çünkü o
bölgeden uzaklaﬂm›ﬂ olmas› gerekiyor, o bölgeye geri dönemiyor.
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Melike e-devlet uygulamas›ndan bahsetti. Bunun yeni bir ﬂiddet türü oldu¤unu bile düﬂünüyorum ben.
Biz mesela s›¤›nak sözleﬂmemize “dijital ﬂiddet” diye
bir madde ekledik. E-devlet de herhalde böyle bir ﬂey.
Çünkü hem bir gözetlenme, hem de sürekli nerede,
ne yap›ld›¤›n› izlenebilme olana¤›n› getiriyor. Gerçekten s›¤›nakta olan bir kad›n›n bulunmas› konusunda
çok çok problemli bir uygulama.
Tabii pratik olarak da memurlara anlat›ld›¤› uygulaman›n d›ﬂ›nda bir ﬂey yapt›rabilmemiz imkans›zd›r.
Ben bir avukat olarak bile birçok aﬂamada illallah diyorum. Örne¤in Baro’ya baﬂvuru yap›laca¤› zaman
bir yaz› veriyor ve diyorduk ki “s›¤›na¤›m›zda kalmaktad›r.” Böylece kad›n›n bulundu¤u yere gidip
ikametgah almas› gerekmiyordu.
Çünkü Baro’da adli yard›mdan - ücretsiz avukat hakk›ndan yararlanabilmenin üç koﬂulu var: Birincisi.
Ba¤l› oldu¤u muhtarl›ktan fakirlik ka¤›d›. ‹kincisi.
‹kametgah. Üçüncüsü. Nüfus cüzdan› fotokopisi.
Biz bu yaz›y› vererek ilk iki belgeyi ortadan kald›r›yorduk. Böylece 4320’ye göre acilen koruma tedbiri
al›nmas› gereken kad›nlar›n baﬂvurusu hemen al›n›yordu. ﬁu anda Baro (e-devlet sistemine ve nüfusa
dayal› adres sistemine geçildi¤i için) “bunu herhangi
bir nüfus müdürlü¤ünden de alabilir. Bulundu¤u yere gitmesi gerekmiyor. Gitsin, nüfus müdürlü¤ünden
ikametgah belgesi getirsin” diyor.

Benzer bir sorun okul kay›tlar›nda yaﬂan›yor. Mor
Çat› bu anlamda çok ›srar ederek gizli kay›t yapt›r›yor.
Sosyal Hizmetler’in pek çok s›¤›na¤›nda çocuklar›n
okula gitmesiyle ilgili zaten çok ciddi problem var.
ﬁimdi “e-devlet sistemine kay›tl› olmad›¤› zaman notunu bile gösteremeyiz” diyebiliyorlar. Kay›tla ilgili
ﬂu anda u¤raﬂ›l›yor ama nas›l bir sonuca varabilece¤iz ya da bir sonuç alabilecek miyiz, bilmiyorum. Bunun için ekstra bir ﬂeyler yap›lmas› gerekecek mi, bilmiyorum. Ama dedi¤im gibi e-devlet ﬂiddeti diye bir
yap› var.
Bir di¤eri sorun: Hasta oldu¤unda s›¤›na¤›n yak›n›ndaki eczaneye, doktora gidemiyor. Çok uzaktaki yerlere gitmesi laz›m. Çünkü ilaç ald›¤›nda bile sosyal
güvenlik kay›tlar›ndan nerede oldu¤u görülüyor. ‹ﬂte
herhangi bir eczaneye bile gitse adam, o sosyal güvenlik numaras›n› verdi¤inde kad›n›n kendisine ya
da çocu¤a ilaç ald›¤›n›, tedavi gördü¤ünü, doktora
gitti¤ini dahi görebiliyor.
Yine Sosyal Güvenlik Yasas›’yla ilgili bir sorunumuz
var: Herhalde doktorlar da karﬂ›laﬂ›yordur. Ama bu
konuyla ilgili nas›l bir süreç yaﬂanacak, çok merak
ediyorum. Yeni gelir tespiti için belge götürüp baﬂvuru yap›lmas› ve devam›nda buna göre prim uygulamas›. Zaten iﬂleri yok ya da uzun bir süre iﬂ bulam›yorlar. Gelirleri yok.

Bu iki nedenle bazen mümkün olamayabiliyor: Birincisi. Gerçekten gelen kad›nlar hemen bir ﬂey yapamayacak durumda olabiliyor.

Herhangi bir yere, örne¤in il müdürlü¤üne biz hukuki baﬂvuru yapabilir miyiz diye bakt›k. Çünkü s›¤›na¤›m›zda sosyal güvencesi olmayan kad›nlar mevcut.

‹kincisi; Kayd› adam sildiriyor ve “art›k burada oturmuyor” diye beyanda bulunmuﬂ oluyor. Kay›tta “buradan ayr›ld›” diye gözüküyor. Dolay›s›yla herhangi
bir ikametgah› yok.

“Bulundu¤u yerdeki ‹l Sosyal Güvenlik Müdürlü¤ü’ne baﬂvurmas› gerekir. Genel olarak baﬂvuru alm›yoruz” denildi. Bulundu¤u yere gidemez. Zaten ikametgah› baﬂka bir yerde, bizim s›¤›na¤›m›z ayr› bir yerde. Bir k›sm› baﬂvuru yapamad› örne¤in. ﬁu anda
avukatlar olarak bu gelir tespitiyle ilgili baﬂvuruda
bulunamayan kad›nlar için bir dava açmay› düﬂünüyoruz.

Bu durumda bir yere kay›t yapt›rmas› gerekiyor. Ama
bu da o anda bulundu¤u yerde imkans›z. Çünkü bulundu¤u yer gizli, bölge olarak bile anlaﬂ›lmamas› gerekiyor.
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Ama bunlar›n hepsi ﬂiddete u¤ram›ﬂ bir kad›n›n parça parça u¤raﬂmas› gereken sorunlar olarak büyüyor
ve ço¤al›yor.
ﬁiddetle ilgili normalde herkesin bildirim hakk› var.
Kad›n›n kendisi olmasa bile (doktorlarla ilgili böyle
bir boyutu var örne¤in) gitti¤i doktor ﬂiddetle ilgili
bildirimde bulunabilir.
Kad›nlar›n ço¤u zaten ﬂiddeti sakl›yor. Genelde kap›ya, pencereye çarpm›ﬂ ya da düﬂmüﬂ oluyor ama
“eﬂim ﬂiddet uyguluyor” demiyor. Mesela bununla ilgili önlemler, direkt savc›l›k eliyle al›nabilir.
Yine bu usul yasas› ve e-devletin bir ‘getirisi’ de ﬂu oldu: Eskiden yetki yoktu. Örne¤in bir kad›n Adana’da
ﬂiddete u¤rad›, ‹stanbul’da gelip ﬂiddet baﬂvurusu yapabiliyordu ve bu ücretsizdi. Aile Mahkemesi’ne de,
savc›l›¤a da yapsa hiç para ödemiyordu.
Ama 1 Ekim’de Usul Yasas› de¤iﬂti¤i için, ﬂu anda Aile Mahkemesi’ne baﬂvuru yapt›¤› anda asgari 110 TL
para vermesi gerekiyor. Bunu delmek için ﬂöyle bir
yol bulduk art›k: Savc›l›¤a baﬂvurdurtuyoruz direkt,
savc›l›k Aile Mahkemesi’ne yönlendiriyor. Savc›l›¤›n
görevi kamudan oldu¤u için para al›nm›yor ceza yarg›lamas›nda, onu devlet karﬂ›lamakla yükümlü. Ama
bunlar›n hepsi bir prosedüre dönüﬂüyor ve uygulamay› geciktiriyor. Çünkü bazen 1 ya da 2 saatin bile
önemi var. Bu yasada da özellikle bu tedbir kararlar›n›n hemen ve delilsiz verilmesi konusunda çok ciddi bir ›srar oldu. Asl›nda uygulamadayd› zaten.
4320 say›l› Yasaya göre al›nan koruma karar›nda erkek evden uzaklaﬂt›r›l›yor ve kad›n bulundu¤u evde
kalabiliyor. Ya da baﬂka bir yerdeyse bile, kad›na yaklaﬂmas› yasaklan›yor. Yaklaﬂt›¤› takdirde hapis cezas› söz konusu olabiliyor.
“Olabiliyor” diyorum. Bu yasa da 1998’den beri var
ve bu karar› hemen al›yoruz.

Mesela son 5 seneye kadar hemen al›nam›yordu. Baz› mahkemeler vard›, sadece onlara baﬂvurulup, oralardan al›nabiliyordu. Örne¤in Sirkeci 1 Aile hepimizin çok meﬂhur, bildi¤i bir hakim arkadaﬂ›m›z vard›.
Daha sonra kad›nlarla ilgili bütün ﬂiddet seminerlerine de kat›lmaya baﬂlad›. Bütün 4320 kararlar›n› sadece o veriyordu. Kartal, Silivri ya da nerede olursa
olsun, biz Sirkeci 1 Aileye baﬂvuruyorduk. Dolay›s›yla o mahkemede aﬂ›r› bir yo¤unluk vard›. Daha sonra tevzii – da¤›t›m sistemini getirdiler. ﬁimdi rastgele da¤›l›yor. Örne¤in Sirkeci’ye gidip 1 Aileyi seçemiyorsunuz. ﬁans›n› deniyorsun. 2’ye düﬂersen yand›n,
ikna edebilmene ba¤l›. Baﬂar›rsan 1 Aileden karar›
al›yorsun.
ﬁimdi elimde bir Nahide Upus Karar› var. 11 kere ﬂiddete u¤rad›¤› için annesi taraf›ndan mahkemeye baﬂvuruldu. Kendisi de koruma talep etmiﬂti. Hiç birinde savc›l›ktan koruma karar› verilmemiﬂ ve koruma
tedbirleri hep reddedilmiﬂ. Ama kocas› taraf›ndan öldürüldü en sonunda. Dolay›s›yla A‹HM’den Nahide
Upus karar›n›n ç›kmas›yla Türkiye tazminata mahkum edildi.
Ne yaz›k ki bütün hakimler kad›n hareketinin taleplerini falan takip etmiyor. Ama A‹HM ve üst mahkeme kararlar›n› izlemek zorunda kal›yorlar, tabii sicilleri itibariyle. ‹ﬂte bu karar›n ç›kmas›yla art›k her yerde 4320 kararlar› verilmeye baﬂland›.
Örne¤in önceden doktor raporu isteniyordu. ﬁimdi
biz art›k psikolojik ﬂiddet, bask› ve tehdit nedeniyle
yazsak ta, bu gerekçeyle bile 4320 verilebiliyor. Ama
nas›l veriliyor?
Daha iki gün önce baﬂ›m›za geldi. S›¤›nakta kalan bir
baﬂvurumuz savc›l›¤a gitti ve ﬂikayette bulunup koruma tedbiri istedi. Savc›l›¤a baﬂvuru, dedi¤im gibi
Aile Mahkemesi’ne para ödeyecek gücü olmayanlar
için. Yoksa Aile Mahkemesi’ne direkt evrak›n› verme-
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si yeterli. Kad›na direkt olarak savc› ﬂu soruyu soruyor: “Ben nereden bileyim senin eve konmak için bu
baﬂvuruyu yapmad›¤›n›, adam› uzaklaﬂt›rmad›¤›n›.”
Tabii ki bunlar›n etkileri kad›n›n üzerinde peﬂinen
bir sürü travma yarat›yor.
Zaten bir sürü güvensizlikle o yolu ö¤renip bir sonuç
alaca¤›n› düﬂünerek oraya giden ve ﬂiddet ma¤duru
olan bir kad›n savc›n›n bu sorusuna “ama benim raporum var” diyor. Gerekçe olarak bunu söyleyebiliyor. Çünkü ﬂiddet nedeniyle darp raporu var elinde.
“Tamam, ben sizi kastetmiyorum da böyle çok ﬂey
oluyor” diyor. Asl›nda bunun gerekçesi toplumsal
cinsiyet alg›s›.
Bu sistemde o cezalar› ve tedbirleri uygulayan herkes taraf›ndan kad›na yönelik ﬂiddetin gerçekten bir
suç oldu¤u ve bu ﬂiddet biçimlerinin ciddi olarak alg›lanmas› çok çok önemli. Bizim en büyük sorunumuz da bu anlamda uygulamada baﬂl›yor. Yoksa dedi¤im gibi 1998’den beri var.
Evet, ilk baﬂta eski eﬂler geçerli de¤ildi. Ama daha
sonra bir Yarg›tay karar› üzerine onlara da uygulanmaya baﬂland›. Ama bu da çok çeﬂitlilik gösteriyor.
Örne¤in ‹stanbul’da bundan haberdar olan hakimler
uygulayabiliyor ama Adana’da bundan hiç haberi olmayan bir hakim çok farkl› bir karar verebiliyor. Ancak üst mahkemelerde bu kararlar emsal hale gelirse,
bütün kad›nlar için koruma ya da uygulamada eﬂitlik
anlam›na gelecektir. Aksi taktirde kad›n›n o hakk›n›
bilmesi ve ›srarc› olmas› gerekiyor. Ama çok ﬂiddet
ma¤duru olan bir kad›n bazen, kendi haklar› için bu
kadar ›srar edebilecek durumda olamayabiliyor.
Biz avukat olarak bir yere 5 kere gidip sürekli ret cevab› al›rken bile y›l›yoruz, sürekli tart›ﬂmak zorunda
kal›yoruz. Kad›n kendisine do¤al olarak “hay›r” denildi¤i zaman, ondan sonra ne yapaca¤›n› bilmiyor ve

sürekli destek almak zorunda kal›yor.
Bu anlamda da Mor Çat› gibi örgütlerin, feministlerin, kad›n örgütlerinin ve onlar›n iﬂletti¤i ba¤›ms›z
dayan›ﬂma, dan›ﬂma merkezlerinin gerçekten çok
çok önemi var. Çünkü yerleﬂik uygulaman›n de¤iﬂmesi, ancak onlar›n güçlenip bu talepleri ciddi olarak
duyurmas›yla mümkün olabiliyor.
Kad›nlar da haklar›n› böyle ö¤reniyor ve fark›nda
oluyor. ‹ﬂte 8 Mart’ta bütün televizyonlar sabahtan
akﬂama kadar “kad›na yönelik ﬂiddet yasas› geçti” diye yay›n yapt›. Oysa “bu yalan” demek istiyorum.
Evet, baz› maddeler de¤iﬂti. Ama gene kad›n örgütleri sayesinde de¤iﬂti. Çünkü gerçekten 237 kad›n örgütü bilfiil ve neredeyse 4 ay Bakanl›kla birebir çal›ﬂt›. Eylem yapt›, ›srar etti son dakikaya kadar. Yine de
elimizde olan yasa, 8 Mart’ta kad›nlara bir müjde olarak verilebilecek bir yasa de¤il.
Buradan ﬁahika’n›n sorusuna gelecek olursam, tabii
ki burada yapt›¤›m sunumla kad›nlarla olan konuﬂmalar›m ayn› de¤il. Mesela kad›nlara “haklar›n›z var,
onlar› kullan›n” demek daha etkili oluyor. Çünkü
bilmiyorlar. 8 Mart’ta gitti¤imiz toplant›larda bu haklar›n› hiç bilmeyen kad›nlar gördük.
Örne¤in boﬂanmada çocuklar›ndan ayr›lma en ciddi
problemdir. Aksine buradaki uygulama kad›n›n hiçbir ﬂeyi olmasa bile (fuhuﬂ falan gibi ahlaks›z say›lan
haller d›ﬂ›nda) hep kad›na veriyor. Çünkü mahkemeler için ﬂu çok net: Çocu¤a en iyi anne bakar, anneye verilir. Bu tart›ﬂ›l›r ama bütün kad›nlar velayetin
kendilerinden al›naca¤›n› düﬂünüyor. Boﬂanman›n
önündeki en büyük engellerden biriydi bu. Art›k bunu ö¤reniyorlar.
Nafaka alabileceklerini bilmiyorlar.
Yani haklar var. Ama bunlar› elde edebilmeleri için
hem direngen bir ﬂekilde her ﬂeyi kullanan, hem de
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bu anlamda kendileriyle kad›n dayan›ﬂmas›n› güçlendiren bir zeminle iletiﬂim kurabilmeleri gerçekten
çok çok önemli.

Son zamanlarda bir anlamda iyi bir geliﬂme olarak,
ﬂiddete maruz kald›¤›n› ispat belgelemek için bizlere
rapor almaya gelen kad›nlar var.

Yoksa dedi¤im gibi olumsuz görüﬂ beyan eden bir
polise ya da bir savc›ya, çocuklar›n› ay›ran bir
SHÇEK s›¤›na¤›na (14 yaﬂ›ndaki o¤lundan ayr›lmak
istemeyebilir) rastlayarak oradan tekrar evine dönmesi de çok büyük bir ihtimal olabiliyor.

Mor Çat› üzerinden gelenleri demiyorum. Herhangi
bir kad›n bir ﬂekilde bunu ö¤reniyor, biri söylüyor
ona ve geliyor. Bu çok güzel. Fakat bu kad›n, bizden
ald›¤› raporun onu koruyaca¤›n› zannediyor. Asl›nda
bizden ald›¤› raporun onu korumas› için, öncelikle o
raporun rapor oldu¤unun belgelenmesi, takdim edilmesi ve birilerinin de gerçekten onun elinden tutmas› gerekiyor.

Belal›lar›n› savc›l›¤a sürekli ﬂikayet etmesi, bu anlamda da s›k›lmayan bir avukat bulmas› gerekiyor. Çünkü her durumda sürekli baﬂvuru yapmak da çok zor.
Daha önce o mekanizmay› anlatt›m.
‹ﬂte saat 3.5’da gider ve “acil durum” dersiniz. Ya da
5’te gittiniz, nöbetçi savc›l›k diye bir ﬂey vard›r. Nöbetçi Savc›’n›n her an sizin istedi¤iniz taleplere karﬂ›l›k vermesi ve bununla ilgili iﬂlem yapmas› gerekir.
Ama Nöbetçi Savc› saat 3’te zaten terk etmiﬂtir adliyeyi. Kesin bir keﬂfe gitmiﬂtir, öyle söylenir hep. Ama
böyle de¤ildir, yerinde yoktur.
Acil bir durum oldu¤unu düﬂünüyorsa, örne¤in Fenerbahçe’yle ilgili bir bask›n falan gibi çok önemli,
gözden ç›kar›lamayacak ve gitmedi¤inde sorun olmayacak bir konu varsa harekete geçiyor. Ayn› ﬂekilde
polisler saat 4’te “art›k mesaimiz bitti” diyebiliyor.
O yüzden de bu mekanizmalar› kullanmak için gerçekten hem sab›rl›, hem güçlü, hem de bir dayan›ﬂma
içinde olmak gerekiyor. Bütün kad›nlar ve biz de ancak kad›n dayan›ﬂmas›yla bunlarla savaﬂabiliyoruz
devam ediyoruz diyebilirim.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Teﬂekkür ederiz.
Asl›nda çok fazla ortak çal›ﬂmaya ihtiyac›m›z var. Bizim de dayan›ﬂma halinde olmam›z gerekiyor. Çünkü bir boyutundan tutmak ve bir yere gitmek mümkün de¤il.

Bazen di¤er taraf›n lehine davranan avukatlar oldu¤unu da duyuyoruz. Bizimkiler genellikle yoksul
olup, hele eﬂinden ayr›ld›¤›nda kendisinin pek bir geliri falan yoksa hiçbir paras› olmuyor. Dolay›s›yla az›c›k paras›yla tutmuﬂ oldu¤u avukata, di¤eri daha
yüklü bir para verdi¤inde onlar›n lehine davran›ﬂlar
da olabiliyor.
Yine biz doktor, özellikle ruh sa¤l›¤›nda çal›ﬂan doktorlar olarak “ﬂunu yap, bu böyledir” diye aktaram›yoruz. Onun için Mor Çat›’ya gitmelerini öneriyoruz.
Çünkü Mor Çat›’daki gönüllüler “bak, biz ayr›l ya da
evine gidemeyiz. Ama bu adam›n seni dövmeye devam edece¤i net görülüyor” gibi bir cümleyi bizden
çok daha kolay kurabiliyor.
Çünkü bizden adam›n içkisine bir ﬂey katmas›n› sa¤larsak bir daha dövmeyece¤ini ya da kay›nvalidesinin
oradan uzaklaﬂmas›n› temin edersek, bu ﬂiddetin ortadan kalkaca¤› gibi hiç gerçekçi olmayan (ama insanlar hep hayal kurmak durumundad›r) baz› talepleri olabiliyor.
O yüzden biz “bu konuda bir de Mor Çat›’dan dan›ﬂmanl›k al›rsan›z iyi olur. Onlar sizi hem yasal haklar›n›z, hem de di¤er yönden daha iyi bilgilendirir” dedi¤imizde iyi oluyor.
10 – 15 sene önce Mor Çat›’y› duymuﬂ olanlar›n sa-
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y›s› çok azd›. ﬁimdi duyanlar›n say›s› giderek daha
artm›ﬂ durumda. Çünkü ortak çal›ﬂt›¤›m›z zaman o
kiﬂilerle ilgili belirli bir yol almam›z daha mümkün
oluyor. Biz de birbirimize çok fazla ihtiyaç duymaktay›z ve birlikte çal›ﬂmay› sürdürmek durumunday›z.
ﬁimdi Feride yok. Ama onunla ilgili bir yaz› var elimde, “22 senedir ﬂiddete maruz kalan kad›nlarla u¤raﬂan bir psikolog olarak durum nedir” diye. “Kad›nlar›n direnme gücü bana da güç verdi” diyor.
Evet, hakikaten çok zor bir konuyla çal›ﬂ›yoruz, çok
ac›kl› hikayeler dinliyoruz. Bazen en zor durumda
olanlar›n müthiﬂ bir direnç gösterdi¤ini ve kendisine

daha farkl› bir hayat› kurabildi¤ini görüyoruz.
Benim gözlemlerim içinde e¤itimi olmayan, bir mesle¤i olmayan kad›nlar›n geliﬂmeleri çok da iyi olabiliyor. Ama belirli bir mesle¤e sahip, ancak toplum içindeki prestijini bozmama ad›na o iliﬂkileri daha zorlu
götüren ya da daha zor karﬂ› koyabilen kad›nlarla da
karﬂ›laﬂ›l›yor.
Dolay›s›yla “bu fakirdir ya da e¤itimsizdir” diye ay›rman›n hiç uygun olmad›¤›n›, çok farkl› geliﬂmeleri,
kaynaktan yoksun diye tarif edebilece¤imiz kad›nlar›n yapabildi¤ini görmekteyiz. Hakikaten bu geliﬂmeler bize de güç veriyor.
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Soru - Cevap - Tart›ﬂma

LALE TIRTIL
‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu ad›na hepinize hoﬂgeldiniz demek istiyorum. Bu bizim feministler ve Mor Çat›’yla yapt›¤›m›z üçüncü çal›ﬂma. ﬁiddet. Kürtaj. Üçüncü olarak S›¤›naklar.
Anlaml› bir bütünlük de izliyor asl›nda. Daha da birleﬂtirerek, daha da dayan›ﬂmam›z› güçlendirerek devam etmek gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Az önce bir kad›n›n muayenesini yaparak geldim nereye gönderece¤imi bilemeden. ‹ﬂte ﬂiddet nedeniyle
muayene etti¤imiz ama sonra kayb›n› izledi¤imiz, bir
baﬂka ﬂekilde ölümlerinde muayene etti¤imiz kad›nlar var. Çok ciddi bir konudan söz ediyoruz.
Say›lar falan da hiç önemli de¤il. Bu tür konuﬂmalarda say›larla ilgili yalanlar›n hiç birine güvenmiyor ve
bunlara bir detay olarak bak›yorum. Çünkü tek bir
tane ölüm bile zaten yeterince büyük bu nedenle.
Hepimizin de bu duygu içinde oldu¤unu biliyorum.
Ama feministlerin çal›ﬂmalar›, Mor Çat›’daki s›¤›nma
evi deneyimleri ve bu yolda yard›mc› olmaya çal›ﬂan
tüm insanlar›n çabalar›, küçük damlalar halinde de
olsa bu mekanizmalar› de¤iﬂtiriyorlar. ‹zledi¤imiz
süreçte bunu gördük.
ﬁimdi farkl› bir konuyu dile getirmek istiyorum. Biz
bu toplant›y› 14 Mart Sa¤l›k Haftas›’nda yap›yoruz.
Ama dünkü 14 Mart’› kutlayamad›k. ‹çimiz çok buruk.

Bu ülkede sa¤l›k sistemi de¤iﬂiyor. Sa¤l›k art›k sosyal güven içerisinde kalan bir hak olmaktan ç›k›yor,
bildi¤iniz paral› hale geliyor.
Gitti¤iniz birinci basamaklar, asl›nda devletin kand›rd›¤› kolektif muayenehaneler. ‹kinci, üçüncü basamak hastanelerini, Kamu Hastaneleri Birli¤i ad› alt›nda ama kar prensibine ba¤l› olarak yeniden organize ediyor.
Asl›nda sat›r aralar›n› okudu¤unuzda devletin, kendini reorganize etti¤ini görüyorsunuz. Farkl› terminolojiler kullan›l›yor. 657’de getirilmeye çal›ﬂan de¤iﬂikliklere bak›n. Art›k performansa ba¤l› çal›ﬂan,
güvencesiz emek sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂ bir
kamu personeli var. Peki, devlet dedi¤iniz niye vard›r? Ödedi¤iniz vergilerle sizi nas›l bir güvenlik çemberi bekliyor?
Tabii ki ﬂu 3 madde say›labilir: Birincisi sa¤l›k. ‹kincisi e¤itim. Üçüncüsü, elbette yoksulluk ve yoksunlu¤un ortalaman›n içerisinde ölümcül hale gelmeyecek ﬂekilde bir güvenlik ﬂemsiye içinde olmas› gerekir.
Bugün biz bu S›¤›naklar Panelini yapt›¤›m›zda, art›k
Sosyal Devlet diye bir kavramdan söz edemeyece¤imiz gerçekli¤iyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Tabii ki bizlerin
çal›ﬂmalar› çok çok önemli. Ama bizler de biliyoruz
ki devlet bunlar› yapmal› ve de devletin yapmas› için
elimizden geleni yapmal›y›z. Biz bu konuda çal›ﬂmaya, dayan›ﬂmaya da devam edece¤iz. Kolayl›klar dili-
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yorum.

mak istedi¤iniz sorular olursa da cevaplayabilirim.
Teﬂekkürler.

SEÇK‹N
Merhabalar. Ben bir senedir Sosyal Hizmetlerin Kad›n S›¤›nma Biriminde psikolog olarak çal›ﬂ›yorum.
Söylediklerinizle iliﬂkili olarak Kurumu savunmak
amac›nda vs de¤ilim. Belki yanl›ﬂ bilinen noktalar
vard›r, onlar› düzeltmek anlam›nda söz ald›m.
Bizim s›¤›naklar›m›zda çok say›da psikiyatrik teﬂhisi
olan ve tedavi gören kad›nlar›m›z var. Zaten mümkün de¤il almamam›z. Çünkü ﬂiddet, özellikle sistematik ﬂiddet gören bir kad›n›n psikiyatrik tan› almamas› neredeyse imkans›z. En az›ndan depresyonla
geliyor. Bunun d›ﬂ›nda bipolar, ﬂizofren vs ald›¤›m›z
ve hala kalmakta olan kad›nlar da var. Ama bu psikiyatrik tedavi gören kad›nlar, özellikle grup içi yaﬂamda s›k›nt› ç›kard›¤› için zorluklarla karﬂ›laﬂ›yoruz.
‹htisaslaﬂma ne kadar gerekli, o ayr› bir konu. Ama
sorunlar›n biraz bundan kaynakland›¤›n› söyleyebilirim. Evet, devletin aile odakl› oldu¤u hepimizce
aç›k. Ama bizim eﬂlerle görüﬂtürme amac›m›z, iﬂte
aileyi bütünleﬂtirelim, ç›ks›n, tekrar eﬂine dönsün
de¤il. Zaten eﬂlerle görüﬂtürmek, çok s›k yap›lan bir
uygulama olarak görülmemeli.
Ancak temel olarak kad›n›n kendi kaderini tayin
hakk› varsa, bu seçeneklerden bir tanesi de eﬂine geri dönmeyi tercih edebiliyor. Bazen s›¤›na¤a bu
amaçla da gelmiﬂ olabiliyor. “Bir ders vereyim, biraz
burnu sürtsün. Biraz çocuklara kendi baks›n, görsün” gibi. Dolay›s›yla geri dönmek onun için ilk seçenek olabiliyor.
Eﬂlerin bize dilekçeleri geldi¤i zaman, kad›n›n önüne bu seçene¤i sunuyoruz “böyle bir dilekçe var, görüﬂmek istiyor musun?” diye. Kendisi d›ﬂar›da da görüﬂebiliyor. Ya da “içimde kalan bir ﬂeyler var veya
hala tam emin de¤ilim. Sizin güvenceniz alt›nda görüﬂebilir miyim?” diyor. Biz de görüﬂtürüyoruz. Ayr›ca sosyal hizmetlerin s›¤›nma evleriyle ilgili sor-

MEL‹KE KELEﬁ
Hemen bununla ilgili bir sorum olacak. Kad›n isterse eﬂini arayabiliyor mu? Yoksa mutlaka bir dilekçeyle adam›n gelmesi ve sizin arac›l›k etmeniz mi gerekiyor? Yani kad›n sizin s›¤›na¤›n›zda kal›rken isterse eﬂine de dönebilir, bir yerden telefonla eﬂini de
arayabilir. O zaman sizin arac›l›¤›n›za ne gerek var
bu konuda?
SEÇK‹N
Bazen kad›n›n kendisi kocas›n› ar›yor ve “Ben buradan ç›kam›yorum. Beni tutuyorlar. Sen dilekçe ver,
ancak öyle görüﬂebilirim” diyor. Bu da bir strateji
onun aç›s›ndan ve bunu aç›kça bize söylüyor. O ﬂekilde adam dilekçe veriyor.
Veya ilk geldi¤inde bize “benim dönme gibi bir fikrim var. Biraz burnu sürtsün istiyorum” diyor. Bazen o kadar enteresan dilekçeler geliyor ki aﬂk mektubu ﬂeklinde, bundan etkileniyor kad›n ve tekrar
görüﬂüyor. Tabii ki biliyorum ama bu dilekçeyi biz
de iletiyoruz. Dedi¤im gibi bunu seçme ﬂans› ya da
hakk› var kad›n›n.
MEL‹KE KELEﬁ
Ben Mor Çat› Kurucusu veya feminist olarak konuﬂmuyorum. Bir psikiyatrist olarak bir yerde çal›ﬂ›rken
ﬂiddet için gelen kad›nlar bize de benzer manipülasyonlar› öneriyorlar. “Ben ayr›lay›m” diye gelenler
çok az. Tersine “kocam biraz çocuklara baks›n, burnu sürtsün” diyenler a¤›rl›kta. Bu insan yap›s›na uygun olan bir davran›ﬂ.
Ama ben kendi görevimi nas›l tarif ediyorum, önemli olan o. Ben “siz bunu istiyorsunuz ama siz buluﬂtu¤unuz, dayak yedi¤iniz ya da ﬂu oldu¤u zaman
olacak zararlardan siz sorumlusunuz ve ben size
bunlar› hat›rlatt›¤›m halde buluﬂtu¤unuza dair bir
ka¤›t imzalar m›s›n›z?” diyorum.
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Burada deminden beri toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilikten söz ettik. “Kad›n›n da yeri evidir ve kad›n eﬂi
taraf›ndan korunur. Eﬂinden ayr›lan kad›n da eksik
kad›nd›r, baﬂar›s›z kad›nd›r” diye bir de ﬂemam›z var.
O zaman biz çal›ﬂmam›z›n, psikoterapimizin ve destekleme sistemimizin esas›n› koyarken “farkl› yaﬂam
modelleri olabilir, farkl› ﬂeyler olabilir. Sen ﬂu durumda ne hissediyorsun? ‹yi aile, güzel aile dedi¤in
ne?” gibi bir uygulama yap›yoruz.
‹yi aileyi, güzel aileyi, eﬂiyle beraber olmaktan beklediklerini, heyecanland›klar›n›, duygular›n› anlatt›¤›
zaman bunu kendi ailesiyle ne kadar yaﬂad›¤›n› ve
yaﬂamad›¤›n› görmüﬂ olabilir. Dolay›s›yla evinde yaﬂayan ya da ayr›lma aﬂamas›nda olan kad›nlar›, biz 56 ay sürecek uzun devre bir psikoterapiye al›yoruz.
Di¤er alternatifleri göstermeden, zaten toplumun
önerdi¤i ve kad›n›n tek bildi¤i modele “ne yapal›m,
kad›n istiyor” dersek, o zaman biz o kad›na sadece
otelcilik hizmeti vermiﬂ oluruz. Ama otelimiz ücretsiz oldu¤u için de bir an önce ç›ks›n isteriz. Benim
anlad›¤›m bu.
Ayr›ca “kad›nlar nas›l güçlendirilir? Ba¤›ms›z neler
yapabilirler? Alternatifleri var m›? Komﬂular› onlara
düﬂük kad›n olarak bakt›¤›nda ve kendi kocalar›n›n
yan›na gelmemesini, birlikte görüﬂmeyi istemedi¤ini
anlad›¤›nda ne hisseder ve onunla nas›l baﬂa ç›karlar?” gibi konular tart›ﬂ›l›p ö¤retiliyor mu mesela?
Çünkü di¤er komﬂu kad›nlar da “o kocas›z kad›n,
benim kocama musallat olacak” diye ona kötü muamele edecek.
Dolay›s›yla kad›ndaki bu çat›ﬂmalar› filan aﬂmaya çal›ﬂ›p birlikte farkl› duygular› ve sorunlar› dile getirmesine çal›ﬂ›yoruz tedavi ya da oradaki yaklaﬂ›m dedi¤imizde. Acaba ne gibi psikoterapi yöntemleri uygulan›yor? S›¤›nakla ilgili siz bir savunma yapt›n›z
çünkü.
SEÇK‹N
Kuruluﬂ içerisinde psikologumuz var, kad›n kald›¤›

sürece terapiler vs yap›yor. Feminist anlamda güçlendirme ise o, içeride çal›ﬂan kiﬂinin bak›ﬂ aç›s›yla
alakal›. Ama tabii ki bu bir mazeret de¤il.
MEL‹KE KELEﬁ
Çal›ﬂan kiﬂi dedi¤iniz psikologun bak›ﬂ aç›s› m›?
SEÇK‹N
Tabii ki.
MEL‹KE KELEﬁ
O zaman psikologlar seçiliyor.
SEÇK‹N
Keﬂke seçilse.
MEL‹KE KELEﬁ
Bu sizin söyledi¤iniz dilekçeyle kocan›n gelip görüﬂmesi olay›na biz “arabuluculuk” diyoruz.
ﬁimdi bize gelen kad›nlara iletiﬂim yasa¤› olmad›¤›
için onun cep telefonuna el koymuyoruz. D›ﬂar› ç›kabiliyor, gece 12’ye kadar d›ﬂar›da olabiliyor. Hatta
12’den sonra gelmiyorsa eve, (bir yere gidecekse,
gezmeye, arkadaﬂ›na, ﬂuna buna, bizi ilgilendirmiyor
zaten nerede oldu¤u) bize bilgi vermesi yeterli oluyor. Niçin bilgi verecek bize? Biz bilece¤iz ki Ayﬂe
oraya gitti ve ertesi gün ﬂu saatte dönecek. E¤er
dönmemiﬂse biz, o zaman onun güvenli¤inden endiﬂe edece¤iz ve güvenlikle ilgili gerekli iﬂlemleri baﬂlataca¤›z. Ama iletiﬂim problemi yok. Bu süre içerisinde kocas›yla gerek telefonla, gerek yüz yüze görüﬂebilir, buluﬂabilir.
Mesela gelen bir kad›n iki – üç gün sonra sürekli telefon bombard›mana tutuluyor kocas› taraf›ndan,
“çok piﬂman›m falan” ﬂeklinde. Onu ikna etmeye çal›ﬂ›yor. Belki de kad›n› ilk defa bu kadar kararl› bir
tutum içinde görüyor. Kad›n da diyor ki “bak, piﬂman olmuﬂ falan.” Bunu oradaki sosyal çal›ﬂanlarla
paylaﬂ›yor. Biz kad›na orada birtak›m alternatifler
sunuyoruz, “sen yeni geldin, kafan kar›ﬂ›k olabilir”
ﬂeklinde. Çünkü çok büyük bir kar›ﬂ›kl›kla geliyor.
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Öte yandan adam da kar›ﬂt›r›yor sürekli kafas›n›
“piﬂman›m falan” diye. O nedenle öncelikle onun gelip, birkaç gün kafas›ndaki kar›ﬂ›kl›¤a meydan vermeden biraz dinlenmesi ve bizimle konuﬂmas› gerekiyor. Görüﬂmek istiyorsa kocas›yla, bunu bizimle
paylaﬂ›yor. “Benimle konuﬂmak istiyor ve ben de haz›r›m, görüﬂmek istiyorum” diyor.
Biz sadece güvenlikle ilgili onunla plan yap›yoruz.
“Buluﬂma noktas›nda bir sald›rgan durum olursa ne
yapman gerekiyor? 4320 koruma karar› ç›km›ﬂ m›, o
yan›nda olsun. Neler yapabilir?” gibi. Gidiyor, görüﬂüyor. Daha sonra kocas›na dönmek istiyorsa elbette o, onun bilece¤i iﬂ. Ama biz onu birlikte de¤erlendiriyoruz kad›nla. Zaten bizde her kad›n ve çocu¤un
ayr› bir çal›ﬂmac›s› var ve haftada 1 gün o çal›ﬂmac›s›yla görüﬂmeleri oluyor. Kad›na da bu belirtiliyor
hangi gün ve saatte olaca¤›.
Birlikte durumlar de¤erlendiriliyor. Hedefler üzerinde neler yap›lm›ﬂ veya de¤iﬂmiﬂ mi? Ne tür hedefler
konuyor? Yeni hedefleri nedir?” Bunlarla ilgili kad›n
ve çocuklarla beraber haftada 1 bizim görüﬂmelerimiz oluyor. Ayr›ca psikolog gönüllü arkadaﬂlar›m›z
var, onlara yönlendirme yap›yoruz.
Siz “SHÇEK’te psikiyatrik teﬂhis olanlar› da ald›k”
dediniz. ﬁimdi biz Kas›m ay›nda 14. Kad›n Kurultay›’n› yapt›k. Oradaki S›¤›naklar ve Dayan›ﬂma Merkezi Atölyesi’nde sosyal hizmetler s›¤›na¤›nda ve
sosyal hizmetlerde çal›ﬂan kat›l›mc›lar da vard›. Birgül ve Açelya da vard›. Onlar da bu uygulamaya ﬂaﬂ›rd› ve “engelliler gelemez diye yasal bir madde
yok. Engelliler de gelebilir. Nas›l olmuﬂ da al›nmam›ﬂ?” gibi ﬂeyler söylediler. Ama bu bilgiler Sosyal
Hizmetler S›¤›na¤›’nda kal›p daha sonra Mor Çat›’ya
müracaat eden ve bizde kalan kad›nlardan geliyor
bize.
Deneyim paylaﬂan
Ben Dayan›ﬂma Merkezi’nde çal›ﬂan ve baﬂvurulan
birisi olarak kendi deneyimimden yola ç›karak o sözleri sarfettim. Çok tan›kl›¤›m var bu konuda.

Direkt Bak›rköy Baﬂhekim Yard›mc›lar› ve Bak›rköy
Sosyal Hizmet Uzmanlar›yla görüﬂmelerim söz konusu. Art› elinde 4320 say›l› Aileyi Koruma Karar›
oldu¤u halde psikiyatrik tan› alm›ﬂ oldu¤u için s›¤›na¤a kabul edilemeyen kad›nlar da bizim baﬂvurucular›m›z içerisinde oldular. Onlar nedeniyle engelliler
bölümü müdürüyle konuﬂmalar›m, kad›n konuk evi
bölümüyle tart›ﬂmalar›m birebir çok s›k oldu.
ﬁu anda direkt baﬂvuru alm›yorum. Baﬂvuru alan arkadaﬂlar›m›zdan biri burada. Onlar›n son dönemdeki deneyimleri nedir, bilmiyorum. Ama eminim yar›n
tekrar baﬂlasam, haftada birkaç tane ç›kacakt›r bu
ﬂekliyle diye düﬂünmekteyim.
Bu konuda çok netim. Kad›n konukevlerindeki arkadaﬂlarla karﬂ› karﬂ›ya gelinse, bu konudaki deneyimlerimizi ortaya koyabiliriz. S›¤›nakta tek tek al›nm›ﬂ,
sizin deneyimleriniz olmuﬂ olabilir. Do¤al olarak siz
kendi deneyiminizden yola ç›k›yorsunuz. Bunu bir
kad›ndan gelen bilgiden dolay› da söylemiyorum, birebir sosyal hizmet uzmanlar›yla yapt›¤›m görüﬂmelerden aktar›yorum bu bilgileri.
Özellikle Bak›rköy Sosyal Hizmet Uzmanlar›’na sordu¤unuz zaman “Biliyorsunuz, al›nm›yor. O yüzden
size gönderiyoruz” diyorlar. Bunu çok s›k yaﬂamaktay›z.
GÜLSUN KANAT D‹NÇ
Mor Çat› gönüllüsüyüm. ﬁu anda Mor Çat›’n›n görevlendirmesiyle bir belediyede s›¤›nma evi çal›ﬂmas› yürütüyoruz. Art›k ben de “s›¤›nma evi” diyorum,
ne kadar adapte olmuﬂum. Bir s›¤›nak çal›ﬂmas› yürüttük. 2 sene sürdü bu s›¤›na¤›n aç›lmas›. Ancak
ben burada iki noktaya de¤inmek istiyorum:
Birincisi; Aileyi güçlendirme.
Birkaç konuﬂmac› bu konuyu dile getirdi. Aileyi güçlendirme olsa, gerçekten ben öpüp baﬂ›ma koyaca¤›m. Çünkü insanlar›n bar›nma ihtiyac› vard›r ve
ucuz evler, oturulabilir konutlar›n olmas› laz›m.
Okul ve sa¤l›k sorunlar›n›n çözülmesi laz›m vs vs.
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Aileyi ancak böyle güçlendirirsiniz.

ma merkezlerinin önemi var diye düﬂünüyorum.

Bu olsa olsa ailenin ayakta tutulmas› olabilir ﬂu andaki uygulamada. Ailenin ayakta tutulmas› da kad›n›n s›rt›na basarak ya da kad›nlar›n öldürülmesi üzerine kurulu bir sistem oluyor. Aileyi güçlendirme diye bir amaç yok ortada asl›nda. Bunu biz de bilinçli
olarak kullanmayal›m diye düﬂünüyorum.

Uzmanlaﬂmaya gelince, o kadar büyük sorunlar var
ki. Keﬂke uzmanlaﬂma da olsa bu alanlarda. Örne¤in
evsizler kad›nlar sorununu biz y›llard›r dile getiriyoruz. Evsiz kad›nlar için neden evsizler evi aç›lm›yor?
Var m› Türkiye’de bir evsizler evi kad›nlar›n gidebilece¤i?

‹kincisi; Ben de sosyal hizmetlere de¤inece¤im.

Sadece k›ﬂ döneminde (o da sadece kar oldu¤u zaman) büyük spor merkezleri aç›l›yor, yataklar seriliyor falan, 15 gün orada kalabiliyor. Ondan sonra
tekrar d›ﬂar› at›l›yor. (Bu k›ﬂ uzun geçti, belki 3 ay
sürecek)

Art›k “kad›n dan›ﬂma merkezleri önemli” diyoruz
ama ‹stanbul’a bakt›¤›m›z zaman kaç tane Kad›n Dan›ﬂma Merkezi var? Bir tane Mor Çat› var. Bir de bizim var belediyeye ba¤l› “Konuk evine, kabul merkezi”. Zaten siz Kad›n Dan›ﬂma Merkezi’ni kabul etmiyorsunuz, Aile Dan›ﬂma Merkezi ﬂeklinde isimlendiriyorsunuz oray›. “Siz” derken tabii ki sosyal hizmetleri kastediyorum, kiﬂisel olarak hiçbir tavr›m yok.
ﬁimdi ‹stanbul’da Kad›n Dan›ﬂma Merkezleri’nin
yapmas› gereken görevi asl›nda polis yap›yor. ﬁiddet
yaﬂayan kad›n, e¤er sosyal hizmetlerin bir s›¤›nma
evine gidecekse mutlaka polisten geçmesi gerekiyor.
Çünkü polisten geçmeyen kimseyi alm›yorlar.
Telefon etti¤imiz zaman bunu kabul etmiyor, “tamam, biz al›yoruz” diyorlar. Ama bir kad›n› göndermek istedi¤imiz zaman “bak›n ﬂu ﬂu durumda, acil
s›¤›na¤a ihtiyac› var” diyorsunuz. Ama diyor ki “ilk
önce polise gitsin, önce orada kayd› tutulsun.” Tekrar ediyorum. Polis, kad›n dan›ﬂma merkezlerinin
yapmas› gereken görevi ‹stanbul’da üstleniyor.
Art›k biz düﬂünelim olay›n dehﬂetini. Bu anlamda
Kad›n Dan›ﬂma Merkezleri’nin say›s›n›n artt›r›lmas›
gerekir. Üstelik ‹stanbul gibi 15 milyonluk nüfusu
olan bir ﬂehirde Kad›n Dan›ﬂma Merkezi yok. Küçük
illerde daha fazla Kad›n Dan›ﬂma Merkezi var.
Sadece ilk baﬂvuru merkezi olarak de¤il, ﬂiddet yaﬂayan ama evinde kalan kad›nlar›n güçlendirme çal›ﬂmas› için de böyle merkezlerin olmas› gerekiyor.
Yine nereye baﬂvuraca¤›n›, çocu¤u ﬂiddet yaﬂ›yorsa
ne yapaca¤›n› yönlendirme aç›s›ndan da kad›n dan›ﬂ-

Asl›nda o kadar çok sosyal alanda yap›laﬂmaya ihtiyaç var ki. Evsizler evi, engellilerin gidebilece¤i merkezler, ﬂunlar, bunlar. Onlar olmad›¤› için, ﬂu anda
toplam say›s› 100’ü bulmayan s›¤›naklarda bile “uzmanlaﬂal›m” ad› alt›nda kaytarmaya çal›ﬂ›yorlar. Burada biz de maniple olmamak zorunday›z diye düﬂünüyorum. Yine belediyelerle ilgili gerçekten s›¤›nak
açs›n m› – açmas›n m› konusunu da kendi aram›zda
bir tart›ﬂmam›z gerekiyor.
BEL‹Z
Ben deminki konu¤a bir soru soraca¤›m.
Kad›n dilekçeden sonra kocas›yla buluﬂup ona geri
dönmek istedi¤i zaman Mor Çat› S›¤›nma Evinde bu
nas›l uygulan›yor, ﬂu saate kadar geri dönmediyse
ona göre güvenlik tedbirleri al›n›yor ﬂeklinde Melike
Han›m çok güzel bir aç›klama yapt›
Peki, siz bu kad›n hakk›nda bir bilgi al›yor musunuz? Mesela bir süre sonra ar›yor musunuz? “Nas›ls›n? Bir de¤iﬂiklik söz konusu mu? Bir ihtiyac›n›z
var m›?” diye görüﬂüyor musunuz?
SEÇK‹N
Ayr›ld›ktan sonray› m› soruyorsunuz?
BEL‹Z
Sizin yan›n›za s›¤›n›p, tekrar kocas›na döndükten
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sonra sosyal hizmetler bunu takip ediyor mu, ilgileniyorlar m›?
SEÇK‹N
Maalesef. Ama bunu biz çok dile getiriyoruz. Olsa
çok güzel olur, kat›l›yorum.
Sadece o da kiﬂisel. Devlette birçok ﬂey öyledir. Siz
de biliyorsunuz. Az önce bir hakimden bahsettiniz.
Kiﬂisel olarak böyle bir çabas› varsa kad›n konuk
evinde çal›ﬂan arkadaﬂlar›n daha sonra ç›kan kad›nlar›n bir ﬂekilde tekrar gelmeleri nedeniyle (zaten yak›n çevrede ev tutuyorlar) onlarla ara ara görüﬂüyorlar profesyonel iliﬂki olarak. Ama dedi¤iniz türden
bir takip keﬂke olsa.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Ben de bu sorunun devam› olarak sormak istiyorum;
Siz de bu ihtiyac› hissediyorsunuz hakl› olarak, onlarla yüz yüzesiniz çünkü.
Diyelim ki sosyal hizmetlerde çal›ﬂan ve bu konuya
muhatap olan kiﬂiler olarak kendi kurumunuzun
yetkililerine “Biz gittikten sonra ne oldu¤unu merak
ediyoruz. Dolay›s›yla ayr›lan kiﬂilerin ayda 1 ya da
haftada 1 (durumuna göre s›kl›¤›) haberleﬂme ve durumlar›n› takiple ilgili bir izleme sistemi kurmak istiyoruz” diye bir model önermek ya da onlar›n bir
model kurmas›n› sa¤lamak. Böyle bir talep hiç oldu
mu sizlerden?
SEÇK‹N
Toplant›larda konuﬂuluyor bu.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Ben yaz›l› bir talepten söz ediyorum.
SEÇK‹N
Yok. Yaz›l› bir talep olmad›. Biz birim olarak o kadar yo¤un baﬂvuru al›yoruz ki, benim veya birlikte
çal›ﬂt›¤›m arkadaﬂ›m›n böyle bir ﬂey yapmas› zaten
mümkün de¤il. Bunun için ayr› bir birim olmas› gerekiyor.

FUNDA EK‹N
Beni rahats›z eden en temel noktalardan bir tanesi
ﬂu: Asl›nda s›¤›nak yerlerinin gizli olmas› gerekiyor.
Mesela kocas›yla s›¤›nakta görüﬂtürmek, asl›nda o
adam›n talebi ve kad›n›n kabul etmesi demek.
Bununla ilgili bir örnek de var. ﬁu anda Manisa’da
takip ediliyor, ﬁefika Etik davas›. S›¤›nakta böyle bir
talep üzerine görüﬂmeden hemen sonra öldürüldü.
Bunun gibi bir sürü örnek biliyoruz. Sosyal hizmetlerde neyi baz alaca¤›z, ben de çok bilemiyorum.
Direkt gerçekten sizin ﬂahs›n›zda de¤il ama Sosyal
Hizmetlerle ilgili ﬂöyle bir problem var. Geçenlerde
ba¤›ml›l›k sorunu olan bir baﬂvuran›m›zla ilgili bir
sorun yaﬂad›k. Doktor arkadaﬂlar›m›z›n söyledi¤i
“sak›n AMATEM’e yat›rmay›n. Oraya giderse daha
kötü olur.” Ya da korunmas› gereken bir çocuk var,
“sak›n SHÇEK’e gitmesin.”
Korunmas› gereken bir kad›n var, “Sosyal Hizmet
S›¤›naklar› olmasa daha iyi olur” deniyor.
Asl›nda manzara bütün bu cümlelerle anlaﬂ›l›yor.
Sosyal devletin sa¤lamas› gereken, kurumsal olarak
verilmesi öngörülen bütün hizmetler son derece kötü, eﬂitlik ilkesine falan zaten ayk›r›, ﬂiddetle ilgili
koruma tedbirini de uygulamayan bir ﬂekilde gerçekleﬂtiriyor. Bence ﬂiddeti o anlamda ciddiye alm›yor. Böyle bir sorun oldu¤unu düﬂünüyorum.
Mesela kad›nlardan ald›¤›m›z en ciddi geri bildirimlerden bir tanesi, Sosyal Hizmetlerin s›¤›naklar›na
kesinlikle gitmek, e¤er böyle bir deneyimleri de varsa s›¤›na¤a yerleﬂtirilmek istemiyorlar. Çünkü orada
telefonunun al›nmas›, görüﬂme yasaklar› ve kalma
süreleri ve çal›ﬂma ﬂartlar›yla ilgili uygulamalar gerçekten kad›nlar› güçlendirmiyor. Aksine onlar› bu
korumayla ilgili k›s›mda çok daha problemli bir noktaya getiriyor ve hep evlere geri dönülüyor. Bunu
bir avukat olarak barodaki bildirimlerden söylüyorum. Mor Çat›’n›n bir gönüllü oldu¤um için dile getirmiyorum.
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O yüzden ﬁahika’n›n dedi¤i çok önemli, geri bildirimin de bir ﬂekilde toparlanmas› gerekiyor. E¤er o
veriler arﬂivlenebilirse, neyin eksik gitti¤ini daha
aç›k bir ﬂekilde ve verili olarak konuﬂabiliriz. O zaman Bakanl›kla yap›lan toplant›da da afaki ﬂeyler
konuﬂmak yerine çok daha tutarl› bir yasa tart›ﬂmas› yapabiliriz. Dedi¤im gibi yasa istedi¤i kadar olsun,
uygulama böyle oldu¤u sürece mümkün de¤il kad›nlar›n korunmas›.

Dolay›s›yla burada bir s›k›nt› var.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Riskli bir durumu takip etmeyle ilgili?
AÇELYA
S›¤›naktan takip olmas› bir yana, kad›nlar› damgal›yorlar. S›¤›na¤a gittikten sonra her kad›n takip edilecek noktaya gelmiﬂ gibi oluyor ki bu, bizce biraz
tart›ﬂmal› bir yer.

AÇELYA
SEÇK‹N
Bu takip meselesi çok tart›ﬂmal› bir konu. Acaba bunu s›¤›naklar›n yapmas› gerekli mi, gereksiz mi? Bak›n, Toplum Merkezleri aç›lm›ﬂt›. ﬁimdi bunlar kapat›larak, toplum temelli bak›m hizmetlerine dönüﬂmeye baﬂlad›.
‹stanbul’da SHÇEK’in bir Dan›ﬂma Merkezi yok. Dolay›s›yla as›l kaç›rd›¤›m›z yer buras›. Kad›n için dan›ﬂma merkezi olmak zorunda.
ﬁimdi s›¤›naktan kad›n›n takibi diye bir ﬂey ç›kar›rsak, dan›ﬂma merkezleri ihtiyac›n› ve onlar›n alaca¤›
rolü baﬂka bir kuruma yüklemiﬂ oluyoruz.
Zaten biz gerekli güveni kad›na verirsek ve güçlenmeyi birlikte karﬂ›l›kl› sa¤layabilirsek, kad›n ihtiyaç
duydu¤unda Dan›ﬂma Merkezi’yle iliﬂki kuracakt›r.
Zaten kad›n›n s›¤›nak sürecinde ihtiyaçlar› bitmiyor
ki.
Bu ihtiyaçlar neler? En basit sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n vermesi gereken ev kiras›ndan tut, çocuk bak›m›, çocuk e¤itimiyle ilgili ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›.
O nedenle Dan›ﬂma Merkezleri’yle olan iliﬂkisi devam edecek kad›nlar›n. Sosyal Hizmet Uzmanlar›yla
çocuklar›n›n iliﬂkileri devam edecek kad›nlar›n birebir olmasa bile. Dolay›s›yla oralardan takip ve geri
dönümler al›nabilecektir.
Bunu size özellikle söylemek istedim. Çünkü (en
son toplant›da bu da görüﬂüldü), devlet yasada izlemeyle ilgili bir sürü madde ç›kart›yor. Ama Kad›n
Dan›ﬂma Merkezleri’nin üzerine parmak basm›yor.

ﬁimdi Sosyal Hizmetler’de ve SHÇEK’te çal›ﬂan insanlar› da düﬂünmek laz›m. Çünkü onlar da birçok
nedenle bask› alt›nda olup, çok yo¤un çal›ﬂmak zorunda kal›yorlar.
‹stanbul’dakileri düﬂündü¤ümde gelen kad›nlar›n
hemen hemen hepsi ayn› çal›ﬂanlar›n ismini veriyor
net olarak ve yaﬂad›klar› olumsuz deneyimi anlat›yor. Ben direkt o kad›nlar›n gümrük memuru gibi
çal›ﬂma hallerini ve o tükenmiﬂli¤i düﬂünüyorum.
Çünkü belli bir kota var.
Benim ﬂu anda gördü¤üm tek konuya odaklan›lm›ﬂ
durumda: “Can güvenli¤i sorunun var m› – yok mu?
Bu uygulama da “kad›n s›¤›na¤a girdi¤i için bu cinayet iﬂlenmedi” diyebilmek ad›na yap›l›yor.
Tabii ki s›¤›nak say›s› yetersiz ve kad›nlar s›¤›naktan
ayr›ld›ktan sonra yeterince güçlenmemiﬂ oluyor.
Hatta birçok kad›n tekrar tekrar baﬂvuruyor. Gerçekten çok komik gerekçeler oluyor. Belki bunlar›
kitaplaﬂt›rmak laz›m.
Örne¤in benim baﬂka bir ﬂehirde yaﬂayan sosyolog
bir arkadaﬂ›m SHÇEK’te çal›ﬂ›yor. Kad›n bak›ﬂ aç›s›na sahip bir erkek bu. Baﬂka bir birimde çal›ﬂ›yor olmas›na ra¤men bu görevi vermiﬂler ona, “s›¤›naktan
ayr›lan kad›nlar›n hala ﬂiddet yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n›
kontrol edecek.”
Güzel bir soru ka¤›d› da haz›rlam›ﬂ, bu görevi zorunlu oldu¤u için yap›yor. “Ama bu o kadar komik olu-

220

yor ki. Ayr›ca hiçbir geçerlili¤i yok. Kad›n›n evine gidiyorum, ona bu sorular› soraca¤›m. Arkada kocas›
duruyor. Kad›n›n gözleri yalvar›yor. Ama a¤z› “hay›r, yok. ﬁiddet görmüyorum diyor haliyle” diye anlat›yor. Sonra da bunun ad›na “o kad›nlara hala destek oluyoruz” denilebiliyor. Ayr›ca bu arkadaﬂ›mdan
da biliyorum. Umutsuz, tükenmiﬂ ve art›k tamamen
memur zihniyetiyle çal›ﬂmak durumunda kalan kiﬂiler haline gelebiliyorlar ne yaz›k ki.

m› çok farkl›. Bu gerçekten hakaret anlam›na geliyor. Çünkü Sosyal Hizmet Uzmanlar› çok önemli.
Sosyologlar da ö¤reniyor ama ayn› hizmeti veremiyorlar.
ﬁimdi biz Mor Çat›l›lar nas›l oluyor da bu kadar birbirimizi dinleyelim ve birbirimizden ö¤renelim diyoruz? Daha önce Melike de söyledi, “kendi kendimizi
kritik ediyoruz” diye.
Feride’nin gelemedi¤ini panel baﬂ›nda ifade etmiﬂtim ama ondan bir yaz› okuyaca¤›m burada.

ﬁAH‹KA YÜKSEL
Biz Kad›n S›¤›naklar› Kurultaylar›n› yaparken,
Sosyal Hizmet Uzmanlar›, belediye çal›ﬂanlar›yla birlikte atölye çal›ﬂmalar› da gerçekleﬂtiriyoruz.
Geçmiﬂte de çok de¤erli Sosyal Hizmet Uzmanlar›
vard›. Ama ne yaz›k ki bu geçmiﬂ dönemde çok de¤erli birçok Sosyal Hizmet Uzman›, Kurultay deneyimleri olan kad›n arkadaﬂlar oradaki görevlerden
al›nd›. Biz sahip ç›kt›k, hatta eylemler falan da yap›ld›. Ama o birikim biraz kesintiye u¤rad›.
Mor Çat›’n›n sosyal hizmetlerde ve belediyelerde çal›ﬂan kad›nlarla deneyimlerini paylaﬂmak ve birlikte
bir politika üretmek için çok daha s›k bir araya gelmesi gerekiyor. Bu birliktelikler çok önemli.
F‹L‹Z
Önceki y›l daha çok Sosyal Hizmet Uzman› gönderilmiﬂti. Ama bu y›l kendi çabalar›yla duymuﬂlarsa gelebiliyorlar. Art›k ciddi bir önleme var Sosyal Hizmetler’de, Sosyal Hizmet Uzmanlar›n› göndermeme
konusunda. Zaten özel izin almalar› gerekiyor yukar›dan.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
Hangi görevle ilgili oldu¤unu ﬂu anda hat›rlayamad›m ama Sosyal Hizmetler Derne¤i Baﬂkan› söylemiﬂti. Bir kadro aç›l›yor ve “o kadroya (do¤rudan kad›n için de¤il) sosyolog veya Sosyal Hizmet Uzman›
baﬂvurur” deniyor.
ﬁimdi sosyologla Sosyal Hizmet Uzman›n›n donan›-

Mor Çat› Dan›ﬂmanl›k olarak kuruldu¤unda (henüz
s›¤›na¤›m›z yok, hayali bile uzak) Feride 24 yaﬂ›nda,
Amerika’da bir s›¤›nakta lisans e¤itimini yapm›ﬂ ve
yeni dönmüﬂ Türkiye’ye. Biz de yaﬂ olarak ondan
büyü¤üz, Mor Çat›’y› kuranlar ve orada bulunan arkadaﬂlar, psikolo¤uz, psikiyatristiz, doktoruz, avukat›z vs ama do¤rudan ﬂiddete maruz kalanlarla nas›l
iletiﬂim kuraca¤›z, ne yapaca¤›z, nas›l çal›ﬂaca¤›m›z›
bilmiyoruz.
Feride ilk toplant›y› bizimle yapt›. Kaleme ald›¤› yaz›s›nda diyor ki “Bir anda 24 yaﬂ›nda genç, tecrübesiz, ürkek bir psikolog aday› olarak çok daha büyük,
bir ço¤u hocam olabilecek konumda, yeni bilgilere
aç ve müthiﬂ ilgili çok say›da kad›n›n karﬂ›s›nda ben
kendimi e¤itmen olarak buldum.”
Aram›zda böyle bir yaﬂ fark› varken bile “Aman bize
Feride ö¤retsin, bir pot k›rmayal›m. Yapt›¤›m›z iﬂ ve
gönül koydu¤umuz konunun nereye gidece¤ine iliﬂkin” ﬂeklinde belirli bir bak›ﬂ aç›m›zla dinliyorduk.
Bu bak›ﬂ aç›s›n› Mor Çat› 22 y›ld›r sürdürüyor. Onu
tart›ﬂt›¤› için belirli bir yerde, belirli bir ﬂekilde sa¤lam duruyor. ‹stemiﬂ olsayd›k, Mor Çat›l› olanlar 5
tane daha s›¤›nak açabilir ve h›zl› bir dönüﬂüm olabilirdi. Ama burada say› de¤il, hakikaten yap›lan›n
ne oldu¤u önemli. Kad›nlar›n evine telefon ederek
her zaman bilmiyoruz ama onlar› kendi içimizde de
takip ediyoruz. Ço¤u da bizi ar›yor zaten iyi ya da
kötü günde. Oradan da ö¤reniyoruz.

221

BERNA EKAL

ye düﬂünüyorlar.

Ben bir ﬂey eklemek istiyorum.

Asl›nda Mor Çat›’n›n hem dayan›ﬂma merkezi, hem
de s›¤›na¤› olarak biz çok ﬂansl›y›z. Oraya gelen kad›nlar da çok ﬂansl›. Çünkü biz diyoruz ki “Aile içi
ﬂiddet politiktir. S›¤›naklar› ve dayan›ﬂma merkezlerini de politik yerler olarak görüyoruz. Dolay›s›yla
orada temel ald›¤›m›z nokta kad›n dayan›ﬂmas›, kad›n›n güçlenmesidir.”

Bakanl›k bu alanda s›¤›naklarda ve dayan›ﬂma merkezlerinde çal›ﬂanlar› yeni yönetmelik oluﬂturmak
için yine toplayacak. Burada uzmanlaﬂm›ﬂ ve ihtisaslaﬂm›ﬂ s›¤›naklar tart›ﬂmas›n›n yeniden alevlenip
gündeme gelece¤ini düﬂünüyorum.
Senin söyledi¤ine kat›l›yorum Filiz ama bu ihtisaslaﬂmayla birlikte s›¤›naklar kavram›n› veya s›¤›naklar›n amac›n› rehabilitasyon merkezlerinin içine almaya çal›ﬂ›yorlar. Birinci karﬂ› ç›k›lan veya ç›k›lmas› gereken nokta bu.
‹kincisi; Belediyelerin ve Sosyal Hizmetler’in s›¤›naklar›na baﬂvuru kriterleri oluﬂturuluyor.
Ne olacak o zaman? Gelen kad›na ﬂöyle sorular sorulacak: “Fahiﬂe misin? Ba¤›ml›l›¤›n var m›? ﬁu mudur, bu mudur?” Bunun arkas›nda oradaki kad›nlar› bölmeye çal›ﬂma mant›¤› var.
Tabii ki hastaneler, rehabilitasyon merkezleri olsun,
engellilerle ilgili destek birimleri kurulsun. Toplumun en çok bildi¤i Alt› Nokta Körler Derne¤i var.
Bunun gibi destek kurumlar› olabilir ve buralardan
oraya yönlendirmeler yap›labilir ve o kurumlardan
da destekler al›nabilir.
O toplant›ya ben de kat›ld›m. Ancak buradaki amaç,
ﬂiddet nedeniyle s›¤›na¤a baﬂvurmuﬂ, gelmiﬂ kad›nlar için “asl›nda onlar› bir rehabilite etmek laz›m.
Çünkü onlar zaten çok çaresiz ve güçsüz. Onlar› korumak gerekir. Belki fahiﬂe de vard›r içlerinde, dolay›s›yla fahiﬂeler di¤er kad›nlar› da o yola sürükler.
Ya da bunlar› koruyamazsak, ipini tutmazsak paras›zl›ktan fahiﬂe de, ba¤›ml› da olurlar vs.” Gerçekten
bunlar› sorunlardan biri olarak görüp tart›ﬂ›yorlar.
Zaten devlet baz›nda Bakanl›¤›n kendisi de böyle bir
uygulaman›n olmas› gerekti¤ini savunuyor. Bunun
temelinde de ﬂu var: ‹ﬂte Avrupa Uyum Yasas› vs,
oralardan uydurulmuﬂ ve buraya yap›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan birtak›m maddeleri al›p uygulamak gerekir di-

Tabii ki Sosyal Hizmetler’de ve belediyelerde çal›ﬂan
feminist arkadaﬂlar›m›z da var ve onlar birtak›m uygulamalar nedeniyle çok zorlan›yorlar. Ama onlar›n
orada olmas›n›n ve böyle bir bilgi ak›ﬂ›n›n, deneyim
paylaﬂ›m›n›n da çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü Kurultay’da da bunu yaﬂad›k. Bunu
paylaﬂmak istedim.
ﬁAH‹KA YÜKSEL
‹lk konuﬂmadan ve yap›lan tart›ﬂmalardan sonra akl›ma gelen bir olay› söylemek istiyorum.
‹lk s›¤›naklar› iki belediye açm›ﬂt› ‹stanbul’da. Belediye baﬂkanlar›ndan bir tanesi, sürekli olarak s›¤›na¤a gazetecileri götürüp resim çektiriyordu.
Di¤er belediyede ise ﬂöyle bir sorun ç›km›ﬂ: Kad›nlar
evde çok bask› alt›ndalar. O zaman cep telefonu falan da yok. S›¤›na¤a gelince telefonla çok konuﬂmuﬂlar. Hakikaten çok yüksek bir fatura gelmiﬂ. O
belediye baﬂkan› kad›n da otoriter bir ﬂekilde bu
maddi sorunu halletmek için “kim çok konuﬂuyorsa,
onu bu kabloyla bo¤ar›m” demiﬂ. Kendisi aktard› kad›nlar› böyle terbiye etti¤ini. Kimsenin dedikodusu
de¤il..
Bizler belirli bir anlay›ﬂla çal›ﬂ›rken, böyle devrelerden de geçmiﬂtik.
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DR. FÜSUN SAYEK
VI. E⁄‹T‹M HASTANELER‹
KURULTAYI
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin E¤itim Hastanelerine Etkileri
Prof. Dr. Feride Aksu Tan›k / TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri
Prof. Dr. ‹hsan Karaman / Haydarpaﬂa Numune E.A. Hastanesi
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin Siyasal ve Hukuksal Aç›dan De¤erlendirilmesi
Prof. Dr. Aytu¤ At›c› / CHP Mersin Milletvekili
Av. Ziynet Özçelik / TTB Hukuk Bürosu
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin Uzmanl›k E¤timine Etkileri
Doç. Dr. Aytu¤ At›c› / Fatih Sultan Mehmet E.A.H.
Doç. Dr. Banu Kuran / ﬁiﬂli Etfal E.A.H.
Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m / Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E.A.H.
As. Dr. Aytu¤ At›c› / Okmeydan› E.A.H.
663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin Hekimlik Ortam›na Etkileri
Prof. Dr. Ersin Yar›ﬂ / Türk Farmakoloji Derne¤i
Prof. Dr. Özden ﬁener / Türk Nöroloji Derne¤i
Prof. Dr. Cem Terzi / Türk Cerrahi Derne¤i

Dr. Füsun Sayek
VI. E¤itim Hastaneleri Kurultay›
Sonuç Bildirgesi
Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eﬂgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) taraf›ndan ‹stanbul Tabip
Odas› iﬂbirli¤i ve ev sahipli¤inde Dr. Füsun Sayek
VI. E¤itim Hastaneleri Kurultay› ‹stanbul’da Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Cem-i Demiro¤lu Oditoryumu’nda 16 Mart 2012 tarihinde düzenlendi. Kurultayda, 663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname’nin
E¤itim Hastanelerine, Uzmanl›k E¤itimine ve Hekimlik Ortam›na olan etkilerinin yan› s›ra hukuki ve
siyasi de¤erlendirmesi yap›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ilki ‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan› Prof. Dr. Taner Gören taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Dr. Gören Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›’n›n baﬂlang›c›ndan günümüze kadar panoramik de¤erlendirmesini yaparak bu program›n sa¤l›k alan›ndaki
tüm basamaklarda yaratt›¤› tahribata de¤indi. TTBUDEK baﬂkan› Prof. Dr. ‹skender Sayek de konunun uzmanl›k dernekleri aç›s›ndan önemini vurgulad›. Son olarak ise TTB baﬂkan› Dr. Eriﬂ Bilalo¤lu da
bundan önceki kurultaylarda yasalar, tüzükler, yönetmelikler gibi konular üzerine konuﬂuldu¤unu ve
bunlar›n hepsinin birer yasal dayana¤› oldu¤unu ifade etti. Bugün ilk defa Kanun Hükmünde Kararname’yi konuﬂacaklar›n› belirterek bir sonraki kurultay› sa¤l›k alan›ndaki düzenlemelerin ferman niteli¤inde olaca¤›n› ve bunu konuﬂacaklar›na dair kayg› taﬂ›d›¤›n› ifade etti.
E¤itim hastanesi, üniversite ve uzmanl›k dernekleri
temsilcilerinden oluﬂan toplam 62 meslektaﬂ›m›z›n

kat›ld›¤› toplant›da 663 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname tüm yönleriyle de¤erlendirildi.
Prof. Dr. Feride Aksu Tan›k, Dr. Engin Uçar ve Prof.
Dr. Ünal Kuzgun’un konuﬂmac› oldu¤u “663 Say›l›
Kanun Hükmünde Kararname’nin E¤itim Araﬂt›rma
Hastanelerine Etkileri” paneli ve yine konuﬂmac›lar›
CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytu¤ At›c› ve TTB
Hukuk Dan›ﬂman› Av. Ziynet Özçelik’in konuﬂmac›
oldu¤u “663 Say›l› KHK’n›n Siyasal ve Hukuksal
Aç›dan De¤erlendirilmesi” konulu ikili konferans
gerçekleﬂtirildi. 663 Say›l› KHK’n›n Uzmanl›k E¤itimine olan Etkileri, Baﬂhekim, E¤itim Görevlisi, Baﬂasistan, Asistan gözüyle kat›l›mc›lara bir panelle
aktar›ld›.
Kurultay sonuç bildirgesi için haz›rlanan baﬂl›klar
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
1. 663 sayl› KHK ile Yetki Yasas›nda “Belirlenen Konu” d›ﬂ›nda düzenleme ve KHK ‹le düzenleme yap›lamayacak Temel Haklar, Siyasi Haklar ve Ödevlerle
ilgili düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Anayasa’ya ayk›r›
olan bu kararname yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
2. E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanelerinin asli görevi e¤itimdir. “hizmeti aksatmayacak ﬂekilde e¤itim de¤il
e¤itimi aksatmayacak hizmet” anlay›ﬂ›na geri dönülmelidir.
3. KHK ile hastaneler üzerindeki kamu kontrolünü
kald›rarak “pazar güdülerine” aç›lacak, hastane yönetimlerine “kritik kararlar›” alma hakk› tan›nacak,
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kamunun hastanelerinin yap›sal olarak özel ﬂirketleri taklit etmeleri sa¤lanacakt›r. Özelleﬂtirmenin önünün aç›laca¤› bu süreci kabul edilemez.
4. KHK ile devletin yeniden yap›lanmas›, sermayenin
ihtiyaçlar›na göre sa¤lanacak. Sa¤l›k hizmetlerinde
bir yandan piyasan›n di¤er yandan siyasi otoritenin
hegemonyas› kurulmas› engellenmelidir.
5. Üniversite hastanelerine “iﬂbirli¤i” ad› alt›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan el konulmas›n›n önü aç›larak; Sözleﬂmeli çal›ﬂma, yabanc› hekim ithalat›, kamu özel ortakl›¤›, serbest sa¤l›k bölgeleri, kamu görevinde yabanc› uyruklu uzman istihdam›, devlet
hastanelerinin de özel hastaneler gibi s›n›fland›r›lmas›, ilaçta reklam›n serbest b›rak›lmas› ve “belirli
bir alanda sa¤l›k hizmet sunumu” lisanslar›n›n aç›k
artt›rmayla sat›lmas›n›n önü kapat›lmal›d›r.
6. Bütün sa¤l›k meslek mensuplar›n›n üzerinde mesleki yeterlili¤i denetlemek, etik ilkeleri belirlemekten, meslekten ç›karma yapt›r›m›n›n uygulanmas›na
kadar bütün yetkileri Bakanl›kta toplanarak meslek
örgütlerin asli fonksiyonlar›n›n yok edilmesine izin
verilmemelidir.
7. Mevcut klinik ﬂef ve ﬂef yard›mc›lar›n›n kadro ve
unvanlar› kald›r›ld›, karﬂ›l›¤›nda eﬂde¤er bir kadro
yarat›lmad›. Kazan›lm›ﬂ hak ayl›k dereceleriyle atand›lar ama hiyerarﬂik konumlar›, amirlik pozisyonlar›
gözetilmedi. Kararname ile yap›lan atamaya karﬂ› dava açma olana¤›ndan yararlanamayacaklar. KHK ile
kamuya olan güvenin zedelenmesinin önüne geçilmelidir.
8. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversitelerle yap›lan Ortak
Kullan›m Protokolleri ciddi sak›ncalar yaratmaktad›r. Örne¤in Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi T›p Fakültesi’nin profesör kadrosuna atan›p de¤iﬂik e¤itim ve
araﬂt›rma hastanelerinin baﬂhekimli¤ini yürüten 5
hekim, baﬂka hastanelerde çal›ﬂan 9 ö¤retim üyesi
hekim vard›r. Bu aksakl›¤› ve düzensizli¤i gidermek
için ortak kullan›m protokollerine son verilmelidir.

9. Hastaneyi bir ticari iﬂletme gibi yöneten, yeterli
kar ettiremezse iﬂten at›lacak, sa¤l›k hizmetini, karzarar hesab› gibi görmekle ödevli hastane yöneticisinin bir y›ll›¤›na atayaca¤› kiﬂiler nitelikli uzmanl›k
e¤itimi veremezler. Bu yüzden atam ile de¤il seçim
sonucuna göre en çok oyu alan e¤itim sorumlular›
atanmal›d›r.
10. T›pta uzmanl›k e¤itimi vermek için bilimsel özgürlük ve araﬂt›rma ve yay›n yapma tan›nmal›d›r. Ayr›ca e¤iticilerin her türlü bask›dan uzak, özgürlük
ortam› ve güvence içinde sürdürebilme hak ve yetkilerine sahip olmalar› sa¤lanmal›d›r.
11. E¤iticiler adil, nesnel ölçme de¤erlendirme ile seçilmelidirler. Asistanlar ise e¤itim sürecine kat›l›m›n
sa¤land›¤› demokratik bir ortamda ve güvenceli çal›ﬂmal›d›rlar.
12. Üniversite ö¤retim üyelerine paralel bir biçimde
t›pta uzmanl›k ve yan dal uzmanl›k e¤itimini verecek e¤itim görevlilerinin bilimsel özgürlük, serbestçe araﬂt›rmada ve yay›nda bulunabilme, ö¤renim ve
ö¤retimi, her türlü bask›dan uzak, özgürlük ortam›
ve güvence içinde sürdürebilme hak ve yetkilerine
sahip olmalar› gerekir. Oysa Yüksek Ö¤renim kurumlar› aras›nda e¤itim araﬂt›rma hastaneleri say›lmamaktad›r. Bu durum ciddi özlük hakk› kay›plar›na yol açt›¤› için bir an önce gerekli yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
13. Doçentlik herkesin baﬂvurusuna aç›k bir akademik unvan iken profesörlük kadrosuna e¤itim hastanelerindeki e¤itim görevlileri bulunduklar› kurumdan baﬂvurmalar› sa¤lanmal›d›r.
14. Yasa koyuculara olan güvenin sars›lmamas›, gelece¤e dair belirsizli¤in motivasyonun önüne geçmemesi için kiﬂinin özlük ve mesleki haklar›n› koruyan
yaklaﬂ›mlar benimsenmelidir.
15. Atama yerine önce kurumdan yetiﬂmiﬂ, y›llard›r
o kuruma emek vermiﬂ hekimlerin akademik yükseltmeleri için gerekli hukuki düzenlemeler yap›lma-
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l› ve bu kiﬂilerin öncelikli olmas› esas al›nmal›d›r.

melidir.

16. Birlikte kullan›mda puan üreten ve üretmeyen
ö¤retim üyeleri ile e¤itim görevlileri aras›ndaki katsay› fark› olas›l›¤› nedeniyle ayn› iﬂi yapmalar›na ra¤men fark› döner sermaye paylar› almaktad›rlar. Oysa
performans uygulamas› bilimsel, etik ve birlikte çal›ﬂmay› motive etmelidir.

19. T›p e¤itimi ve sa¤l›k hizmeti multidisiplinerdir.
Pek çok bilim dal›n›n “uzmanl›k” ve “uzmanl›k e¤itimi” kapsam›ndan ç›kart›lmas› olumsuz sonuçlara
yol açar. Bir mesle¤e ait ve o mesle¤in e¤itiminde
a¤›rl›kl› yeri olan bir bilim dal›ndan o meslek üyelerinin uzaklaﬂt›r›lmas› uzmanl›k e¤itimi d›ﬂ›nda t›p
e¤itimine de zarar verir. Tüm bu kayg›lar ivdilikle giderilmelidir.

17. 663 Say›l› KHK’ya göre en az 6 y›lda tamamlanacak ﬂekilde alternatif Aile Hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi getirilmektedir. Bu ﬂekilde uzmanl›k e¤itimi taﬂ›d›¤› sak›ncalar nedeniyle kabul edilemez.
18. "T›bbi Farmakoloji uzmanl›¤› ve di¤er temel t›p
uzmanl›k dallar› 6225 say›l› yasa ile kanun güvencesine al›nm›ﬂt›r, ancak bu yasa sonras› yap›lan hiçbir
TUS s›nav›nda temel t›p uzmanl›k dallar›na ve aslen
dahili bilimlere dahil olan t›bbi farmakoloji uzmanl›¤› için kadro aç›lmam›ﬂt›r. Hem Sa¤l›k Bakanl›¤›
hem de t›p fakültesi hastanelerinde çok say›da t›bbi
farmakolog aç›¤› vard›r ve bu durum acilen düzeltil-

20. Y›llar içinde kurumsallaﬂm›ﬂ mezuniyet öncesi
ve sonras› e¤itim için kesintiye yol açacak bu sekter
tav›r, “yetiﬂemeyecek” e¤iticiler ba¤lam›nda çok
uzun y›llara yay›lacak, “onulmaz” bir zarara neden
olacakt›r. Bütün bu çabalar y›llar›n kazan›mlar›n›,
birikimlerini piyasac› yaklaﬂ›mlara feda edilmesi kabul edilemez.
21. 663 say›l› KHK nedeniyle kurum içi bar›ﬂ zedelenmiﬂtir.
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FORUM
B‹R ﬁEY YAPMALI:
HEK‹ML‹KTE
SEND‹KALAﬁMA
‹STANBUL TAB‹P ODASI
ÖZEL HEK‹ML‹K KOM‹SYONU
‹STANBUL TAB‹P ODASI
SEND‹KAL MÜCADELE
ÇALIﬁMA GRUBU

Bir ﬂey yapmal›:
Hekimlikte Sendikalaﬂma

DR. HASAN O⁄AN
Özel sa¤l›k sektöründe çal›ﬂan hekimlerin yaklaﬂ›k
dört y›l öncesinde yaﬂad›klar› sorunlar karﬂ›s›nda
mücadele aç›s›ndan dernek kurmak, uzmanl›k derneklerinde yer almak, sendikalaﬂmak ya da tabip
odas› içerisinde mücadeleyi yürütme tart›ﬂmalar› s›kça yap›ld›.
Yap›lan özel ya da genel toplant›lar sonunda hekimlerin tek örgütlü mücadele yerinin TTB ve Tabip
Odalar› oldu¤u ve bu ﬂekilde sürdürülmesine yönünde ortak bir görüﬂ ortaya ç›kt›.
Ancak mücadele sürecinde baz› durumlarda, iﬂler
zora girdi¤inde “ancak sendikal mücadeleyle hak kabul ettirilir ve kazan›l›r” mant›¤›yla da sendikal mücadele sürekli gündemde tutuldu.
Oysa sendikal mücadeleyi gerçekleﬂtirmek ve sürdürmekde oldukça zor.
Gerek sendikal mücadele talepleri gerekse de Tabip
Odalar› çerçevesinde verilen mücadelenin içeri¤i,
çerçevesi zorunlu olarak sendikal mücadele sürecini
tart›ﬂmam›z gerekti¤ini ortaya koydu ve bu alandaki
çal›ﬂmay› bir ﬂekilde yürütmeye karar verdik. Özel
Hekimlik Kolunun yan› s›ra Sendikal Mücadele Çal›ﬂma Grubunu oluﬂturduk.
“Hekimler aç›s›ndan mesleki sendika ya da s›n›f sendikas› nas›l olur, hekimler sendikal mücadele içerisinde nas›l ve ne zaman yer al›r? Al›rlarsa bizim bil-

di¤imiz s›n›fsal sendikal mücadele yöntemlerini bir
ﬂekilde kabul eder, yaparlar m›?” gibi sorular› cevap
bulmak için bir süreci baﬂlatt›k. Çeﬂitli zamanlarda
birçok toplant›lar düzenledik.
Tabii istekler çok ideal. “Hemen bir sendika kural›m,
yar›n grev yapal›m, toplu ve süresiz greve ç›kal›m”
savlar› var.
Ama bu iﬂin zemini nedir, nas›ld›r? Onu hep birlikte
yaﬂayarak görmek istiyoruz.
Asl›nda baﬂka alanlardaki sendikal mücadeleyi biliyoruz ama hekimler aç›s›ndan bir sendikal mücadeleyi yürütme çerçevesinde bizim de birtak›m deneyimlere ve düﬂüncelere ihtiyac›m›z oldu¤u aç›k.
Bugünkü forumun esas amac› da bu alanda olgunlaﬂmam›z ve ö¤renmemiz. Sizlere hoﬂ geldiniz diyerek sözü kolaylaﬂt›r›c›lara b›rak›yorum.
DR. ARDA SAYGILI
Evet, 2 y›ld›r 14 Mart’larda bu sendika konusunu iﬂlemeye çal›ﬂ›yoruz.
Geçen y›lki toplant›da “Türkiye’de neler oluyor? Türkiye’de Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ veya Sa¤l›k ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikas›’n›n mücadeleleriyle ilgili konuﬂmalar” oldu.
Buna paralel olarak üç y›l önce FEMS Baﬂkan› ve
ayn› zamanda Fransa’daki Yabanc› Hekimler Sendikas› Baﬂkan›n›n kat›l›mlar›yla yurt d›ﬂ›ndaki deneyimlerle “mesleki sendikac›l›k” konusu iﬂlendi.
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Sendikal çal›ﬂma biçimini emek eksenli bir mücadelede yeni bir örgütlenme tarz› veya varolan örgütlenmeleri tamamlay›c› ve katk› sa¤lay›c› bir yap›lanma
olarak düﬂündük.
Avrupa’da örne¤in bir anestezistler sendikas› bütün
ülkeyi felce u¤ratabiliyordu. Bu deneyimleri bizzat
gördük.
Özellikle hekim eme¤inin gün geçtikçe hiçe say›ld›¤› ve giderek “taﬂeronlaﬂmaya” zorland›¤›m›z bu dönemde mesleki özlük ve demokratik haklar›m›z›
farkl› alanlarda yeniden daha güçlü bir ﬂekilde nas›l
örgütleriz?
Bu sorulara yan›t aramaya baﬂlad›k.
Örne¤in hekimler için grev yasa¤› da var. Ama bizler, geçen y›l görevimizi yapt›k. Yine bu y›l ayn› hareketi, kitlesel eylemlerle alanlarda sürdürdük. Hatta en son Beyaz›t Meydan›’nda di¤er sendikalarla
birlikte ve omuz omuza kendimizi ifade ettik.
Evet, Türkiye’de mesleki sendika yasak.
Dolay›s›yla ‹stanbul Tabip Odas› ve Türk Tabipleri
Birli¤i giderek sendikal fonksiyon üstlenmiﬂ bir durumda. Ama pratik örgütlenmede kendisini henüz
bulmuﬂ de¤il.
Bu tart›ﬂma sürecinde sizlerin kat›l›mlar›yla durum daha da ayd›nlanacak. Bunlar› basamak basamak ve üst
üste koyarak bir yerlere gelece¤imizi düﬂünüyoruz.
ﬁimdi ilk sözü Maltepe Üniversitesinde Ö¤retim Üyesi Atilla Beye veriyorum.
Kendisi eski Cumhuriyet Gazetesi ve ﬂimdi Yurt Gazetesi yazarlar›ndan olup Gazetecilik Sendikas›yla ilgili deneyimleri var.
Buyurun.
AT‹LLA ÖZSEVER
‹yi akﬂamlar herkese.
‹stanbul Tabip Odas›’n›n Özel Hekimlik Komisyonu
ve Sendikal Mücadele Çal›ﬂma Grubu böyle bir da-

vette bulundular. Ben de seve seve kabul ettim.
ﬁimdi benim sunuﬂum 3 bölümden oluﬂacak:
Birincisi; Çal›ﬂanlar›n ve emekçilerin sorunlar› nelerdir ülkemizde?
‹kincisi; AKP Hükümeti’nin 2012 program›nda çal›ﬂanlarla ilgili ne gibi süreçler var ve Ulusal ‹stihdam
Stratejisinde ne gibi konular yer al›yor?
Üçüncüsü; Sendikal hareketin, özellikle 1990’lardan
sonraki tavr› nedir? Bu süreçte sendikalar›m›z nas›l
bir mücadele süreci izlediler?
Sonuç olarak ne yapmam›z gerekti¤i konusunda görüﬂlerimi ifade edece¤im.
Tabii do¤rudan do¤ruya hekimlerin sendikalaﬂmas›
konusunda çok fazla bilgi sahibi de¤ilim ama onunla ilgili de k›saca görüﬂlerimi ifade etmek isterim.
Çal›ﬂanlar›m›z›n öncelikle ekonomik ve sosyal sorunlar› var. Yine iﬂsizlik, iﬂten ç›kar›lma, güvencesiz
çal›ﬂma. Özellikle hekimler aç›s›ndan ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› aç›s›ndan güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar›n›n
çok daha artt›¤›n› ve a¤›rlaﬂt›¤›n› görüyoruz.
Yoksulluk ve gelir adaletsizli¤i de çal›ﬂanlar aç›s›ndan önemli sorunlar›n baﬂ›nda geliyor.
Peki, ekonomik ve sosyal sorunlar›n yan›nda, eme¤in haklar›na yönelik sorunlar nelerdir?
Bunlar da düﬂük ücret, fazla çal›ﬂma, iﬂ güvencesinden yoksunluk, k›dem tazminat› fonu, esnek çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ﬂeklinde s›ralan›yor.
Asl›nda kollektif haklara bir sald›r› söz konusu. Tabii ki özelleﬂtirmeler, 1980’lerin ortalar›ndan itibaren Özal döneminde baﬂlad› ve günümüze kadar sürüyor. 1990’lar›n baﬂ›nda Türkiye’de kamu kesiminde aﬂa¤› yukar› 800 bin çal›ﬂan ad›na toplu sözleﬂme
yap›l›rken, günümüzde ise bu 250 bine düﬂtü.
Bu toplu sözleﬂme kapsam›nda olan iﬂçi say›s›n›n
düﬂmesi, özelleﬂtirmenin de ne kadar yayg›nlaﬂt›¤›n›
gösteriyor.
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Sendikas›zlaﬂt›rma, önemli bir sorun. Örgütlenmenin önünde ciddi engeller var. Tabii sendikal bölünme, Türk sendikal hayat›n›n önemli bir sorunu.
Yandaﬂ sendikac›l›k dedi¤imiz, özellikle siyasal iktidara yak›n bir sendikal anlay›ﬂ›n da günümüzde geçerli oldu¤unu görüyoruz.
Di¤er eme¤in haklar›na yönelik sald›r›lar aç›s›ndan
sizlerle ilgili konu ba¤lam›nda, sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›na sald›r›lar söz konusu.
1999’de 4447 say›l› Yasa ç›kar›ld›. 2008 y›l›nda ise
5510 say›l› Yasa hayata geçirildi. Bu iki yasadan sonra emekli yaﬂ›, prim ödeme günü süresinin artt›r›lmas›, katk› paylar›nda de¤iﬂiklikler yap›ld›. SSK Hastaneleri’nin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri gündeme geldi. Sa¤l›k Ocaklar› kald›r›ld› ve onun yerine Aile Hekimli¤i uygulamas› yaﬂama geçirildi.
Ard›ndan da do¤rudan do¤ruya sa¤l›k çal›ﬂanlar›yla
ilgili olarak 663 say›l› Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Hastane Birlikleri ve güvencesiz çal›ﬂma
söz konusu oluyor.
Özellikle 35 tane Kanun Hükmünde Kararname var.
Asl›nda bu Kanun Hükmündeki Kararnamelerin
esas amac›, bir anlamda devletin kurals›zlaﬂt›r›lmas›
ya da baﬂka bir ifadeyle sistemin piyasa kurallar›na
teslim edilmesidir. ‹ﬂte burada AKP hem bir kadrolaﬂma amac›n› güdüyor, hem de bir ﬂekilde kendi
maddi imkanlar›n› da güçlendirmek istiyor.

ﬂiyi hasta edelim” anlay›ﬂ›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
düﬂünüyorum.
Yine 663 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameyle Kamu Hastaneleri Birlikleri gündeme geldi. Bir anlamda bu devlet hastanelerinin, iﬂletme hastanesi niteli¤ine dönüﬂtürülmesi söz konusu. Kar amaçl› kuruluﬂlar.
Bunun ard›ndan kar amaçl› kuruluﬂlara para kazand›rmayan hekimlerin ve di¤er sa¤l›k personelinin de
iﬂten ç›kar›lmas› gündeme gelecek. Ayn› zamanda
performans de¤erlendirmesi ve sözleﬂmeli personel
uygulamas›yla bir güvencesiz çal›ﬂma düzeni ortaya
ç›km›ﬂ olacak. Kamu Hastaneleri Birlikleriyle de bütün sa¤l›k personelinin sözleﬂmeli statüye geçirilmesi isteniyor.
Hükümet aç›s›ndan amaç; sa¤l›k hizmetinde maliyetleri düﬂürmek.
Bunun daha somut örneklerini 2012 program›nda
görüyoruz.
Katk› bedellerinin artt›r›lmas›. ‹ﬂte bu aile hekimlerinin yazd›¤› reçetelerdeki 3 ilaç için 3 lira, ilave ilaçlar için 1’er lira katk› pay› geldi.
Onun d›ﬂ›nda 2012 program›nda özelleﬂtirmelerin
kararl›l›kla sürdürülmesi, Ulusal ‹stihdam Stratejisinin uygulanmas›, k›dem tazminat› fonunun kurulmas› yer al›yor.

Dolay›s›yla gerek kapitalist sistemin krize girmesi ve
ister istemez bu krizin ülkemizdeki yans›mas› sonucunda, mevcut siyasal iktidar›n daha bask›c› bir anlay›ﬂa sahip oldu¤unu ve bu Kanun Hükmünde Kararnamelerle de kendini güvence alt›na almak istedi¤ini söyleyebiliriz.

Yine programda esnek çal›ﬂma biçimlerinin (evden
çal›ﬂma, uzaktan çal›ﬂma, iﬂ paylaﬂ›m›, esnek zaman
modeli gibi) yasal bir statüye kavuﬂturulmas› amaçlan›yor. Ayr›ca özel istihdam bürolar›na geçici hizmet sözleﬂmesi sa¤layan bir yetkinin verilmesi. Böylelikle kiral›k iﬂçi uygulamas›n›n gündeme gelmesi
için bir yasal çal›ﬂma söz konusu.

Özellikle sa¤l›k ve e¤itim alan›nda ciddi bir taﬂeronlaﬂma ve karl›l›k amac› güden bir anlay›ﬂ›n da gündeme geldi¤ini görüyoruz. Yeni bir sistem hayata geçirilmek isteniyor: Sa¤l›kta kamu – özel ortakl›¤›.
Burada sa¤l›¤›n “kaç kiﬂiyi iyileﬂtirelim de¤il, kaç ki-

ﬁu anda Uluda¤’da bir Ekonomi Zirvesi var ve Babacan’›n Bireysel Emeklilikle ilgili birtak›m aç›klamalar› oldu. Giderek mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi’nin
bir ﬂekilde bireysel emeklilik sistemine do¤ru yönlendirilmesi amaçlan›yor. Bir anlamda 2012 progra-
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m›nda da bunu itiraf ediyorlar, “Ayl›klar çok düﬂük.
Dolay›s›yla insanlar Bireysel Emeklili¤i ve Özel Sa¤l›k Sigortas›’na yönelsinler” ﬂeklinde.

rarlan›rsa, Belirsiz Süreli Hizmet Akdi olarak tan›mlan›r. Dolay›s›yla k›dem ve ihbar tazminat› ödemeleri ile iﬂ güvencesi hakk› gündeme gelir.

Tabii toplu iﬂ yasas› görüﬂülüyor. ﬁu anda Türkiye
Büyük Millet Meclisi Sa¤l›k ve Sosyal ‹ﬂler Komisyonunda kabul edildi. 2821 say›l› Sendikalar Yasas› ile
2822 say›l› Toplu Sözleﬂme, Grev, Lokavt Kanunu
birleﬂtirildi ve bunlar tek bir yasa haline geldi. 4688
say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanununda da
bir de¤iﬂiklik yap›lmas› gündemde. Memur Sendikalar› Yasas› Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Bunu da kald›rmak istiyorlar. “‹ﬂte zincirleme akit
dahi olsa bu kabul edilmesin ve belirli süreli bir hizmet akdi olsun” ﬂeklinde. Bu ﬂekilde iﬂverenler, çal›ﬂanlar taraf›ndan hem iﬂ güvencesi hakk›n›n talep
edilmesini, hem de k›dem tazminat›n› ödenmesini
önlemek istiyorlar.

Yine bu 2012 program›nda Ekonomik ve Sosyal
Konseyin Anayasaya göre yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Tabii esas amaç, Ulusal ‹stihdam Stratejisinde bu esnek çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
Bu yayg›nlaﬂt›rmadan kas›t, esnek çal›ﬂma, ça¤r›
usulüne göre çal›ﬂma, esnek zaman modeli gibi çeﬂitli çal›ﬂma biçimlerinin yasal bir statüye kavuﬂturulmas› isteniyor.
ﬁimdi arkadaﬂlar›m›z a¤›rl›kl› olarak kamuda çal›ﬂt›¤› için, belki sözleﬂme statüleri hakk›nda bilgi sahibi olmayabilirler.
‹ﬂ hukukunda iki tip sözleﬂme vard›r:
Birincisi; Belirli süreli hizmet akdi.
‹kincisi; Belirsiz süreli hizmet akdi.
Örne¤in inﬂaat gibi belirli bir zaman dilimi içerisinde de¤il de normal çal›ﬂ›yorsan›z, bunun ad› “belirsiz süreli hizmet akdidir” ve 1 y›l çal›ﬂt›¤›n›z zaman
k›dem tazminat›na hak kazan›rs›n›z. ﬁimdi bu tarz
çal›ﬂmalar›n Belirli Süreli Hizmet Akdine dönüﬂtürülmesi isteniyor. Hatta içinde bulundu¤um özel
üniversite de dahil olmak üzere, bizlere 2-3 y›ll›k belirli süreli bir hizmet akdinin yap›lmas›n› öneriyorlar.
Tabii bu çerçevede Yarg›tay’›n kararlar› var.
Belirli Süreli Hizmet Akdi üst üste birkaç kere tek-

Bu çok önemli bir konu. Çünkü iﬂverenler, daha K›dem Tazminat› Yasas› ç›kmadan önce, belirli süreli
hizmet akitleri yaparak k›dem tazminat› ödememenin koﬂullar›n› yaratmaya baﬂlad›lar. Hatta 2012
Program› ve Ulusal ‹stihdam Stratejisi’nde de bunun
yasal zemininin oluﬂmas› da madde alt›na al›nm›ﬂ.
Yine bu k›sa süreli ve ça¤r› üzerine çal›ﬂma biçimleri yayg›n. Fazla çal›ﬂma onlar için de geçerli.
Özel ‹stihdam Bürolar›yla ilgili çal›ﬂmadan söz etmiﬂtim.
Bu, geçti¤imiz dönem de gündeme geldi ama sendikalar›n tepkisi sonunda Cumhurbaﬂkanl›¤›nca veto
edildi. Ama bunun veto edilmesi tekrar gündeme
gelmeyece¤i anlam›n› taﬂ›m›yor. Çünkü bu yasan›n
yeniden haz›rlan›p Meclise sunulmas› isteniyor.
Alt iﬂveren – taﬂeron uygulamas›na da “efendim bu
konuda normal iﬂverenlerin birtak›m talepleri var”
diyerek buradaki k›s›tlamalar da Ulusal ‹stihdam
Stratejisi’nde yer alm›ﬂ.
Yine iç paylaﬂ›m söz konusu.
Diyelim ki 8 saatlik bir iﬂ var ve eskiden bu iﬂi tek
bir iﬂçi yap›yordu. ﬁimdi “hay›r, bunu 2 ya da 3’e bölece¤iz. Böylelikle (A) iﬂçi 3 saat, çal›ﬂacak, (B) iﬂçi 3
saat, çal›ﬂacak ve herkes çal›ﬂt›¤› saatin karﬂ›l›¤›
olan ücretini alacak” diyorlar.
Bu ﬂekilde iﬂçinin hem ücreti, hem de zaman› düﬂüyor ama iﬂveren aç›s›ndan bir süreklilik arz ediyor.
Bu tür esnek çal›ﬂma biçimlerinin de yasal hale getirilmesi isteniyor.
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Uzaktan çal›ﬂma. Bir anlamda tele çal›ﬂma ya da bilgisayar yoluyla bir çal›ﬂma, Esnek Zaman Modeli.
‹ﬂin baﬂlang›c› ve bitiﬂi, yine iﬂverenin takdirine kalm›ﬂ bir çal›ﬂma.
Asl›nda evden çal›ﬂma ve uzaktan çal›ﬂma biçimleri
bu Torba Yasa’dan ç›kar›lm›ﬂt› ama yine gündemde
oldu¤unu görüyoruz.
Bu esnek çal›ﬂma biçimleriyle ilgili öyle güzel maddeler var ki!
Diyelim ki 30 gün esnek çal›ﬂ›yorsunuz ve 10 – 15
gün prim ödediniz. Diyor ki “sen madem emekli olmak istiyorsun, hakk›n kaybolmas›n. Geri kalan günlerini kendi cebinden öde ya da kendi kendini finanse et.”
‹ﬂsizlik Sigortas› da dahil olmak üzere, böyle bir anlay›ﬂ söz konusu.
‹ﬂverenin üzerinde bulunan prim ödeme sorumlulu¤u, do¤rudan do¤ruya ve sanki iste¤e ba¤l› bir sigortal›ym›ﬂ gibi bizzat çal›ﬂana yükleniyor. Bu Genel
Sa¤l›k Sigortas›’yla ilgili Torba Yasa’da yer ald› ve
çal›ﬂ›lmayan sürelere ait bölümün çal›ﬂan taraf›ndan
tamamlanmas› öngörüldü.
Bu arada yeni bir kurulumuz oldu: Yat›r›m Ortam›n› ‹yileﬂtirme Koordinasyon Kurulu – YO‹KK. Ben
bunu ﬂu baﬂl›k alt›nda bir yaz› konusu yapaca¤›m:
“Uluslararas› Sermayenin Gizli Örgütü.”
Bu Kurul, 2001’de Ecevit Hükümeti döneminde ortaya ç›kt›. Ama 16 Ocak 2012 tarihinde Bakanlar
Kurulu yeniden bu kurulun yap›s›n› ve iﬂlevlerini de¤iﬂtirdi, tamamlad›.
Asl›nda bu esnek çal›ﬂmayla ilgili Sendikadan bana
dediler ki “bu esnek çal›ﬂmayla ilgili ‹ﬂveren Sendikas› bir tasar› haz›rlam›ﬂ.”
ﬁimdi ‹ﬂveren Sendikas›’n›n esnek çal›ﬂmayla ilgili
bir tasar› haz›rlamas› gayet normal. Ben de bir gazeteci s›fat›yla ‹ﬂveren Sendikas› - T‹SK’i arad›m. Dedim ki “böyle böyle bir çal›ﬂma yapt›¤›n›z› duydum.

Acaba bilgi verir misiniz, kamuoyuna aç›klayal›m.
Ayn› zamanda sizlerin de görüﬂü olmuﬂ olur”
Dediler ki “biz haz›rlam›yoruz.”
Peki, “kim haz›rl›yor?”
“YO‹KK haz›rl›yor.”
Bu YO‹KK neymiﬂ diye bakt›m, Yat›r›m Ortam›n› ‹yileﬂtirme Koordinasyon Kurulu diye bir kuruluﬂ ç›kt›. Normalde Ekonomi Bakan›’n›n Baﬂkanl›¤›nda 4
tane iﬂveren örgütünün yer ald›¤› bir kurul.
Ama bu Kurulun bir de Yat›r›m Dan›ﬂma Konseyi
var.
Bu Yat›r›m Dan›ﬂma Konseyi, her y›l Baﬂbakan’›n
Baﬂkanl›¤›nda çok uluslu ﬂirketlerin çok üst düzey
yöneticileriyle ve s›n›rl› bir kat›l›mla toplan›yor. Bu
toplant›da “yabanc› sermaye aç›s›ndan ne gibi pürüzler, engeller ve çal›ﬂma hayat›yla ilgili ne gibi sonuçlar var gibi” konularda kararlar al›n›yor.
Burada bize “Ulusal ‹stihdam Stratejisi” diyorlar
ama asl›nda bu “Uluslararas› Güvencesizlik Stratejisi.”
Çünkü uluslararas› sermaye çevrelerinin, sermaye
gruplar›n›n, sermaye s›n›f›n›n ç›karlar› do¤rultusunda bütün dünyada bu tarz uygulamalar›n oldu¤unu
ve dolay›s›yla bizdeki bu yasalar›n uçlar›n›n nerelere kadar gitti¤ini görmüﬂ oluyoruz. Dolay›s›yla bu
Kurulun çal›ﬂmalar›n› takip etmenizin çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.
Yine bu Kurulun baz› komiteleri var.
Tabii çal›ﬂma hayat›yla ilgili de bir komitesi var ve
orada da zaten yaz›yor “esneklikle ilgili birtak›m çal›ﬂmalar yap›lacakt›r” diye.
Ayr›ca Ulusal ‹stihdam Stratejisi’nde k›dem tazminat› fonu meselesi var. K›dem tazminat›n›n art›k her y›la bir maaﬂ al›nmas› ﬂeklinde de¤il, bunun bir fon
olarak ödenmesi söz konusu.
Bu fona da yine iﬂverenlerin için belli bir süre iﬂsiz-
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lik fonundan bir katk› yap›lmas› düﬂünülüyor. ﬁu
an iﬂçi 1 y›l çal›ﬂt›¤›nda ve iﬂten ç›kar›ld›¤›nda k›dem
tazminat› hakk› var. Ama bu fon yürürlü¤e girerse
en az 10 y›l çal›ﬂacak.

13 – 14 Mart’ta özellikle sa¤l›kç›lar 2 saatlik ciddi
bir eylem yapt›lar. Bunun karﬂ›s›nda hükümet görüﬂmek istedi.

Ancak 10 y›l çal›ﬂmas›n›n sonunda da herhangi bir
k›dem tazminat› alamayacak. Sadece çok küçük bir
miktar verilecek, onun ne kadar olaca¤› bile belirsiz.

Birincisi; Prim ödeme gün süresi.

Esas itibariyle iﬂçi, bundan sonra emeklili¤inde alacak bu k›dem tazminat› fonunu.
Peki, emeklilik ne olacak? Emeklilik 58 – 60 yaﬂlarda ve 2036’dan itibaren 1’er yaﬂ atmak suretiyle 65
yaﬂ›na kadar ç›k›yor.
Bunlara prim ödeme gün süresini falan da katarsan›z bu mezarda emeklilik, bir anlamda “mezarda k›dem tazminat›” slogan›na dönüﬂtü de diyebiliriz. ‹nsanlar k›dem tazminatlar›n› art›k mezarda alabilecekler.
ﬁimdi bütün bu oluﬂum süreçlerinde sendikalar ne
yapt›? Sendikal hareketin bu haklar›m›zla ilgili tavr›
nedir?
Bildi¤iniz gibi 99’da Sosyal Güvenlik Yasas› ç›kt›.
Emek Platformu o zaman “50 – 55 yaﬂ Türkiye’ye
uygundur. Yumuﬂak bir geçiﬂ benimsensin” dedi. 24
Temmuz 99’da K›z›lay’da büyük bir miting yap›ld›.
O mitingde Abdullah Gül de vard› ve Refah Partisi’nin Grup Baﬂkan Vekili olarak “mezarda emeklilik” diye protesto diyorlard›.
Ama daha sonra Türk-‹ﬂ Hükümetle uzlaﬂt›. O zaman›n Türk-‹ﬂ Baﬂkan› ve daha sonra CHP Milletvekili
olan Meral “Efendim isteklerimizin % 95’i kabul edildi. 58 – 60 yaﬂ için genel greve gidilemez” diye bir
ifadede bulundu.

Sa¤l›kç›lar›n k›rm›z›çizgileri vard›.

‹kincisi; Y›pranma pay›.
Üçüncüsü; Emekli olundu¤unda refah pay›n›n %
100’ünün verilmesi gibi.
Fakat bu k›rm›z› çizgilerinden de vazgeçtiler. Bu
arada Türk-‹ﬂ’le Hak-‹ﬂ’in Baﬂkanlar› özel olarak görüﬂme yapt› Hükümetle. Sonuçta platform bölündü¤ü için, bu yasada da hak kay›plar› gündeme geldi.
Tekel iﬂçilerinin 78 günlük bir direniﬂi oldu bu güvensizleﬂtirmeyi öngören 4/C Kararnamesine karﬂ›.
26 May›s 2010’da sendikalar, konfederasyonlar genel grev karar› ald›lar “Genel Eylem” ad› alt›nda. Fakat bu eylem de gerçekleﬂtirilmedi. Sadece 1’er saatlik bildiriler okundu.
Asl›nda sosyal olaylarla hukuk aras›nda yak›n bir
iliﬂki vard›r:
15-16 Haziran 1970’deki olaylar› oldu¤u zaman ﬂimdiki gibi yine barajlar getiriliyordu. “iﬂçilerin sendika kurabilmesi için o iﬂkolunda en az 1/3 iﬂçiyi örgütlemesi gerekir” diye. Bugün getirilmek istenenden çok daha fazlayd› o günkü baraj.
Bu yasaya karﬂ› iﬂçi s›n›f› ‹stanbul ve ‹zmit’te ciddi
eylemler yapt›. Ard›ndan s›k›yönetim ilan edildi.
Sonuçta bu kanun Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi de iﬂçi s›n›f›n›n bu mücadelesinin
sonucunda o yasay› iptal etti.

Sonuçta Emek Platformu bölündü ve hükümetle
sermayenin dedi¤i oldu.

Ama günümüzde geldi¤imiz zaman Tekel Direniﬂinin o giriﬂken s›n›f hareketi bu gücü zorlayamad›¤›
için hukuk ta o ﬂekilde bir karar verdi. Zaten Anayasa Mahkemesi’nin yap›s› da de¤iﬂmiﬂti.

2008’e geliyoruz. 5510 say›l› Yasa ç›kt› ve SSK hastanelerinin devrine bir tepki gösterilmedi.

Bütün bu süreç içerisinde sevindirici ne oldu? ‹ﬂte 1
May›s’›n yasalaﬂmas› ve Taksim’de kutlanmas›. Belli
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bir mücadelenin sonucunda bu gerçekleﬂmiﬂ oldu.
Tabii Torba Yasa var 2011’de. Bu yasada özellikle
güvencesiz çal›ﬂma yayg›nlaﬂt›r›ld› ve ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan sermayeye kaynak aktar›ld›.
Burada da D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB gerçekten
etkin bir tav›r almaya çal›ﬂt› ama Türk-‹ﬂ, Kamu-Sen
ve Memur-Sen bu mücadeleye kat›lmad›.
Bir-iki madde geri çekildi ama Türk-‹ﬂ ve KamuSen’in bu 4’lü Eylem Grubu’na gerekli deste¤i vermemesi sonucunda hak kay›plar› gerçekleﬂmiﬂ oldu.
Sonuç itibariyle Türkiye’deki sendikal ve emek hareketinin parçalanm›ﬂ olmas› önemli bir zafiyet olarak
gözüküyor.
Sendikal bürokrasinin etkisi fazla ve Türk sendikac›l›k hareketine çok olumsuz bir etkisi var.
Yeni sendika kuracak arkadaﬂlara söylüyorum, yar›n-öbür gün siz de bürokratlaﬂmay›n›z diye. Sendikac›l›¤›n böyle bir zafiyeti var.
Siyasi önderli¤in zay›fl›¤›.
ﬁunu kastediyorum: Ciddi bir iﬂçi partisinin olmas›,
iﬂçi s›n›f› hareketine bir ﬂekilde önderlik edebiliyor.
Ama Türkiye’de ne yaz›k ki henüz o süreçlerde de¤iliz.
Bir iﬂçi s›n›f› partisinin olmamas› yahut mevcut olan
siyasi partilerin iﬂçi s›n›f›n›n hareketini etkileyecek
düzeye ulaﬂmamas›, bir anlamda siyasal mücadele ve
sendikal mücadelede eksik kal›yor.
Peki, bu çerçevede ne yapmal›y›z?
Yeni bir örgütlenme anlay›ﬂ›n›n gündeme gelmesi laz›m. Gerçekten daha tabandan, yerellerden baﬂlayan
yeni bir örgütlenme ve somut hak talepleri üzerinden bir mücadele anlay›ﬂ›.
Biraz önce de söyledi¤im gibi sendikal ve siyasal mücadelenin bütünlü¤ünü savunan bir mücadele anlay›ﬂ› olmas› laz›m.
D‹SK Kongresi’nde de tart›ﬂ›ld›. Mevcut sendikal ha-

reket bir ﬂekilde, siyasi parti misyonu üstlenmeden
ama siyasi amaçlar› da olan bir çaba içerisinde olmal›d›r diye düﬂünüyorum.
Çünkü sendikal hareket, böyle bir görevle de karﬂ›
karﬂ›ya. Tabii ki bir kitle örgütü oldu¤unu unutmadan ama ayn› zamanda da siyasal mücadeledeki iﬂçi
s›n›f› partisinin eksikli¤ini de bir ﬂekilde kapat›r
tarzda bir çaba içerisinde olmas› laz›m.
Asl›nda bu güvencesiz yaﬂama karﬂ›, güvenceli iﬂ ve
insanca yaﬂam için birleﬂik bir emek hareketinin
oluﬂmas› gündeme gelmiﬂti.
Hat›rlayacaks›n›z, 3 Nisan 2011 tarihinde Türk-‹ﬂ,
D‹SK ve KESK’teki sendikalar›n kat›l›m› ve Türk Tabipleri Birli¤i’nin de organize oldu¤u bir ortak miting yap›ld›.
Bu tarz bir çal›ﬂma da söz konusu olabilir.
ﬁimdiye kadar genel bir tablo çizmeye çal›ﬂt›m. Peki, hekimler ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›yla ilgili ne yapabiliriz?
Tabii esas itibariyle gazeteci kökenliyim. Gazeteciler
de iki ana kolda örgütlenmiﬂler:
Birincisi; Fikir iﬂçileri – gazeteciler.
‹kincisi; Matbaa iﬂçileri.
Daha sonra bu iki iﬂkolu birleﬂtirildi. Ama birleﬂtirilme s›ras›nda birtak›m sanc›lar oldu. Fikir iﬂçisi – gazeteci olarak bizim özel bir Bas›n-‹ﬂ Kanunumuz
var. Matbaa iﬂçileri ise ‹ﬂ Kanununa tabiler.
12 Eylül 1980’de bütün iﬂçiler için bir tavan getirildi. ﬁimdiki Baﬂbakanl›k Müsteﬂar›’n›n hizmet ikramiyesiyle eﬂitlendi k›dem tazminat›n›n s›n›r›. 2.800
civar›ndad›r ﬂu anda. Bizim k›dem tazminat›m›zda
bir tavan yoktu.
Bas›n-‹ﬂ Kanunu’ndan kaynaklanan bu ayr›cal›klar,
matbaa iﬂçileriyle gazeteciler aras›nda ufak tefek
sürtüﬂmelere de yol açabiliyordu. Ama zaman içerisinde bunu gidermeye çal›ﬂt›k.
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Bunu söylememin nedeni ﬂu: ﬁimdi doktorlar, hemﬂireler, sa¤l›k memurlar› var. Dolay›s›yla farkl› iﬂlevleri ve farkl› kategoride meslek sahibi olan insanlar
söz konusu. Hepsi genel olarak sa¤l›kç› ama birtak›m çeliﬂkiler olabilir ya da olmayabilir. Bunlar›n da
giderilmesi gerekir diye düﬂünüyorum.
Mühendislerin örgütlenmesine bak›yoruz.
Mühendisler, büyük ölçüde kapsam d›ﬂ› personel
olarak alg›land›lar. Ama daha sonra D‹SK’e ba¤l›
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas› bir ﬂekilde mühendislerin
de örgütlenmesini öngördü. Hatta mühendisler için
özel bir ﬂube kurulmas› yönünde Gebze’de giriﬂimler oldu.

ler, Ankara’daki büroyla ve hükümet temsilcileriyle
konuﬂmuﬂlar. Kendilerinin özel meslek sendikac›l›¤›
oldu¤unu ifade ediyorlar.
ﬁimdi hekimlerin geldi¤i bu son duruma bakt›¤›m›z
zaman, özellikle bu Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasas›yla gerçekten özel sektörde hem hekimler, hem
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n daha yayg›nlaﬂt›¤›n›, daha güvencesiz bir hale geldi¤ini ve örgütlenmesinin çok
gerekli oldu¤unun zemini oluﬂuyor.
Bu bak›mdan bütün olumsuzluklara ra¤men, olumlu anlamda da bir f›rsat veriyor bize örgütlenme aç›s›ndan mevcut yasal durum yahut ﬂekillenecek olan
yasal koﬂullar. Bu önemli bir veri.

Mühendislerle iﬂçilerin birlikteli¤i nas›l sa¤lanabilir
– sa¤lanamaz, bu konuda çal›ﬂmalar yap›ld›.

Ayr›ca sa¤l›k iﬂkolunda da baz› memur sendikalar›
oluﬂtu.

Günümüzde iﬂkolu sendikac›l›¤› geçerli ama meslek
sendikac›l›¤›na do¤ru gidecek olursak ﬂöyle bir örnek var:

Neden? Çünkü Hükümet’e yak›n Memur-Sen’in birtak›m talepleri yerine geliyor. Demek ki o sendikan›n bir hükmü ﬂahsiyeti, dolay›s›yla bir yetkisi var.

Oyuncular Sendikas›, Mehmet Ali Alabora’n›n Baﬂkan› oldu¤u.

En az›ndan sendika fikrine karﬂ› bu ﬂekilde bir iyimser bak›ﬂ ta söz konusu olabilir.

Bir fikir olsun diye söylüyorum, ﬂöyle çal›ﬂm›ﬂlar:

Bu olumlu ve iyimser faktörü de dikkate alarak hekimlerin ve di¤er sa¤l›k personelinin örgütlenmesi
gerekiyor.

Sinema ve tiyatro sanatç›s›, televizyonda çal›ﬂanlar,
montajc›, sesçi 2.500 kiﬂilik bir veri taban› oluﬂturmuﬂlar ve bu kiﬂilere ulaﬂmaya çal›ﬂm›ﬂlar. 1 senenin sonunda ﬂu anda 1000 tane oyuncu bu Örgütlü
Oyuncular Sendikas›nda. Fakat Oyuncular Sendikas›n›n derdi, ayn› sizin gibi.
De¤erli dostum Yarg›-Sen’in Baﬂkan Yard›mc›s› da
burada, toplant›dan önce konuﬂuyorduk. ﬁimdi yarg›çlar› da büro iﬂkoluna sokuyorlar.
Oyuncular› da büro iﬂkoluna sokmuﬂlar. ﬁimdi bunlar›n büro iﬂkoluyla ne alakas› var?
Hiçbir kimseyi küçümsemek aç›s›ndan de¤il ama
TANSAﬁ ya da Migros’ta çal›ﬂan iﬂçiyle oyuncu, hakim, yarg›ç ayn› sendika içinde olacak.
Onlar da ‹LO Standartlar› aç›s›ndan ‹LO’ya gitmiﬂ-

Ama ﬂu andaki Toplu ‹ﬂ ‹liﬂkileri Yasas›nda meslek
sendikac›l›¤› konusu yok.
Tamam, o zaman iﬂkolu sendikac›l›¤›na göre örgütlenme. ﬁimdi Türk-‹ﬂ Konfederasyonu 3 – 4 tane bilim adam›na bir yasa tasla¤› haz›rlatt› bundan aﬂa¤›
yukar› 2 sene önce.
Maltepe Üniversitesinde Ö¤retim üyesi olan iﬂ hukukunun tan›nm›ﬂ ﬂahsiyetlerinden Devrim Ulucan’›n
da Baﬂkan› oldu¤u bir heyet bir yasa tasla¤›n› haz›rlad› ve o taslakta meslek sendikac›l›¤› bölümü de
vard›.
Dolay›s›yla bu meslek sendikac›l›¤› ﬂu anda tart›ﬂ›l›yor ve gündeme de getirilebilir.
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Bende de var bu taslak. Arzu ederseniz hekimlerin
bu çal›ﬂmas›na faydas› olabilir diye onu verebilirim.
Hocalarla da konuﬂulabilir bu meslek sendikac›l›¤›nda ne oluyor, ne bitiyor ﬂeklinde.
Tabii ki son karar› yine sizler vereceksiniz. Bu toplant›da belki bunun birtak›m fikirleri, görüﬂleri oluﬂacak ve o çerçevede de daha net sonuçlara var›lacak.
Hepinize çok teﬂekkür ediyorum dinledi¤iniz için.
Sa¤ olun.
HAYAT‹ ﬁENER

lar›nda da Bas›n-‹ﬂ Sendikas› örgütlü.
ﬁu anda böyle bir sendika, hem de TGS var. Eskiden
Hürriyet, Milliyet Gazetelerinde örgütlenirken, ayn›
gazetelerde çal›ﬂan hem muhabirler, hem de matbaadaki arkadaﬂlar ayn› sendika olarak TGS’deydik.
Ayr›ca Bas›n-‹ﬂ te vard›.
ﬁimdi yasa s›n›rlar› zorluyor ve “yetkili olabilmesi
için en az 2000 kiﬂinin bir sendika üyesi olmas› laz›m” diyor. Bu durumda ister istemez ﬂartlar Bas›n‹ﬂ Sendikas›yla TGS’nin tekrar birleﬂmesini gündeme getirdi.
Bir fikir olarak bu çerçevede de birleﬂmeler gündeme gelebilir.

Sizi kapsayan sendika hangisi?
AT‹LLA ÖZSEVER

HAYAT‹ ﬁENER
Bizimki Gazeteciler Sendikas›.
Sizin bu birleﬂmeden avantajlar›n› oldu mu?
Fikir ‹ﬂçileri Sendikas› da vard›, daha sonra bunlar
birleﬂti Türkiye Gazeteciler Sendikas› oldu.
Son bir bilgi daha vereyim: ﬁu anda Toplu ‹ﬂ ‹liﬂkileri Kanunu’nda bir de¤iﬂiklik yap›ld› ve baraj meselesi gündemde.
Eskiden % 10 baraj› vard›, sonra % 3’e düﬂürüldü.
ﬁimdi de % 1’e kadar geldi.
Bir ﬂart daha getiriyorlar. “En az 2.000 üyeniz olacak” diyor
ﬁimdi her türlü baraj› bir tarafa b›rak›n, en az 2.000
üyeniz olmas› laz›m.
Türkiye Gazeteciler Sendikas› reel olarak Anadolu
Ajans›’nda örgütlendi¤i için 500 tane üyesi var. Art›k 1.500 üye daha laz›m.
O zaman TGS’ye, matbaa iﬂçilerinin örgütlendi¤i
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Bas›n-‹ﬂ Sendikas› Baﬂkan› Yakup
Bey “biz birleﬂelim” demiﬂ.
Tamam, TGS içerisinde gene matbaa iﬂçisi var.
Ama birtak›m kamu kurumlar›nda, örne¤in Devlet
Malzeme Ofisi gibi tamamen matbaaya dönük iﬂ kol-

AT‹LLA ÖZSEVER
Tabii. Avantaj›m›z oluyordu. Ben 80’den beri TGS
üyesiyim, sendika varken Hürriyet ve Milliyet’te.
Diyelim ki matbaa çal›ﬂanlar›n›n k›dem tazminat›nda
bir tavan var. TGS döneminde onu aﬂmak için bu sefer biz dedik ki “istifa ederse 40 gün, emekliye ayr›l›rsa veya iﬂveren ç›kar›rsa 50 gün k›dem tazminat›
olsun.” Çünkü gazetecilerin istifa halinde k›dem tazminat› hakk› var ama matbaa iﬂçisinin yok.
Bu önemli bir konu. Sizlerde de hemﬂirenin ve doktorun farkl› iﬂ özelliklerinden dolay› çok de¤iﬂik talepleri olacakt›r. Onlar› birleﬂtiren bir politikan›n da
uygulanmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Çok teﬂekkür ederim.
ÜM‹T ﬁEN
‹kinci konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z Yarg›-Sen’den Nuh
Hüseyin Köse.
Buyurun.
NUH HÜSEY‹N KÖSE
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Merhabalar.
Türkiye’nin ilk yarg› örgütü olan Yarg›-Sen’in kuruluﬂunda da yer alm›ﬂt›m. 2006 y›l›nda da 500 Yarg›ç
ve Cumhuriyet Savc›s›yla birlikte ilk defa YARSAV’›
kurduk.
O süreç devam ederken 2011 Ocak ay›nda kurdu¤umuz Yarg›çlar ve Savc›lar Sendikas› yaklaﬂ›k 1 y›l
dayanabildi ve 2012 ﬁubat’›nda kapat›ld›.
Yarg›n›n yavaﬂ oldu¤unu söyleyen arkadaﬂlar›ma
duyururum, lütfen bizi böyle suçlamay›n. Konu kendimize gelince çok h›zlanabiliyoruz. 1 y›l içerisinde
hem karar verildi, hem de onand› ve sendika bu ﬂekilde kapat›lm›ﬂ oldu.
De¤erli doktor arkadaﬂlar›m›z›n da meslek sendikac›l›¤› konusuyla ilgilendiklerini ö¤rendim. Cumhuriyet Savc›s› A¤abeyimiz Ahmet Bey ile baﬂtan beri
hem YARSAV, hem Yarg›-Sen sürecinde beraber çal›ﬂm›ﬂt›k. Kendisi bu toplant›dan beni haberdar etti.
Dolayl› olarak ald›¤›m davetinizden sonra bizim minicik sendika sürecimizi sizlerle paylaﬂmak ve meslek sendikac›l›¤› konusunda ﬂeytan›n avukatl›¤›n›
yap›p biraz da sorular sormak için geldim.
Ben YARSAV sürecinden bahsetmeyece¤im, o dernekleﬂmedir. Tamamen farkl› bir durum.
Ama ﬂu anlamda bahsetmek istiyorum: Yarg› örgütçülü¤ü Türkiye’de çok garip karﬂ›land› YARSAV sürecinin baﬂ›nda. “Nas›l olur” denildi. Gazeteci Can
Dündar bile gazetesinde “yarg›da POL-DER ve POLB‹R bölünmesi mi yaﬂanacak?” diye sordu.
Daha sonra geliﬂen süreci sizler de yak›ndan biliyorsunuz. Bir zamanlar manﬂetlerden inmiyordu Baﬂbakan›n YARSAV’la ilgili sözleri.
Sonuçta YARSAV kapat›lamad›. Ama daha fonksiyonel bir organ olarak sendikay› kurduk. Onunla ilgili
dava aç›ld› ve kapat›ld›k.
ﬁöyle ki. Biz YARSAV’dan, yani dernekçilikten farkl› olarak yasal bir güvence, hatta anayasal dolay›s›y-

la uluslararas› hukuktan gelen güvenceler nedeniyle
sendikalaﬂmaya yöneldik.
Yani “derneklerin varl›¤› sürsün ve sürmelidir de.
Ama sendika farkl› bir konseptir, hatta birleﬂtiricidir.” dedik.
Hepiniz solcu ya da sa¤c› derneklere üye olabilirsiniz. Herkesin farkl› dünya görüﬂleri var. Ama eme¤in, üretenin gücünden gelen bir bileﬂimdi sendika.
Özellikle emek temelinde ve yapt›¤›m›z mesle¤in ortak ç›karlar›yla do¤rudan ba¤lant›l› konularda eme¤in mücadelesini etmek üzere sendikalaﬂmay› arzulam›ﬂt›k.
Zaten Kamu Sendikalar› Yasas›’nda da ayn› hükümler var, mensuplar›n üye olmas›na engel koyam›yorsunuz sendikalara. Temel gerekçe de budur.
Sendika kurulur kurulmaz Ankara Valili¤i bir baﬂvuruda bulundu Ankara ‹ﬂ Mahkemesine.
Mahkeme de “Yarg›çlar ve savc›lar sendika kuramazlar. ‹ki sebeple:
Birincisi; Kamu Sendikalar› Yasas›’n›n 4. maddesine
göre “Türkiye’de meslek sendikac›l›¤› yap›lamaz.”
‹kincisi; Yine ayn› Yasa’n›n 15. maddesinde “Sendika kuramayacaklar aras›nda yarg›çlar ve cumhuriyet
savc›lar› da say›lm›ﬂt›r. Bu hüküm uyar›nca da yarg›ç ve savc›lar sendika kuramazlar” dedi
Yarg›lama s›ras›nda mahkeme bize bir süre verdi.
Dedi ki “sizler meslek sendikas› kurmuﬂsunuz. Ama
meslek esasl› sendika kurulamaz, Kamu Görevlileri
Sendikas›’na aç›kça ayk›r›d›r bu durum. Ancak bu
nedenle sendikan›z› kapatm›yorum ama size bir süre veriyorum. Kamu Görevlileri Sendikalar› Yasas›n›n 5. maddesinde say›lan hizmet kollar›ndan bir tanesine uygun bir sendika kurun ya da tüzü¤ünüzü
bu ﬂekilde de¤iﬂtirin.”
Araﬂt›rd›¤›m›zda bize en uygun olan 5. maddenin 1.
f›kras›ndaki banka, sigorta ve büro çal›ﬂanlar› hizmet kolu oldu¤unu gördük. Ama biz bankada ve si-
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gortada çal›ﬂm›yorduk, ofis çal›ﬂan› da de¤ildik. Biz
Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›s›’yd›k. Nas›l olacakt› da
bu ﬂekilde örgütlenecektik?
Bunu baﬂka bir konuﬂmamda da dile getirdim. Elbette büro çal›ﬂan› emekçi arkadaﬂlar›m›z›n ya da yurttaﬂlar›m›z›n içinde oldu¤u bir sendikada omuz omuza mücadele edebilirdik. Ancak birtak›m teknik sorunlar vard›. Amaç ta farkl›yd›.
Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›lar›’n›n kuraca¤› bir sendikan›n öncelikli amac›, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir ortamda yarg›lama görevini yerine getirebilmektir. Siz
bunu bir banka çal›ﬂan›ndan isteyemezsiniz. “Önce
benim bu hakk›m yerine gelsin, bunun için omuz
omuza mücadele edelim” dedi¤iniz zaman, banka çal›ﬂan› baﬂka bir tarafa çekecektir.
Asl›nda ç›kar konusunda bir s›k›nt› vard›.
Öte yandan yine Kamu Çal›ﬂanlar› Sendikas› Yasas›n›n 1. maddesinde bizim büro ve ofislerimizde çal›ﬂanlar› vard›. Bizi buraya sokmak istiyorlard›. Ama
orada da bir ç›kar çat›ﬂmam›z vard›. Çünkü bir anlamda iﬂveren vekiliydik, amiriydik di¤er arkadaﬂlar›m›z›n.
Sizler içinde bir örnek teﬂkil edebilir: Mobbing gibi
davalarda amirin memuru üzerinde kurdu¤u psikolojik ﬂiddet tart›ﬂmas› gündeme geldi¤inde sendika
kimden yana olacak?
Ayn› torban›n içerisinde hem hemﬂire, hem sa¤l›k
memuru, hem de doktor var. Doktor amir, hemﬂire
ve sa¤l›k memuru ona göre daha zay›f konumda.
Gerçi mobbing tart›ﬂmalar›, Türkiye’de yeni yeni
gündeme gelmeye baﬂlad›.
Ama bizim adliye çal›ﬂanlar›m›zla Hakim ve Savc›lar
aras›nda bu tür s›k›nt›lar›n do¤abilece¤ini de söyledik. Dolay›s›yla “Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›lar›
farkl› bir hizmet sendikas›nda örgütlenmelidir” dedik.
Ola¤anüstü Genel Kurul sonunda “biz kald›¤›m›z

yerden devam edece¤iz. Siz kapat›yorsan›z kapat›n,
biz bir daha kuruluruz. Hak verilmez al›n›rsa ﬂayet,
siz kapat›n. Biz yarg›ç ve savc›l›¤›m›za bakmay›z, direniriz. Biz de yenisini kurar›z, ona da dava açars›n›z. Siz bunu kabul edene kadar biz sendikam›z› kurar›z” diyece¤imize karar verdik.
‹ki nedenle dava aç›lm›ﬂt› ve Ankara Mahkemesi sendikay› kapatma karar› verdi.
Ama ilginç olan ﬂuydu: “Hem Ankara Valili¤i, hem
de Hükümet, ‘Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›lar› sendika kuramaz’ diyemezsiniz. Derseniz de bu hukuka
uygun olmaz. Çünkü siz ‹LO Sözleﬂmelerini imzalam›ﬂs›n›z. ‹LO Sözleﬂmelerinde Yarg›ç ve Cumhuriyet
Savc›lar›’n›n sendika kurabilecekleri yaz›yor. Anayasam›z›n 90. maddesinde de usulüne uygun olarak
imzalanm›ﬂ uluslararas› sözleﬂmelerin iç hukuk hükmünde oldu¤unu kabul etmiﬂsiniz. Anayasam›zda
sendika kuramayacaklar, sadece militerler olarak s›n›rland›r›lm›ﬂ. Bunlar›n içinde Hakim ve Cumhuriyet Savc›lar› yok. Siz Anayasan›za yazmad›¤›n›z bir
yasa¤› neden yasan›za koyuyorsunuz? Anayasaya ayk›r› bir yasa olabilir mi? Bir hak anayasada yasaklanmam›ﬂsa, yasayla da yasaklanamaz bir hakk›n kullan›m›. Bu nedenle ‘hakim ve savc›lar sendika kuramaz’ iddian›z› kabul etmiyorum.”
Ancak bir çeliﬂkiye düﬂtü ve ikinci kapatma nedenini hakl› buldu Ankara Mahkemesi. “Kamu Sendikalar› Yasas›n›n 4. maddesinin son f›kras›nda ‘aç›kça
meslek esasl› sendika kurulamaz” diyor. Siz de meslek esasl› kurulmuﬂsunuz. Sadece yarg›çl›k ve cumhuriyet savc›l›¤› mesle¤ini yapanlar bu sendikaya
üye olabiliyor, tüzü¤ünüzde de bu yaz›yor. Sizin
sendikan›z da yasan›n arad›¤› ﬂartlar› taﬂ›m›yor. Bu
nedenle kapatmak zorunday›m” dedi.
Sorduk tabii, niye böyle bir karar oldu?
Gerekçeli kararda “‹LO Sözleﬂmelerinin ve di¤er
uluslararas› mevzuat›n hizmet sendikac›l›¤›n› himaye etmedi¤ini” belirtiyordu.
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Ancak konuyu çok iyi irdeleyememiﬂti hakim meslektaﬂ›m›z. Bizce çeliﬂkili bir karar vermiﬂti. Bu tabii iﬂ mahkemesi hakiminin ﬂahsi yorumuydu ama bizce do¤ru de¤ildi.
Çünkü ayn› hukuk düzenine tabi oldu¤umuz Avrupa Mahkemesi ve ‹LO’nun kararlar›nda tam aksi söyleniyordu: “Meslek sendikac›l›¤›n›n önüne engel koyamazs›n›z. Belli tip sendikalar kurmaya zorlayamazs›n›z kitleleri.”
Genel kabul bu ﬂekildeydi. Biz de ‹LO’ya baﬂvurduk.
‹LO baﬂvurumuzu kabul edilebilir buldu ve ﬂu anda
da de¤erlendiriliyor.
Bu aﬂamada Yarg›tayda temyiz yoluna gittik. Geçti¤imiz ay içerisinde de Yarg›tay mahkemenin karar›n› onad›.
Ama bunu bir kazanç olarak say›yoruz. Biz sendika-

n›n kapatma karar›nda aç›kça “hakim ve savc›lar
sendika kuramaz. Bu hukuka ayk›r›d›r” dedi¤i için,
hakim ve savc›lar›n yasadaki aç›k hükme ra¤men
sendika kurulabilece¤ine bir mahkemenin hükmetmesi nedeniyle en az›ndan % 50 bir zafer kazand›¤›m›z› biliyoruz.
Bu bilinçteyiz.
Yar›n ikinci sendikan›n oluﬂumu için bir taban toplant›s› yapaca¤›z. San›yorum sendikam›z› yine kuraca¤›z ve mücadelemizi sürdürece¤iz.
Unuttu¤um konular mutlaka vard›r. Soru – cevap
bölümünde onlar› da belki tamamlayabilirim.
Sizlere de meslek sendikac›l›¤›nda baﬂar›lar diliyorum.
Teﬂekkür ediyorum. Sa¤olun.
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Soru - Cevap - Tart›ﬂma

NUH HÜSEY‹N KÖSE

‹LO’nun karar›na gelince, bu mevcut hükümeti elbette bask›layacakt›r. Avrupa ve Birleﬂmiﬂ Milletler
raporlar›na girecektir. Bu durum Türkiye’nin kredi
limitedisini etkileyece¤i için iç hukukta bir düzenleme yap›laca¤›n› düﬂünüyorum. Ayr›ca meslek sendikac›l›¤›n›n önünün aç›laca¤› konusunda bir öngörümüz var. Hatta bu y›l›n sonuna do¤ru da aç›labilir.

Uluslararas› mevzuat, ülkenin d›ﬂiﬂleri politikas›yla
yak›ndan ilgili. Biz Avrupa Birli¤i Hukuku’na tabi
bir ülkeyiz. Avrupa Mahkemesi’nin verdi¤i kararlar
da bizim için ﬂu anlamda ba¤lay›c› de¤il. Çünkü kararlar tazminat içeriyor.

Hükümet’in özellikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir gibi
güçlü barolar›n bu gücünü k›rmak ad›na meslek
sendikac›l›¤›n›n önünü açaca¤› ve avukat sendikalar›na izin verece¤ini duymaya baﬂlad›k. Bizzat bu konuda çal›ﬂan avukatlardan da haberler geliyor.

E¤er hukuka ayk›r› bir düzenleme yaparsan›z siz iç
hukukta ya da hukuka ayk›r› bir eylemi varsa devletin, “bunu derhal de¤iﬂtireceksin” diyemiyor Avrupa
Mahkemesi, sadece ülkeyi tazminata mahkum ediyor.

E¤er bu gerçekleﬂirse, o zaman doktorlar ve yarg›çlar için de bir meslek sendikas› kurma hakk› do¤acakt›r. Asl›nda onlar, bu hakk› baﬂka nedenlerle verecekler ama yine de biz hakk›m›z› alaca¤›z.

FAT‹H BALKAN
E¤er ‹LO baﬂvurunuzu kabul eder ve sizi hakl› bulursa, bu da uluslararas› sözleﬂme gibi say›l›p kanun
hükmünde kararnameyle bir hak olacak m›?
O prosedür nedir?

Daha sonra aç›lacak davalara bu tazminat kararlar›
örnek teﬂkil etti¤inden dolay› tazminat ödememek
için iç hukuk düzenlemesine gidiliyor.
Ulusal politikalarla bu kararlar çeliﬂirse de “paras›
neyse biz öderiz. Ama bu konuda da ›srar ederiz” diyebiliyor ülke.
Çok ekstrem durumlarda, örne¤in Öcalan’›n idam›
ya da onun sa¤l›k koﬂullar›yla ilgili bir karar› vard›
gene Avrupa Mahkemesi’nin. Orada sadece ba¤lay›c› bir durum oldu. Onun d›ﬂ›nda ba¤lay›c› bir karar
yok.

FAT‹H BALKAN
‹ktidar niye meslek sendikas›na karﬂ›?
AT‹LLA ÖZSEVER
Tabii burada özellikle sendikalar›n da tutumu çok
önemli.
ﬁimdi sendikalar›n iﬂkolu düzeyinde örgütlendiklerini ve iﬂçi s›n›f›n›n nicel - nitel gücüne bakt›¤›m›z zaman da yayg›n olarak vas›fs›z iﬂçi, ara kademe iﬂçilerin daha a¤›rl›kl› oldu¤unu görüyoruz. Dolay›s›yla
mevcut sendika yöneticileri de bu tarz iﬂçi kesiminden geliyor.
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E¤er daha entelektüel, ayd›n, okumuﬂ, yazm›ﬂ insanlar›n ayr› bir meslek sendikas›nda örgütlenmeleri,
bu tür sendikac›l›k anlay›ﬂ› aç›s›ndan kendi güçlerini de k›rabilir bir ﬂekilde.
Asl›nda iﬂkolu sendikac›l›¤›, ﬂimdiye kadar al›ﬂ›lm›ﬂ
oldu¤u gibi mevcut siyasal iktidarlar›n daha çok
kontrol alt›na alabilece¤i bir mekanizma olabilir.
Onun ötesinde güvencesiz bir kesim var: Taﬂeronlaﬂmayla çeﬂitli iﬂ kollar›nda güvencesiz çal›ﬂanlar, ö¤retmenler, doktorlar, sa¤l›k memurlar›, bilgi iﬂlemciler gibi.
Avrupa’da hem meslek sendikac›l›¤›, hem de iﬂkolu
sendikac›l›¤› var ve ikisi de a¤›rl›kl› olarak varl›¤›n›
sürdürüyor.
Örne¤in ‹talyan Konfederasyonu çok önemlidir. Normal iﬂkolu sendikac›l›¤›n›n yan›na güvencesiz çal›ﬂanlar, emekli falan gibi ayn› konfederasyona ba¤l›
farkl› sendikalar›n da örgütlenmesine olanak sa¤lam›ﬂlar. “Bu yeni iﬂçi türü art›k. E¤er bunlar da d›ﬂlan›rsa, iﬂçi hareketi iyice güç kaybedecek” diyorlar.

sendikal› olmaz.
Herkes sendikal› olsa, herkes bir kiﬂiye bile oy verse, bir hakim ya da savc›n›n sendikada etkili bir yere gelmesi mümkün de¤il. Belki bir kiﬂi gelir, onun
da sesini duyamazs›n›z. Dolay›s›yla sizi orada bo¤acakt›r.
Biraz önce söyledi¤im hüküm o nedenle çeliﬂkiliydi.
“Hem hakim ve savc›lar sendika kurabilir ve kurmal›d›r. Aksi durum uluslararas› hukuka ayk›r›d›r. Ard›ndan da kurmal›d›r ama etkili olmak zorunda de¤ildir” diyorsunuz.
Ad› ‘hakim ve savc›lar›n da sendikaya üye olabilece¤i’ ama aslen öyle bir amaç yok.
ARDA SAYGILI
ﬁimdi Avrupa’daki meslek sendikas› modelinin genelde iki muhatab› vard›r:
Birincisi; ‹ﬂveren.
‹kincisi; Devlet.
Türkiye’de böyle oldu¤u söylenebilir.

NUH HÜSEY‹N KÖSE
Hocama katk› olarak ﬂunu söylemek istiyorum.
Diyelim ki Türkiye’de Hakim ve Savc›lar›n bir sendikas›, avukatlar›n da bir sendikas› var. Bu insanlar
toplumun elit görülen, okur-yazar, düﬂünen, organize olabilen, ekonomik gücü olan, yurt d›ﬂ›na gidip
gelebilen kesimi. Dolay›s›yla sesleri daha çok ç›kacakt›r.
Ama siz onlar› idareye daha ba¤l›, daha az e¤itim alm›ﬂ, daha az ücret alan ve daha kalabal›k gruplar›n
içine serpiﬂtirirseniz sesleri kesilir. Bo¤ulurlar.
Kendi sektörümden örnek vermek istiyorum: Türkiye’de 12.000 küsur Yarg›ç ve Cumhuriyet Savc›s›
var. Ama 1 no. lu iﬂkoluna ba¤l› büro çal›ﬂanlar›
300.000’in üzerinde zannediyorum
ﬁimdi diyorlar ki “siz de12.000 olarak bu 300.000
kiﬂinin içerisine girin.” Zaten 12.000 kiﬂinin hepsi

Ama orada birebir masaya oturmak zorundas›n›z.
Hastane yönetiminden Sa¤l›k Bakan›’na, ataca¤› her
ad›mda mutlaka muhatap olarak o konudaki sendikal gücü tan›mak zorunda.
Örne¤in Frans›z Sa¤l›k Bakan›, bugün Frans›z Hekim Sendikalar› Birli¤iyle masada oturmadan hiçbir
karara imza atam›yor. Çünkü orada devlet de sonuçta bir iﬂveren pozisyonunda.
Bizim geldi¤imiz sürece bakt›¤›m›zda, bence ülkemizdeki sa¤l›k politikalar›n›n bu. Odada defalarca
çok güzel analizleri yap›ld›. O niteliksizleﬂtirme dedi¤imiz süreç içerisinde biz mesle¤imize sar›ld›kça
ve mesle¤imizi savundukça karﬂ›m›za büyük bir direnç al›yoruz.
Bu eme¤in ucuzlat›lmas› ve eme¤in hiçbir ﬂekilde
pazarl›¤a bile getirilmemesi için, bir yerde tabii ki
meslek sendikalar›n›n da olmamas› gerekiyor. Çün-
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kü meslek sendikas›, s›n›f sendikas› de¤il.

Ortada SES örne¤i var.

Meslek sendikalar›n›n do¤rudan savundu¤u bir tek
nokta var: Sadece o mesle¤in demokratik, özlük
haklar›n› savunan ve bunu birebir özel sa¤l›k kurumlar› veya devlet kurumlar›yla teke tek paylaﬂan,
bu programlar› üreten (hatta bu tek sendikadan da
oluﬂmuyor) birçok sendikayla birlikte o masaya oturmak zorunda.

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›’n›n üye profiline bakt›¤›n›z zaman doktor say›s›, tüm üyelerin aras›nda
çok azd›r. Ama gerek ﬂube yönetimlerinde, gerekse
genel merkez yönetimlerinde her dönem doktorlar
sendika üyelerinin nicel a¤›rl›¤›ndan çok daha fazla
temsil edilmiﬂ ve oy alm›ﬂlard›r.

Siz beﬂ ya da yüz kiﬂinin sendikas› olsan›z bile, o
grubu temsil eden sendikayla demokratik olarak o
masaya oturdu¤u bir sistem.
Tabii ki Avrupa veya ‹LO’nun sendikalar üzerinde
bir kitleﬂmesi olamaz. “Tek baﬂ›na bir ﬂey olamaz demesinin de nedeni biraz bu yönde diye düﬂünüyorum.
NAZM‹ ALGAN
ﬁöyle bir görüntü oldu sanki: “AKP yar›n, öbür gün
meslek sendikac›l›¤›n›n önünü açarsa, bu ileri bir
ad›m olur. Bunu savunmak gerekir. Bu iyi bir ﬂeydir
falan.”
ﬁimdi bir aç›dan bakt›¤›n›z zaman sendikal mücadele, s›n›fsal mücadeledir. S›n›f›n politik mücadelesi
de¤ildir ama ekonomik ve demokratik mücadelesidir. Burada da birleﬂik mücadelenin önemi var.

Çünkü daha entelektüel bir kesimdir, daha çok okumaya ve mücadele etmeye uygundur. ‹ﬂçi arkadaﬂlar
da bunu gözlemlemiﬂtir ve o kanallar genellikle kapal› olmam›ﬂt›r.
Ben bu tuza¤a düﬂmemek laz›m diye düﬂünüyorum.
Öte yandan bakt›¤›n›z zaman da 663 say›l› Kanun
Hükmündeki Kararname, Kamu Ortakl›k ‹daresi
Formu ile nitelikli emek olan hekimlik zaten h›zla
proleterleﬂiyor, ücretli emekçi haline geliyor. O yan
birtak›m avantajlar›n› kaybediyor.
Bu yaﬂanan bir süreç. Dolay›s›yla burada s›n›f›n di¤er elemanlar›yla aras›n› kopartmak ve ayr›ca meslek sendikac›l›¤›n› savunmak, bugün bütün iﬂkollar›nda daha ileri, daha iyi bir mücadele yöntemiymiﬂ
gibi düﬂünmeyelim.
Bu görüﬂüm tart›ﬂmaya aç›k tabii. Ben meslek ya da
hekim sendikac›l›¤›n› savunanlar› da toptan mahkum etmiﬂ olmak istemiyorum.

ﬁimdi di¤er iﬂ kollar›n› çok fazla gündeme almayal›m. Ama biz sa¤l›k iﬂ kolunday›z. Sa¤l›k hizmeti, ortak üretilen bir hizmettir, bir ekip hizmetidir her ne
kadar parçalanma sürecinde olsa da.

Bunu sa¤l›k iﬂkolunda nas›l yapaca¤›z? ﬁu anda hala kamuda çal›ﬂan hekimler var ve bunlar büyük
a¤›rl›kla Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›na üye. Tabii
sol kesimden bahsediyorum.

ﬁimdi burada güçlü olmak için sadece hekimlerin
bir sendika kurmas›, sermaye s›n›f›na karﬂ› hekimleri daha güçlü k›lmaz bence. Orada tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, emekçilerin, hemﬂirenin, ebenin, sa¤l›k
memurunun birlikte ortak örgütlü mücadelesi hem
s›n›fsal aç›dan, hem de hem örgütlenme aç›s›ndan
daha do¤rudur.

Ama bundan 8 sene evvel hiçbir etkinli¤i olmayan
Memur-Sen’e ba¤l› Sa¤l›k-Sen, AKP’nin 8 senelik iktidar› dönemindeki devletin büyük müdahalesiyle
hem bütün sendikalar aras›nda, hem de sa¤l›k iﬂ kolunda bir numaral› sendika haline geldi.

Hekimlerin, doktorlar›n o büyük kalabal›k içinde
güçlerinin daha az olaca¤›na da çok kat›lm›yorum.

Biz özel sektörde sendikalaﬂmay› düﬂünüyoruz ama
önümüzde D‹SK’e ba¤l› Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ var. Ona
güç verip orada örgütlenmeyi savunabiliriz. Kamuda
çal›ﬂ›yorsak, orada da SES var.
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Ayr›ca bir hekim sendikas› kurmak için tart›ﬂal›m, elbette. Çünkü bu yönde e¤ilimi olan arkadaﬂlar var.
Ama benim kiﬂisel düﬂüncem, bu yolu tercih etmemek, onun yerine iﬂçilerle, emekçilerle ortak bir mücadele yürütmek..

ba¤l› bulundu¤u konfederasyon içerisinde gerçekleﬂtiriyor.
HAYAT‹ ﬁENER

ARDA SAYGILI

Ben emekli oldum hekimlikten. Türkiye’de sadece
çal›ﬂ›rken de¤il, emekli oldu¤unuzda bile ne mesle¤iniz, ne de yapt›¤›n›z iﬂ önemsenmiyor. Y›llarca
okudum, hekim ve uzman oldum. Vas›fs›z iﬂçilerle
ödedi¤im prim ayn› oldu¤u için, ben onlarla ayn› paray› al›yorum.

Asl›nda Nazmi’ye cevap vermek istiyorum. Çünkü
puzzle’›n bir parças›n› burada yans›tt›m.

O zaman okumaya da, uzmanlaﬂmaya da gerek yok.
Ama bu ülkede böyle bir saçmal›k var.

Çünkü, CTE - Frans›z Komünist Partisi Sendikas›’n›n ayn› zamanda mesleki sendikayla da u¤raﬂan bir
bölümü var. Orada hiçbir çal›ﬂan d›ﬂlanm›ﬂ de¤il,
herkes iç içe. Genel sa¤l›k iﬂ kolundaki bir mücadelede zaten insanlar biraraya geliyor.

Efendim, meslek örgütleri ne der? Meslek örgütü de
sendikaya gelsin, o zaman konfederasyon olur.

Gerçekten sa¤l›k hizmeti, hakikaten bir ekip iﬂ, beraber üretilen bir iﬂ. Orada frotmana yol açmamakta
fayda var diye düﬂünüyorum.

Ama sadece anestezistleri ilgilendiren bir konuda
CTE’nin anestezist bölümü devreye giriyor.
ÜM‹T ﬁEN

Çünkü bir hemﬂirenin perspektifiyle (bunu aç›kça
konuﬂmam›z laz›m) bir hekimin perspektifi ayn› de¤il. Bir hemﬂirenin dünya görüﬂüyle bir hekimin ayn› olmaz. Hatta ayn› meslekte olan insanlar›n bile
yapt›¤› iﬂ karﬂ›l›¤›nda isteyece¤i talepler de çok çeﬂitlilik gösteriyor. Bir radyologun, bir anestezistin,
bir cerrah›n yapt›¤› farkl› farkl› iﬂler.

Konfederasyon ﬂeklinde örgütlenme var.
ﬁu anda bizim yasal mevzuat›m›z buna izin vermiyor. Mesleki sendikac›l›k olarak tek tek iﬂyeri baz›nda, birbirinden farkl› birimlerde örgütlenmeyi k›s›tl›yor bu sistem.
Asl›nda bat›daki sermaye gruplar› Türkiye’yi örnek
al›rlarsa, bu sendika mevzuat›n› kendi ülkelerinde
uygulamaya baﬂlayabilirler.
Mesela Almanya’da devletle anlaﬂmal› muayenesi
olan hekimlerin, tek muayenesi bulunan hekimlerin,
üniversitede, idareci – yönetici pozisyonunda olup
devletle çal›ﬂanlar›n çal›ﬂan hekimlerin ayr› ayr› sendikalar› var.
Ama bunlar konfederasyon halinde örgütlenebiliyor
ve tek baﬂlar›na grev yapabiliyorlar.
Bu yasal olarak düzenlenmiﬂ. Küçük küçük birimler
kendi ad›na toplu iﬂ sözleﬂmesi yapabiliyor ve bunu

Hepsi ayr› ayr› örgütlensin ama ortak mücadelede yine birlikte çal›ﬂabilirler. O konuda bir sak›nca görmüyorum. Bas›n-‹ﬂ zaten pratikte böyle bir ayr›ma
gitmiﬂ ve tazminattan vs kadar bir sürü hak elde etmiﬂler.
YASEM‹N DEM‹RC‹
Sonuçta Sovyet Sosyalist Devrimi de bütün kitlelerin bilinciyle olmam›ﬂ. Bu bizim konumuzla alakas›z
gibi görünüyor ama bir sendika içerisinde tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ayn› entelektüel düzeyde olmas›n›
bekleyemeyiz. Olamayabilir. Çok do¤ald›r bu. Bunu
bir problem olarak görmüyorum kesinlikle. Kald› ki
son derece entelektüel, oturdu¤unuzda keyif ald›¤›n›z, birlikte mücadele etmekten hoﬂland›¤›n›z, ak›l –
fikir alabildi¤iniz hemﬂireler, sa¤l›k çal›ﬂanlar›, iﬂçiler var.
Meseleye bu ﬂekilde bakmak çok do¤ru gibi görün-
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müyor. Ben de kesinlikle kendi ad›ma s›n›f sendikac›l›¤›ndan yanay›m.
E¤er gerçekten sendikal mücadele ekonomik ve demokratik temeller üzerine sonuçta bir kazan›m önüne koyuyorsa, bunu s›n›fsal temelden ay›rmak sonuçtan uzaklaﬂt›r›r bizleri diye düﬂünüyorum.
Bizim için sa¤l›k sektöründe zaten SES var. Onun
içinde bir hekim, bir hemﬂire ya da baﬂka bir iﬂ kolu
olabilir.
Daha çok parçalanmak, büro emekçileri, bilmem ne
emekçileri, ﬂu sendikas›, bu sendikas›, ve onlar›n
konfederasyonu yap›lanmas› yerine, SES içinde böyle iﬂ kollar› ﬂeklinde örgütlenmek çok daha mant›kl› gibi görünüyor bana.
KEMAL ÖZAY
Sendika Çal›ﬂma Grubunda beraber çal›ﬂ›yoruz arkadaﬂlarla. Ben 90’l› y›llarda Tüm Sa¤l›k Sen’in kuruluﬂunda bulundum Kartal Devlet Hastanesi’nde. ‹ki
doktor vard›k. O personellere ve bütün hemﬂire arkadaﬂlara olan etkinli¤imiz çok daha fazlayd› Nazmi’nin söyledi¤i gibi.
Fakat burada bir seçkinci ve elitist bir tavra düﬂmemek laz›m.
Öyle hekim arkadaﬂlar›m›z var ki gerçekten son derece geri fikirlere sahip. Ama öyle hemﬂire arkadaﬂlar›m›z da var ki son derece ileri görüﬂlüler. Bu bireysel bir ﬂeydir.
Bizi bu Sendika Çal›ﬂma Grubunu kurmaya yönelten etken, bu mesleki farkl›l›k ve seçkincilik de¤il,
fiili bir durum.
Yarg› sektöründen farkl› olarak hekimlerin, gerçekten kamu sektöründe 20 y›ll›k bir sendikal deneyimleri var.

ﬂöyle bir yan oluﬂtu ve 20 y›l içerisinde hekimlerin
bu sendikalara ﬂu ya da bu yanl›ﬂ nedenle ilgileri
çok olmad› ve gerek kamu, gerekse özel sektörde %
10’u geçmeyen, hatta % 2 - % 5’lerde kalan bir doktor üye kayd› oldu.
Özellikle son 3 – 4 y›l içerisinde de özel sa¤l›k sektörünün büyümesi ve özel hastanelerin geliﬂmesiyle
beraber ortada ciddi bir örgütsüz hekim kitlesi olmaya baﬂlad›. Tabii ki TTB kendi mesleki çal›ﬂmalar›yla
bu grubun bütün ekonomik, özlük, sosyal haklar›n›
ﬂu an üstlenmiﬂ durumda ve gerçekten de bunu yap›yor.
Avrupa’daki (daha önceki çal›ﬂmalar›m›zda da söyledik) baz› tabip odalar› da bu sendika iﬂlevini görebiliyor.
Bizi burada bu grubu kurmaya ve bu tür çal›ﬂmalara yönelten daha çok o fiili örgütsüzlü¤ü k›rmak.
Burada bir seçkinci, elitist bir doktor örgütlenmesi
yaratmak de¤il, ayr›ca buna kiﬂisel olarak son derece karﬂ›y›m.
Ama ortada fiili bir durum var ve biz bu fiili k›ramad›k. ﬁimdi bunu nas›l yapabiliriz çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Bu konuda bir katk› yapmak istedim.
NUH HÜSEY‹N KÖSE
‹lk baﬂta örnek verirken sizlere, sözlerim belki yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ ve hemﬂire ile doktor ayr›m›nda hataya
düﬂmüﬂ olabilirim.
Benim eﬂim hemﬂire. O daha 19 yaﬂ›ndayken bana
bir insan›n idam cezas›na ya tamamen karﬂ› ya da yan›nda olaca¤›n› ö¤retti. Üstelik ondan daha yaﬂl›yd›m.

Tüm Sa¤l›k-Sen, Sa¤l›k Sen – SES olarak de¤iﬂti.

Ben “tecavüz edip öldürenler de mi idam edilmemeli?” diyordum kahvedeki adam gibi.

‹ﬂte MHP ve AKP’lilerin sendikalar› var.

O, “Evet, bence öyledir” dedi.

Fakat son y›llarda bu piyasalaﬂma süreci içerisinde

Y›llarca okudu¤um hümanistler bile bana onu ö¤re-
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tememiﬂken, eﬂim ö¤retti. ﬁimdi ben nas›l diyebilirim ki “o benden daha az entelektüel birikime sahip” diye. Asla böyle bir söz söylemem mümkün de¤il.
Tabii ki sektörel farkl›l›klar do¤abilir. Yaln›z bir
aç›klama yapmam gerekiyor.
Birincisi; Yarg›çlar›n sendika kurmas› yasak oldu¤u
için, biz ayr› bir sendika istiyoruz.
‹kincisi; Yarg›çlar›n anayasadaki örgütlenme biçiminde yasama – yürütme – yarg› erki olarak ayr›msama vard›r.
Yarg›y› temsil ettikleri için yürütmenin bir ﬂekilde
etkisi alt›nda ve daha kalabal›k gruplar olan di¤er
kamu ajanlar›yla birlikte ayn› sendikan›n içinde olmalar›n›n ç›karlar›yla ters düﬂtü¤ünü söylemek istiyorum.
AL‹ ÖZYURT
SES üyesiyim ben de. Bildi¤im kadar›yla ‹stanbul
Tabip Odas›’nda 2 y›l› aﬂk›n bir süredir bu meslek
sendikas› tart›ﬂ›l›yor, toplant›lar yap›l›yor. Ben de
kat›lmaya çal›ﬂ›yorum.
Nazmi gibi ben de bu iﬂkolu sendikas›n› daha çok
önemsiyorum. Yine bahsetti¤i gibi zaten bu da¤›n›kl›k içinde bir de bu meslek sendikas› gelirse, daha
çok bölünme olaca¤›n› düﬂünen biriyim.
ﬁimdi Siyami Ersek’te 1.500 çal›ﬂan var. Bunun san›yorum 1,000 tanesi memur, 300’ü doktor.
Ben orada üye olan iki kiﬂiden birisiyim SES’e ama
pekala bir sendikan›n hastane temsilcili¤ini yapabildim.
Dolay›s›yla o iﬂkolu sendikac›l›¤›nda bizler az dahi
olsak bile, (arkadaﬂlar›n da bahsetti¤i gibi) yönetim
kademelerinde bulunmam›z rahatl›kla söz konusu
olabiliyor aday oldu¤umuz sürece.
ﬁimdi Arda’ya iki soru sormak istiyorum.
Birincisi. Meslek sendikac›l›¤› ve hekimlikte sendika-

laﬂma konusunda bir e¤ilim çal›ﬂmas› yap›ld› m›?
Türkiye’de ya da ‹stanbul’da çal›ﬂan hekimler tabanda ne kadar istiyor bu sendikac›l›¤›?
‹kincisi. Bu kadar uzun bir zaman geçti, bu toplant›lar yayg›n olarak yap›ld›. Hala sen, ben, iﬂte bizim
o¤lan ﬂeklinde 3 -5 ya da 10 – 20 kiﬂi burada bulunuyoruz. ‹lgi gören bir konu olsayd› tabanda, burada daha çok kiﬂi bulunmaz m›yd›?
Yine seçkinlikten söz edildi. Arda Fransa örne¤ini
gösteriyor. “Fransa’da anestezistler örgütlendi, bütün hayat› durdurdu falan” diyor. Ben de bir anestezistim. Ama Fransa neresi, Türkiye neresi?
Diyelim ki Türkiye’de 3.000 anestezist var. Biz bir
gün çal›ﬂmad›¤›m›z takdirde, yo¤un bak›mlar›n çal›ﬂmad›¤›n› düﬂünün. ﬁu anda binlerce hasta solunum
cihaz›na ba¤l› ve bunlar›n ölmesi söz konusu 24 saat içerisinde.
Evet, biz örgütlenirsek gerçekten Türkiye’de hayat
durur. Ama böyle bir ortam olanakl› gibi gelmiyor
bana. Fransa’n›n koﬂullar› ile Türkiye’nin koﬂullar›
çok farkl›.
Acaba bu durumda ülke koﬂullar›n› da gözetmemiz
gerekmez mi?
Bir de senin geçmiﬂte sendikal deneyimin var m› ya
da bir sendika üyeli¤in oldu mu, çal›ﬂt›n m› Arda?
Benim çok fazla bir sendika deneyimim yok. Ama bu
tart›ﬂmalar› yaparken ayaklar›m›z yere bas›yor mu
acaba?
Bu sorular› kendimize sormam›z gerekir diye düﬂünüyorum.
Teﬂekkürler.
ARDA SAYGILI
Tabii ki hakl› oldu¤un noktalar var. Türkiye’de bu
ne kadar oluyor? Biz zaten bunun peﬂindeyiz.
Amaç, burada bir fark›ndal›k yaratmak de¤il, farkl›
söylemler getirmeye çal›ﬂmak.
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ﬁu çok aç›k: Hekimlerin de sendikal örgütlülü¤ü ortada, sendikalar içerisindeki mücadele biçimi de ortada, sendikal acizlik te ortada.
Daha ileri gideyim: Bu acizli¤in en güzel yans›mas›n› biz zaten Odam›zda yaﬂ›yoruz. Çünkü sa¤›l›k sendikalar›n›n üstelenemedi¤ini biz yap›yoruz.
Evet, son 2 y›ld›r da bunu tart›ﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. Asl›nda biz SES, Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ, ‹TO ve TTB’nin
aktivisti olarak çal›ﬂan insanlar› hedef olarak görmüyoruz.
Bu arada sürekli gelen mailler, hatta bu toplant› için
gelen mailler de var. Mersin’den birisi yazm›ﬂ, “toplant›ya gelemiyorum ama sendika kuraca¤›n›z zaman biz var›z bu iﬂte” diyor.
“Sendika kuraca¤›n›z zaman biz var›z bu iﬂte” diyen
insan o kadar çok ki. Biz bu tart›ﬂmalar› birçok defa yapt›k. Çünkü hep beraber bir sonuca, bir noktaya varmak istiyoruz.
O nokta da ﬂu: Aç›kças› birbirini örten, birbiriyle örtüﬂen ve birbirini tamamlayan bir örgütlenme modeli üzerine düﬂünüyoruz. Acaba bu camian›n d›ﬂ›nda
kalan insanlar› biz nas›l yapar›z da örgütlü, birleﬂik
bir hareketin içerisine çekebiliriz?

kim transferi. Örne¤in ﬂu an Romanya’dan bir sürü
hekim Fransa’ya gidiyor, çünkü daha çok para kazan›l›yor. Oradakiler öbür tarafa gidiyor ve Romanya’da hekim k›tl›¤› oluyor vs. Yine Bulgaristan Tabip
Odas› ertesi gün Avrupa Yasalar› çerçevesinde kendini Sendika ilan etti. Dolay›s›yla oraya ast›¤›m›z tabelan›n bir önemi yok.
‹ki y›l önceki Hekim Eme¤i Çal›ﬂtay’›nda “hekimlerin sendikalar kurmas› yasak, grev de yasak” denilmiﬂti. Ama Türkiye’de biz bunu k›rd›k, de¤il mi Ali?
Bu konsept, bu kavram k›r›ld›.
Çünkü hekimler ve bütün sa¤l›k emekçileri biraraya
geldik ve geçen y›l da yine KESK vs ile birlikte ortak olarak Beyaz›t’ta topland›k.
Hepimizin kurdu¤u düﬂler vard›r. Benim de kurdu¤um bir düﬂ bu asl›nda. Anestezistler “daha nöbet
ücretleri artt›r›ls›n” derken, ertesi gün artt›r›l›yor.
Hükümet de bunun fark›nda.
Örne¤in genel cerrahlar bu grevi yapt›¤›nda…
En son 2 hafta önce acilciler oynad› yerlerinden.
Orada bunun pazarl›¤› bile olmuyor art›k.

Benim düﬂündü¤üm tarz bu.

Çünkü meslek sendikalar› orada güncel, dönemsel
oluﬂturulan politikalar›n yönetimine do¤rudan katk›
sunan halde.

Evet, yurt d›ﬂ›nda bu yabanc› hekimler sendikas› iﬂi
ç›kt›¤›nda 5 – 7 kiﬂiydik, çok kalabal›k de¤ildik. O
zaman üstelik “yabanc› hekimler” diyorlard›. Türkiye’deki yabanc› hekimleri düﬂünün, hiçbir haklar›
yok.

Bir s›n›f sendikas› iﬂlevi görmüyor orada. Çünkü
oradaki tabip odalar› biraz daha farkl›. Oradaki tabip
odas› bizim iﬂlerimize bakm›yor, sadece onur kurul
iﬂlevini görüyor ve onunla s›n›rl› durumda. Ama bizde öyle de¤il.

Ama ﬂu anda Fransa’da 30.000 kiﬂilik bir sendika,
Paris’te Serdar Dalk›l›ç arkadaﬂ›m›z sa¤l›k bakan›yla masa baﬂ›na oturuyor. Yabanc› hekimlerin bütün
diplomalar›, t›p ve uzmanl›k diplomalar›n›n hepsi
belli kaideler, koﬂullar etraf›nda kabul edildi ve böylece yabanc› hekim sömürüsü Fransa’da ortadan
kalkt›.

Biz kad›nlardan çocuklara Türkiye’deki bütün antidemokratik uygulamalara, Türkiye’nin suyundan havas›na her ﬂeyde, var oldu¤umuz her yerde yaﬂam›
savunmaya çal›ﬂ›yoruz. Üstelik mesle¤imizle birlikte
var olmaya çal›ﬂ›yoruz. O nedenle bizim konumumuz çok farkl› ve bunun da çok iyi bilincindeyiz.

Bugün u¤raﬂ›lan nokta ise Avrupa çerçevesinde he-

Biz Çal›ﬂma Grubu’nda ﬂu sorunun cevab›n› ar›yoruz: Acaba kendi ülkemizde nas›l yapabiliriz de alan-
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lara getirdi¤imiz bu kitleyi (30.000 kiﬂi vard› Ankara’da) daha çok aktivist olarak çekece¤imiz forumlar, biçimler bulabiliriz?
Yoksa iki y›l önce bir sendika kurmuﬂtuk.
HAYAT‹ ﬁENER
Yeni bir kanun ç›kt›, birden fazla sendikaya üye olma
AT‹LLA ÖZSEVER
Anayasada bir de¤iﬂiklik yap›ld› ama ﬂu anda henüz
realize olmad›.
HÜSEY‹N DEM‹RD‹ZEN

Ama genel olarak hekimlere bakt›¤›m zaman örgütlenmenin o kolay olamayabilece¤ini düﬂünüyorum.
Nedeni de ﬂu: Hekimler sadece SES’te % 3 – 5 oran›nda örgütlenmiﬂ de¤il ki, bütün örgütlerde öyle
zaten. Zorunlu olmasa Tabip Odas›’na da üye olmaz,
bir menfaati olmasa Uzmanl›k Derne¤ine de gelmez.
Asl›nda son 10 y›lda artan sorunlar, s›k›ﬂan çal›ﬂma
biçimlerini falan dikkate almaz isek böyle bir gelenek yok.
Ama bu kendili¤inden de olmayaca¤›na göre, orta
vadeli bir yolculu¤un karar›n› vermiﬂ ya da bugünkü
tart›ﬂmalarla bunu olgunlaﬂt›rm›ﬂ olaca¤›z.

Bir yanda gönlümüzde olanlar var, iﬂin do¤rusu budur diyebilece¤imiz. Di¤er yanda da yeni kanallar açmam›z gerekiyor. De¤iﬂen çal›ﬂma biçimi ve iliﬂkiler
söz konusu. Bizim daha önceden buldu¤umuz, önerdiklerimiz yeterince karﬂ›l›kl› gelmiyor diyerek aray›ﬂ içerisinde oldu¤umuz bölümler var. Ancak bu ikisi aras›ndaki çözümleri çok sürüncemede b›rakman›n, çürütücü bir etki yarataca¤›n› düﬂünüyorum.

Evet, ne Fransa’ya benziyor, ne baﬂka bir yere benziyor Türkiye. Sadece kendi gerçe¤ini yaﬂ›yor.

Dolay›s›yla en az›ndan biz heyetimizin s›n›rl›l›klar›n›
ve taﬂ›d›¤› birtak›m sorunlar›n fark›nda olarak, diyelim ki biz özel sektörde çal›ﬂan insanlar›n bir bölümünü örgütleyece¤ini düﬂünüyorsak bu fikrin, gerçekten bunu realize etmenin peﬂinde koﬂmakta yarar var. Yasa ne derse desin.

Ya biz ﬂimdiki gibi SES’te olmaya ve aktivitemize devam edece¤iz, onlar d›ﬂar›da kalacak. Ya da bu hareketin baﬂ›nda biz olarak böyle baﬂlay›p, bunu dönüﬂtürecek bir taktik izleyece¤iz.

Sonuçta biz fiilen bunu yapabiliriz. Ad›na Hekim
Sendikas› demeyiz ama üyelerinin % 90’›n› hekimden oluﬂur. Pratik olarak onlar›n sorunlar›yla ilgilendi¤i için onlar üye olur.
Diyelim ki taﬂeron iﬂçinin sorununu gündemine almayacaksa yeni kurulan bir sendika, onlar gelip buraya üye olmak istemez zaten.
O aç›dan yasal s›n›rl›l›klar› aﬂman›n belli formülleri
olabilir. Geçmiﬂte yasalara ra¤men fiilen ad›mlar att›¤›m›z süreçler dikkate al›nd›¤›nda, o bölümü biraz
çabuk geçelim diyorum.

Bir- iki teknik tart›ﬂma daha yapmakta yarar var ama
kimi beklentileri bizim düﬂüncemize uymuyor diyerek insanlar› bizim kanal›m›za ak›tmaya çal›ﬂmak ta
zor. “Do¤rusu s›n›f› sendikac›l›¤›d›r arkadaﬂlar, gelin” demek mant›kl› ama gelmiyorsa e¤er, o zaman
bu fonksiyonel bir oluﬂum de¤il demek laz›m.

Sonuçta kamu sendikac›l›¤› alan›nda 20 y›ll›k bir deneyimimiz olmas›na ra¤men, e¤er yeni aç›l›mlar bulam›yorsak teorik sorunlara (bana kal›rsa örgütlenme s›k›nt›lar›na ra¤men) bunu denemeyi önümüze
koyabiliriz.
Gerçekten hekimler böyle baﬂlayarak kendi kendine
daha kolay örgütlenip, sonra da öbürleriyle biraraya
gelmeyi baﬂarabilirler. Çünkü pratik olarak son üniversite süreçlerine falan bakt›¤›m›zda bu birarada olmama duygusu da de¤iﬂmeye baﬂlad›.
Bu sa¤l›kç›lar meclislerinde taﬂeronlar›n, hemﬂirelerin, ö¤rencilerin, asistanlar›n, ö¤retim üyelerinin falan biraraya geldi¤i davran›ﬂlar bize sorunun alg›-
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dan çok, yaﬂama biçimiyle ilgili oldu¤unu gösteriyor.
Bugüne kadar hekimlerin öbürleriyle birlikte olup
olmama iste¤inden daha çok, pratik olarak ayn› mekandayken bile ayr› ayr› iﬂlerini, güçlerini yapmalar›n›n kendinden kaynakland›¤›n› tespit ediyoruz.

Hep konuyu tart›ﬂma noktas›nda tutmayal›m. Bir –
iki y›l daha böyle gitmesin. Çünkü olgunlaﬂ›yor art›k. Birçok alternatifini görüyoruz, tan›yoruz. ﬁimdi
önümüzde Oda seçimleri falan da var, oraya yo¤unlaﬂaca¤›z Nisan sonuna kadar.

Çünkü ayn› insanlar son 6 ay – 1 y›ld›r taﬂeron iﬂçiyle beraber yürümeyi, hatta Mecliste biraraya gelmeyi bir sorun olarak görmüyor. Tam tersine gücü büyütecek bir ihtiyaç olarak tarif ediyor.

May›s – Haziran aylar›nda bir – iki mutfak toplant›s› daha yapt›ktan sonra bunu art›k bir fiili yap›ya dönüﬂtürme zaman›d›r diye hissediyorum. Sanki yeni
bir kanal aç›labilir gibi geliyor bana.

Tabii bunlar da bir – iki eylemi birlikte yapt›k diye
hemen sendikaya vs. geçmez. Ama bir süredir gerçekten sizlerin eme¤ini de gördü¤üm için (hep beraber zaten yaﬂ›yoruz) bunu art›k sendika fikrinin ötesine taﬂ›y›p burada bir kanal açmay› ve “biz bu dönem böyle bir oluﬂuma bakal›m” demek gerekti¤ini
düﬂünüyorum.

Çünkü böyle bir beklenti de var.

Ali arkadaﬂ›m sordu, “ne kadar insan geliyor” diye.
Bilmiyorum. Ama ad› s›rf “Aile Hekimli¤i oldu” diye
1.500 insan örgütleniyor. Hangi sorununu çözer, o
ayr›. Ancak sonuçta öyle hissediyor, kendini öyle tan›ml›yor.
Bizim bu beklentilerin fark›nda olarak örgütlenmeyi
sa¤lamam›z laz›m asl›nda.
Tabii bu kanal›n aç›lmas› durumunda çok h›zla gündeme gelecek birkaç tane risk var:
Bu sendikay› biz kurdu¤umuz gibi baﬂka görüﬂtekiler de kuracaklard›r, t›pk› di¤er alanlardaki sendikalar gibi renklerine göre kurulmaya baﬂlayacakt›r.
Çünkü bize b›rakmayacaklard›r bu alan›.
Biz Odadayken bunlar›n da fark›nda olan aktivist
olarak, belki bu iﬂte mücadele etmenin avantaj›n›
kullanm›ﬂ olaca¤›z.
Ama benim önerim, birkaç de¤erlendirmeden sonra
(bugün karar vermeyebiliriz tabii) gerçekten ‹stanbul Tabip Odas›, TTB’nin baﬂta özel sektörde çal›ﬂan
meslektaﬂlar›m›z olmak üzere yeni bir örgütlenme
kanal› aç›p açmayaca¤›m›za karar verelim.

HASAN O⁄AN
Asl›nda bu toplant›lar›n amac› tart›ﬂmak ve do¤ruyu
bulmak. Mesleki sendikac›l›k ya da s›n›fsal sendikac›l›k olur ya da olmaz. Bunlar ﬂu anda çok fazla kritik de¤il. Ama biz birçok kavram› ve yolumuzu iyi
de¤erlendirmek, karar vermek zorunday›z.
Türkiye’deki sa¤l›k alan›ndaki mücadeleye bakt›¤›m›z zaman hekim d›ﬂ›nda kalan di¤er sa¤l›kç›lar varolan Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ ve SES’te bir mücadeleyi
y›llardan beri yürütüyorlar ve ne yaz›k ki hekimler
bu mücadelenin içerisine bir türlü giremediler, yer
almad›lar.
Çünkü hekimler kendilerine TTB içerisinde bir mücadele alan› yaratt›lar ve buradan da k›smen sendikac›l›k çerçevesinde bu iﬂi yürütüyorlar.
Fakat öyle bir noktaya gelindi ki, art›k daha kuvvetli, daha dinamik, daha tabandan bir mücadele gereksinimini ortaya ç›kt›.
TTB ya da TTB içerisindeki mücadele sürecini bugüne kadar yürüten bizler ﬂunu düﬂünmek zorunday›z:
Yeni gereksinimler çerçevesinde hekimlerin bu mücadelesini ya da taleplerini TTB içerisinde mi çözece¤iz? TTB, 60 – 70 civar›ndaki bütün Odalar›yla bu
iﬂin önderli¤ini yapacak m›? Odalar›n hepsi buna kat›lacaklar m›?
Bu sorular› cevaplamak ve durumu de¤erlendirmek
zorunday›z.
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Bir sendikal mücadele yeni dönem aç›s›ndan, hekimler aç›s›ndan önemli mi? Gereksinim var m› böyle bir
mücadeleye? E¤er böyle bir mücadeleye gereksinim
varsa bunun adresi TTB mi?
TTB bu soru ve tart›ﬂmalar karﬂ›s›nda kendini ﬂöyle
bir sorgulamaya tabi tutuyor: “E¤er hekimler örgütsel olarak mesleki sendikac›l›k mücadelesi içerisine
girerlerse, benim gücüm ve etkinli¤im bir ﬂekilde
azalacak. Oysa ben bugüne kadar mücadele ettim ve
bundan sonra da hekimlerin mücadele yeri TTB’dir.”
Bu temel düﬂünce mesleki sendikac›l›k kavram›na s›cak bakm›yor. Sendikal mücadeleye de hay›r diyemedi¤inden mücadele için adres olarak var olan
mevcut di¤er sa¤l›k sendikalar›n› gösteriyor.
Bizler önümüzdeki süreç aç›s›ndan hekimlerin özlük ve ekonomik haklar›na dayal› mücadeleyi TTB
içerisinde yaparak ne kadar baﬂar›ya ulaﬂ›labilece¤ini görmek ve karar vermek zorunday›z.
E¤er TTB içerisinde yürütülen ve yürütülecek olan
mücadelenin belirlenen hedefler do¤rultusunda yetersiz kalaca¤›n› görüyor, tahmin edebiliyorsak o zaman iki seçenek karﬂ›m›za ç›k›yor. Tabi TTB yap›s›
içerisinde verilecek olan mücadeleyi yeterli görmekte söz konusu olabilir.
Birincisi, kendisini s›n›f sendikas› olarak tan›mlayan
mevcut sendikalar içerisinde s›n›fsal zeminde mücadeleyi sürdürmek.
‹kincisi ise TTB’nin bugüne kadar savundu¤u düﬂünceler temelinde mesleki sendikac›l›k kavram›n›
Türkiye genelinde geliﬂtirerek, TTB’ye gerekti¤inde
destek olarak yeni bir örgütlenme modeli ve mücadele alan› açmaya çal›ﬂaca¤›z.
ﬁu andaki mevcut sendikalara bakt›¤›m›z zaman bugüne kadar anlay›ﬂ ve eylemsel olarak (belki istemiﬂ
ya da düﬂünmüﬂlerdir ama) hekimlere yönelik herhangi bir aktif çal›ﬂmalar› yoktur. Hekimlerin de bu
tür sendikalara karﬂ› genel olarak olumlu bir tav›rlar› olmad›¤› gibi gidip çal›ﬂmayla ilgili bir istekleri de

yoktur.
Bunun nedenlerini tart›ﬂabiliriz. Türkiye’deki iﬂçi
partisi, iﬂçi s›n›f› hareketi, halk›n sosyalist bilinci falan gibi bir sürü gerekçeleri söyleyebiliriz.
Ama somut bir durum var: Bugün hekimlere “gerek
Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ, gerekse de SES’e gelin, kay›t
olun, buraya yönelin, burada çal›ﬂ›n” dedi¤imiz zaman bir sürü tepkisel davran›ﬂlar al›yoruz.
Onlar› ﬂimdi burada tart›ﬂmak istemiyorum.
Di¤er önemli bir gerçek ise hekimlerin di¤er sa¤l›k
çal›ﬂanlar› ile farkl› konumda olmalar›, farkl› isteklerinin ve beklentilerinin varl›¤›.
En az›ndan bu nedenlerle bizim yeni bir örgütlenme
ve mücadele alan› açmam›z gerekiyor.
Önümüzde, yeni bir dönem var ve çok ciddi mücadele edilmesini içeriyor. Süreç art›k karﬂ› olmaktan öte
kaybedilen ve olmas› gereken haklar›n kazan›m›n›
öngören bir temel üzerinden yürümek zorunda.
Klasik olacak ama hayat boﬂluk tan›m›yor. Hekimlerin sendikal mücadelesinde biz önderlik etmeksek
baﬂkalar› edecek. Bunu aile hekimli¤inde de yaﬂad›k.
Aile hekimli¤inde TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak örgütlenmeyle ilgili çok net tav›r alamad›¤›m›z
için aile hekimleri istemedi¤imiz dernek ve federasyonlar içerisinde seslerini duyurmaya çal›ﬂ›yor.
Bu aray›ﬂlar›n, sa¤l›k alan›nda bir mücadelenin yürütücülü¤ünü ya da önderli¤ini yapmay› düﬂünüyorsak ya da bu konuda bir fikrimiz oldu¤una inan›yorsak, o zaman bizim bunlar› ortaya koyup kendimize
bir yol bulmam›z gerekiyor.
Bu aç›dan tart›ﬂmalar gerçekten çok de¤erli. En
az›ndan burada hekimlerin sendikal bir mücadeleyi
(çünkü çok zor) kavramas›, onu benimsemesi, bu
iﬂin içine girmesi bile Türkiye aç›s›ndan gerçekten
önemli.
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Baz› konularda peﬂin fikirler dile getiriliyor: “Siz ayr› bir yap› kurarsan›z, TTB içinde yer almazsan›z hekim hareketi bölünür, parçalan›r.”
Böyle bir ﬂey yok.

n› geldi¤ini düﬂünmüyorum.
Zaman› geldi¤inde de zaten kendili¤inden bir örgütlenme biçimi olabilir veya biz daha güçlü etkinlikler
içinde bulunabiliriz.

Farkl› kurumlar ve örgütlenmeler, ortak kurum çerçevesinde birlikte hareket edebilirler. TTB, bugün
SES ve Devrimci Sa¤l›k ‹ﬂ’le birlikte eylem gerçekleﬂtirebiliyor. Emekten yana olan, TTB ilke ve düﬂünceleri do¤rultusunda yap›lanan ve mücadele edecek olan “hekimlerin mesleki sendikas›” da TTB ve
di¤er sa¤l›kç›lar›n sendikalar› ile birlikte mücadele
edecektir.

Türkiye’de 1980 öncesinde iﬂyeri sendikac›l›¤› uygulamas› var ama. Buna 80’den sonra 2821 say›l› Sendikalar kanunuyla son veriliyor.

Önümüzdeki dönem aç›s›ndan önemli olan hekimlerin emek temelinde örgütlenmesi ve mücadele sürecinde yer almas›n›n sa¤lanmas›d›r.

2. Federasyon biçiminde üst örgütlenme modelinin
uygulanmamas› nedeniyle Türkiye eleﬂtiriliyor.

Teﬂekkür ederim.
ÜM‹T ﬁEN
ﬁimdi s›n›f sendikac›l›¤› derken, Türkiye’de s›n›f sendikac›l›¤› yapan bir kurum var m›?
Klasik anlamda iﬂçi s›n›f› dediklerimiz nerede ve/veya beyaz yakal›lar art›k iﬂçi s›n›f› say›lm›yor mu?
Çünkü günümüzde de¤iﬂik bir iﬂçi s›n›f› oluﬂuyor.
E¤itimlilerin iﬂçileﬂti¤i bir dönemden geçiyoruz.
Biz bir sendika kurdu¤umuz zaman bir tabela as›p
“bu meslek sendikas›d›r ya da iﬂçi sendikas›d›r” dedi¤imizde o öyle oluyor mu?
Bunlar› bilemiyorum.
Yine dile getirildi. ‹nsanlar sürekli bizden bir ﬂey istiyor, sonra da “siz politiksiniz, ideolojiksiniz” diyerek gelmiyorlar.
Sonuçta insanlar›n bu sendika beklentisi, yine “benim ad›ma birileri bir ﬂey yaps›n” gibi geliyor bana.
Hatta bir muhalif örgüt kurma özlemi bile olabilir,
“bu Tabip Odas›’n› de¤iﬂtiremiyoruz, seçimde hep
kaybediyoruz. Hiç olmazsa yeni bir ﬂey kural›m” diye. O nedenle bu sendika kurma fikrinin çok zama-

Hatta bu durum Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü taraf›ndan;
1. ‹ﬂyeri ve meslek düzeyinde örgütlenme hakk› tan›nmamas›,

80 sonras› bu iﬂ kolu düzeyindeki örgütlenme gündeme gelince ne oluyor Türkiye’de?
‹ﬂkolu baraj›n› aﬂma ﬂart› getiriliyor ve s›n›rl› say›da
sendika kurulabiliyor. Sadece kamu ve özel sektördeki büyük iﬂletmelerde sendikalar var olabiliyor.
Küçük - orta bütçeli iﬂletmelerde, küçük iﬂyerlerinde
ve Kobilerde örgütlenme giderek azal›yor.
Tabii bu, bilinçli bir ﬂekilde yap›l›yor. Sendikalar Kanunu’na sermaye böyle bir müdahalede bulunarak
çok say›da sendikal›, örgütlü iﬂçi oluﬂmas›n› engelliyor.
‹ﬂyeri küçülüp iﬂçi say›s› azald›kça, sorunlar giderek
iﬂyerine özel hale geliyor.
Hekimler için de bu böyle. Aile Hekimli¤i, özel hastaneler ve muayenehaneler için ayr› sorunlar var.
Hatta her özel hastane içerisinde bile ayr› ayr› sorunlarla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Dolay›s›yla buralarda yerel sorunlar› giderme örgütlenmesine gereksinim duyuluyor. Sermaye bunu bildi¤i için de kendisine direnç gösterecek yerel örgütlenmelere engel oluyor.
‹ﬂte bunu da yasal olarak yap›yor. Demin onu söylemeye çal›ﬂm›ﬂt›m.
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Bat› sermayesi bu anlamda geri kal›yor asl›nda. Bizi
örnek al›p öncelikle onlar da bizim sendika mevzuat›m›z› uygulamaya baﬂlayacaklar veya bunu yapmal›lar.
Ben CEO olsayd›m öyle olurdu.
Ama bu tabii baﬂka bir tehlikeyi getirecek. Giderek
beyaz yakal›larla kol kuvvetiyle çal›ﬂan klasik iﬂçiler
biraraya gelip ayn› ç›karlar do¤rultusunda hareket
etmeye baﬂlay›nca, iﬂte o zaman herkes bir sendikada veya bir örgütlenme içerisinde yer al›nca (demin
sizin örnek verdi¤iniz taﬂeron iﬂçilerde oldu¤u gibi)
kimse karﬂ›s›nda duramayacak.
Ama ne yaz›k ki onun devam› getirilemiyor.
Onlar Büyük Sa¤l›k Meclisi’ne gidip konuﬂtular ama
öyle kald›. Art›k hiç kimseyi ilgilendirmiyor taﬂeron
iﬂçilerin durumu.
Sonuçta bizim meslek grubumuzun d›ﬂ›nda onlara
destek olan baﬂka bir örgüt yok.
E¤er iﬂkolu baraj› olmasayd› ve iﬂyeri düzeyinde örgütlenme hakk› tan›nsayd›, iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçiler bizzat sendika kurabilirlerdi. Yöresel sendikalara
üye olarak yerel koﬂullar›n› ve kendi gereksinimlerini dikkate alan toplu sözleﬂme düzeni içerisinde
oluﬂturabileceklerdi.
Tabii bu iﬂyeri düzeyinde örgütlenme, demin sizin
dile getirdi¤iniz gibi sar› sendikac›l›k tehlikesini de
gündeme getiriyor.
Ancak bu tehlikeyi göze alarak bu örgütlenmenin
savunulmas› gerekiyor. Çünkü bu gerici bir talep de¤il asl›nda.
E¤er biz bu birlikteli¤in sa¤layabilirsek ve iyi örgütlenebilirsek sar› sendikac›l›k sona erecektir. Bu sadece bizim orada durabilmemizle ilgili.
Demin Atilla Hocam ya da Nuh Bey söylemiﬂti, “bu
iﬂkolu düzeyinde örgütlenme, Ö¤retmenler Sendikas› – TÖS’ün kapat›lmas› için oluﬂturuldu” diye.

Mesleki sendikac›l›¤a gelince hakimler, savc›lar, hekimler, ö¤retmenler gibi e¤itimli insanlar›n ya da beyaz yakal›lar›n mesleklerinden gelen bir baﬂka gücü
var. Bu gücün de ihmal edilmemesi ve kullan›lmas›
gerekiyor.
Bizim sorunumuz ise hekimlerin bu iﬂe kat›lamamas›. Çünkü TTB’nin yasal olarak önünde engeller var
Ama ﬂu bir gerçek ki Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n ad› geçti¤i zaman ciddi bir muhalefet gücümüz oldu¤u biliniyor ve bu da dikkate
al›n›yor. Bizim belli bir sayg›nl›¤›m›z var.
Tabii biz yine sendika kurmaya çal›ﬂal›m, geride kalmayal›m. Ama bizim örgütlenme biçimimizde bunu
yerel sorunlara daha çok sahip ç›kan, (bunun ad›n›n
sendika olmas›na gerek yok) yerel düzeyde o tür sorunlar› an›nda çözerek, an›nda orada biterek, gerekirse d›ﬂar›dan insanlar› oraya yönelterek, olabilirse
oradaki temsilcileri devreye sokarak bunu gündeme
getirmemiz gerekiyor diye düﬂünüyorum.
EL‹F KIRTEKE
Hekim Sendikas› ya da Mesleki Sendikac›l›k konusundaki görüﬂlerimi paylaﬂmak istiyorum.
Asl›nda bu konulara çok fazla kafa yormuﬂ bir arkadaﬂ›n›z de¤ilim. Ama tabii sa¤l›k sendikalar›n› baﬂ›ndan itibaren izleyen ve k›smen de içinde olan bir kiﬂiyim.
Hekim Sendikac›l›¤› ya da Meslek Sendikac›l›¤› fikrine karﬂ› de¤ilim ve bu sendikalar›n bir çeﬂitlilik,
bir ç›k›ﬂ, bir deneme olarak kurulmas›ndan yanay›m.
Çünkü bu ülkede 80 öncesi bir sendika mücadelesi
örne¤i var. Ancak 80’den sonra her ﬂey hakikaten
çok zorlaﬂt› ve de¤iﬂti.
Evet, dedi¤iniz gibi bir SES örne¤i var ve hekim arkadaﬂlar bizler içinde olursak yönetsel düzeylere kolayl›kla geliyoruz. Ama bu hiyerarﬂik iliﬂkiden kaynaklan›yor.
Asl›nda mesle¤imizde de öyleyiz.
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Meslek Sendikac›l›¤›’n› ya da Hekim Sendikac›l›¤›’n›
da elitizm falan olarak görmüyorum. Üretti¤imiz sonuçta kolektif bir iﬂ, bir bütün ç›k›yor ortaya. Ama
sa¤l›k alan›nda çal›ﬂan insanlar›n ürettikleri iﬂler bile farkl› farkl›. Evet, o bütünün parçalar›, puzzle’lar›
biraraya gelip bir tabloyu oluﬂturmak en güzeli olacak.
Ayr›ca hep ﬂunu duyar›z hekimlerden: “Ben odac›yla, paspasç›yla ne konuﬂay›m toplant›da. Onun yapt›¤› iﬂ baﬂka benim yapt›¤›m baﬂka. Sorunlar›m›z bile
baﬂka vs.”
Gerçekten taﬂeron firmada örgütlenen ve son y›llarda örnek bir mücadele veren o sendikay› da alk›ﬂlayarak izliyorum.

rum. Bunu yasal sorunlar halledildikten sonra denemenin faydal› oldu¤una inan›yorum ve destekliyorum.
Egemenler ayn› fabrikadan farkl› isimlerle ürün ç›kar›yor ve bunlar› sat›p kar ediyor. Biz emekçiler,
neden çeﬂitli örgütlenme modelleri denemiyoruz?
Çünkü ne TTB, ne Tabip Odas›, ne de sendika birbirlerine alternatif modeller de¤il.
Radyolog da örgütlensin. Derne¤i var ama sendika
baﬂka bir yap› diye düﬂünüyorum.
AT‹LLA ÖZSEVER
‹zlenimlerim sonunda konu, benim aç›mdan çok olgunlaﬂt›.

Ama ayn› heyecan hekimlerde var m›?
Ne yaz›k ki yok.
TTB’ye ya da Tabip Odas›’na üye olmak bir anlamda
zorunluluktu birçok kiﬂi için. Ama yasal düzenlemesi farkl›.
Yine de yeni bir örgütte yeni bir üyelik, ayn› zamanda o insanlara sorumluluk ta yükler gibi geliyor. “‹ﬂte ﬂu sendikay› biz kurduk, ﬂuna üye olduk falan” diye ilgisi, kafa yormas› farkl›laﬂabilir diye düﬂünüyo-

Ben ayn› zamanda gazetecilik de yapt›¤›m için, isterseniz bu konular› da gazetede dile getirebilirim “Hekimlerin sendikalaﬂmas› gündemde ama ﬂöyle ﬂöyle
görüﬂler de var” ﬂeklinde.
Sizlere en az›ndan böyle bir katk›m da olabilir diye
düﬂünüyorum.
ARDA SAYGILI
Tüm kat›l›mc›lara çok teﬂekkür ediyoruz.
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