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SSevgili Meslektafllar›m,

“14 Mart T›p Bayram›m›z› Coflkuyla Kutluyoruz!”

Bayramlar onu kutlayanlar› birbirine s›k›ca ba¤layan ve
umutlar› diri tutan önemli günlerdir. Bu günlerde birlik,
beraberlik ve kardefllik duygular› en üst düzeye eriflir.

“Hekimlerin oldukça s›k›nt›l› günlerden geçti¤i bu dönemde
bayram kutlama da neyin nesi” diye düflünenler olabilir. Biz
tam tersini düflünüyoruz. T›p ö¤rencisi, pratisyen, asistan,
uzman, ö¤retim üyeleri ve tüm sa¤l›k çal›flanlar› el ele verip
bayram›m›z› zehir etmeye çal›flanlara inat, coflkuyla
kutluyoruz. Birbirimize kenetlenerek önce halk›m›z›n sa¤l›¤›,
sonra da hekimlerin özlük haklar› üzerinde oynanan çirkin
oyunlar› bir bir aç›¤a ç›kar›yor ve halk›m›z› bilinçlendiriyoruz.
Bu durumun oyunun senaristleri ve baflrol oyuncular›n›n
hofluna gitmedi¤inin de fark›nday›z. Nedir bu oyunun konusu?

“Bir yandan halk›m›z›n kutsal de¤erlerini istismar edip, di¤er
yandan da kardefl kavgas› yaratarak ülkemizi bölmek ve
karanl›¤a sürüklemek”. Sa¤l›k üzerine oynanan oyunlar ise
bu büyük oyunun sadece bir parças›.

Sa¤l›k kurulufllar›na çeflitli nedenlerle yapt›¤›m›z ziyaretlerde
hekimlerin zaman zaman çaresizli¤e ve ümitsizli¤e düfltü¤üne
tan›k oluyoruz. Oyunun en can al›c› sahnesi de budur zaten:
Bizleri çaresizli¤e ve ümitsizli¤e düflürerek etkisiz hale
getirmek. Bu nedenle yaz›n›n bafll›¤›n› Behçet Necatigil’in
dizelerinden seçtim. 14 Mart 1919’da ‹stanbul’u iflgal eden
güçlere karfl› t›p ö¤rencileri ve hekimler onurlu bir direnifl
göstererek Atatürk’ün, Cumhuriyetin ve ça¤dafll›¤›n yan›nda
yer ald›klar›n› net bir flekilde ifade etmifller ve bu günü

“bayram” olarak ilan etmifllerdir. Bugün ayn› ruhla direnme
ve mücadele etme zaman›d›r. Mersin Tabip Odas› bu ruhu
canl› tutmaya ve karanl›¤a karfl› savaflmaya kararl›d›r.
Mevlana’n›n hayattan ö¤rendiklerinin sürüklenmekte
oldu¤umuz karanl›¤a ›fl›k tutmas›n› ümit ediyorum:

Sonsuz bir karanl›¤›n içinden do¤dum. Ifl›¤› gördüm, korktum.
A¤lad›m.

Zamanla ›fl›kta yaflamay› ö¤rendim.

Karanl›¤› gördüm, korktum. …

Bu y›l 14 Mart T›p Bayram›’n› “T›p Haftas›” fleklinde kutlama
karar› alarak etkinlikleri 8-14 Mart tarihleri aras›na yayd›k.
8 Mart’›n Dünya Kad›nlar Günü olmas› nedeniyle ilk günkü
etkinliklerimizi kad›n hekimlerimize yönelik olarak planlad›k.
Etkinliklerimiz içinde hekimlerden çal›nan özlük haklar›ndan,
etik sorunlara; hekimlerin hukuksal olarak korunmalar›ndan,
tam gün aldatmacas›na kadar birçok konuda sohbet
toplant›lar›n›n yan› s›ra, 25, 40 ve 50. y›l›n› dolduran hekimlere
plaket verilmesi, çeflitli sportif ve kültürel faaliyetler de
bulunmaktad›r. Kutlama etkinlikleri 14 Mart günü yap›lacak
olan balo ile son bulacakt›r. Bu konuda detayl› bilgiye
www.mersintabipodasi.org adresinden ulaflabilece¤inizi
hat›rlatmak istiyorum.

Sevgili meslektafllar›m, 2008 y›l›n›n May›s ay›nda
devrald›¤›m›z bayra¤› daha da yükselterek ve onurla tafl›yarak
dönemimizin sonuna gelmifl bulunuyoruz. Tüm kurul ve
komisyonlarda görev alan meslektafllar›m›z›n özverili
çal›flmalar› her türlü takdirin üstündedir. Tabip Odam›za karfl›
ilginin artarak devam etmesi ve sizlerden gelen olumlu geri
bildirimler çal›flma iste¤imizi hep diri tutmufl, yap›c›
elefltirileriniz ise çal›flmalar›m›za yön vermifltir. Tabip Odam›z›n
bu dönemki faaliyetleri ayr›ca yay›nlanaca¤› için burada
bahsetmek istemiyorum, bununla birlikte e¤itimden sanata,
bilimden örgütlenmeye kadar birçok konuda önemli katk›lar
sa¤layan meslektafllar›m›za yürekten teflekkür etmek
istiyorum

T›p ö¤rencileri, pratisyen hekimler, asistanlar, uzmanlar ve
ö¤retim üyeleri ile el ele, daha nice mutlu ve umutlu 14
Mart’lar kutlamay› diliyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla...

Prof. Dr. Aytu¤ At›c›
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Prof. Dr. Aytu¤ At›c› / Yönetim Kurulu Baflkan›

“Ya ümitsizsiniz ya ümit sizsiniz, ya çaresizsiniz ya çare sizsiniz” Behçet Necatigil



Baflkandan Merhaba  Prof. Dr. Aytu¤ At›c›
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ARter’deki son buluflmam›zdan bu yana, Mersin
Tabip Odas› olarak baflta özlük haklar›m›z›n
iyilefltirilmesi ve mesleki gelece¤imiz konular›nda
olmak üzere pek çok etkinlik gerçeklefltirdik.

Sesimizi duyurmak için kimi zaman sokaklarda,
kimi zaman konferans salonlar›nda, kimi zaman
yaz›l› ve görsel bas›ndayd›k. 25 Kas›m 2009’da
krizin faturas›n› ödememek ve insanca
yaflayaca¤›m›z bir ücret istedi¤imiz için, 19 Ocak
2010’da da “Sözde Tam Gün Gasa Tasar›s›na”
karfl› oldu¤umuzu göstermek için,
meslektafllar›m›z›n yo¤un kat›l›m› ve halk›n deste¤i
ile  “görev”imizi yapt›k ve bir gün ifl b›rakt›k.

11 Kas›m 2009’da Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasar›s› Ve Tam Gün Yasa Tasar›s›n› Erdemli’de
tart›flt›k.

25 Kas›m ‹fli B›rakma

19 Ocak Tam Gün

Ulusca gururland›¤›m›z kutlama günlerimizde ve
10 Kas›m’da yine Atam›z›n huzurundayd›k.

29 Ekim 2010

3 Ocak 2010
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Bu dönemde örgütsel çal›flmalar›m›z
 aral›ks›z sürdü:
TTB’nin 10 Ekim 2009 ve 6 fiubat 2010 ’da yap›lan
genel yürütme kurulu (GYK) toplant›lar›na kat›larak
görüfllerimizi bildirdik. 27 Aral›k 2009’da TTB
taraf›ndan düzenlenen “Kamu Hastane Birlikleri
ve Tam Gün Yasa Tasar›lar›” toplant›s›na, 13 Ocak
2010’da da  yine TTB taraf›ndan düzenlenen “Tam
Gün Yasas›” konulu toplant›s›na ve bas›n
aç›klamas›na kat›ld›k.

17 Ekim 2009’da Güney ‹lleri Tabip Odalar›
Toplant›s›’na (G‹TO) ev sahipli¤i yapt›k.

16 Ocak 2010’da Adana’da yap›lan G‹TO’ya
kat›ld›k.

Odam›z Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n› ‹zleme
Komisyonu üyeleri 22 Ekim 2009’da Mersin
Devlet Hastanesi, 4 Kas›m 2009’da Kad›n Do¤um
Çocuk Hastanesi, 10 Aral›k 2009’da Toros Devlet
Hastanesi Baflhekimliklerini ziyaret ederek
hastanelerin durumlar› hakk›nda bilgi ald›lar ve
raporlar›n› haz›rlad›lar.

19 Kas›m 2009’da Merkez  2 Nolu Sa¤l›k Oca¤›’n›n,  Prof.Dr. Nusret Fiflek Sa¤l›k Oca¤›
Ödülünü almas›ndan dolay› bir kutlama düzenleyerek, ödülün sevincini ocak çal›flanlar›

ile birlikte kutlad›k.
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• 20 Ekim 2009’da Halk Sa¤l›¤›
Komisyonunu’muz Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, 3
Aral›k 2009’da Çevre ‹l Müdürlü¤ü ziyaret
edildi.

• 15-17 Ekim 2009’da Odam›z üyeleri
taraf›ndan yap›lan “Mersin ilinde görev yapan
hekimlerin sa¤l›k ve çevre boyutuyla nükleer
enerjiye bak›fl aç›lar›n›n de¤erlendirilmesi”
bafll›kl› araflt›rma “VI. Temel Sa¤l›k Hizmetleri
Buluflmas›” Kongresi’nde sunuldu.

• 26 Ekim 2009’da odam›z›n da orta¤› oldu¤u
“Hibe Destekli Engellilerin Sosyal
Entegrasyonu” projesinin bas›na tan›t›m›
yap›ld›.

• 12 Kas›m 2009’da, Kad›n Hekimlik ve Kad›n
Sa¤l›¤› Komisyonumuz taraf›ndan, Kad›n
Do¤um Çocuk Hastanesi’nde, “Kad›na
Yönelik fiiddet’te Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n
Tutumu ” konulu sunum yap›ld›.

• 10 Aral›k 2009’da Dünya ‹nsan Haklar›
Günü’nde, Mersin Valili¤i’nin düzenledi¤i
toplant›da Mersin Tabip Odas› olarak “‹nsan
Haklar›, Çocuk Haklar› ve Kad›n Haklar›”
konusunda sunum yapt›k.

• 23 Aral›k 2009’da yürütücüsü oldu¤umuz
Gebe Okulu’nun 3. kursunun aç›l›fl› yap›ld›.

•14 Aral›k 2009’da “Mersin Tarih Dostlar›”
taraf›ndan düzenlenen ve 5 Ocak 2010’da
kaybetti¤imiz meslektafl›m›z Dr. Viktor
Venüs’ün yaflam öyküsünün anlat›ld›¤›
toplant›ya kat›larak hekimlik mesle¤imizin
evrensel etik de¤erlerini tart›flt›k.

Bütün bu çal›flmalar› yürütürken rutin
çal›flmalar›m›z kesintisiz sürdü. Onur
kurulumuz, komisyonlar›m›z, hekim meclisi
yürütme kurulumuz, yönetim kurulumuz
toplant›lar›n› yapt›, TTB kol çal›flmalar›na kat›l›m
sa¤land› ve a¤ sayfam›z yenilendi.

Odam›z›n Mersin’de sa¤l›k alan›nda hizmet veren di¤er meslek örgütleri ile bir arada olacak flekilde
bir yerleflkeye kavuflabilmesi için,7 Ekim 2009 ve 19 Kas›m 2009 da Yeniflehir Belediye Baflkanl›¤›’n›

ziyaret ettik.

Mersin’de sa¤l›k ve sosyal alanda karfl›lafl›lan pek çok sorunun çözümü için
çal›flmalar›m›za devam ettik:

TTB Genel Baflkan›
Prof.Dr. Gencay
Gürsoy 16 Ocak

2010’da Odam›z›
ziyaret etti.

Hekim Meclisimiz
6 fiubat 2010’da

topland›.
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BBir zamanlar var oldu¤u kabul edilen, gökyüzünde
tanr›çalar›n yeryüzünde anaerkil düzenin hüküm
sürdü¤ü kad›nlar aç›s›ndan mutlu dönem, insanl›k
tarihinin uzak geçmifle ait bir bölümünü
oluflturmaktad›r. Uygarl›¤›n evrimi, bu dönemden
sonra bugüne kadar devam eden eril karakterini
kazanm›flt›r. ‹nsan› erkekle özdefllefltiren ve kad›n›
ikinci s›n›f bir varl›k sayan kadim gelenek, kimi
kültürde daha aç›k kimisinde daha örtülü olarak
ortaya ç›km›flt›r. Kad›na yak›flt›r›lan konum
kaç›n›lmaz olarak onun sa¤l›¤›na ve ona yönelik
t›bbi uygulamalara da yans›m›fl; kad›n sa¤l›¤›n›n
ve dolay›s›yla onun kapsad›¤› gebelik-do¤um-
lo¤usal›k süreçlerinin de önemsenmemesine ve
kad›n› tedavi etmeye yönelik ifllemlere ikinci
derecede önem atfedilmesine yol açm›flt›r.

Tarihte uzun dönemler boyunca do¤uma fizyolojik
bir olay gözüyle bak›lm›fl, kad›n›n yard›ms›z ya
da profesyonel olmayan yard›mla
do¤urabilece¤ine inan›lm›fl, t›bbi uygulamalar
sadece s›ra d›fl› sorunlu durumlarda kullan›lm›flt›r.
Bu dönemlerde do¤um yard›m›n› gerçeklefltirenler;
hekimler de¤il, t›p e¤itimi almam›fl, bilgilerini ve
becerilerini deneyimle elde etmifl geleneksel ebeler
olmufltur. Öte yandan kad›n hastal›klar› hekimli¤i
ile do¤um yard›m› oldukça yak›n zamanlara kadar
birbirinden ayr› de¤erlendirilmifl, normal do¤um
s›ras›nda edilen yard›m t›bbi etkinlik say›lmam›flt›r.

Sosyokültürel konumunun sorununu ifade etmeyi
ve muayene olmay› s›n›rlayan etkisi, kad›n›n nisai
hastal›klar ve do¤um için t›bbi destek almas›n›n
önünde önemli bir engel teflkil etmifltir. Bu engel
özellikle erkek hekimlerden yararlanabilme
olana¤›n› s›n›rlam›fl, kad›nlara yönelik t›bbi yard›m
sunumunda a¤›rl›kl› olarak ebeler veya Roma
döneminde oldu¤u gibi kad›n hekimler görev
alm›flt›r. Erkek hekimlerin kad›n hastal›klar› ve
do¤umla ilgilenmeleri nadiren gerçekleflmifltir.

Bu makalede, ilkel t›p ve modern t›p aras›ndaki
uzun dönem boyunca egemen olan klasik t›p

anlay›fl› çerçevesinde do¤um yard›m›n› ve kad›n
hastal›klar›na yönelik t›bbi uygulamalar›
gerçeklefltiren kifliler hakk›nda bilgi verilmifltir.
Uygulay›c›lar›n formasyonlar›na odaklanan bir
yaklafl›m benimsenerek uygulamalar›n ayr›nt›lar›
üzerinde durulmam›fl ve konu kad›n›n toplumsal
statüsüne, t›bb›n kad›na bak›fl›na, kad›n sa¤l›¤›
hizmetlerinin yetersizli¤ine vurgu yapan bir
kavramsal çerçeveye yerlefltirilmifltir.

Klasik T›p Döneminde,
Ebeler Kad›n Hekimleri ve
Kad›n Hekimler

Oya Ögenler*, Selim Kad›o¤lu**, ‹lter Uzel**

Ortaça¤ döneminde ebe yard›m›yla do¤um
yapan kad›n›n betimlemesi



Klasik T›p Döneminde Kad›nlara Sa¤l›k
Hizmeti Sunanlar
T›p tarihindeki iki büyük dönüflümü gerçeklefltirme
baflar›s› Hipokrat’a mal edilmektedir. Bunlar›n ilki
sa¤l›k sorunlar›n›n nedenlerinin ve çözümlerinin,
dinde veya büyüde de¤il, do¤ada aranmas›n›
esas alan anlay›fl›n benimsenmesi; ikincisi
hekimli¤in genel bilgeli¤e ve kiflisel deneyime
dayanmaktan öte belirli standartlar› olan özel bir
meslek olarak tan›mlanmas›d›r. Hipokratik anlay›fl›
ve yaklafl›m› ifade eden “klasik t›p” terimi,
kendinden önceki dönemlerde ve de¤iflik
co¤rafyalarda gerçeklefltirilen geliflmelerin Eski
Yunan uygarl›¤› bünyesinde entegre ve sistematize
edilmesiyle ortaya ç›k›p Yunan-Roma
dönemlerinde bütün halinde,
Ortaça¤’da ise Bat› ve ‹slam
uygarl›klar›nda iki ayr›
versiyon halinde varl›¤›n›
sürdüren, izleri-etkileri XIX.
yüzy›la kadar varl›¤›n›
sürdüren hekimlik modelini
ifade etmek üzere
kullan›lmaktad›r.

Klasik t›p döneminde kad›na
özel hastal›klar›n var oldu¤u
kabul edilmifl, bu hastal›klar
ile ilgilenen hekimlere “kad›n
hekimi” ad› verilmifltir. Bu
formasyonun varl›¤›n›,
günümüzde geçerli olan
t›bb›n uzmanl›k dallar›na
ayr›lmas› düzeninin bir
öncüsü olarak
de¤erlendirmek olanakl›d›r.
Kad›n hekimleri, klasik t›p
dönemi hekimlerinin mesleki
ilgi alan› belirginleflmifl bir alt
kümesidir. Yetiflme, düflünme
ve uygulama standartlar›
aç›s›ndan, dönemin di¤er
hekimlerinden farkl›
de¤ildirler. Afla¤›da
de¤inilece¤i üzere, kad›n
hekimli¤i yapanlar aras›nda
kad›n hekimlerin de
bulunmas› dikkate de¤er bir
husustur.

Hekim say›s›n›n azl›¤›,
yard›ma ihtiyaç duyulan
anda hekime ulaflmada zorluk yaflamas›,
al›flkanl›klar, yaflan›lan bölgenin kültürel yap›s›
ebe seçene¤ine yönelmeyi daha yayg›n hale
getirmifltir. Ebenin, komplikasyonsuz do¤umlarda
sürece nezaret etme ve göbek ba¤›n› kesip,
bebe¤i kundaklama d›fl›nda bir görevi olmam›fl;
ancak bazen bebe¤in veya annenin hayat›n›
kurtarmaya yönelik riskli ifllemler yapmak zorunda
kalmas› da söz konusu olmufltur. Geleneksel
ebeler genellikle Hipokratik anlay›fla uygun;
ampirik ve rasyonel yönleri a¤›r basan bir yaklafl›m
benimsemifl olmakla birlikte, yaflad›klar› dönemin

ve bölgenin majik-mistik yönelifllerinin de etkisi
alt›nda kalm›fllard›r.

Klasik t›p literatüründe ebelerin görevleri
konusunda çok fazla bilgi bulunmamaktad›r.
Ebelerin toplumsal konumu ve mesleki
uygulamalar› konusunda edebiyat tarihi kaynaklar›
t›p tarihi kaynaklar›na göre daha fazla bilgi
içermektedir. Tiyatro eserleri, fliir ve tafllamalar
ebelerden söz etmekte ve genel olarak onlar›n
baflar›lar›na de¤il baflar›s›zl›klar›na at›fta
bulunmaktad›r. Bu eserlerde ebelerin kad›nlarla
ilgilenmesi, reçete yazmas›, istenmeyen gebelikleri
sona erdirmesi hakk›nda bilgiler yer almakta,
ayr›ca rüyalar› yorumlamalar› ve ayyafl olmalar›
gibi meslekleriyle do¤rudan ba¤lant›l› olmayan
özelliklerine de temas edilmektedir. Ebe mezar

tafllar› ile kimi an›tlar ve yaz›tlar da ebelik tarihçesi
hakk›nda bilgi veren kaynaklar olarak
de¤erlendirilebilir. Bu kaynaklar, yetenekleri ve
statüleri birbirinden farkl› ebelerin mevcudiyetine
iflaret etmektedir.

Kad›n hastal›klar› ve do¤umla ilgili bilinen en eski
monografi birinci-ikinci yüzy›llarda yaflayan Efesli
Soranus taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Soranus eserinde
hem ebelerden beklenilen özellikleri yazm›fl hem
de ebelik uygulamalar›nda uyulmas› gereken
kurallardan bahsetmifltir. Ebelerin okuryazar
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olmas›n›n gerekti¤ini vurgulam›fl, sahip
olmalar› gereken fiziksel ve ruhsal
özelliklere de¤inmifl, gücü yerinde bir
ebenin yafl›n›n önemli olmad›¤›n›
belirtmifltir. Soranus’a göre ebenin anne
aday›n› sakinlefltirebilmesi, do¤um
normal flartlarda seyretmedi¤i
takdirde so¤ukkanl›l›¤›n›
bozmamas›, ezberinin çok kuvvetli
olmas›, t›p literatürünü bilip hastay›
de¤erlendirebilmesi, bir cerrah gibi
el ve alet kullanma becerilerine
sahip olmas›, hastaya gerekli ilaçlar›
reçete edebilmesi, diyetetik
düzenlemeleri yapabilmesi
gerekmektedir. Soranus’a göre ebe
kendi alanlar›nda bir doktor gibi yetki
sahibidir ve yine doktor gibi para
karfl›l›¤›nda gebeli¤i sona
erdirmemesi gerekmektedir. Ancak
annenin veya bebe¤in sa¤l›¤›
aç›s›ndan gebeli¤in devam› uygun
olmad›¤›nda düflük yap›c› ilaçlar
önermesi uygundur.

Klasik t›p paradigmas› çerçevesinde
etkinlik gösteren t›p uygulay›c›lar›n›n,
farkl› co¤rafyalarda ve kültürlerde
sahip olduklar› anlay›fl ve yürüttükleri
ifllemler büyük ölçüde benzerlik
göstermektedir. Bu paradigman›n
geçerli oldu¤u yüzy›llar boyunca
ebelik de belli standartlara tabi
olmufltur. Söz konusu standartlar›n bafl›nda ebenin
beceriklili¤i ve tecrübeli olmas› gelmektedir. Bu
hususlar zor do¤um s›ras›nda kad›n›n uygulanan
yöntemlerden zarar görmemesi aç›s›ndan
önemlidir. Ebenin becerisi azald›kça kad›n ölüme
kadar her türlü zarara aç›k hale gelmektedir. T›bbi
eserlerde ebenin becerisinin önemi özellikle
vurgulanm›flt›r.

Kad›na t›bbi uygulamada bulunacak hekimin
kad›n›n anatomisi, psikolojisi ve fizyolojisi hakk›nda
dönemin flartlar›na uygun bilgiye sahip olmas›
zorunludur. Roma döneminde kad›nlar hekimlik
mesle¤ini yapabilmifltir. Kad›n hekimler kitap
yazmam›fl; kendilerinden sonraki kuflaklara eser
b›rakmam›fl olsalar da, t›bbi metinlerdeki ve
arkeolojik bulgulardaki kay›tlar varl›klar›n› teyit
etmektedir. Kad›n hekimlerin kad›n hastal›klar›na
müdahale konusunda erkek meslektafllar›ndan
daha üstün görülmüfl olmas› bu kay›tlar›n dikkat
çeken özelli¤idir.

Kad›n hekimler eflleri ile birlikte veya yaln›z
çal›flm›fllard›r. Ebeler gibi kad›n hekimlerin de
farkl› statüleri olmufl, bu nedenle hizmet ettikleri
s›n›f ve gelirleri de de¤iflmifltir. Mezar tafllar› ve
yaz›tlar, hem Anadolu’nun de¤iflik bölgelerinde,
‹talya’da Yunanistan’da kad›n hekimlerin
bulundu¤unu hem de bunlar›n gelirlerinin ve
statülerinin farkl› oldu¤unu göstermektedir. Bu
noktada, günümüze kalan hekim mezar tafllar›n›n
ço¤unlu¤unun erkeklere ait olmas›ndan hareketle
kad›n hekimlerin erkeklere oranla çok az oldu¤u

ç›kar›m›n› yapmak yerinde olacakt›r.

Klasik t›p dönemi boyunca do¤um
s›ras›nda ebe ve kad›n hekim d›fl›nda
yard›mc› kad›nlar da görev alm›flt›r.

Yard›mc› kad›nlar normal
do¤umlarda kad›n›n
rahatlamas›n› sa¤lam›fl, zor
do¤umlarda ise ebenin
uygulamalar›na destek
vermifllerdir. E¤itim düzeyleri
konusunda herhangi bir bilginin
bulunmad›¤› bu kad›nlar anne
aday›n›n akrabas› veya
tan›d›klar aras›ndan seçilmifltir.
Antik eserlerde ayr›ca
do¤umdan sonra kad›na
yard›m eden sütninelerden de
söz edilmektedir. Ebelikle ilgisi
olmad›¤› anlafl›lan sütnineler,
t›bbi eserlerde an›lmamaktad›r.

Ebelerin ve kad›n hekimlerin dar
olanaklar› içinde sa¤lad›klar›
s›n›rl› geliflim de paradoksal
flekilde aleyhlerinde olmufltur.
Bat› Ortaça¤›’nda ve sonras›nda,
bu kad›nlar›n baflar›lar›ndan
dolay› toplumda sayg›n bir
konuma yerleflmeye ve böylece
kiliseden ba¤›ms›z bir güç oda¤›
haline gelmeye bafllamas›ndan
rahats›z olan statükocu güçler,

onlar› cad› olmakla itham etmifl ve büyük k›sm›n›
iflkenceyle öldürmüfltür. Kilisenin gücünün azald›¤›
dönemde ise toplumsal bir kurum olarak a¤›rl›¤›n›
giderek artt›ran t›p, bu kad›nlar› sa¤l›k alan›nda
tekel oluflturmas›n›n önünde engel olarak alg›lam›fl
ve çal›flmalar›n› engellemifltir.

Sonuç
Sonuç olarak klasik t›p paradigmas›n›n geçerli
oldu¤u uzun dönem boyunca kad›n hastalar›n,
özellikle jinekolojik sorunu olanlar›n ve gebelerin,
t›bbi destek alma konusunda sorun yaflad›¤›n›;
hemcinslerinin ebe ya da kad›n hekim olarak
devreye giriflinin bu soruna s›n›rl› da olsa çözüm
getirdi¤ini söylemek mümkündür. Bu durumun
kad›n›n toplumsal statüsüyle; toplumsal bir kurum
olan t›bb›n kad›na yöneliflinin toplum genelinin
kad›na bak›fl›yla koflut olmas›yla aç›klanmas›
mümkündür. Kad›na ve dolay›s›yla kad›n sa¤l›¤›na
de¤er vermeyen zihniyet, bir yandan kad›nlar›n
hasta olarak ma¤dur olmas›na yol açm›fl di¤er
yandan onlar›n t›bbi etkinliklerde bulunabilmesini
k›s›tlam›flt›r.
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Üçüncü Yüzy›la ait mezar
tafl›nda görülen

Sütnine Severina

   *Mersin Üniversitesi T›p Fak., T›p Tarihi ve Etik Anabilim Dal›

**Çukurova Üniversitesi T›p Fak., T›p Tarihi ve Etik Anabilim Dal›

(Bu makale Mersin Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Dergisi, 2 (2), 2009’da yay›mlanm›flt›r.)
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Tam Günün Hangi Hükümleri
Ne Zaman, Nas›l ve Kimleri
Etkileyecek

Yasa’n›n resmi gazete’de yay›mland›¤› gün
yürürlü¤e girecek hükümler:
• ‹yonlaflt›r›c› Radyasyonla çal›flan sa¤l›k

personelinin günlük çal›flma süresi 5 saatten 7
saate ç›kacakt›r. 

• Bir saatlik nöbet karfl›l›¤› olarak uzman hekime
5, 73 TL, pratisyen hekime 5,15 TL
ödenecektir. Bu ödemeler döner sermayesi
bulunan kurulufllar›n döner sermayesinden
yap›lacakt›r.

• 26 May›s 1995 - 1 Ocak 2010 tarihleri aras›nda
memur statüsünde çal›flmakta iken istifa eden
ya da çekilmifl say›lan hekimler ile emekli
hekimler alt› ay içerisinde tekrar atanmak
üzere Sa¤l›k Bakanl›¤›’na baflvurabilecektir.

• Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› sa¤l›k kurulufllar› ile
üniversitelerin sa¤l›k kurulufllar› birlikte
kullan›lmaya bafllanacakt›r. Ancak birlikte
kullan›m esaslar› ile bu tür çal›flmalardan elde
edilecek döner sermaye gelirleri ve personele
yap›lacak ek ödemelere iliflkin hususlar Maliye
Bakanl›¤› ve Yüksekö¤retim Kurulu’nun
görüflünü alarak Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenecektir.

• Hudut ve Sahiller Genel Müdürlü¤ünün taflra
teflkilat›nda çal›flan tabiplere en yüksek devlet
memuru ayl›¤›n›n %400 oran›nda ek ödeme
yap›lacakt›r. Bu hekimlerin ek ödemelerinden
damga vergisi hariç hiçbir kesinti
yap›lmayacakt›r.

• Halen 1.200-1.400 aral›¤›nda maafl almakta
olan emekli hekimlere iliflkin maafllar›nda hiçbir
iyilefltirici hüküm Kanunda yer almamaktad›r.

• Kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren alt› ay
içinde Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredilecek K›z›lay’a
ait sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan hekimler istekleri
halinde illerindeki ihtiyaç bulunan Sa¤l›k
Bakanl›¤›na ait sa¤l›k kurulufllar›na memur olarak
atanacaklard›r. Bu flekilde atanacak hekimlerin
say›s› en fazla 180 olacakt›r.

Yasa’n›n Resmi Gazete’de yay›mlanmas›n-
dan 6 ay sonra yürürlü¤e girecek hükümler:
• Kamuda çal›flanlar kamu d›fl›nda herhangi bir

yerde muayenehane, iflyeri hekimli¤i vb. flekilde

hekimlik meslek icras› yapamayacaklard›r.
Hekimler ifl akdi ile çal›flt›klar› iflyeri hekimli¤i
vb. ifllerden ayr›ld›klar›nda k›dem tazminat›
alacaklar›n› telafi edecek hükümler yasada
yoktur.

• Vak›f üniversitelerinde çal›flan hekimler, üniversite
d›fl›nda çal›flabilecektir, ancak kendi branfllar›nda
SGK ile anlaflma var ise SGK ile anlaflmal› sa¤l›k
kurulufllar›nda; kendi branfllar›nda SGK ile
anlaflma yok ise SGK ile anlaflmas› bulunmayan
kurulufllarda ve kendi muayenehanelerinde
çal›flabilecektir.

• Mahalli ‹dareler ile kurum tabipliklerinde çal›flan
ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler,
muayenehaneleri var ise kapatacak, özel bir
sa¤l›k kuruluflunda çal›fl›yor ise hizmet akdini
fesh edecektir. Bu hekimler kamu görevlerinin
d›fl›nda yaln›zca iflyeri hekimli¤i yapabilecektir.
Ancak Döner sermayeli sa¤l›k kurulufllar› da
kurumsal olarak iflyeri hekimli¤i hizmeti vermeye
bafllayacaklard›r.

• Özel Muayenehanesi olan hekimler, SGK ile
anlaflmal› bir sa¤l›k kuruluflunda çal›fl›yor iseler
ifl akitlerini fesh edecek ya da muayenehanelerini
kapatmak zorunda kalacakt›r. Bu hekimler,
muayenehanelerinin yan› s›ra yaln›zca SGK ile
anlaflmas› olmayan özel sa¤l›k kurulufllar›nda
çal›flabilecektir.

• Adli T›p Kurumunda çal›flan hekimler de Adli
T›p Kurumu d›fl›ndaki hekimlik icras›n› sona
erdireceklerdir.

• Türk Silahl› Kuvvetleri kadrolar›nda bulunan
asker ve sivil hekimler, kamu görevinin yan› s›ra
yapt›klar› serbest meslek icras›n› sona
erdirecektir. Bu hekimlere Maliye Bakanl›¤› ile
Genel Kurmay Baflkanl›¤›’n›n uygun görüflü
al›narak yasada belirlenen üst s›n›rlar› aflmamak
üzere Milli Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan
belirlenecek olan sa¤l›k hizmetleri tazminat›
ödenmeye bafllayacakt›r.

• GATA Komutanl›¤›na ba¤l› e¤itim hastaneleri
ile t›p fakültesinde ö¤retim üyesi ve hekim
ihtiyac› nedeniyle talep halinde Yüksekö¤retim
Kurulu ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan hekimlerin
iste¤i sorulmaks›z›n görevlendirme
yap›labilecektir.



• Türk Silahl› Kuvvetlerine ba¤l›k sa¤l›k kurum ve
kurulufllar›nda ihtiyaç duyulmas› halinde TSK
Sa¤l›k Komutanl›¤›n›n talebi üzerine üniversite
ö¤retim üyeleri ile kamu sa¤l›k
personelinden haftan›n belli günleri veya belirli
vakalar için yine hekimlerin istemine
bak›lmaks›z›n görevlendirme yap›labilecektir.

• Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› döner sermayesi
bulunan sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan
hekimler, günlük mesai süresi ve nöbet süreleri
d›fl›nda ayr›ca fazla çal›flma yaparsa döner
sermayeden performansa dayal› ek ödeme
alacakt›r. Ancak bu ek ödeme, mesai saatlerinde
yap›lan çal›flma karfl›l›¤›nda al›nan ek ödemelerin
uzmanlar için yüzde otuzunu pratisyenler için
ise yüzde yirmisini geçemeyecektir.

• Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› döner sermayesi
bulunan kurulufllarda çal›flan hekimlere peflin
döner sermaye ödemesi yap›lacakt›r.  Yaklafl›k
olarak 1/4’ündeki hekimler esas al›narak ün üst
ödenecek rakam yaklafl›k olarak Uzman Hekim
için 1.080 TL, Pratisyen hekim için 588 TL, klinik
flefi ise 1.285 TL’dir. O ay yap›lacak döner
sermaye ek ödemesi, peflin ek ödemeden fazla
ise peflin ödeme mahsup edilerek bakiye ödeme
yap›lacakt›r. Hekimlerin bu ödemelerinden gelir
vergisi ve ilave emeklilik primi kesilmektedir.

• Kurum hekimleri ile t›p fakültelerinde çal›flan
hekimlere peflin döner sermaye ödemesi
yap›lmayacakt›r.

• Üniversiteler dahil kamu ve özel sa¤l›k kurulufllar›
ile özel muayenehanelerinde çal›flan bütün
hekimler, zorunlu mesleki sorumluluk sigortas›
yapt›racakt›r. Yapt›rmayanlar 5.000.TL idari para
cezas› ödeyecektir. Zorunlu mesleki sorumluluk
sigortas›n›n flartlar› Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüflü
al›narak Hazine Müsteflarl›¤›nca
belirlenecektir. Kamu ve özel sa¤l›k
kurulufllar›nda çal›flan hekimler primin yar›s›n›,
kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flanlar ise tamam›n›
ödeyecektir.

• Peflin döner sermaye ödemesi almaya
bafllayacak hekimlerden gelirlerinin yüzde yirmisi
oran›nda emeklilik için ilave prim kesilmeye
bafllayacakt›r. Hekimler kamuda emekli olmadan
ayr›l›r ise ödedikleri bu primleri geri alamayacak
ve bu primler emekli ikramiyesinin hesab›nda
dikkate al›nmayacakt›r. 

Yasa’n›n Resmi Gazete’de
yay›mlanmas›ndan bir y›l sonra yürürlü¤e
girecek hükümler:
• Ö¤retim üyeleri k›smi statüde çal›flmalar›na son

verip devaml› statüye geçecektir.

• Üniversitelerde kurulabilecek döner sermaye
iflletmelerine iliflkin usul ve esaslar ile personele
yap›lacak ödemelerin unsurlar› Maliye
Bakanl›¤›n›n uygun görüflü al›narak
Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan ç›kar›lacak bir
yönetmelikle belirlenecektir.

• Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan ç›kar›lacak
Yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre, Gelir
getiren görevlerde çal›flan ö¤retim üyesi ve
ö¤retim görevlilerine ek ödeme matrah›n›n yüzde
800’ünü, araflt›rma görevlilerine ise yüzde
500’ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte
gelire katk›s› olmayan ö¤retim üyesi ve ö¤retim
görevlilerine yüzde 600’ünü, araflt›rma
görevlilerine ise yüzde 300’ünü aflmamak üzere
ek ödeme yap›labilecektir.

• Normal mesai ve nöbet süreleri d›fl›nda fazla
çal›flma yapacak ö¤retim üyelerine mesai içi ek
ödemenin tavan miktarlar›n›n yüzde ellisini
aflmamak üzere performansa dayal› döner
sermaye gelirlerinden ek ödeme yap›labilecektir.

• Döner sermayeye yat›r›lan  ücret karfl›l›¤›nda
saat 14.00'den sonra yap›lan ö¤retim üyesi
hasta muayenesi sonland›r›lacakt›r.

• Üniversitelerin kurduklar› vak›flar arac›l›¤› ile
sa¤l›k kuruluflu iflletmesine iliflkin 2547 say›l›
Kanunun EK MADDE 22 . maddesi yürürlükten
kalkacakt›r.

• Üniversitelerin SGK sigortal›lar›na verdikleri
sa¤l›k hizmetlerinde ö¤retim üyesi fark ücreti
alabileceklerine iliflkin hüküm yürürlükten
kald›r›lacakt›r.

• Telif ücretleri de döner sermayeye gelir olarak
kaydedilecektir.
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(Kaynak: http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/
179-ttb/1845-tamgun, 22 Ocak 2010)
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Bu yaz›da birkaç ay önce oldukça ciddi
tart›flmalara konu olmufl ve yeni yasama y›l›nda
meclisten geçerek yürürlü¤e giren bir yasadan
Tamgün Yasas›’ndan bahsetmek istiyorum:
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n etkileri sevk, reçete
ve sigorta gibi düzenlemeleri içeren çok genifl bir
alana yay›lmakla birlikte, en önemli aya¤›n›,
gündelik hayatta kullan›lan “tam gün yasas›”
ibaresinden de anlafl›labilece¤i gibi, doktorlar›n
muayenehane ve hastane aras›ndaki seçim
zorunlulu¤u teflkil ediyor. Bu yeni düzenleme
herkesin malumu; ayr›ca yüzeyde pek de karmafl›k
ya da hayati görünmeyebilir. Zira feragat edinilen
muayenehane geliri, devlet hastanelerindeki
“performans” sistemi alt›nda sa¤l›k hizmetlerine
verilen parça bafl› primlerle kimi doktorlar için
k›smen, kimileri için ise fazlas›yla telafi ediliyor.
Bir di¤er seçenek ise hem muayenehaneyi
kapat›p, hem devlet hastanesinden istifa edip
veya hak ettiyse emekli olup özel bir hastanede
yine “tam gün” çal›flmak. Neticede doktorlar›n
mali kayb› feci seviyelere ulaflmazken hastalar da
(özellikle özel hastanelerin SSK ve Ba¤-Kur’la
anlaflmalar› sonras›nda) sa¤l›k hizmetine daha
rahat ve ucuza ulafl›yorlar.

Ya da bize anlat›lan hikaye böyle.

Bu olguyu çevreleyen “populizm” “parsa koruma”
“ç›kar kavgas›” gibi gündelik sav ve karfl› savlar›n
üzerini kaz›y›p, tam gün yasas›na elefltirel bir
siyasi iktisat çerçevesinden bakt›¤›m›zda ortaya
çok daha derin boyutlu ve olas› yans›malar› çok
daha vahim bir mesele ç›k›yor: Türkiye’deki sa¤l›k
sisteminin kapitalistleflmesi.
‹lk bak›flta bu tespit Türk
Tabipler Birli¤i’nin gücü yetti¤i
kadar kamuoyuna
duyurmaya çal›flt›¤› “sa¤l›¤›n
ticarileflti¤i, ticarileflme”
kavram› k›smen do¤ru
olmakla birlikte,
“kapitalistleflme” kavram›n›n
kapsad›¤› derin yap›sal
dönüflümü ifade etmiyor.
“Ticari” sa¤l›k hizmeti
Türkiye’de her zaman bir
dereceye kadar zaten mevcut
olageldi –özel hastanelerde,
muayenehanelerde- oldu¤u
gibi (tam gün yasas›n› çevreleyen bir ironi de,
AKP hükümetinin tam da “sa¤l›¤›n ticaretten
ay›r›yoruz” fliar›yla sadece muayenehanelerin

üzerine gitmesi). Bu yaz›daki söz konusu
“kapitalistleflme” argüman›, sa¤l›k hizmetinin bir
ücret karfl›l›¤› yap›lmas› veya kar amaçl›
üretilmesinden öte, bu süreç içerisinde elde edilen
kayna¤›n, daha do¤rusu üretilen de¤erin, kiflisel
tüketime yönelik “gelir” olmaktan ç›kar›l›p
yat›r›ma yönelik “sermayeye” dönüfltürülmesi
surecine iflaret ediyor. Karl Marx’in klasik (burjuva)
siyasi iktisat elefltirisinin temel direklerinden biri
olan gelir-sermaye ayr›m›n› gündelik hayata
at›fla aç›klamaya çal›flal›m. Muayenehane sahibi
bir doktor, esas olarak bir “küçük mülkiyet sahibi,”
ya da gündelik deyiflle bir esnaft›r. Hizmet üretip
gelir elde etmek için kulland›¤› üretim araçlar›,
muayenehanesinin kurulu oldu¤u apartman
dairesi, t›bbi araç gereçleri ve de eme¤inden
oluflur (doktorun yan›nda çal›flt›rd›¤› sekreter t›bbi
hizmet üretmedi¤i için onu flimdilik parantez içine
al›yoruz). Burada belirleyici olan, doktorun
eme¤inin “ücretli emek” kategorisi içerisinde yer
almamas› ve doktorun muayenehanedeki emek
ve üretim sureci üzerinde kiflisel kontrolü
bulunmas›d›r. Yani, herhangi bir gün çal›fl›p
çal›flmayaca¤› veya kaç saat çal›flaca¤› tamamen
doktorun tasarrufundad›r. Muayenehanedeki
üretim araçlar› üzerindeki tasarrufun di¤er önemli
sonucu, doktorun elde etti¤i kazanç üzerinde tam
tasarrufu olmas›d›r ve doktor klasik
muayenehanecilik çerçevesi içerisinde kald›¤›,
yani yan›nda ücret karfl›l›¤› baflka doktor çal›fl›p
özel hastanecili¤e dönmedi¤i sürece, elde etti¤i
kazanc› “gelir” olarak kendi kiflisel ve ailevi tüketimi
için (çocuklar›n›n e¤itimi, ailesinin konforu ve

yafll›l›k günleri için güvence
birikimi gibi kalemlere) harcar.
Bu noktada önemli olan
husus, muayenehaneden
elde edilen kar›n (sabit
giderler ödendikten sonra
geriye kalan miktar),
muayenehanenin bekas›
için belirleyici olmamas›d›r:
kar oran› düfltü¤ü zaman
harcama oran› da düfler (tatil
mütevazileflir, araban›n
yenilenmesi ertelenir, tasarruf
hesab›na 2 de¤il de 1 lira
yatar). Bu da demektir ki
doktor eme¤i karfl›l›¤›nda elde

etti¤i kazanç üzerinde de tasarrufa sahiptir ve bu
kayna¤› yat›r›ma çevirip iflini büyütmek gibi ne bir
zorunlulu¤u ne de bir niyeti vard›r.

Ulafl ‹nce
Siyaset Bilimleri Doktora Ö¤rencisi, ABD Cornell Üniversitesi

Tam Gün ve Sermaye



Kazanc›n› yat›r›ma çeviren ve baflka
meslektafllar›n› ücret karfl›l›¤›nda istihdam
etmeye bafllayan doktorlar ise
muayenehanecilikten ç›k›p özel hastanecilik
kulvar›na geçerler; baflka bir ifadeyle özel bir
teflebbüste “sermayedar” (kapitalist) olurlar.
Özel hastanelerde sermayedar olan doktorlar›n
art›k hastaneden elde ettikleri kazanc› kendi
tüketimleri için gönüllerince harcamak
gibi bir lüksleri art›k yoktur. Zira bir özel
hastanenin sabit giderleri, orada çal›flan
doktorlar›n ücretleri ve en önemlisi di¤er
özel hastanelerle rekabet etmek
zorunlulu¤u, “kar-zarar hesab›,” “sermaye
art›r›m›,” “çal›flan verimi” gibi kayg›lar›
hastanenin bekas› için belirleyici k›lar. Bu
oluflum içerisinde elde edilen kazanc›n bir
k›sm›, kar›n s›f›r veya eksi oldu¤u
dönemlerde doktorun flahsi tüketiminden
feragat etmesi (ve hatta kendi kiflisel
birikimlerini hastane giderlerine aktarmas›)
pahas›na özel hastanenin ifller sermayesine
aktar›lmak zorundad›r. Bu denli uzun bir
aç›klaman›n merkezi sonucu fludur: sa¤l›k
hizmeti “gelir” de¤il de “sermaye” mant›¤›na
göre ifllemeye bafllad›¤› anda, sermayedar
doktorun kendi geliri üzerindeki koflulsuz
tasarrufu ortadan kalkar ve sermayenin (nihai
kertede iflas tehdidi ile iflleyen) tahakkümüne
göre olur.

Fakat muayenehaneden özel hastane
sermayedarl›¤›na gecen doktorlar›n
meslektafllar› aras›nda çok küçük bir az›nl›k teflkil
ettikleri herkesin malumu (ki baflka türlü olmas›
da yap›sal olarak mümkün de¤il). fiu an
Türkiye’de muayenehanesini kapatan doktorlar›n
ezici bir ço¤unlu¤u ya devlet hastanelerinde
“performans” sistemi ile çal›flmakta ya da özel
hastanelerde istihdam edilmekte. Sa¤l›k
hizmetinden elde edilen kazanc›n gelir yerine
yat›r›m olarak kullan›lmas› kapitalistleflmenin
bir aya¤›n› teflkil ederken, doktorlar›n
muayenehanelerinden ve dolay›s›yla üretim
araçlar›ndan ayr›lmas› di¤er aya¤›n› oluflturur.
Zira, eme¤in üretim araçlar›ndan ayr›lmas› ve
ücretli emek haline gelmesi, bir baflka deyiflle
“proleterleflmesi,” kapitalist üretim biçiminin
vazgeçilmez önkofluludur. Sermaye, üreticinin
yaratt›¤› art› de¤er üzerindeki kontrolün sermaye
sahibine geçmesi üzerine tan›ml› bir sosyal iliflki
biçimidir ve eme¤in üretim araçlar›ndan ayr›l›p
“ücretli emek” haline gelmesi bu iliflkinin
kökeninde yatar. “Tam gün yasas›n›n” siyasi ve
iktisadi ifllevi, Türk sa¤l›k sisteminde
proleterleflme surecini h›zland›rmak ve nihayete
erdirmektir. Küçük mülkiyet sahibi kategorisinden
yasa zoruyla ç›kar›lan doktor, çal›flma koflullar›
üzerindeki kontrolünü kaybeder. Bu noktadan
sonra doktorun ifl güvencesi, maafl› ve özlük
haklar›, kar-zarar mant›¤›yla hareket eden
iflverenin tasarrufu alt›ndad›r. Bu dinami¤in en
çarp›c› örne¤i, yapt›klar› ameliyat say›s›nda düflüfl
kaydedilen doktorlar›n maafllar›na kesinti
uygulayan bir özel hastanedir (“Ne KadaAmeliyat,

O Kadar Maafl,” Hürriyet, 19 Temmuz 2009).
Sonuç olarak, “tam gün yasas›n›n” yap›sal
neticesi, Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetinin
genel emek politikalar›n›n gelen istikametine de
uygun olarak, vas›fl› eme¤in ucuzlat›lmas›,
güvensizlefltirilmesi ve sermaye birikimine
eklemlenecek biçimde çal›flmaya itilmesidir.

Devlet hastanelerinde çal›flan doktorlar›n
maafllar›n›n 1300–1600 TL civar›nda olmas› ve
yaflanabilir bir gelir elde etmek için daha fazla
“performans” göstermeye mecbur b›rak›lmalar›
bu sürecin tezahürlerinden biridir. Bir baflka
deyiflle, sa¤l›k hizmeti üretimi bir yandan özel
sektöre ve dolay›s›yla kapitalist mant›¤a tabi
tutulurken, bir di¤er yandan kamusal sa¤l›k
hizmeti üretimi de biçim olarak olmasa da
mant›k olarak kapitalist istikamette yeniden
yap›land›r›lmaktad›r. Ayr›nt›lar›na ve iflleyifl
mekanizmalar›na burada giremesem de, bu
sürecin genel sonucu, özel sa¤l›k sektöründe
karl›l›k art›fl›na paralel olarak ulusal sa¤l›k
sisteminde israf ve harcama patlamas›d›r. Bu
iki olguyu bir araya getirdi¤imizde ortaya ç›kan
tablo bellidir: kamusal sektörden özel sektöre
(özel hastaneler, ilaç ve t›bbi gereç firmalar›)
muazzam bir kaynak aktar›m›. SGK baflkan›n›n
bizzat kendisi 2002’den bu yana dört kat artarak
36 milyar TL’ye ulasan sa¤l›k harcamalar›n›n
sürdürülemez oldu¤unu belirtmifl ve sorunun
kayna¤›n›n “hizmet sunucular” (yani özel sektör)
oldu¤unu iade etmifltir (“Sa¤l›k Harcamalar›
'Sürdürülmesi Zor Nokta'ya Geldi, Yeni Önlemler
Kap›da,” Radikal, 8 A¤ustos 2009).

Bu siyasi-iktisadi sürecin belki de en ironik yani,
Türk sa¤l›k sistemini kapitalistlefltirme
tasar›lar›n›n, kapitalist sa¤l›k sisteminin her zaman
baflat olageldi¤i ABD’de kamusal sa¤l›k
sigortas›n›n yasama gündemine al›nmas›yla
ayn› zamana denk gelmesi. Halihaz›rda kifli
bafl›na sa¤l›k harcamas›n›n çok yüksek fakat
ortalama sa¤l›k hizmetinin vasat oldu¤u,
dolay›s›yla özel sektörde karl›l›¤›n ve ulusal
seviyede verimsizli¤in kol kola ilerledi¤i ABD,
Türk sa¤l›k sistemindeki yap›sal dönüflümün
ufkunu teflkil etmektedir. Bu mukayese ve bu
mukayeseden ç›karabilecek siyasi ve iktisadi
sonuçlar da baflka bir yaz›n›n konusu olsun.
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“…son 7 y›lda kad›n cinayetleri yüzde 1400
oran›nda artm›fl!

Milletvekili Fatma Kurtulan’›n  Baflkanl›¤›’na verdi¤i
soru önergesini yan›tlayan   flu rakamlar› aç›kl›yor:
2002’de 66, 2003’te 83, 2004’te 164, 2005’te 
317, 2006’da 663, 2007’de  1011, 2008’de 806,
2009 y›l›n›n ilk 7 ay›nda ise 953 kad›n öldürüldü.”
(Milliyet 13.1.2010)

2009 y›l›n›n ilk 7 ay›nda her gün 2-3 kad›n
öldürülmüfl!  Bu cinayet s›kl›¤›na ait haberler,
kad›nlar›n içinde yaflat›ld›¤› cehennemin yüzümüzü
yalayan yal›m› yaln›zca. Bu cinayetlerin arkas›nda
bu k›y›m› üreten iliflkilerin bir cehennem oldu¤u
çok aç›kt›r. Afla¤›lama, hakaret, dövme, tehdit
iliflkileri cehennemini meydana getiren iliflkiler
yuma¤›.

15 yafl›n› bulmam›fl k›zca¤›z› ultrason masas›na
yat›rd›m. Karn›nda yaklafl›k 3 ayl›k bebe¤i vard›;
kanamas› olmufltu. Düflük tehdidi. Bu çocuklar›n,
çocuk kad›nlar›n talihsizli¤i, bu talihsizli¤in
toplumsal olarak örgütlenerek bizzat üretilmesi
beni her zaman de¤iflik duygulara itmifltir. Bir
ac›ma duygusu derinde yatar; bir yerden bir öfke
filizlenir; o zavall›ya de¤il, onu bu hale getirenlere;
bu durumu savunan veya bu olguyu “normal”
gören, gösteren dünya görüflüne.
Bazan bir tarihin ürünü olarak,
buraya kadar gelebilmifl tüm bir
insanl›k halini yeniden anlamaya
çal›fl›r›m. Ultrason yaparken
konufltum;

-Kaç yafl›ndas›n?
-15.
-Ne kadarl›k evlisin?
-4 ayd›r.
-Okula gittin mi?
-Hay›r.
-Kaç kardeflsiniz?
-Dokuz.
-Kaç› k›z?
-Benle birlikte befli.
-K›z kardefllerin okula gitti mi?
Hay›r.

Ve son soruyu sordum. O anda akl›ma geldi. Bu
sorular›n yan›t› beni bu soruyu sormaya zorlad›.
Bir “bat›l›” olarak çocuk-ebeveyn iliflkisinde
kafamdaki önyarg›lar›n da koflullad›¤› bir soruydu
bu.

-Anneni, baban› seviyor musun?
-Evet.

Duraksamadan, kolayca, hemen yan›t verdi. Art›k
sorulacak sorum kalmam›flt›. Arkadafllara bu
hikayeci¤i anlatt›¤›mda onlara soruyordum. “Bir

insan kap›s›ndaki
köpe¤e de üç
ö¤ün yiyecek
verebilir. 13-15 y›l
belli bir ilgi, yak›nl›k
da gösterebilir. Bu
nas›l bir anlay›flt›r?”
Sorunun yan›t›n›
biliyordum. Ayn›
zaman diliminde,
ayn› kentte yafl›yor

gibi görünsek de asl›nda insanl›k içindeki bir çok
topluluklar modernlik öncesi; sanayi devrimi öncesi
ça¤› ve bu ça¤›n iliflkilerini yafl›yorlar. Biz onlar›
300 y›l sonran›n akl› ve iliflkileri ile yarg›l›yoruz!
Sorun bu insanlar›n aradaki zaman fark›n›
kapatmalar›na ne kadar yard›m edilebilece¤i;
sorun bu insanlar›n bu ça¤ fark›n› anlamalar›na
engel olanlar›n ne zaman vazgeçece¤i…

Ülkemizdeki Durum

Çarp›c› verileri yaz›n›n bafl›na koymufltuk;  2008’de
806, 2009 y›l›n›n ilk 7 ay›nda ise 953 kad›n
öldürüldü.” (Türkiye’de) Emniyet Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yap›lan 2008’e ait istatistiki çal›flma
sonuçlar›na göre, Türkiye’de polis sorumluluk
alan›nda;

16 yafl›ndaki Türk k›z›, genç
erkeklerle konufltu¤u için canl›
canl› gömüldü. Ölümü,
Türkiye’deki öldürme olaylar›n›n
yar›s›n› oluflturan ‘namus’
cinayetlerine iliflkin tart›flmalar›
yeniden bafllatt›,
Guardian.

Dr. Gürsel Erk›l›nç
Mersin Çocuk Hastal›klar› ve Kad›n Do¤um Hastanesi



• Günde ortalama 5 cinayet, 2.5 tecavüz olay›
meydana geldi¤i ortaya ç›kt›.

• Toplam› 360 gün kabul edilen 2007 y›l›nda
toplam 1992 cinayet ifllenirken, toplam› 240
gün kabul edilen 2008’in ilk 8 ay›nda 1249
cinayet ifllendi.

• Türkiye'de kad›nlar›n yüzde 58'i fliddet
görüyor. Bu oran Bangladefl ve Hindistan'dan
bile yüksek.

ABD'de yay›mlanan Violence Against Women
(Kad›na Karfl› fiiddet) dergisinin son say›s›nda
yer alan araflt›rma, Türkiye'nin Ortado¤u ülkeleri
aras›nda kad›na en fazla fliddet uygulayan ülke
oldu¤unu ortaya koyuyor.

Batman'da bir y›l içerisinde 303 kad›n intihara
sürüklendi.

Yaflam›n› bedenini satarak kazanan kad›n say›s›
gittikçe yükselirken, fahifleli¤e bafllama yafl›
düflmektedir.  Örne¤in, 1981 y›l›nda, 2500 kay›tl›
hayat kad›n› bulunmas›na karfl›n, 2003 y›l›nda
bu say› 25000’i bulmufltur. Ayr›ca, hayat
kad›nl›¤›na ortalama bafllama yafl›n›n 13-14
oldu¤u tespit edilmifltir.

“56 ilden toplam 1800 kad›na anket uyguland›.
 Her üç kad›ndan biri eflinden dayak yedi¤ini
söylemektedir. ... Okuma yazma bilmeyen kad›nlar
aras›nda en az bir kez fiziksel fliddet gördü¤ünü
söyleyenlerin oran› %43 iken, yüksek ö¤renim
görmüfl kad›nlar aras›nda bu oran %12’dir. ...
Kad›nlar›n %70 ile %85’i devletin erkekleri e¤iterek,
s›¤›nma evleri açarak, bu konuda çal›flan
kurulufllar› destekleyerek, a¤›r cezalar vererek ve
polisi e¤iterek erkeklerin efllerine uygulad›klar›
fliddeti engelleyebilece¤ini düflünmekte ancak
devletin bu sorumluluklar›n› yerine getirmedi¤ini
ifade etmektedir.” (TÜB‹TAK Ocak 2006 – Haziran
2007)

“… Araflt›rmaya
göre, kad›nlara
uygulanan yayg›n
cezalar aras›nda
burun ve parmak
kesme, saç kaz›ma,
cinsel organ
da¤lama, aç
b›rakma, duyu
organlar›na kezzap
damlatma yer al›yor.
Kad›nlar, radyodan
flark› isteme,
sinemaya gitme, izinsiz d›flar› ç›kma, eve geç
gelme, kuma kabul etmeme, kocaya ve ailesine
karfl› ç›kma, ailenin istemedi¤i bir iliflki yaflama
gibi nedenlerden dolay› iflkenceye u¤ruyor, hatta
öldürülüyor. … Törelere uymad›¤› gerekçesiyle
kad›nlar›n haklar›nda ölüm karar› ç›kar›l›rken, aile
içindeki di¤er kad›nlar›n da buna onay verdikleri
biliniyor.” (Aylin Dinç)

Eflitlikte ise yerimiz 177 ülke aras›nda 111'incilik.

Sorunun 'aile içi s›r' olarak görülmesi nedeniyle
bilinmeyenlerin, bilinenlere oranla çok daha fazla
oldu¤u san›l›yor.

Tart›flma ve
Yorum
Ülkemizde son
y›llarda kad›na
karfl› fliddetin,
cinayetlerin bu
ola¤anüstü art›fl›,
 kad›nlar›n
erkeklerin
kendilerine
önerdi¤i, dayatt›¤›
kurallara karfl›
giderek yükselen
direniflin, bir
isyan›n m›
habercisidir?

Her de¤iflim her
zaman sanc›l› olur.
Bugün hala
kimilerinin

özledi¤i bir zamanlar›n (sanayi toplumu öncesi)
o “huzur toplumunun”, kad›n›n erkek kurallar›na,
erke¤in dürtüsel arzular›na tam bir boyun e¤ifli
ile gerçeklefltirilmiflken, sanayileflme süreci kad›na

“bir erkek gibi” yaflayabilecek olanaklar›, kültürel-
toplumsal yap›y› sunmaktad›r. Kad›na yönelik
fliddet, ekonomik iliflkilerden ba¤›ms›z her zaman
vard› ama artm›fl fliddet, ya da fliddetin göz önüne
ç›k›fl› sanayileflme, kentleflme sürecinin kad›n› da
de¤iflime zorlamas›n›n sonucudur. Kad›n
cinayetlerinin ülkemizin belirli bir bölgesinde daha
s›k görülmesi de bu bölgelerin k›rsal, feodal
yap›n›n çözülme fliddeti ile ba¤lant›l›d›r. Yerel,
dinsel, geleneksel tabular›n farkl›l›¤› da kad›na
yönelik fliddetin yo¤unlu¤unu de¤ifltirmektedir.

Ne olursa, nerede olursa olsun bir geçek
de¤iflmiyor; dünyan›n nüfus olarak küçük bir k›sm›
d›fl›nda, ezici ço¤unlu¤u kad›n›, salt kad›nl›¤›ndan
dolay› afla¤›layan, ezen, kullanan, sömüren; bafl
kald›rd›¤›nda onu döven, öldüren bir kültürü,
zihniyeti az ya da çok onayl›yor. Görmezden
geliyor. Yok say›yor. Yüzleflmemek için çaba
harc›yor.

Hatta kimi devletlerin as›l ifli, devleti yönetme
nedenleri; devletin varl›k sebebi sanki erke¤in
kad›nlar› kul, köle, uflak olarak kullanmas›n›
sa¤lamak! Devletin bir bask› arac› oldu¤u bilinir
ve bu devletler sanki sadece kad›nlara bask›
yapmak üzere örgütlenmifl görünüyor. (Yak›n
geçmiflte de bu ülkede sadece b›y›kl› b›y›kl›
adamlar, haftalarca birbirleri ile kavga ettiler; kad›n
saçlar›n› nas›l örtsün, nerede örtsün; nerede ne
kadar ç›karts›n! Partilerinin kapat›lmas›n› göze
alarak hem de!)

Sonuç
“Kad›nlar›n boflanma ve nafaka alabilme (devletin
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fiiddet gören kad›n duygusal
ac›dan kat› bir aile ortam›nda
pasif olmaya yöneltilmifltir,
sosyal aç›dan yaln›zd›r, fliddetin
bütün ailelerde oldu¤una
inanmaktad›r, sald›rgan›n
davran›fllar›ndan kendini
sorumlu tutmaktad›r, onun bir
gün de¤iflece¤ine dair inanc›n›
hiç kaybetmez, bu nedenle
itaatkard›r, Özbenlik sayg›s› az
ve ba¤›ml› kiflilik özelli¤i olan
bu kad›nlar, oldukça ciddi
fizyolojik ve psikolojik sorunlar›
olmas›na karfl›l›k, yaflad›klar›
fliddeti inkar etme e¤ilimindedir,
aile içi ve çevresindeki rolü
gelenekselcidir,
Wodarski, 1987.

Nermin Ard›ç, 10 Kas›m 2005
tarihinde bir tv program›na

ç›karak, 54 yafl›ndaki babas›
Ersin Kaygas’›n gençli¤inde

kendisine s›k s›k tecavüz etti¤ini
anlatt›.  Ersin Kaygas, daha

sonra Nermin Ard›ç’› kurflun
ya¤muruna tutarak öldürdü

… cinayeti ‘haks›z tahrik’
alt›nda iflledi¤i için 15 y›la

indirdi.



para veya ifl sa¤lamas›!) olanaklar›n› art›r›c› yasal
düzenlemeler yap›lmal›d›r… Kad›n istihdam› ve
kad›nlar›n ifl kurmak için gereksinim duyduklar›
kredi imkanlar› art›r›lmal›d›r… Kad›nlar›n e¤itim
düzeyi yükseltilmelidir… Kad›nlar›n ulafl›labilir
yöntemler kullanarak do¤urganl›klar›n› kontrol
etmek için gösterdikleri çaba desteklenmelidir…
Yasal düzenlemeler… Fark›ndal›k yaratma…
S›¤›nma evleri… Kad›n›n güçlendirilmesi…
Koruyucu hizmet sunumu…  vs.vs…” Bunlar
elbette önemlidir ama as›l sorun da genelde

“erkek devletlerin” bunlar› yapmaya istekli
olmay›fllar›d›r.

Afla¤›daki üç veri nas›l ve kim taraf›ndan ne kadar
zamanda çözülebilir?

• Karar alma mekanizmalar›nda kad›n yönetici
oran› Türkiye’de yüzde 6 iken, bu oran ABD’de,
Rusya’da, Almanya’da ‹ngiltere’de, ‹talya’da
yüzde 30 ile 45 aras›nda.

• Parlamentoya kat›l›m oran› ise Türkiye’de
yüzde 9, ‹sveç’te yüzde 47, ‹spanya’da yüzde
36, Almanya’da yüzde 32.

• Türkiye’de kad›n istihdam oran› 2007 verilerine
göre %20’yi biraz geçerken bildik bat›
ülkelerinde % 60 a yaklafl›yor.

fiiddeti kabullenme durumu kad›n›n e¤itimine
göre büyük farkl›l›klar gösteriyor. E¤itimi olmayan
ya da ilkokul bitirmemifl kad›nlar›n %62`si, lise
ve üzeri e¤itim alm›fl kad›nlar›n ise %8.8`i fiziksel
fliddet için belirtilen nedenlerden birini hakl› buluyor.
(Kad›n›n, ‘Türkiye’de ’ raporu)

Kad›nlar›n çal›flma oranlar› konusunda flu son
veriler, karfl›laflt›rmalarda ne kadar önemli. Bu
oran Suudi Arabistan’da %20, Pakistan’da %21.5,
Suriye’de %21.9, Yemen’de %22.5, M›s›r’da %25.2,
Türkiye ise %26… (01 Nisan 2009)

Hayata, tarihe, dünyaya bak›ld›¤›nda kad›na
yöneltilen fliddet ile kiflisel, toplumsal veya
uluslararas› genel fliddet iliflkilerini birbirinden
koparmak do¤ru görünmese de, özel olarak
kad›na yönelik bir fliddet oldu¤u çok aç›kt›r. Hem
de binlerce y›ld›r nice ekonomik, toplumsal, dinsel,
farkl› evreler yaflanm›fl olsa da her evrede kad›n
sömürüsü az ya da çok gerçekleflmifl. Kad›n›n
eski ça¤lardan beri “özel mülkiyet” olarak
görülmesi ve kad›n sömürüsü de de¤iflmemifl.
(Ve direnen kad›n›n fliddet görmesi de ola¤an
bulunmufl.) Bu nedenle genel toplumsal fliddeti
inkar etmeden kad›na yönelik fliddetin, ayr›ca ele
al›nmas› önemli bir olgudur.

Kad›na karfl›, salt kad›n oldu¤u için uygulanan
fliddeti, aç›kça ya da ikiyüzlüce onaylayan binlerce
y›ll›k bir tarihsel kültürün, “törelerin”, al›flkanl›klar›n
geriletilmesi yolunda özel olarak yap›lmas› gerekli
çok fley vard›r. Hiçbir siyasal toplumsal düzen,
kad›na karfl› salt kad›n oldu¤u için yap›lan
afla¤›lama ve sald›r›lara gere¤ince müdahale
etmemektedir. Binlerce (belki de on binlerce) y›l›n
ortak erkek egemen kültürüne karfl› özel,
sistematik, fliddetli bir “karfl› düzeltme” ata¤› ve
bunun da öncelikli olarak kad›nlar taraf›ndan
gerçeklefltirilmesi zorunlu görünmektedir.

Kad›na karfl› fliddetin azalmas› yolunda neler
yap›labilir sorusuna yan›t arand›¤›nda bir çok

kaynaktan bir
dolu bilgi, öneri
kolayca
bulunsa da
tüm bunlar›n

“nas›l
yap›laca¤›”
sorusunun
yan›t› hep
yetersiz
kalmaktad›r.

“Kim yapacak”
sorusuna

“devlet” diye
yan›t verilirse,

“devleti kimin
yönetti¤i”

sorusu da sorulmak zorundad›r.

Siyaseti, sokaklar›, paray›, mallar› erkekler
yönetmektedir. Güce, evlere, “namusa”, erkek
hakimdir. Bu ülkede en ak›ll›ca fikirler, öneriler
küçük hesaplar›n, küçücük dünyalar›n duvarlar›
dibinde, “zaman› geldi¤inde, elbette” denilen
so¤ukkanl›, iki yüzlü politikalar›n tozlar› alt›nda
bekletilir. Aç›kça karfl› ç›k›lamayacak insani, vicdani
politikalar uyutulmak üzere “h›mmm… h›mmm”
denilerek nennilenir. Binlerce y›l sonra bu sorunun
çözümünde  art›k devlete ve politikac›lara
güvenmek gerçekten mümkün mü?
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7 A¤ustos 2007’de, Fatih Agufl,
bir al›flverifl merkezinde, iki
çocu¤unun önünde kar›s›n›
öldürdü. Çünkü Sevgi Agufl (24),
kot pantolon giymesi
yetmiyormufl gibi baflka bir
erke¤e de ‘cilveli flekilde’ saati
sormufltu.
 …müebbet hapis cezas›na
çarpt›r›ld›,…‘haks›z tahrik’
alt›nda iflledi¤i …gerekçesiyle
cezas› 20 y›la indirildi.



Çingeneler Zaman›

1
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1988 y›l›nda yönetmen Emir Kusturica cüretkâr
bir ad›m atarak Çingene diliyle, Çingenelerin
yaflam›ndan bir kesit sunan “Çingeneler Zaman›”
filmini çekti. Yaflant›n›n bu kesitinde dram vard›,
ac› doluydu.

Ayn› yönetmen 1998 y›l›nda “Ak Kedi Kara Kedi”
filmi ile yine Çingenelerin yaflam›ndan bir kesit
sunuyordu: Bu kez güldürerek…

4. Yüzy›lda Hindistan’dan yaklafl›k 12.000 kifli
olarak yola ç›kan ve yaklafl›k 1000 sene sonra
yani 14. yüzy›lda Avrupa’ya yay›lan Çingeneler,
ulafl›m olanaklar›n›n artmas› ile k›sa zamanda
dünyan›n her yan›nda görülmeye bafllad›lar.

Binlerce sene göçer olarak yaflayan bu kavim
son yüzy›lda büyük oranda yerleflik düzene
geçmifllerdir.

Çok uzun y›llar geçimlerini kalayc›l›k, falc›l›k,
sepetçilik, ay› oynat›c›l›¤›, dans ve müzikle
sa¤lam›fllard›r. Geliflen teknoloji ve de¤iflen sosyal
yaflam nedeniyle mesleklerinin alan› darald›kça
zaten binlerce sene pefllerini b›rakmayan yoksulluk
daha da artm›flt›r.

Dünyan›n hemen her yan›nda içine kapanm›fl
topluluklar halinde yaflayan Çingeneler binlerce
sene dillerini, geleneklerini, yaflam tarzlar›n›
korumay› baflarm›fl, ya da içine
kapanmak zorunda
b›rak›larak bu
baflar›ya katk›
sunulmufltur.
2. Dünya savafl›nda
Nazilerin kitleler
halinde katletti¤i ikinci
etnik grup olma
flans›zl›¤›n›
yaflam›fllard›r.

D›flar›dan çok az
kimsenin bildi¤i, çok
kimsenin merak bile
etmedi¤i yaflant›lar›n›; bir
tak›m önyarg›lar› da k›rarak,
Emir Kusturica sözü edilen
filmlerde gözler önüne
sermifltir.

Ülkemizin hemen her yerinde
kasabalar›n, kentlerin kenar
mahallerine iliflmifl; yoksul
ama nefleli, gürültücü ama

sevimli Çingene topluluklar›na rastlan›r. Ne onlar
kentin, kasaban›n gündelik yaflam›na girer ne de
kentler, kasabalar girmesine izin verir: biraz hor
görülürler ama düflmanl›kla da karfl›laflmazlar.

En az›ndan flimdiye kadar…

Manisa’n›n Selendi ilçesinde burada yaflayan
Çingene kökenli vatandafllar›m›za kasabal›lar›n
baz›lar› taraf›ndan sald›r›larda bulunulmufl, evleri,
arabalar› kundaklanm›flt›r. Bu insanl›k d›fl› olay
üzüntüye yol açm›flt›r. Üzüntü devletin can
emniyetini sa¤lamak için sald›r›ya u¤rayan
Çingene kökenli vatandafllar› baflka kasabalara,
akrabalar›n›n yan›na göç etmeye teflvik etmeleri
ile daha da artm›flt›r. Sevindirici tek fley ise can
kayb›n›n olmay›fl›d›r.

Yoksullu¤un, yoksunlu¤un, iflsizli¤in art›¤›, temel
gereksinimlerin karfl›lanamad›¤› yerlerde,
zamanlarda insanlar kendilerini de¤ersiz görmeye
bafllarlar. Gerginlik al›r bafl›n› gider; de¤ersizlik
duygusu ile birleflti¤inde fliddet çabucak ortaya
ç›kar. Ve fliddet yoksullu¤un, iflsizli¤in kayna¤›
olan k›smen soyut ve uzak say›labilecek nedenler
yerine çok yak›n›ndaki kendinden farkl› oldu¤unu
düflündü¤ü insanlara yönelir.

Selendi’de yaflananlar buna örnek
olarak gösterilebilir; üstelik
kaynaflmadan da olsa yüzlerce sene
yan yana yaflam›fl, düflmanl›k
gösterilmemifl Çingene kökenli
vatandafllar›m›za yönelen bu fliddet;
gelecekte ülkemizi çok daha büyük
s›k›nt›lar bekledi¤ini
düflündürmektedir. ‹flsizli¤i,
yoksullu¤u ortadan kald›racak,
hakça paylafl›m› sa¤layacak
koflullar oluflturulmad›¤›;
insanlar›n ifl, emek, e¤itim, sa¤l›k
haklar›n› elde edecek, elde
ettiklerini koruyacak yollar
aç›lmad›¤›, örgütlenmelerine,
kendilerini ifade etmelerine izin
verilmedi¤i sürece bu ac›
olaylar› yaflamam›z ne yaz›k
ki kaç›n›lmaz olacak;
ayr›mc›l›¤a yönelik k›namalar,
yaz›lan yaz›lar, al›nacak
asayifl tedbirleri bunlar›
engellemede yetersiz
kalacak düflüncesindeyim

Dr. Nedim ‹nce
Toros Devlet Hastanesi Üroloji Uzman›



Dr. U¤ur U¤urlu
Mezitli 2 No’lu Sa¤l›k Oca¤› Hekimi

Benlik Sayg›m›z
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‹çten bir merhaba, sayg›yla bir merhaba; tüm
dostlara, tüm sa¤l›k çal›flanlar›na ve tüm okurlara.
Yepyeni bir y›lda tekrardan sa¤l›k, huzur, mutluluk
içeren günlerde sevgi dolu kalplerle, hep beraber
elele, kardeflce bar›fl içinde, gülen yüzlerle
yaflamak dileklerimle…

Size ayna olmaya çal›flmak, aynaya bakt›¤›n›zda
karfl›n›zda gördü¤ünüz kiflinin her haliyle siz
oldu¤unu göstermek ve onu daha iyi tan›y›p
gelifltirmenize yard›mc› olmak ve de benlik
sayg›m›z› daha da gelifltirebilmemiz için yaz›yorum.

Sayg›; kendi benli¤imize, birlikte
yaflad›¤›m›z ailemize, içinde
bulundu¤umuz toplumdaki tüm
bireylere; ülkemize, dünyaya ve evrende
var olan canl› cans›z her fleye
gösterdi¤imiz sayg› ve belki de
uzaklaflt›¤›m›z, yabanc›laflt›¤›m›z,
korktu¤umuz güvenmedi¤imiz için
gösteremedi¤imiz hatta unuttu¤umuz
sayg›…
Kendinize dürüst olup lütfen bir sorun; geldi¤iniz
flu noktada bu zamanda kendi benli¤inize ne
kadar sayg› duyabiliyor, benlik sayg›n›z› ne kadar
yüksek hissedebiliyor ve ben kendimi her halimle,
olumlu ve olumsuz tüm yanlar›mla ne kadar çok
sevip kabul ediyorum diyebiliyorsunuz? E¤er
gerçekten flu an geldi¤iniz noktada her fleye
ra¤men ben kendimi seviyor ve sayg› duyuyorum
diyorsan›z ne mutlu size. Çünkü biliyorum ve
biliniyor ki; kendine olan sayg›s› yüksek olan
insanlar her zaman huzurlu, coflkulu, mutlu, umutlu,
bir o kadar da hem kendi hem toplum için kat›l›mc›,
üretken, baflar›l›, anlaml› hayat dolu insanlard›r.

Dilerim siz içinizde var olan benlik sayg›n›z› hiç
kaybetmezsiniz ve hep yüksek tutma çabas›nda
olursunuz. Kendine olan sayg›s›n› kaybetmifl
bireyler; çevresine, ailesine, yaflad›¤› topluma,
evrene ne kadar sayg› gösterebilir ve güven içinde
inand›r›c› olabilir? Üzülerek görüyorum ve
duyuyorum ki; art›k eskisi gibi de¤il sanki
yaflad›klar›m›z; birbirine güvenen insanlar, kurulan
dostluklar, paylafl›mlar, içten at›lan kahkahalar

azalm›fl, yar›nlara karamsar bakmalar, yalanlar,
yabanc›laflmalar, aldatmalar artm›fl, sanki
birbirimize duydu¤umuz sayg› kalmam›fl. Nereden
nereye neden geldik diyor gibisiniz içinizden
m›r›ldanarak belki?

Eskiden yolda yürürken selamlaflt›¤›m›z kiflilere
bakmaz olduk benden bir fleyler ister belki diye;
akflamlar› sohbet etmek için ça¤›rd›¤›m›z
dostlar›m›z› aramaz olduk zaman›m›z› almas›nlar,
dizi keyfimizi, dinlenmemizi bozmas›nlar diye; s›k
s›k ellerini öpmeye gitti¤imiz, hay›r dualar›n›
ald›¤›m›z anam›z› babam›z› görmez olduk bizi
s›k›nt›ya sokmas›nlar, sorunlar›yla u¤raflt›rmas›nlar
diye; hafta sonlar› çocuklar›m›zla parklarda

I



bahçelerde oynamaz olduk, daha fazla bilgisayarla
oynas›nlar bana dokunmas›nlar diye; eflimizle
sevdi¤imizle konuflamaz olduk sustuk kald›k,
sanki paylafl›mlar›m›z› artt›rsak kavga edece¤iz
ayr›laca¤›z diye; birbirimize do¤ru söyleyemez
olduk, e¤er gerçekler ortaya
ç›karsa eziliriz, üzülürüz diye;
haks›zl›¤a u¤rayanlar›n
yan›ndan geçemez olduk,
bana dokunmayan y›lan bin
yaflas›n bana ne diye; içinde
yaflad›¤›m›z do¤ay›
koruyamaz, bakamaz, temiz
tutamaz olduk, daha çok
do¤ay› yok edip lüküs evlerde
oturmak, son model arabalar
kullanmak, gösteriflli k›yafetler
içinde, makinelerin,
bilgisayarlar›n esareti içinde
olal›m diye; PEK‹ N‹YEEE?

Kendimiz olmaktan uzak
durmak bizi daha m› mutlu
ediyor, daha m› çok sa¤l›kl›
uzun ömürlü yaflat›yor? Hep
sahip olal›m diyoruz, sahip
olanlar elde ettikleriyle daha
daha daha fazla dedikçe daha
çok mutsuz; sahip
olamayanlarda olamad›klar›
elde edemedikleri için mutsuz.
Sonuç da görünen o ki ço¤u
kifli mutsuz.  

Peki nereden bafllayal›m
nereye gidelim? Önce
kendimize olan sayg›m›zdan;
tüm olumlu ve olumsuz
yanlar›m›z› dürüstçe kabul
edip özgüvenle de¤iflme
cesaretimizden ve bu
özsayg›y› art›k evrensel
sayg›ya dönüfltürmekten,
koflulsuz sevgi, koflulsuz
hoflgörü, koflulsuz sayg› ilkesinden bafllayarak
ilerleyelim ve art›k SAH‹P OLMA duygusundan
daha çok ‹NSAN OLMA noktas›na gelelim.
Zanaatkar ve sanatç› olmak elbette zordur, büyük
e¤itim ister; ama insan olmak, adam gibi adam
olmak çok daha zordur, belki bir ömür ister…

“Bildi¤im bir fley varsa o da hiçbir fley bilmedi¤im”
  SOKRATES

“‹nsanlar önce para kazanmak için sa¤l›klar›n›,
sonra da sa¤l›klar›n› kazanmak için paralar›n›
kaybeder”  GOETHE

“‹yili¤e gücün yetmezse, kötülük etme”  AR‹STO

“‹nsan›n kendini fethetmesi zaferlerin en
büyü¤üdür” EFLATUN

Demifller ünlü düflünürler biz de düflünelim diye.
Lütfen yaflam›n›zda seçimlerinizi yap›n; kaybeden
mi kazanan m› olmak istiyorsunuz? Para kazanma

arzunuz belki size daha çok fazla mal mülk
kazand›rabilir, ama bu sa¤l›¤›n›za ve kal›c›
huzurunuza mal olabilir. ‹sterseniz önce kendinize
olan sayg›n›z› kazan›n, bak›n o zaman baflka bir
fleyin pefline gitmenize gerek kalmayacak, hayat

size vermeye bafllayacak tüm zenginliklerini ve
güzelliklerini; o zaman zaten her fleyi kazanan ve
kazand›¤›n› paylaflt›kça ço¤alan huzurlu, mutlu
bireyler oluveriyoruz bir anda; t›pk› buzun s›cakta
eriyip su olmas› ve sonra yine s›cakta buhar olup
yo¤unlaflmas› gibi; su gibi ak›p gitmek, enerjik
olmak, buharlafl›p gerçek özgürlükleri tatmak
varken, kendimizi kal›plara sokup buz gibi
yaflamak niye? Ben buz gibi so¤uk donmufl
hareketsiz kalmaktansa, su gibi hayat›n beni
götürebilece¤i her yere ak›p gitmeyi ve denizlere
okyanuslara ulaflabilmeyi arzu ediyorum. Çünkü
kendime, yaflad›¤›m her fleye SAYGI duyuyorum.
Bu benim BENL‹K SAYGIM; ya sizin SAYGINIZ?

Önümüz T›p Bayram›; flimdiden hepinizin T›p
Bayram›n›z› sayg›yla sevgiyle kutlar, sa¤l›kl› huzurlu
mutlu günler dilerim.

Sa¤l›cakla Sevgiyle Sayg›yla Kal›n;
Hayat›n Tad›n› Al›n…                                           
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Tülin Selvi Ünlü
Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araflt›rmalar› Merkezi

Çocuklar Gibi fiendi!
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22005 y›l›yd›. Görev yapt›¤›m Mersin Üniversitesi
Akdeniz Kent Araflt›rmalar› Merkezi’nce
düzenledi¤imiz “Tarih ‹çinde Mersin Kolokyumu”na
konuflmac› olarak davet etmek için kap›s›n› çald›k.
Bizi kap›da çak› gibi dimdik karfl›layan bu adam›
sanki k›rk y›ld›r tan›yorduk. Sanki 84 yafl›nda de¤il
de 24 yafl›ndayd›. Sanki y›llarca çoluk çocuk, genç
yafll›, zengin fakir demeden, “hastay›m” diyen
herkese flifa veren o de¤ildi! Zor, yorucu 84 y›l› o
yaflamam›flt›. Bizi kap›da karfl›layan o adam; Viktor
Venüs, bir çocuk gibi flendi!

1921 y›l›nda Adana’da do¤mufltu. Henüz iki
yafl›ndayken Mersin’e geldi. ‹lkokul ça¤›na
geldi¤inde, siyah önlü¤ü ve elinde çantas›yla
Cumhuriyet ‹lkokulu’nun yolunu tuttu. O dönem
flehrin tek ortaokulu olan Mersin Ortaokulu’na
giderken izci oldu. Mersin’in, o herkesin birbirini
tan›d›¤›, baharda bayg›n turunç kokular›ndan
bafl›n›n döndü¤ü kavurucu s›caklar›nda
Dondurmac› Halil’in limonlu dondurmas›yla
serinledi¤i, yazl›k sinemada y›ld›zlar›n alt›nda film
seyretti¤i günlerinde büyürken hiç unutamayaca¤›
bir fley oldu! Sokaklar›nda top oynad›¤›,
arkadafllar›yla koflup atlad›¤› bu güzel flehire bir
konuk geldi!

Tarih 28 Ocak 1933’tü. Günlerden
Cumartesi. Adana ve Mersin’den gelen
heyetlerce Yenice’de karfl›lanan Mustafa
Kemal Atatürk saat 18:00’de trenle Mersin’e
gelmiflti. ‹stasyonda Atatürk’ü karfl›lamaya
gelen ve oldukça kalabal›k olan bu grubun
aras›nda henüz ortaokul y›llar›nda olan
küçük bir çocuk vard›. Atatürk, onu
karfl›layan ve yeflil yapraklar›yla taze
portakal dallar› sunan bu kalabal›k
aras›ndaki çocuklar›n kafas›n› okflad›,
onlarla selamlaflt›.
O anda heyecandan alt›na kaç›ran o çocuk Viktor
Venüs’tü. Aradan geçen 72 seneye ra¤men,
yaflad›¤› bu heyecan› hala bir çocuk gibi yüre¤inde
hisseden, bir çocuk gibi mutlulukla bize aktaran
Viktor Venüs…

Onun Atatürk’le tek an›s› da de¤ildi bu. Makinistlik
yapan amcas› Emin’le ilgili an›s›n› flöyle anlat›yordu
Viktor Venüs;

“1923’de Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk
ilk olarak Mersin’e geldi. Yenice’den Mersin’e
aktarma yap›l›yor. Amcam makinistti ve o treni de
amcam getirmiflti. Atatürk vagona oturmufl kahve
içiyor. Amcam da makineyi yanaflt›rd› ki,
ba¤layacak vagonu götürsün. H›zl› gelince
Atatürk’ün elindeki kahve pantolonuna döküldü.
Bu vaziyet karfl›s›nda orada duran polis müdürü,
vali mali k›yamet koptu tabi. Hemen indiler afla¤›.
Makinist de indi. Derken polis müdürü amcam›
tan›d›;

-Ulan bu gavur Emin! Vurun! deyince adam›
neredeyse linç ediyorlard›. Atatürk,

-Ne oluyor orada? dedi. Onlar da,

-Efendim, bu Gavur Emin, dediler. Atatürk sinirlendi,

-Ne demek gavur? Onun da bir dini vard›r. Buras›
laik, demokratik bir devlettir. O da sizin gibi Türk’tür.
Katiyen böyle bir fleyi kabul edemem. Geç o¤lum
sen! dedi. Trene bindi ve amcam götürdü yine
treni. Götürdükten iki gün sonra da 20 lira bahflifl
geldi amcama.”

Amcas› gibi babas› da Devlet Demiryollar›’nda
makinistti. O y›llarda babas› ayl›k 33 lira maafl
al›yordu. Oysa Viktor Venüs okuyup doktor olmak
istiyordu. Belki babas›n›n onu okutmaya gücü
yetmeyecekti ama s›cak bir A¤ustos gününde
flans kap›s›n› çalacakt›. Galatasaray Kulübü’nden
gelen iki kifli, 10.000 lira verip tak›mda oynamas›n›
istedi. ‹stasyondan trene atlad›, Haydarpafla
Gar›’nda indi. Tam o s›rada üç dört kifli yanafl›p
kolundan tuttuklar› gibi onu ‹stanbul Lisesi’ne
götürdü. “Biz Galatasary’a paran› ödeyece¤iz ve
sen de ‹stanbul Spor’da oynayacaks›n” dediler.
Böylece, y›llard›r Mersin’de sürdürdü¤ü futbol
yaflam› ona hem sporda hem de e¤itim hayat›nda
bir f›rsat sunuyordu.

Üstelik spordaki baflar›s› yaln›zca futbolla da s›n›rl›
kalmad›. Atletik yap›s›, onu milli atlet yapan yeni
bir serüvene daha sürükledi. 1938 y›l›nda babas›
‹zmir’e tayin oldu. Viktor Venus de ‹zmir Erkek
Lisesi’ne devam etti. Lise tak›m›nda futbol
oynuyordu. Bir antrenman s›ras›nda, saha
kenar›nda atletleri çal›flt›ran idman hocas› Viktor
Venüs’ü farketmiflti. Venüs hocan›n verdi¤i çivili
ayakkab›larla bir atlay›fl yapt›. Hoca ona, futbolu



b›rak›p atletizme bafllamas› gerekti¤ini söyledi.
On befl gün sonra ‹zmir’de yap›lan atletizm
müsabakalar›nda flampiyon oldu, dört alt›n
madalya ald›. Ard›ndan ‹stanbul’a gitti ve milli atlet
seçildi.

Baflar›l› spor yaflam› ona zaman zaman babas›na
bile para gönderebilecek maddi olana¤› ve istedi¤i
t›p e¤itimini almas›n› sa¤lad›. T›bbiyeden mezun
olup tekrar Mersin’e
döndü¤ünde
y›l 1950’ydi.
Mersin’e
dönmeden
önce
yedeksubay
olarak
Sar›kam›fl
Askeri
Hastanesi’nde
üç buçuk y›l
askerlik yapt›.
Orada
doktorlukla ilgili
çok fley ö¤rendi.
Bir de derecenin

-41’i gösterdi¤ini!
S›cak flehrine
döndükten sonra
önce Kiremithane
Mahallesi’nde bir
muayenehane
açt›. Sonra da,
Müftü Deresi’nin
k›y›s›nda, bugün
de ismini tafl›yan
Venüs
Apartman›’n›n
bulundu¤u alanda,
alt kat›
muayenehane ve
üstü de evi olan
binaya tafl›nd›.
Mersin’in yak›n
çevresindeki
köylerden gelen
hastalar› hiç geri
çevirmedi. Kimi
zaman, köyüne
dönmek için para
bulamayanlar›n
cebine harçl›k da
koyarak tedavi etmeye
çal›flt› Doktor Viktor.

E¤lenmeyi, gülmeyi
hep sevdi. Tüccar
Kulübü’nde dostlar›yla
flark› söyledi, hergün
Mersin sokaklar›n› h›zl›
ad›mlarla yürüdü, Aile
Çay Bahçesi’nde
sohbet, Kilise’de dua etti.
Belki de mesle¤inden,
yaflama hakk›n› vermeye

çal›flt›.

Belki de bu yüzden; dolu dolu bir yaflam›n
ard›ndan 80’li yafllar›nda hala dimdik ayakta, hala
nefle doluydu. Çok fley görmüfl, çok insan tan›m›fl
birinin babacan tav›rlar›yla tatl›-sert k›zarak anlatt›¤›
hayata 2010’un ilk günlerinde veda etti Viktor
Venüs. En büyük dile¤i Türk Bayra¤›’na

sar›l› olarak gitmekti. Ne
mutlu ki, baflta Lina Nasif
olmak üzere k›z› Ayflen
Han›m, Muhterem Han›m
ve di¤er yak›nlar› bu
dile¤ini yerine getirdiler.
Onu, ona yak›fl›r bir dizi
törenle u¤urlad›lar.

Önce top oynad›¤›,
uzun atlad›¤›, kofltu¤u
stadda baflta Vali olmak
üzere kentin
yöneticilerinin kat›ld›¤›
bir resmi tören, bando
tak›m› ile evine son
veda, ard›ndan Katolik
Kilisesi’nde kendi
iste¤i üzerine Türk
Bayra¤›’na sar›l› bir
Maroni’nin, Türkçe,
Latince ve Arapça
dualarla (Arap
Ortodoks Kilisesi’nin
Ruhani Lideri’nin de
kat›l›m›yla) Katolik,
Ortodoks,
Müslüman çok
say›da Mersinlinin
kat›ld›¤› bir tören ve
çocukken birlikte
top koflturdu¤u
Hristiyan,
Müslüman birçok
arkadafl›yla birlikte
yataca¤› bir
mezarl›kta son
bulan bir
yolculuk…

San›r›m on y›ld›r
Mersinliler’den
dinledi¤im Mersin
foto¤raf› tam
olarak bu. Viktor
Venüs yaln›z
yaflarken de¤il
giderken de bir
fley söylüyor
bize; hoflgörü,
kardefllik, bar›fl!
Özellikle flu
günlerde bu
söze kulak
vermeye çok
ihtiyac›m›z var!
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HHaziran 2009'da yaklafl›k 2.5 ay süren Sudan
ziyaretim oldu. Sadece Sudan'›n de¤il, ayn›
zamanda dünyan›n da en geri ve güvensiz
bölgelerinden biri olan Güney Darfur'un Baflkenti
Nyala'ya da gittik. Aral›k sonunda da Nijer'in
Baflkenti Niamey'e 700 km. uzakta bulunan ve
karayoluyla 17 saat süren Tessoua'ya gittik.

Neden Afrika?
2008'de ABD ve Japonya'y› ziyaret ettim.
'Yaflad›¤›m›z dünyan›n

gerçekleriyle yüzleflmek için bir
de Afrika'y› görmek gerekir' diye düflündüm.
Araflt›rd›m. Amaç sadece gezmek, görmek
olmamal›, ayn› zamanda mesla¤imin gereklerini
de yerine getirmeliydim. Nyala'da yaklafl›k 3 y›ld›r
hizmet veren K›z›lay Sahra Hastanesi vard› ve
Sa¤l›k Bakanl›¤› personel deste¤inde
bulunuyordu. WEB sitesinden baflvurdum ve bir

süre sonra arand›m. fiimdi izlenimlerime geçelim:

Nyala
2.5 milyon nüfuslu eyalet baflkenti, Sudan Baflkenti
Hartum'a 1300 km uzakta ve Orta Afrika'da yer
al›yor. Karayolu ile ulafl›m yok ve arazi ulafl›m›
son derece riskli. Sadece havayolu var. Zaman
zaman yük kamyonlar›n›n yüzlercesi bu mesafeyi
30 günde al›yorlar. Dolay›s›yla her zaman her fleyi

(ilaç, malzeme,
g›da...) bulam›yorsunuz.
Buldu¤unuz fleylerin de ço¤u
özelli¤ini yitirmifl oluyor.
THY'n›n her gün Hartum'a
seferi var. Hartum'a kadar
sorun olmuyor zaten. As›l
macera bundan sonra
bafll›yor...

Nyala'ya inince s›k s›k
kamyonetlerin arkas›na
yerlefltirilmifl a¤›r makinal›lara
sahip düzensiz k›yafetli
askerlerin kontrolu bafll›yor.
Nyala'da cidi bir iç savafl var.
400.000 kifli köylerinden
ayr›lm›fl ve kamplarda
yaflamaya mecbur...
Bilirsiniz, 'çocu¤un
ölümünü bekleyen
akbaba' resmi var ya, o
resim Nyala'n›n
güneyindeki kamplardan
birinde çekilmifl ve çekene
Politzer kazand›rm›fl...
Ama, foto¤raf› çekene
Politzer yar olmam›fl,
intihar etmifl... Bizim ekip

baflta kamp insanlar› olmak
üzere tüm Nyala'ya hizmete gitti...

Toplam 15 kifliydik. Ben, anestezi uzman› Aliye
K›sk›n, Dr. Salih Y›lmazgil, Dr. Mehmet fiensoy,
difl hekimi Sarp Do¤an ve yard›mc› ekibimiz...
Sahra hastanesi bir çad›r hastane olup günübirlik
hizmet veriyor. Yatan hasta ünitesi yok. Ama
anestezi uzman›m da benim gibi gözükara olunca,
kim tutar bizi? Bafllad›k ameliyatlara. Kald›¤›m›z
süre boyunca 50 den fazla guatr, 50 den fazla

Dr. Can Terzier
Mersin Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzman›

Güney Darfur'un Baflkenti Nyala...
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çocuk f›t›¤›, 2 kolon CA, 3 bat›n tümörü gibi toplam
350 civar›nda operasyon yapt›k. Bunun nedeni,
orada gördü¤ünüz insanlar›n baflka doktor görme
flans›n›n olmamas›... Hayat›nda görece¤i tek
doktor sizsiniz... Bu nedenle verebilece¤inizin en
fazlas›n› veriyorsunuz... Nöbet olmayan bir yerde
arkadafllar›mla gönüllü nöbete kald›k ve
güvenli¤imiz için askerler önlem ald›...
Gece saat 21'den sonra soka¤a
ç›kma yasa¤› var. Nyala'da bir
devlet hastanesi var ve çok
yetersiz. Hastanede anestezi
doktoru yok, bir cerrah, bir kad›n
do¤um uzman›, bir dahiliye
uzman› var. Tüm hizmetler
parayla ve paras› olmayan
hastaneye giremiyor. Bizde ise
ilaçlar da taraf›m›zdan veriliyordu.
Koruyucu sa¤l›k hizmetleri yok ve
bebek ölüm h›z› %0,76 ile çok
yüksek. Su yok. Ya¤mur sular› ve
son derece s›n›rl› yer alt› sular› hiç
bir ifllemden geçmeksizin
kullan›l›yor. Sinek ve böceklerle iç
içe bir yaflam var... Zaman kavram›
yok, randevu yok.. Dönüflümüzde
Hartum uça¤› saat 09:00'da idi. Bilet
kontrolu için ofise gittik ve 'Uçak
14:30'a al›nd›, o da 17:00'de
kalkacak' gibi karmafl›k bir fley
söylendi. Uçak 18.30'da kalkt›. Her
zaman kalkmayabiliyormufl. Eski model Rus
uçaklar› yine eski model Rus pilotlarca kullan›l›yor...

Ülkenin ana dili Arapça ve bir zaman Osmanl›
‹mparatorlu¤u taraf›ndan yönetilmifl. Nyalan’da
yaflayanlar›n %99’u, Hartum’da yaflayanlar›n %80-
85’i ve Kuzey Darfur’da yaflayanlar›n da %70’i
müslüman. Yafll›larla konuflurken, Türk
oldu¤umuzu ö¤renince 'Osmanl› yine vali
göndersin, problem kalmaz' dedi¤ini kulaklar›mla
duydum. Nyala'da Özel Çin Hastanesi var. Ziyaret
ettik, içeri al›nmad›k . Hastalar› olmuyor. Orada
annesiz, babas›z çok çocuk var... Akl›m›za organ
kaçakç›l›¤› gelmedi de¤il.... Asl›nda söyleyecek
çok fley var, ama sözün bitti¤i yeri gördük...
‹nsanl›¤›n bitti¤i yeri gördük... Tiyatrolarda
sergilenen en trajik oyunun, Nyala çocuklar›yla
k›yasland›¤›nda komedi gibi kald›¤›n› da gördük....
Yeme¤inizden artan kemikleri s›y›rmak için
çocuklar›n nas›l kavga etti¤ini gördük... Ve
bunlardan kendimizi de sorumlu tuttuk. Oraya
giderek belki birkaç denizy›ld›z› kurtard›k ama,
mesle¤imizin zekat›n› verdik. Orada insanlar›n
gözünde 'Türk' imaj› tekrar yefleren bir umut oldu...
Ve dönünce en k›sa zamanda tekrar gitmeye karar
verdim...

Nijer
22 Aral›k 2009'da Önce Casablanca'ya, oradan
da Nijerin baflkenti Niamey'e uçtuk. Yaklafl›k 9
saat sürdü. Biraz dinlendikten sonra gidece¤imiz
flehir olan Tessoua'ya karayolu ile hareket ettik.
Bu kez sivil yard›m örgütleri ile gittik. Ekip baflkan›
Say›n ‹brahim Ceylan idi. Baflta Kutupy›ld›z›

Derne¤i olmak üzere 6 dernek düzenliyordu... 4
göz uzman›, 2 genel cerrah, 2 KBB uzman›, bir
ürolog ve 2 de difl hekimi vard› ekipte... 15 kadar
da sivil yard›m gönüllüleri geldi. Tessoua'ya
ulaflmam›z 17 saat sürdü. Nijer, Sudan'a göre
daha fakir, ancak, daha güvenli bir yer...
Yaflam

flartlar›n› anlamak için resimlere
bakmak yeter... Buradaki dramda baflrolde yine
çocuklar ve kad›nlar var... Ana dilleri Frans›zca,
ama o kadar... Frans›zlar sadece dillerini
b›rakm›fllar... Akl›ma Osmanl›n›n son dönemindeki
Frans›zca tutkusu geldi. Üzüldüm ve flükrettim
halimize.

Tessoua'da 2 hafta kald›k. Yeni y›l› Afrikan›n
ortas›nda karfl›lad›k. O kadar katarkt hastas› var
ki, özellikle konjenital katarakt dikkati çekiyor. Ekip
500'e yak›n hastan›n tekrar görmesine neden
oldu. Bu organizasyonda Türkiye'den gönüllüler
100$ karfl›l›¤› bir kiflinin görmesini sa¤l›yor. Lens
ve ameliyat masraflar› en fazla 100$ tutuyor. Ayr›ca,
su kuyular› açt›r›l›p insanlar›n hizmetine sunuluyor...
Türk insan›n›n büyüklü¤ü ve yard›mseverli¤inden
dolay› bir kez daha gurur duydum... Orada sabah
08:00 den akflam 22:00'a kadar çal›flt›k. Hastalar›n
ço¤u son çare olarak hastaneye geliyor. Sosyal
devlet yok. Koflullar ve hastalar Nyala ile benzerlik
gösteriyor. Üç tane sezeryen yapmak zorunda
kald›m. ‹ki hafta çok çabuk geçti... Ac›larla ve
an›larla dolu iki hafta... Yine yaflanan insanl›k
dram›na tan›kl›k var... ‹nsanl›k ad›na özürlerimizi
sunduk... Hepimiz ad›na... Son olarak diyorum
ki, 'Hepimiz sorumluyuz, hepimizin yapabilece¤i
birfley var'
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Op. Dr. Can TERZ‹ER  0532 292 20 80

Not: Afrika ile ilgilenen gönüllülerin
telefonlar›n› bekliyorum...



S
Dr. Ful U¤urhan Torlak
Mersin Sokak Çocuklar› Derne¤i

Mersin’in
Sokak Çocuklar›
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Sosyo kültürel düzeyimiz ne olursa olsun,
hepimizin en duyarl› oldu¤u konulardan biri
çocuklard›r. Çocuklar›m›z söz konusu oldu¤unda
fedakarl›klar›m›z bafllar. Uykumuzdan, kendimize
al›nacak yeni bir elbiseden, d›flar›da yenecek bir
yemekten, hatta akademik kariyerlerimizden vs
akla gelebilecek  her fleyden  onlar ad›na
vazgeçebiliriz. Ancak kendi çocuklar›m›z› elimizden
gelen en iyi flartlarda yetifltirmeye çabalarken
özellikle büyük kentlerde “kendi gelecekleri için
çabalayan” di¤er çocuklarla da  yüzyüze geliriz.
Pek ço¤umuz hamburgercide; çocu¤umuzun
gözünün içine “aman bir  lokma daha yesin” diye
bakarken, bahçe çitinin arkas›ndaki üzeri kirli
çocu¤un “yemese de kalan›n› ben al›p yesem”
diyen gözleri ile karfl›laflm›fl›zd›r. Bu yak›c› duygu
yüzünden, bazen yetkililere bazen çocuklar›n

ailelerine ço¤u zaman da çocu¤a öfkeleniriz. Oysa
hepimiz bu olayda en masumun çocuk oldu¤unu
da biliriz.

Mersin sokakta çal›flan çocuklar konusunda en
talihsiz kentlerden biridir. Özellikle 1990 y›llar›n
bafl›nda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nden Mersin’e yaflanan yo¤un zorunlu
göç, bu sorunun da ana nedenlerinden biri
olmufltur. Öyle ki sokak çocuklar› ile ilgilenmeye
bafllad›¤›m 1997 y›l›nda çocuklar›n do¤um yerleri
fi›rnak, Bitlis, Hakkari iken, bugün konufltu¤umuz
çocuklar Mersin do¤umludur.



Hemen tamam› göçle gelmifl (%99) bu çocuklar
üzerinde 2002 y›l›nda yapm›fl oldu¤umuz büyük
bir alan araflt›rmas›n›n* sonuçlar›na göre (916
çocukla yüzyüze görüflülmüfltür); çocuklar›n
ço¤unlu¤unun erkek (%98), 10-14 yafllar›nda
(%74), babalar› iflsiz ya da düzenli olmayan ifllerde
çal›flan, çok
kardeflli,
ebeveynleri
e¤itimsiz hatta
okuryazar bile
olmayan, sosyal
güvenceden
yoksun (%67),
yoksul ailelerin
çocuklar› oldu¤u
görülmüfltür ve
%77’sinde en az bir sa¤l›k sorunu saptanm›flt›r.

‹lerleyen süreçte bu çocuklarla ilgili olarak ç›kart›lan
çeflitli yasalar›n uygulamaya konulmas›,  kamu
kurum ve kurulufllar› ile gönüllü kurulufllar›n
çal›flmalar›, vatandafllar›n tutum ve
davran›fllar›ndaki de¤iflmeler sonucunda sokakta
gördü¤ümüz çocuklarda da birtak›m de¤ifliklikler
oldu. Örne¤in eskiden  kent merkezinde  mendil
satan, ayakkab› boyayan çocuklar› s›kça görürken,
bugün kentin varofllar›nda çocuk sa¤l›¤› aç›s›ndan
daha büyük  riskler tafl›yan  çöp toplama iflini
yapan çocuklarla s›kça karfl›laflmaktay›z.

Ayr›ca eskiden korkusuzca sokakta çal›flan
çocuklar, bu iflin cezas› oldu¤unu ö¤renince,

ifllerini kimseye belli etmeden yapma e¤ilimine
girmifllerdir. Art›k boya malzemelerini poflette de¤il
de okul çantas› içinde tafl›yarak, yetkililerce fark
edilmez hale getirmekedirler.

Kuflkusuz ki; çocuk iflçili¤inin en kötü hallerinden
biri olan

“sokakta çal›flan
çocuklar”
sorununun
gerçek çözümü,
yoksullu¤un
olmad›¤› bir
dünya
yaratmakla
mümkün
olacakt›r.

Ço¤umuz için hayalmifl gibi görünen bu durumun
asl›nda baflar›labilece¤ine inanc›m büyüktür.
Do¤ru uygulanacak ekonomik  ve sosyal politikalar
bu sorunu çözecektir. Aksi halde  flu anda oldu¤u
gibi “yoksula sadaka” verilerek veya cezai
yapt›r›mlar uygulanarak sorun sadece
geçifltirilecek veya görünmez halde tutulacakt›r.

2010/1 25AR
ter

M
E

R
S ‹N

TA B‹ P OD ASI B
Ü

L
T

E
N

‹

ARter

Mersin sokakta çal›flan çocuklar konusunda en talihsiz
kentlerden biridir. Özellikle 1990 y›llar›n bafl›nda Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nden Mersin’e yaflanan yo¤un
zorunlu göç, bu sorunun da ana nedenlerinden biri olmufltur.
Öyle ki sokak çocuklar› ile ilgilenmeye bafllad›¤›m 1997
y›l›nda çocuklar›n do¤um yerleri fi›rnak, Bitlis, Hakkari iken,
bugün konufltu¤umuz çocuklar Mersin do¤umludur.

“ “

*Ugurhan F, Bugdayci R, Sasmaz T, Oner S, Kurt AÖ,
Tezcan H. Socio-demographic characteristics and
lives of children working or living in the streets of
Mersin, Turkey. Turkish Journal of Public Health 2004;
2(2):68-74



B
MTO Sa¤l›kta Dönflümü ‹zleme Komisyonu

Mersin Kamu Hastanelerinde
Durum Tespiti

AR
ter

2010/126

Bu makale Mersin Tabip Odas› Sa¤l›kta Dönüflümü
‹zleme (SD‹K) komisyonunun  Ekim- Kas›m 2009
aylar›nda Mersin merkezde bulunan üç kamu
hastanesinde (Mersin Devlet Hastanesi, Mersin
Toros Devlet hastanesi, Kad›n Do¤um ve Çocuk
Hastanesi) baflhekimlik düzeyinde yapt›¤›
görüflme ve karfl›l›kl› görüfl al›fl verifli sonucu elde
edilen bilgilerin derlemesi sonucunda yaz›lm›flt›r.

Görüflmelerde sa¤l›k çal›flanlar›n›n kamu
hastanesindeki çal›flma koflullar› ve memnuniyet
düzeylerinin tespit edilmeyifli bir eksiklik olarak
de¤erlendirildi. Afla¤›da belirtilen her parametre
tek tek büyük bir çal›flma konusu olabilir.

1. Hastalardan kat›l›m pay› al›nmas›ndan sonra
hastanelerin mali durum ve gelir-gider
bilançosuna etkileri nedir?

Üç kamu hastanesinde de mali durumun iyi ve
hasta baflvuru oranlar›nda yaklafl›k
%10’luk bir azalman›n oldu¤u, bu
nedenle döner sermaye ödemelerinde
bir miktar azalman›n oldu¤u bildirildi.

2. Acil servise baflvuran sosyal
güvencesiz hastalar›n nas›l bir
hizmet ald›¤›› ve yaflanan sorun olup
olmad›¤› soruldu?

Bu konuda her üç kamu hastanesinde
de, acil servisler ile ilgili sa¤l›k
bakanl›¤›nca gönderilen genelgeye göre
hareket edildi¤i, hiçbir sorunun
yaflanmad›¤› bildirildi.

4. Acil servis hizmetlerinde sa¤l›kta
dönüflüm program›n›n sonuçlar› ile
ilgili düflünceleriniz nedir ?

Acil servislerde çal›flan hekim ve yard›mc›
sa¤l›k personelinde çaresizlik ve tükenmifllik
yafland›¤›, branfl nöbeti uygulamas› sonras›
sorunlar›n k›smen azald›¤› belirtildi. Acil servislerin
çok yo¤un çal›flt›¤›, kat›l›m pay› artt›r›lmas›ndan
sonra acil servislerde ifl yükünün artt›¤› söylendi.
Üç kamu hastanesi yöneticisi taraf›ndan da en
temel sorunun acil servislerde performansa dayal›
döner sermaye uygulamas›n›n ciddi sak›ncalar
do¤urdu¤u, hasta ve sa¤l›k çal›flanlar›na zarar
verdi¤i ve kald›r›lmas› gerekti¤i ifade edildi.

5. (Kamu hastane birlikleri yasas› (KHBY) için
ne düflünüyorsunuz? Hastanenizde bu konuda
bir giriflim var m› ?

Mersin merkez kamu hastanelerinde bu konuda
herhangi bir giriflim ve talimat›n olmad›¤› belirtildi.
Hastalerde tam gün çal›flma oranlar›n›n yaklafl›k
%70-80 oldu¤u söylendi. Ayr›ca bir hastane
yöneticisi taraf›ndan bu yasan›n ciddi s›k›nt›lar
do¤urabilece¤i, uygulanmas› halinde kamu
hastaneleri için tehlikeli bir sürecin ortaya ç›kaca¤›
belirtildi.

6. Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin analizi
ve kamu hastanelerinde al›nan önlemler
nelerdir ?

Hastanelerde genelde bu konuda yaflanan ve
yaflanabilecek sorunlar için özel güvenlik
birimlerinin devreye girdi¤i ve sorunlar› yerinde

çözüldü¤ü belirtildi. Her üç kamu hastanesinde
de sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik sözlü/fiziksel fliddet
ile ilgili bir kay›t sistemi bulunmad›¤› ve rapor
tutulmad›¤› ifade edildi.

7. Hizmet al›mlar›n›n mali duruma etkisi nedir?

Her üç hastane yöneticisi de hizmet al›mlar› ile
sürdürülen kamu hizmetlerinin hastane
giderlerinde büyük bir sorun yaratt›¤›n› bildirdi.
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Hastane yöneticileri gelirlerinin yaklafl›k %30’unu
hizmet al›mlar›na ödeme yaparak mali bir yük ile
karfl› karfl›ya kald›klar›n› bildirdiler.

8. Hizmet al›mlar› ile sürdürülen hizmetlerde
çal›flan tafleron iflçi say›s›n›n yeterli olup-
olmad›¤› soruldu?

Üç kamu hastanesinde de çal›flan tafleron iflçi
say›s›n›n fazla oldu¤u, ancak önümüzdeki y›ldan
itibaren bu say›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n hastaneler
için öngördü¤ü say›ya indirilece¤i bildirildi. Bu
konudaki en önemli sorunun kamu hastanelerine
hizmet al›mlar› sürecinde  siyaset arac›l›¤› ile fazla
iflçi ald›r›lmas›n›n oldu¤u ifade edildi.

9. Yo¤un bak›m yatak say›lar›, donan›m ve
hizmetlerinin durumu nedir?

Yeterli say›da yo¤un bak›m yatak say›lar›n›n
oldu¤u, donan›m ve hizmetlerinde bir sorun
yaflanmad›¤› bildirildi. Merkezdeki bir kamu
hastanesinde önümüzdeki y›lda kardiovasküler
yo¤un bak›m ve yan›k ünitesi aç›laca¤› ifade edildi.
Ayr›ca Çocuk hastanesinin yeni do¤an ve neonatal
resüstasyon ünitesinin portabl ventilatör ve yeterli
say›da  mekanik ventilatöre sahip oldu¤u bildirildi.

10. Dializ hizmetlerinin durumu ve özel sektörle
rekabeti nas›l?

Bir kamu hastanesinde dializ hizmetlerinin
tamam›yla hizmet sat›n alma yoluyla sürdürüldü¤ü,
di¤er hastanelerde ise bu hizmetin yürütülmesi
için ünitelerinin olmad›¤› bildirildi.

11. Hasta yataklar›n›n durumu nas›l?

Her üç hastanede de en önemli sorunlar›ndan
birinin hasta odalar›n›n halen ko¤ufl biçiminde
oldu¤u ve odalarda fazla say›da yatak bulundu¤u,
bunun da hasta hizmetlerini olumsuz etkiledi¤i
ifade edildi. Çocuk Kad›n Do¤um Hastanesinin
henüz yeni aç›lmas›na ra¤men bu hastanede de
hasta odalar›nda fazla yatak bulundu¤u ve hasta
tedavileri için uygun olmad›¤› belirtildi.

12. Hastanede sa¤l›k personeli bilgilendirme
toplant›lar› ve s›kl›¤› nedir?

Peryodik toplant›lar›n yap›ld›¤›, ancak son
zamanlarda toplant›lara kat›l›mlar›n çok azald›¤›,
hekimlerin gerekli duyarl›l›¤› göstermedikleri
bildirildi.

Sonuç olarak Mersin merkezde bulunan üç kamu
hastanesinde de acil sa¤l›k hizmetlerine ulafl›mda
ciddi sorunlar›n olmad›¤›, sa¤l›k hizmetlerinde
teknolojiye dayal› kalitenin sürekli art›r›lmaya
çal›fl›ld›¤› gözlenmifltir. Ancak sa¤l›k çal›flanlar›na
yönelik fliddetin kay›t alt›na al›nmad›¤›, hizmet
sat›n alman›n kamu hastanelerinde  ciddi giderlere
yol açt›¤› ve tafleron flirketlere  kaynak aktar›ld›¤›,
ko¤ufl sisteminin hasta tedavisinde sorulara yol
açt›¤› gibi sonuçlar tespit edilmifltir. Kamu
hastanelerinde sa¤l›k hizmetinin yürütülmesinde
sa¤l›k çal›flanlar›n›n görüflleri al›nmadan tek yönlü
merkezden gelen genelgeler ve SUT  ile
sürdürülmeye çal›fl›lmas› sadece piyasa mant›¤›na
hizmet etmektedir.
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Sevgili dostlar Mezuniyet Sonras› Sürekli T›p
e¤itimi ve Bilimsel Araflt›rma Komisyonu, Mersin
Tabip Odas› Yönetim Kurulunun iste¤i ile 30 Aral›k
2008’de odam›z konferans salonun da ilk
toplant›s›n› yapt›. Toplant›da komisyon
baflkanl›¤›na Prof. Dr. Selim Aksöyek
Sekreterli¤ine ise Dr. Gürbüz fiEN oybirli¤iyle
seçildi. Komisyon üyelerimiz ise Dr. Mustafa Ersöz,
 Dr. Mustafa Ergen,  Dr. Necmettin Yaz›c›o¤lu, Dr.
Selda Okuyaz, Yrd. Doç. Dr. Ayfle D. Baflterzi, Dr.
Sabahattin Teymur’dan oluflmaktayd›.
Komisyonumuzun Mersin Tabip Odas›n›n
komisyonlar›n›n çal›flma esas›na göre çal›flmalar›n›
bir y›ld›r sürdürmektedir. ‹stanbul’a gitti¤i için
komisyon baflkanl›¤›m›zdan ayr›lan de¤erli
hocam›z Prof. Dr. Selim Aksöyek’e katk›lar›ndan
dolay› çok teflekkür ediyor ve bundan sonraki
çal›flma hayat›nda baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.
Hocam›z›n ayr›lmas›ndan sonra komisyon
baflkanl›¤›na oybirli¤iyle Mersin Üniversitesi T›p
Fakültesi Aile Hekimli¤i ABD Baflkan› Doç. Dr.
Ertan MERT seçilmifltir. Çal›flmak isteyen tüm
arkadafllar›m›z› komisyonumuza davet ediyoruz.

Etkinliklerimizi TTB’nin sürekli t›p etkinlikleri
do¤rultusunda planlad›k. Çal›flmalar›m›zda,
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi ve Mersin Sa¤l›k
Müdürlü¤ü  ile beraber hareket ettik.

Misyonumuz; Mersin’de donan›ml›, yetkin ve
sürekli geliflmeye aç›k bir hekimlik için e¤itim
programlar› düzenlemek. Mersin’de pratisyen
hekim, aile hekimi, uzman hekimlerin sürekli
mesleki e¤itim programlar›na destek vermek ve
hekimlerin bu etkinliklere kat›lmalar›n› özendirmek.
Vizyonumuz ise kan›ta dayal› t›p uygulamalar›n›n
esas al›nd›¤›, sürekli geliflmekte olan t›p dünyas›
ile entegre olmufl ve bunu toplumsal yararl›l›¤a
dönüfltürebilen, araflt›rmac› ruha sahip hekim
kapasitesi oluflturmak. Sa¤l›k hizmetlerinin belli
standartlarda ve kalitede yürütülmesine katk›da
bulunmakt›r.
Komisyonumuz ilk toplant›s›ndan itibaren neler
yapabilece¤i konusunda çal›flmalara bafllad›. K›sa
sürede bir anket haz›rlad›k ve birinci basamak da
çal›flan arkadafllar›m›z›n beklentilerini ald›k. Bu
beklentiler do¤rultusunda sa¤l›k ocaklar›nda hekim

Dr. Gürbüz fien
Komisyon Sekreteri



arkadafllar›m›z› konusunda uzman e¤itimcilerimizle
buluflturmaya karar verdik ve çal›flmalar›m›za
devam etmekteyiz. Bu toplant›lar›m›z› sa¤l›k oca¤›
çal›flmalar›n› aksatmadan ö¤le aras›nda
gerçeklefltirdik. Bu arada arkadafllar›m›zla beraber
yine sa¤l›k oca¤›m›zda ö¤le yeme¤ini de beraber
yedik. Çal›flmalar›m›za destek olan tüm
sponsorlar›m›za ve Mersin Tabip Odas› sekreteri
Suna ………. ‘ya çok teflekkür ediyoruz.

Komisyonumuzun  yapm›fl
oldu¤u toplant› ve ziyaret
etti¤imiz sa¤l›k ocaklar›m›z
 ise ;

29 Ocak 2009
Mezitli 2 Nolu ve Kuyuluk
Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi: Birinci
Basamakta KOAH’a
Yaklafl›m, Dr. Mustafa
ERSÖZ.

26 fiubat 2009
Tozkoparan ve Ça¤daflkent
Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi: Birinci
Basamakta KOAH’a
Yaklafl›m, Dr. Mustafa
ERSÖZ.

05 Mart 2009
Merkez 4 Nolu ve Palmiye
Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi: Birinci
Basamakta Ateflli Çocu¤a
Yaklafl›m, Yrd.Doç.Dr. Selda
POLAT.

12 Mart 2009
15 Nolu Sa¤l›k Oca¤›
E¤itimi, 15 Nolu ve Adnan
Özçelik Sa¤l›k Oca¤›: Birinci
Basmakta Konversiyon
Bozuklu¤una Yaklafl›m,
Yrd.Doç.Dr. Ayfle Devrim
BAfiTERZ‹.

19 Mart 2009
Tarsus 2 Nolu Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi, Tarsus Merkez
Sa¤l›k Ocaklar›: Birinci Basamakta Ateflli Çocu¤a
Yaklafl›m, Yrd.Doç.Dr. Selda POLAT

02 Nisan 2009
Erdemli 1 Nolu Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi, Erdemli
Merkez Sa¤l›k Ocaklar›: Birinci Basmakta
Çocuklarda ‹fleme Bozukluklar›na Yaklafl›m, Doç.
Dr. Dinçer AVLAN.

16 Nisan 2009
Güneykent ve Yal›nayak Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi:
Hipertansif Hastaya Yaklafl›m, Doç.Dr. Ertan MERT.

17 Nisan 2009
Mezuniyet Sonras› Sürekli T›p e¤itimi ve Bilimsel
Araflt›rma Komisyonu toplant›s› 08 May›s 2009
Mut Merkez Sa¤l›k Ocaklar› ve Mut Devlet
Hastanesi Acil Servisinde Çal›flan Hekimlere, Doç.
Dr. Cüneyt AYRIK taraf›ndan “Birinci Basamakta

Acil Yaklafl›m” konulu sunum yap›ld›.

02 Haziran 2009
Mezitli 2 Nolu Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi: Anemilerin
Ay›r›c› Tan›s›, Demir Eksikli¤i Anemisinin Tan› ve
Tedavisi, Doç.Dr. Ertan MERT.

23 Aral›k 2009
Merkez 10 Nolu Sa¤l›k Oca¤› ve Merkez 6 Nolu

Sa¤l›k Oca¤› E¤itimi: Ateflli Çocu¤a Yaklafl›m,
Yrd. Doç. Dr. Selda POLAT.
Bütün bu etkinliklerimize büyük bir özveriyle
e¤itimci olarak kat›lan Mersin Üniversitesi T›p
Fakültesi de¤erli hocalar›m›za ve Dr. Mustafa
Ersöz’e çok teflekkür ediyoruz. Komisyonumuz
bu senede sa¤l›k oca¤› etkinliklerine devam
etmektedir.
Sizleri de çal›flmalar›m›za destek olmak üzere
komisyon toplant›lar›m›za bekliyoruz. Bilgi için
lütfen Mersin Tabip Odas›yla iletiflim kural›m. Bu
sene Mersin’de Birinci Basamak Hekimli¤i günleri
düzenlemek için büyük bir heyecanla
çal›flmalar›m›za flimdiden bafllad›k. Hepinizin
deste¤ini ve katk›lar›n› bekliyoruz. Dün rüya, yar›n
ise hayaldir. Dünü mutlu yar›n› umutlu k›lan ise
bugündür. Onun için bugünümüze iyi bakal›m.
Hekimlik onuruna yak›fl›r gelecek güzel günleri
hep beraber görmek dile¤iyle hoflçakal›n,
dostçakal›n.
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Dr. Abdullah Ar›c›o¤lu
Modern T›p Merkezi ‹ç Hastal›klar› Uzman›

40 y›l öncesi 1970’de ne idik, 40 y›l sonras› 2010’da
bu gün ne olduk?

Toplumumuzda fliflmanl›k, adeta y›llarla
yar›fl›rcas›na, her geçen gün artmaktad›r. Peflinden
de y›llar, fliflmanl›¤›n getirece¤i, bir zincirin halkas›
gibi, hastal›klara davetiye ç›karmaktad›r. Bizim
görevimiz de  bu zincirin halkas›n›n kopar›lmas›
olmal›d›r.

Kilo fazlal›l›¤›; kiflinin cinsiyet, yafl, boy ve yap›
normunu aflan a¤›rl›¤›n› ifade etmektedir. Beden
Kitle ‹ndeksinin (BK‹) 25’in üzerinde olanlar kilolu
olarak tan›mlanmaktad›r. Obezite ise; afl›r› ya¤
dokusunun kar›n bölgesinde veya yayg›n olarak
organlar›n çevresinde birikimini ifade eder ve
BK‹’nin 30’un üzerinde olmas› olarak
tan›mlanmaktad›r. Her iki durumda, al›nan enerjinin
harcanan enerjiden fazla olmas›yla, vücudun kalori
depo etme flekilleridir.

Annenin çocu¤unu emzirmemesi, çeflitli mamalarla
beslemesi, bebe¤e her a¤lad›¤›nda mama
verilmesi; çocuklar›n enerjisi yüksek ve tek tarafl›
g›dalarla beslenmeleri; adolesan ça¤›n beslenme
düzensizli¤i ve fast foodu tercih etmeleri;
eriflkinlerin sedanter ve inaktif yaflamlar› fliflman
olman›n s›kl›¤›n› ve say›s›n› art›rmaktad›r.

fiekil 1: 1970’ten bugüne obezitenin art›fl›

fiekil 1 iyice incelenirse, 40 y›l öncesi ne idik,
bugün ne oldu¤umuz görülebilir. 1970 y›llar›na
do¤ru, geçen y›llar› an›msayacak olursa; herkesin
hayran oldu¤u uzun boylu, ince belli, lacivert

tak›m elbiseli; uzun, dökümlü pardüsü ile Tar›k
Akan’›; 2010 y›l›na gelindi¤ine, toplumda boy
k›salm›fl, göbek oldukça ileri ç›km›fl obez insanlar››
görmek mümkün…

Toplumumuzda kilo
fazlal›¤› çocuklar,
adolesan ça¤ ve
eriflkinler de  adeta
bir salg›n halinde
yayg›nlaflm›flt›r.
Dünyada oldu¤u gibi,
ülkemizde de her
geçen gün say›
artmaktad›r.

Pima yerlilerinde
1992-1996 aras›
yap›lan çal›flmada 10-
14 yafl grubunda
1000 çocuktan 22.3,
15-19 yafl grubunda
1000 adolesan›n

50.9’unda fliflmanl›k ve tip 2 diyabet saptanm›fl
ve obezitenin artmas› fiziksel aktivitenin azalmas›
sebep olarak düflünülmüfltür. Ergenlik ça¤›na
girmemifl obez çocuklar incelenmifl kan isülin
seviyelerinin yüksek oldu¤u, insüline duyarl›l›¤›n
azald›¤›n› ve %40’›n›n glikoz metabolizmas›n›n
bozuk oldu¤u tespit edilmifltir.

Çocukluk ça¤ ve eriflkin yafl tip 2 diyabetli
hastalarda fizyopatoloji ayn›d›r. Diyabetli
hastalar›m›z›n %80’ni fliflmand›r. fiimanl›kta insülin
direncinin ve göreceli insülin yetersizli¤inin rolü
oldu¤u iyi bilinmektedir. Pankreas›n insülin yapma
kapasitesini belirleyen  C-peptid referans
de¤erlerinde iken, kan insülin seviyesi ya referans
aral›¤›nda, ya da referans  de¤erinin üzerindedir.
Çocukluk ve adolesan ça¤ tip 2 diyabet, tip 1
diyabet ile kar›flabilir.

Tip 1 diyabetli çocuklar›n ço¤u, hastal›klar›n›n ilk
senelerinde fliflmand›rlar. C-peptid ve kan insülin
seviyelerine bak›ld›¤›nda, bulunan de¤erler düflük
ve referans de¤erinin alt›ndad›r.

Tip 2 diyabetli çocuk ve adolesanlar yak›ndan

OBEZ‹TE

1970 1980 1990 2000 2010 YILLAR

Toplumumuzda
fliflmanl›k, adeta
y›llarla yar›fl›rcas›na,
her geçen gün
artmaktad›r. Peflinden
de y›llar, fliflmanl›¤›n
getirece¤i, bir zincirin
halkas› gibi,
hastal›klara davetiye
ç›karmaktad›r. Bizim
görevimiz de  bu
zincirin halkas›n›n
kopar›lmas›  olmal›d›r.



izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Bunlarda

C-peptid referans de¤erinde, kan insülin seviyesi
genelde yüksektir. Büyüme ça¤›ndaki, büyüme
hormonunun etkisine ba¤l› insülin yüksekli¤i ile
kar›flt›r›lmamal›d›r Büyüme ça¤›nda kan fleker
seviyesi normaldir. Ayr›ca çocuk ve adolesanda
tip 2 diyabet teflhisini kesinlefltiren

deri k›vr›mlar›ndaki biriken pigment lekeleri
(Aconthosis nigricans) aranmal›, k›z adolesanlarda
polikistik over sendromu  unutulmamal›d›r.

Santral obezitede adipoz doku plazmaya afl›r› ve
zararl› serbest ya¤ asidi (SYA) salg›lar. Kanda
artan SYA kas dokusunun glikoz al›m›n› inhibe
eder. Sonuçta kan flekeri artar. Artan kan flekerini
karfl›lamak için, pankreas daha çok insülin yapma
ve salg›lama zorunlulu¤undad›r. Sonuçta kanda
yeterli insülin oldu¤u halde  hastan›n kan flekeri
yüksektir ve regüle olamamaktad›r. Bu durum
‹nsülin Direnci olarak ifade edilir. ‹nsülin direnci
tip 2 diyabete sebep olmaktad›r. Ayr›ca SYA’nin
pankreasa zarar vermesi, insülin yap›m ve
salg›lanmas›nda yetersizli¤e sebep olmas›yla,
insülin yetersili¤ine ba¤l› kan flekeri yükselecek
ve yine tip 2 diyabet ortaya ç›kacakt›r.

Adipoz doku sitokinler salg›lamaktad›r. Salg›lanan
Tümör Nekrozis Faktör ve interlökinler inflamatuar
reaksiyonlar› tetikliyerek insülinin etkisini
azaltmakta ve diyabeti a¤›rlaflt›rmaktad›r.

Kanda artan SYA karaci¤eri etkileyerek afl›r›
trilgliserit yap›m›na sebep  olmaktad›r. Kanda
yükselen trigliserit HDL kolesterolü azaltmaktad›r.
HDL kolesterol azl›¤› koroner arter hastal›¤› için
risk faktör olarak ifade edilmektedir.

Çocukluk, adolesan ça¤ ve eriflkin yafl  tip 2
diyabet obesitesinde adipoz doku anjitensin II
salg›layarak, çocuk ve adolesanda hipertansiyon
ve koroner arter hastal›¤› risk olufltururken;
eriflkinlerde hipertansiyon ve koroner arter
hastal›¤›na sebep olmaktad›r.

Sonuçta :
1. Obez,
2. Bel çevresi genifl,
3. Kan flekeri yüksek,
4. Trigliseriti yüksek, HDL’si düflük ve,

5. Kan bas›nc›  yüksek Metabolik Sendrom’a
sahip bir hasta olmaktad›r.

fiekil 2. Ç›k›fl› olmayan yol.

fiekil 2, bir uyar› trafik levhas›… Dikkat ! Ç›k›fl›
olmayan yola girmeyin, diyor… Yanl›fll›kla bu yola
girdik. Ç›kabilir miyiz?

Tuomilehto ve ark. taraf›ndan yap›lan
çal›flmalar›nda, metabolik sendroma sahip
müdahale gruplar›ndan ald›klar› sonuçlar:

1. Haftada 4 defa, her gün 1 saatin üzerinde
egsersiz yap›l›rsa al›nan sonuç %86 baflar›l›,

2. Ya¤ tüketimini azaltma % 47 baflar›l›,

3. Orta derecede kilo kayb› % 43
baflar›l›,

4. Doymufl ya¤ al›m›ndaki
azalma % 26 baflar›l›,

5. Lifli g›da al›m›ndaki
artma % 25 baflar›l›,

6. Diyabet grubunda
%60 baflar›l› olmufllar
ve diyabet önlenmifltir.

Baflka bir, iki
randomize
çal›flmada, “fiziksel
aktivite ve tip  2

diyabetin önlenmesi”
haftada  150 dakika

fiziksel aktivite yap›lmas› ve
diyet ile % 5-7 kilo verilmesi

bozulmufl glikoz tolerans›n›n tip
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Düzeltme!

2009/3 say›l› ARTER Dergisi’nde “Hekimin Hukuki Sorumlulu¤unun
Tarihi Geliflimi” bafll›kl› yaz› Avukat Ömer AYAZ taraf›ndan kaleme

al›nm›flt›r.

Duyuru

Mersin Tabip Odas› Pratisyen Hekimlik Komisyonu’nun
düzenledi¤i “Adli Rapor Yazma Kursu” 20 Mart 2010 tarihinde

odam›zda yap›lacakt›r.

Baflvuru ve ayr›nt›l› bilgi için:

0324. 238 41 62

2 diyabete ilerleme riskini % 58 azaltt›¤›
belirlenmifltir.

Obez ve Tip 2 Diyabetli bir hastan›n tedavisi özveri
ister. Görev ve sorumluluk duygusu ile hastaya
yaklafl›rken, hasta da kendi durumuna olumlu
yaklaflmas› gerekir.

Çocukluk, adolesan ça¤ ve eriflkin genç yafl obez
hastalarda Hiperinsülinizm, Bozulmufl Açl›k
Glikozu ve Bozulmufl Glikoz Tolerans› ilaçla tedavi
olmayabilir. Bu hastalar›n  esas  sorunlar›
obezitedir.

Metformin 100 kilo gelen hastay›, en fazla 7 kilo
zay›flatmaktad›r. Hastalar sonraki y›llarda tekrar
kilo almaktad›r. Glitazonlar hastaya bafltan itibaren

kilo ald›rmakta ve zay›flamalar› mümkün
olmamaktad›r.

Bu hastalar›n tedavileri  uygun diyet ve diyette
ya¤ azalt›l›rken, lifli g›dalarla beslenme ve yeterli
egzersiz  do¤ru yaklafl›m olacakt›r. Etiyolojide
insülin yetersizli¤i varsa, zay›flama ve ideal kiloya

inmeyi hedefleme, hastan›n tedavisi
olacakt›r.

‹nsülin direnci varsa en az haftada
4-5 gün birer saat egzersiz yap›lmas›
önerilir. Hastan›n durumuna göre
günde 30 dakika ya da gün afl›r› 30
dakika yürüyüfl yap›lmal›d›r. Duruma
göre aletli egzersiz yap›labilir. Her
gün veya günafl›r› yap›lan düzenli
egzersizin hastay›  24-72 saat
insüline duyarl› hale getirdi¤i, ifade
edilmektedir.

Eksersiz ile hastan›n kas dokusu
insüline direnç göstermemekte ve
 yükselen kan flekeri  normale
inmektedir. Egzersize  ara verilirse
bu düzen bozulmaktad›r.

Tip 2 Diyabetin etiyolojisi kesin
bilinmemektedir. Genetik yatk›nl›k

göz ard› edilirse, obezite diyabete
sebep olurken, tedavisini de zorlaflt›rmaktad›r.

Günlük programlanan egzersiz haricinde, yaflam
tarz›n›n düzeltilmesi; ideal kilo büyük oranda
diyabeti önlerken, beraberinde getirdi¤i birçok
hastal›klar›n geliflimini de önlemifl olacakt›r.

Yanl›fl girdi¤imiz yoldan ç›kma flans›m›z var.
Ç›k›labilir, diyoruz…
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GSS Ma¤durlar›

Uzm. Dr. Burhan Söker
Erdemli Devlet Hastanesi
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Ekim 2008 de uygulamaya giren, ‹MF ve Dünya
Bankas›n›n zorlamas› ile sa¤l›kta neoliberal
dönüflüm çabalar›ndan en önemlisi olan Genel
Sa¤l›k Sigortas› (GSS) yasas› bir y›l›n› doldururken
geride bir çok ma¤duriyetler yaratt›.

GSS’nin uygulanabilmesi için iflsizli¤in düflük ve
düzenli istihdam oran›n›n yüksek olmas›
gerekmektedir. Ülkemizde iflsizli¤in, kay›t d›fl›
sektörün ve tar›msal
ekonomiye dayal›
üretimin fazla olmas›
nedeniyle, GSS’nin
ülkemiz için iyi bir örnek
olmad›¤› görülmektedir.
Bu sürecin ülkemizde
ciddi hasta ma¤duriyeti
 yarataca¤› söylenebilir.

GSS ma¤durlar›na daha
ziyade ikinci basamak
sa¤l›k kurulufllar›nda
rastlanmaktad›r.
Günümüzde ücretli
muayne için  hastanelere
baflvuran hasta oran›
artm›flt›r. GSS ma¤duru
olup pirim borcunu
ödeyemeyen ve kronik
hastal›¤› olanlar daha
çok ücret fifli kestirip
muayne olabilmektedir.
Ancak bir ço¤u yatakl›
tedavi gerektiren
durumlarda gelirlerinin
düflüklü¤ünden dolay›
hastanelere yatmaktan kaçmakta ve ayaktan
tedaviyi tercih etmek zorunda kalmaktad›r.

GSS’nin birinci y›l›nda hastane kap›s›nda ma¤dur
olan hastalardan baz›lar› afla¤›da görülmektedir:

Olgu 1: M.E, yafl 69, erkek hasta. Bilateral görme
kayb› (hipertansif retinopati nedeniyle) olan ve
KOAH tan›s› nedeniyle yatmas› gereken hasta
sa¤l›k güvencesi olmad›¤›ndan tedavisi
aksamaktad›r. Daha önce Yeflil Kart› olan hastan›n
flu an sa¤l›k güvencesi yok. Yeflil kart›n elinden
al›nmas›n›n nedeni tapuda ad›na kay›tl› 20 y›ld›r
ekmedi¤i bir tarlan›n olmas›. Bilateral görme kayb›
olan ve ayn› zamanda KOAH nedeniyle
çal›flamayacak bu hastadan sa¤l›k hizmeti almas›
esirgenmifltir.

Olgu 2: ‹.B, 5-6 y›ld›r ast›m tan›s› olan ve ast›m
ata¤› nedeniyle baflvuran, sa¤l›k hizmetini sürekli
almas›, takibi ve düzenli ilaç kullanmas› gereken
bu hastan›n da sa¤l›k güvencesinin olmad›¤›
saptand›. Sa¤l›k güvencesinin olmamas›n›n nedeni
daha önce Ba¤-Kur’u olan babas›n›n 30000 TL
pirim borcunun olmas›.

Olgu 3: fi.D, kad›n hasta  5 y›ld›r ast›m nedeniyle

sürekli takip ve tedavisi yap›lan, düzenli ilaç
kullanan hasta, Haziran 2009 dan itibaren sa¤l›k
güvencesi yani GSS kapsam› d›fl›nda. 13 y›l önce
eflinin çiftçi olmas› nedeniyle  Tar›m Ba¤-Kur kayd›
yap›lm›fl ancak hiç pirim ödememifl. Yüksek
mebla¤ içeren pirim borcu nedeniyle sa¤l›k hizmeti
almas› kapsam d›fl›nda. Yani GSS ma¤duru.

Yukar›daki örnekler hergün kamu hastanelerine
baflvuran ve muayne olmak için ücret ödemek
zorunda kalan binlerce hastadan sadece birkaç›.
GSS ma¤duriyeti kronik hastal›¤› olanlar için ölüm
demektir. Toplum sa¤l›¤›n› önceleyen, koruyucu
sa¤l›k hizmetlerine gereken önemi veren ve herkes
için ücretsiz sa¤l›k hizmeti sunan kamusal bir
sa¤l›k anlay›fl› ve politikas› her zamankinden daha
önceliklidir.
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Bir do¤a harikas› olan Hasankeyf, Batman’a 35
km mesafede olup ulafl›m ve konaklama oldukca
kolayd›r. Çok say›da tarihi kal›nt›ya sahip Dicle
vadisinin en nadide incisi olan Hasankeyf, Batman
ve Türkiye’nin tarihi abidesi haline gelmifl
bulunmaktad›r. Geçmifli on bin y›l öncesine
dayanan Hasankeyf; Roma, Bizans, Artuklu,
Eyyubi ve Akkoyunlular gibi devletlerin izlerini
tafl›maktad›r. Hasankeyf jeopolitik konumu
nedeniyle birçok savafla sahne olmufl ve bunlar›n
izlerini günümüze tafl›maktad›r. Jeopolitik konumu
yan›nda, medeniyetler befli¤i olan Hasankeyf bir
çok medrese, e¤itim kurumu, darülflifa, rasathane,
han ve hamama da sahiptir. Ayr›ca Hasankey’te
Artuklular’dan kalan sadece ayaklar› günümüze
gelen Tafl Köprü, kalenin üzerinde kurulmufl olan

ve gözetleme kulesi olarak kullan›lan Büyük Saray,
kalede bulunan Ulu Cami, iki girifl ç›k›s› olan ve
minarenin üstüne c›k›p inince birbirinizi
göremeyece¤iniz harika bir görünüme sahip olan
El-R›zk Cami, Sultan Süleyman Cami ve K›z Cami
bulunur.Dicle’nin üzerine kurulmufl olan Hasankeyf
Kalesinin üç girifli olup bunlardan Kale Kap›s›
üzerinde aslan kabartmas› oyulmufl süslü tafllar
ve motifler üzerinde bulunmaktad›r. Hasankeyf’in
giriflinde bulunan Akkoyunlu’lara ait oldugu san›lan
Zenel Bey Turbesi bulunur. Hasankeyf kalesinden
güneflin do¤uflu ve bat›fl› eflsiz bir gözlem
flenkli¤ine dönüflmektedir. Dicle’nin so¤uk sular›na
ayaklar›n›z› koyup yemek yiyebilece¤iniz çardaklar,
serinleyip bir fleyler içebilece¤iniz Yolgeçen Han›
bulunmaktad›r. Hasankeyf’in kuzeyinde kalan
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flelalenin su fl›r›lt›s›na kulak verip, dibine
oturdugunuz bir kayan›n alt›nda keyifli bir sohbete
dalabilirsiniz.

Usulca akan Dicle’nin fl›r›lt›s›na kulak veren tarih
abidesi Hasankeyf her ne kadar yerli turusitlerin
dikkatini çekmese de, yabanc› turistlerin u¤rak
mekan› haline gelmifl bulunmaktad›r. Tarihi kadar
eski, dün kadar yeni olan Hasankeyf, tarihi eser
ve mekanlar›yla adeta do¤al bir müzeyi
and›rmaktad›r. Batman’›n narin ilçesi ne yaz›k ki
düflünemeyen bir zihniyetin verece¤i kararla sular
alt›nda kalmaya mahkum edilmek üzere. GAP
projesi kapsam›nda Il›su Baraj› nedeniyle sular
alt›nda kalacak olan Hasankeyf tüm dünyan›n
gündemine oturmufl bulunmaktad›r. Bunca sene
birbirine sar›l›p gelen Dicle ve Hasankeyfin hayk›r›fl
ve isyan›, Dicle’den rant sa¤lanmas› u¤runa yok
edilmesinedir.

Tarih kokan bu yeri bir hiç u¤runa ve gere¤i yokken
sular alt›nda b›rakmak isteyen bürokratlar›
vicdanlar›yla baflbafla b›rak›rken, bu bürokratlara
destek veren Almanya ve ‹sveç bankalar›n›n
yetkilileri Hasankeyf gezileri sonucu, tarih kokan
bu medeniyete k›yamad›klar›n› ve dünyan›n
tepkisinden çekindiklerini belirtip desteklerini geri
çekmifl bulunmaktad›rlar. Ayr›ca kültür bakan›n›n
yapm›fl oldu¤u “B›rak›n Il›su baraj› olsun,
Hasankeyf öylece orda duruyor kime ne faydas›
var” fleklindeki sözlerinden dolay› kendilerini
k›n›yor ve yar›n çocuklar›na Hasankeyf enkaz›n›
nas›l aç›klayaca¤›n› merak ediyorum.

Önemi bu kadar büyük ve birçok medeniyete
baflkentlik yapm›fl olan Batman’›n incisi Hasankeyf
için bu  ülkede yaflayan herkesin elini tafl›n alt›na
koyup, gereken sorumlulu¤u üstüne al›p
Hasankeyf’in sular alt›nda kalmamas› gerekti¤ini

belirtip, tepkisini
ortaya koymas›
gerekti¤ine
inan›yorum.
Tarih kokan
ilçemize destek
veren ve bu
konuda Avrupa
ülkeleriyle
temasta olan ve
narin ilçemize
gelip gereken
fedakarl›¤›
gösteren baflta
Tarkan, Sezen
Aksu, Orhan
Gencebay,Yaflar
Kemal, Orhan

Pamuk ve di¤er herkese teflekkürlerimi belirtip,
Hasankeyf’in sular alt›nda b›rak›lacak kadar
sahipsiz olmad›¤›n› belirtmek isterim.

Onbin y›l dostca yaflayan Hasankeyf ve Dicle’yi
bir hiç u¤runa birbirine düflman etmeyelim.
Hasankeyf Dicle’nin namelerini dinlerken, hiçbir
zaman s›k›lmayacak kadar narin ve tarih kokan
bir ilçemizdir.  Yerinden tas›nmak istenen
Hasankeyf’in yar›nlara tas›nmas› dile¤iyle...

Usulca akan Dicle’nin
fl›r›lt›s›na kulak veren tarih
abidesi Hasankeyf her ne
kadar yerli turusitlerin
dikkatini çekmese de,
yabanc› turistlerin u¤rak
mekan› haline gelmifl
bulunmaktad›r. Tarihi kadar
eski, dün kadar yeni olan
Hasankeyf, tarihi eser ve
mekanlar›yla adeta do¤al bir
müzeyi and›rmaktad›r.
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Müds, Mud, Mut  ad› günümüze kadar pek
de¤iflmese de,  Luvi dilinden gelen bu  ismin
anlam›n› Mut’a do¤ru yapt›¤›m yolculukta  anlamak
pek te güç olmad›. Mersin’den yaklafl›k 2 saat
süren 165 km’lik yolculukta Göksu’nun Toroslar’›
yararak oluflturdu¤u vadide müthifl do¤a
manzaras›n› izlerken, tarihte gözümüzün önünden
film fleridi gibi akt›. Malum Romal› Sezar Claudios
flehrin kurucusu bu flehrin asl›nda Avrupa’y›
Ortado¤u’ya ba¤layan  zaman›n tek geçidi
oldu¤unu kutsal topraklara giden en kestirme yol
oldu¤unu çok önceleri fark etmifl. Üçüncü Haçl›
seferi de bu rotadan yap›lm›fl.

Jeopolitik önemi nedeniyle günümüzde pek çok
tarihi kal›nt›, pek çok medeniyetin izleri de
Göksu’nun Toroslar’da açt›¤› kanyonlar›n
görülesili¤iyle adeta savafl›yor. Karar tabiî ki sizlerin.
Ben flehrin karmafl›kl›¤›ndan, tekdüzeli¤inden
s›k›ld›m, hastalardan, döner sermayeden, aile
hekimli¤i stresinden kendimi sadece birkaç saat
içinde atmak, sadece do¤ayla bafl bafla kalmak
istiyorum diyenler için Alaoda ma¤aras›, Karaekfli,
Kozlar yaylas›, Sertavul yaylas›, Kestel kanyonu,
Dere kanyonu gidilesi yerler.

Tabi ki Adrassos, Da¤ Pazar› Kilisesi, Apandos
Manast›r›, Palissandos, Sertavul Han›, Nure Sofi,
K›z›l Minare, Mavga Kalesi, Mut Kalesi, La’al Pafla
Camii de görülmeli.

37000 merkez 75000 civar›nda da toplam nüfusu
olan Mut’ta  merkezde iki sa¤l›k oca¤›, bir devlet
hastanesi ve hastaneye entegre 112 istasyonu
mevcuttur.

Dr. Merthan Tunay
Mut Merkez 2 No’lu Sa¤l›k Oca¤›



Hedefi birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini nitelikli
olarak vermek, afl› ve çevre sa¤l›¤› hizmetlerinde
norm de¤erleri yakalamak ve geçmek, halk sa¤l›¤›,
ana çocuk sa¤l›¤›, koruyucu hekimlik, tan› ve
tedavide standartlar›nda eksiklikleri gidererek
halk›n sa¤l›k düzeyini yükseltmeyi amaçlayan
Merkez 2 Nolu sa¤l›k oca¤›n›n bölge nüfusu 16340
kiflidir. May›s 2009’da  yeni binas›na tafl›nan sa¤l›k
oca¤›nda dört doktor, befl ebe, iki hemflire, iki
sa¤l›k memuru, bir çevre sa¤l›¤› teknisyeni, bir
tane laboratuar teknisyeni, iki hizmetli  kadrosuyla
hizmet vermektedir. Sa¤l›k oca¤› bölgesinde bir
hekime 4085, bir hemflireye 8170 ve bir ebeye
de 3268 kifli düflmektedir.

2009 y›l›nda sa¤l›k oca¤› bölgesinde canl› do¤um
say›s›n› 285, bebek ölüm say›s›n›n üç, toplam
ölüm say›s›n›n (bebek ölümleri dahil) 51 oldu¤u
tespit edildi. Bölgemizde anne ölümü tespit
edilmemifltir. Tablo 1’de sa¤l›k oca¤›m›z›n 2009
y›l› temel sa¤l›k ölçütleri görülmektedir.

Tablo 1. 2009 Y›l› Temel Sa¤l›k Ölçütleri

Sa¤l›k oca¤› bölgesinde 15-49 yafl aras› kad›n
say›s›n›n 4347 oldu¤u belirlendi. Y›l içinde 15-49
yafl aras› kad›nlar›n %85.1’ine ulafl›larak 15-49
yafl kad›n izlemi yap›lm›flt›r. Bölgemizde 2009
y›l›nda 282 gebenin tespit edildi¤i ve ortalama
gebe izlem say›s›n›n 4.5, ortalama bebek izlem
say›s›n›n 7.6 ve ortalama çocuk izlem say›s›n›n
da 2.2 oldu¤u hesapland›.

Sa¤l›k oca¤›m›z için 2009 y›l› hedef bebek say›s›
425 olarak belirlenmifltir. Geniflletilmifl ba¤›fl›klama
pro¤ram› çerçevesinde gerçekleflen ba¤›fl›klama
oranlar› tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2. 2009 Y›l› Ba¤›fl›klama Oranlar›

Ba¤›fl›klama çal›flmalar›nda BCG d›fl›nda, di¤er
afl›larda hedeflenen oran›n alt›nda oldu¤u
görülmektedir. Bu sene hizmet kalitemizi art›rarak,
belirlenen hedeflerin üzerine ç›kmay› amaçl›yoruz.

Karacao¤lan ve Musa Ero¤lu'nun topraklar›ndan
bir dörtlükle de ayr›lal›m:
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Temel Sa¤l›k Ölçütü De¤er

Kaba Do¤um H›z› %o 17.4

Genel Do¤urganl›k H›z› %o 65.5

Kaba Ölüm H›z› %o 3.1

Bebek Ölüm H›z› %o 10.5

Anne Ölüm H›z› %ooo 0.0

Nüfus Art›fl H›z› %0 14.3

Afl› Afl›lama Oran›

DaBT_‹PA-Hib-1 %75.7

DaBT_‹PA-Hib-1 %64.2

Hepatit B-3 %71.1

BCG %112.7

KKK %66.1

Uyans›n dedikçe uykuya dald›n
Yanar anadolum sana yanar›m
Uygarl›k yolunda hep geri kald›n
Yanar anadolum sana yanar›m

Ça¤an ali'm direnmektir her demin
 Kaptan süremedik su alm›fl gemin
 Tek çare bafl›na geçmek dümenin
 Yanar anadolum sana yanar›m



Sanatç› Doktorlar›m›zdan...
Op. Dr. Murat Gürbüz  / Silifke Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzman›

Sen
S›cakl›¤› sende tatt›m
Sende buldum sevgiyi
dostlu¤u
arkadafll›¤›
Senden ö¤rendim birlikteli¤i
aramay›
özlemeyi
Seninle tan›d›m aflk›
mutlulu¤u
‹flte bundand›r afl›k oldum sana
Senden gelen ›s›ya
heyecana…
eylül 2004

Solan güller
Böyle mehtapl› geceler de¤il mi
bana hat›rlatan seni
böyle bir gecede
tutulmad›m m› sana deli k›z
o küçük resmine bak›p bak›p
a¤lamad›m m› gecelerce
güllerim boynu bükük
kalmad› m› saatlerce
Ah o güller…
yaln›zl›¤›mda açard› bu güller hep
ve hep yoklu¤unda solard›
Korkuyorum bahar gelmez de
güllerim açmaz diye…
korkuyorum sana sormaktan
güllerim solacak m› diye…
Ah o güller…
yaln›zl›¤›mda açard› bu güller hep
ve hep yoklu¤unda solard›
Ama ben gene de
/sevece¤im seni ç›ld›ras›ya
yürek bu
baflka neye yarar…

kas›m 2005

Seni düflünmek
Sevdad›r dönüfltü¤ü bu bak›fllar›n geceleri
aflka giden yoldur birlikte geçilen
bu zorluklar sevgiye karfl› örülmüfl
gözlerin bir tuzak, bana karfl› kurulmufl
ellerin s›ms›cak, sevgilerle durulmufl
yüre¤in umutlu, gelecekle bürünmüfl

seni düflünüyorum her fleyimle
seni bekliyorum her fleyinle

mart 2006

Tesadüf fliiri
beni her fleyinle…
bütün o içten anlama gayretinle
Anlamaya çal›flt›¤›n halde
anlayamay›fl›nla…
Tüm  sonsuz ve anlayamad›¤›m
/ sevmek iste¤inle…
Anlamaya ve sevmeye çal›fl›p da…
Anlayamad›¤›n… sonra …
sevemedi¤in…
/ halimle sev beni…
Çünkü anlatamasam da;
ben seni öyle sevdim…
Belli etmesem de;
anlayamad›¤›n,
sevemedi¤in halimle;
Anlayamad›¤›n
ve sevemedi¤in halini
sevdim ben senin…
Varl›¤›n varl›¤›md›r benim...

Yoklu¤un seni düflünmek bana,
Beni tam yüre¤imden vurur...
Yüre¤imin bam telinden vurur… 

29 kas›m 08
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1970 tarsus do¤umlu. ‹lk-orta ve lise ö¤renimi’ni tarsus, bilecik ve aksaray’da tamamlad›. 1993’te akdeniz üniv. T›p fakültesi’nden
mezun oldu. Pratisyen hekim olarak erzurum, istanbul (askerlik) ve aksaray’da çal›flt›. 2003 y›l›nda izmir e¤itim hastanesi’nde
bafllad›¤› ihtisas›n› 2008 y›l›nda bitirdi. Halen silifke devlet hastanesi’nde genel cerrahi uzman› olarak çal›flmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r. (E-mail: seninsesin@hotmail.com Web : http://dr35seninsesin.blogcu.com)
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Sözün bitti¤i yer…
Bir gece ans›z›n uyan›r›m düflünle
Sevda fliiri yaz›l›r aflk›nla
Kaç günler sadece resmin yans›r gözlerime
Suçlu damgas› vurulur sevdama
fiiirlerimle gülümserim gözlerine…
Ben
sevdim uslanmadan
Ben
sevdim y›k›lmadan
Sevdalar› sana yazd›m
Türküleri sana yakt›m
fiiirlerimle gülümsedim gözlerine
Sevdalarla gülümsedim gözlerine
Türkülerle sevdaland›m gözlerine
Gülüm dedikçe gülün ömrü k›sald›
Sözün bitti¤i yerde bafllad› aflk
Sensizli¤e giden yolda fliir k›sald›
Üzgün, korkak türkülerde yafland› aflk
Bu ellerde çal›nd› sevdan›n türküsü
Yani gülüm aflk›n bitti¤i yerde yok oldum ben
Sevdan›n olmad›¤› yerde öldüm
‹mkans›z olan› sevdim hep
Sen benim tek imkans›z›md›n…
yüre¤imde…
dinmeyen s›z›md›n…

temmuz 2007

Gülümse
 
Gülümseme ad› aflk oluyor sonra…
Yoruldun…
üzgünsün biraz
biraz ürkek…
Büyüdün art›k;
Yaflamak bir ezgi sana…
Gülümseme gülüm
/ad› aflk oluyor sonra…
Yüre¤ini verme sevda yolunda
/ aflk’tan yana…
Ad›na aflk derler sonra…
Senin yüre¤in çatlarken o yanda
Bilir misin nas›l y›k›l›r insan
/ bu yolda…
Gülümseme gülüm…
/ ad›na aflk derler sonra…
Korkusuz severken bazen
Gül ey ‘’gülüm’’ diyemeden…
Gülümse
ad› aflk olsun sonra…
içten içe…
hani biraz da..
korkarak da olsa…
 
05 ekim 2008

Cerrah fliiri
Biz cerrah’›z
K›sa yoldan kes biç dedikleri adam›z…
Üç gün uyumazsa hastam›z;
hasta yak›n›m›z…
On üç gün uyumayan adam›z…
Ölecek adam› öldürmeyen adam›z
Güle oynaya ameliyat olan›
öldüren adam›z…
hafla allah de¤il ad›m›z…
Gün gelir ölür hastam›z
Helal olsun varsa hakk›m›z…
Günü gelir yaflar hastam›z
Helal olsun varsa hakk›m›z…
Ac›n›z ac›m›z,
Yetmedi¤inde gücümüz
Bizi ba¤›fllay›n›z…
Lüks’ümüz yok
Üzülmeye…
Bir fley olursa hastam›za,
“namus’um ve ben” deriz adama…
Bir fley olsa hastam›za
Düflünürüz ince ince a¤lamakla…
bir fley olursa hastam›za,
Gider namusumuzdan bir parça;
Gözümüzün içine baka baka…

haziran 2009

Gene sen
‘’seni tan›mal›
hissetmeli
Sana dokunmal›
Duymal› s›cakl›¤›n› teninin
O heyecan› yaflamal›’’
/yaflad›m diyebilmek için…
Yaflad›m diyebilmek için seni yaflamal›…
sende yaflamal›…
senin için yaflamal›…

kas›m 2004

Bir gün
K›rlang›çlar uçuflacak bir gün
/gökyüzüne
beklemeyi bilirsek…
Karanfiller f›flk›racak bir gün
/topra¤›n üstüne
sabretmeyi bilirsek…
Ac›lar köprü olacak bir gün
/sevgiye ve güzelli¤e
sevmesini bilirsek…

mart 2005
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“Bunu ö¤ren, kafana iyice sok k›z›m” dedi Nana.
“Pusulan›n hep kuzeyi gösteren ibresi gibi, bir
erke¤in suçlayan parma¤› da daima, mutlaka
bir kad›n› gösterir. Her zaman. Bunu hiç unutma
Meryem.” Meryem kentin d›fl›nda, insanlardan
uzak k›rl›k alanda, bir barakada, annesiyle 15
yafl›na kadar yapayaln›z büyümüfl bir çocuk. O
bir harami! Haram çocuk. 3 kar›l›, zengin babas›n›n
yan›nda çal›flan kad›nlardan biri olan Nana’n›n
gayr› meflru k›z›.

‹yi yaz›lm›fl, üslubu, kurgusu ile kolayca, insan›n
yüre¤ini s›zlatmas› ile duraksamalarla ertelenerek
okunan bir hikâye; Bin Muhteflem Günefl.

Afganistan’›n son otuz y›l›n›n hikâyesi. Meryem’lere,
Leyla’lara, kad›nlara yap›lan büyük zulmün, arka
plan›nda da Afganistan’›n yaflad›¤›, yaflamakta
oldu¤u korkunç iç savafl›n hikayesi.

17 Nisan 1978 zaman›n Sovyetler Birli¤i
Afganistan’› iflgal ediyor. 14 y›l süren savafl
sonunda Sovyetler kovuluyor; Nisan 1992 de
Mücahitler ve koalisyon iktidara geliyor; koalisyon
içinde iktidar savafllar› ve iç savafl, sonra 1996
da Taliban iktidar› ve 11 eylül 2001 de ABD, Bat›.
NATO ittifak› ile savafl, iflgal… 30 y›la varan iç
savafl; savafl›n cephesi tüm Afganistan, Kabil’in
yaflad›klar›n› “içeriden” okuyoruz romanda.

Raflit; Meryem’in kocas›. 15 yafl›nda görücü usulü

ile Meryem’i kar›l›¤a lütfen alm›fl yafll› bir adam.
Kar›s›n›n her fleyinin kendine ait oldu¤unu sanan
koca. Kad›n› insan saymayan herhangi bir do¤ulu
adam. “Müflterilerim var Meryem, kar›lar›n› da
dükkana getiren erkek müflteriler. Örtünmeyen,
benimle do¤rudan konuflan, hiç çekinmeden
gözümün içine bakan kad›nlar bunlar. Makyaj
yap›yor, dizleri görünen etekler giyiyorlar. Bazan
ayaklar›n› kald›r›p ölçü almam için bana uzat›yorlar,
kocalar› da öylece seyrediyor…” (sf 80)

‹ç savafl›n dehfleti, kan›ksanm›fll›¤› daha nas›l
anlat›l›r? ‹nsan tepesine bir bomba düflece¤ini
bekleyerek nas›l yaflar? Al›fl›r ve yaflar! “Genellikle
akflam yeme¤inde oluyordu… Bafllay›nca, bafllar›n›
kald›r›yorlard›. Çatal havada, lokmalar a¤›zda,
öylece ›sl›k sesini dinliyorlard›… V›nlama, sonra
patlama. “Neyse ki bir baflka yerde.” B›rak›lan
soluklar flimdilik kurtulduklar›n› ama bir baflka
yerde … ç›plak elle deli gibi topra¤› kazan, enkaz›n
alt›ndan bir k›z kardeflten, bir a¤abeyden, bir
torundan kalan› çekip ç›karmaya çabalayan
birilerinin oldu¤unu bilmek…” (sf 204)

“Mevsimler gelip geçmiflti; Kabil’de
Cumhurbaflkanlar› yemin etmifl, öldürülmüfltü; bir
imparatorluk çökmüfltü; eski savafllar sona ermifl
yenileri ç›km›flt›. Ama Meryem..  Bütün bu y›llar›
zihninin tenha bir köflesinde geçirmiflti. Kuru, çorak
bir arazide, arzulaman›n ve dövünmenin uza¤›nda,
hayallerin ve hayal k›r›kl›klar›n›n ötesinde… Sevgi
insana zarar veren bir hatad›r; iflbirlikçisi yani
umutsa tehlikeli bir yan›lsama. Dolay›s›yla bu iki
zehirli çiçek Meryem’in zihninde ki o kuru kavruk
arazide ne zaman sürgün vermeye yeltense,
Meryem onlar› kopar›p att›.” (sf 299) Kad›n’›n
insan’dan say›lmad›¤› yerde bir kad›n’›n yapmas›
gerekenleri bir flekilde ö¤reniyor Meryem’ler.
Suriyeli eski köle Publilius “sefaletin doruk noktas›
bir baflkas›n›n iradesine ba¤›ml› olmakt›r” yazm›fl.

Taliban’lar ülkeyi ele geçirdikten sonra bildiri
da¤›t›yorlar; bildiriyorlar. “…Bütün vatandafllar
günde befl vakit namaz k›lacaklard›r. Namaz vakti
baflka ifl yaparken yakalanan k›rbaçlanacakt›r.

… fiark› söylemek yasakt›r.
Dans etmek yasakt›r.
‹skambil oynamak, satranç oynamak… uçurtma
uçurmak yasakt›r.

Kitap yazmak, film izlemek, resim yapmak yasakt›r.

(Afganistan’›n, kad›nlar›n ve afla¤›lanman›n;
Cezas›z kalan vahfletin, alk›fllanan cinayetlerin hikâyesi)

Suçlu bir insan cezaevine konulabilir.
Bu kad›nlar›n, bafl›ndan afla¤›ya cezaevleri
NEDEN geçirilir…?

Dr. Gürsel Erk›l›nç
Mersin Çocuk Hastal›klar› ve Kad›n Do¤um Hastanesi



…
Kad›nlar›n dikkatine:
Evinizden d›flar›ya ç›kmayacaks›n›z. Kad›nlar›n
d›flar›da amçs›zca dolaflmas› caiz de¤ldir. D›flar›ya
ç›karsan›z yan›n›zda mutlaka bir mahrem, erkek
akraban›z olacak. Sokakta tek bafl›na yakalanan
kad›n dövülevek ve evine gönderilecektir.

Her ne flart alt›nda olursa olsun, asla yüzünüzü
göstermeyeceksiniz. D›flar›dayken, burka’yla
örtüneceksiniz. Aksi halde, fliddetle
k›rbaçlanacaks›n›z.

…

Çekici, gösteriflli giysiler giymeyeceksiniz.
(Burka’n›n alt›na m›?!)
Sizinle konuflulmadan konuflmayacaks›z›
Erkeklerle göz göze gelmeyecksizi
Uluorta gülmeyeceksiniz. Gülenler k›rbaçlanacakt›r.
…

K›zlar›n okula gitmesi yasaklanm›flt›r. …

Kad›nlar›n çal›flmas› yasaklanm›flt›r….” (sf 325)

Bat›’n›n herhangi bir cezaevinde yaflamak bir
kad›n için daha büyük bir özgürlük de¤il mi?

‹ç savafl ayn› zamanda yoksulluk ve açl›¤› davet
eder. “Para tükenince, açl›k yaflamlar›na kapkara
bir örtü gibi indi. Açl›¤›n, bu kadar çabuk bir ölüm
kal›m meselesi haline gelivermesi Meryem’i
afallatm›flt›. … Giderek artan, korkuatn bir s›kl›kla
ö¤ün atl›yorlard›. ….Açl›ktan ölmek ans›z›n yak›n

bir olas›l›k olup ç›km›flt›. Kimileri oturup  o günü
beklememeyi seçiyordu. Meryem komflulardan
dul bir kad›n›n kuru bir ekme¤i ufalay›p fare zehriyle
kar›flt›rd›¤›n› ve yedi çocu¤una yedirdi¤ini duydu….

” Allah ad›na görev yapt›klar›n› iddia edenler, insan›
kolayca unuturlar. Bizzat kendi yaratt›klar›
cehennemin zebanileri olmalar›n›n sebebinin kendi
hasta ruhlar› oldu¤unu hiçbir zaman inanmazlar.
(sf 359)

“O kadar da kötü olmayabilir” diyor Tar›k.
11 Eylül sald›r›lar›n›n arkas›ndan ABD’nin
Afganistan’a savafl açarak bombalamas› hakk›nda,
bir aya¤› may›nda kopmufl, çok çile çekmifl Tar›k
söylüyor bunu.

“Memleketlerine bombalar bir kez daha ya¤›yor; bu
kez Amerikan bombalar›… Amerika savafl lordlar›n›
bir kez daha silahland›rd›; Taliban’› kovmak ve bin
Ladin’i bulmak için Kuzey ‹ttifak›yla iflbirli¤ine
girdi”diyor Leyla.
Leyla’yla Tar›k tart›fl›yorlar. ABD’nin
bombalamas›n›n korkunçlu¤unu savunan Leyla’ya
Tar›k “Affet beni. Demek istedi¤im belki bu savafl›n
öteki ucunda bir umut ›fl›¤› olabilece¤i… “

“…. Kocas›n›n büyük olas›l›kla hakl› oldu¤unu biliyor.
… Belki bu gerekli. Belki Busch’un bombalar›
kesilince bir umut belirebilir.”
Yazar bu “umut” sözcü¤ünü italik yaz› ile yazm›fl.
Bu umut bilinen umut de¤il! 25 y›ld›r darbeler,
iflgaller, iç savafl alt›nda mahvolmufl bir ülkenin

“umudu”.  Umutsuzlu¤un, çaresizli¤in umudu.
Denize düflenin çaresi! Yazar’›n ABD’nin “umut”
olabilece¤ine dair yapt›¤› “çok ince”, birkaç
cümlelik yorumun elefltirilmesi hakl› gibi görünse
de, Taliban terörün ve umutsuzluk içinde bu “ümidi”
yan›lg›dan çok “fazla iyimserlik” kabul etmeli.
‹nsan sonunda her zaman bir “ümit” ar›yor.
Ve gerçekten de “ümitler” bofl ç›k›yor.
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü, Asya Direktörü Brad
Adams… "Karzai, 20 A¤ustostaki seçimlerde
kökten dincilerin deste¤ini almak için Afgan kad›n›n›
satarak inan›lmaz bir anlaflma yapt›." diye konufltu.
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü’nün raporunda…
Afganistan’da radikal Taliban yönetiminin 8 y›l önce
devrilmesine ra¤men kad›n haklar› konusunda
hiçbir ilerlemenin sa¤lanamad›¤›, … K›zlar›n yüzde
57’si yasal s›n›r olan 16 yafl›n alt›nda evlendiriliyor
iken, 15 yafl›ndaki kad›nlar›n ise sadece yüzde
12’si okuyup yazabiliyor. … yüzde 52’lik bir k›sm›n
fiziksel ve cinsel fliddete maruz kald›¤› aç›klan›yor.
(8.12.2009)

Not: Yazar›n iki roman›n› da okuduktan sonra “Afganistan”
ve “komflu ülke!” erkeklerinin “kad›nlar› bir köle olarak
kullanmaktan” daha öncelikli (siyasal, toplumsal veya
ekonomik) sorunlar› olup olmad›¤›n› kendime sormak
zorunda kald›m…

*Bin Muhteflem Günefl Khaled Hosseini Everest Yay. 2008
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Çok, çok karanl›k bir hikayeden s›zan ayd›nl›k…
Ve ayd›nl›¤›n içinde parlayan hüzünlü
ümitsiz karanl›k.
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Sayg›de¤er Meslektafllar›m,

Yeni bir 14 Mart T›p bayram›n› kutluyoruz.

Nice y›llarda sa¤l›k ve huzurlu bayramlar diliyorum.
Bayramlar mutlu ve huzurlu insanlar›n kaynaflt›¤›
birbirilerini kutlad›klar› günlerdir.

1948 Ankara Üniversitesine T›p Fakültesine girifl
y›l›md›r, onun için iyi hat›rl›yorum. O y›llarda 14
Martlar da erkekler
smokinli, papyonlu
ve bayanlar balo
k›yafetleri ile
Ankara’n›n; Ankara
palas›nda gece
balosu
düzenlenirdi.
Gündüz de Ankara
Büyük Sinemada
coflku dolu, tüm
hocalar›m›zla ve
belli oranda kat›lan
devlet erkan›
kiflilerle kutlan›rd›.
Çeflitli konuflmalar
yap›l›r, askeri t›p
curcunas› nefle
katard›. Nacizane,
bende hocalar›m›n
yapt›¤›m ses-mimik
taklitleriyle renk
katmaya çal›fl›rd›m.

fiimdi kutlanan 14
Martlarla
k›yasl›yorum, o
bayramlar›n k›yafeti, coflkusu, huzurlu simalar›
art›k yok. Dile¤im, o bayramlar›, kutlama günlerini
genç meslektafllar›m yeniden yaflarlar.

1961 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
birinci iç hastal›klar› klini¤inden iç hastal›klar›
uzman› olarak ayr›ld›m.

2010 y›l› içindeyiz, t›p toplumuna ö¤renci olarak
kat›ld›¤›mdan bu yana 62 y›l geçti.

Askerlik görevimi yapt›¤›m KDZ Ere¤li’ de askerlik
ertesi hastane muayenehane fleklinde 20 y›l görev

yapt›m.

1981 y›l›nda geldi¤im Mersin Devlet
Hastanesi’nden 1993 y›l›nda yafltan emeklili¤e
ayr›ld›m, Ondan bu yana bugüne kadar’da özel
sa¤l›k ünitelerinde çal›flmaktay›m.

Hekimlik mesle¤i k›yaslanamayacak bir meslektir.
‹nsana en yak›ndan el uzatan duygu dolu bir
meslektir.

Ancak mesle¤imizin çal›flma düzeni bir türlü stabil
hale getirilemedi. Özellikle zaman zaman konu
edilen tam gün yasas› bir türlü iki taraf› da ikna
edecek bir formüle ba¤lanmad›.

Son defa kesinleflti¤i tam gün yasas› için verilen
süre iflleme¤e bafllam›flt›r.

fiimdi yorgun, s›k›nt›l› ve küskün olan hekimler
flimdi de karars›zl›k içinde.

- Hastane mi muayenehane mi?  Diye düflünüyor.

Asl›nda hekimlerin aram›zda bir ifl birli¤imiz yoktur.

Uz. Dr. Hüseyin fienda¤
Gözde T›p Merkezi

Geçmiflten Bugüne
Hekimlik
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Alevimiz saman alevi gibi tek günlük ifl b›rakma
eyleminde oldu¤u gibi. Belirli say›da hekim
arkadafllar›m›z›n kat›ld›¤› bu ifl b›rakma etkili bir
güç gösterisi olamaz.

Biz hekimlere yak›flan mant›kl› formüller, fikir,
öneriler üretmektir ve ak›lc› tedbirler almakt›r.

Fakülte hastaneleri dahil tüm hastane ve
polikliniklerinde hasta y›¤›l›m›n önleyecek formüller,
hasta flikayetlerini önleyen düzenlemeler
düflünülmelidir hekimi para kazanmadan baflka
bir düflüncesi olmayan meslek sahibi
görünmekten kurtarmal›y›z.

Y›llar önceki doktor paray› zarfla al›r özellikle ev
hastalar›na da giderken doktorun çantas› arabaya
tafl›n›r vizite ücreti cebine konurken kusura bakma
doktor bey zahmetine teflekkür ediyorum denirdi.

Doktor en iyi giyinen kifliydi. T›p tarihi hocam›z
rahmetli Feridun Nazif Uzluk anlat›rd›. Fransa da
Paris’te sen nehri üzerinden geçen kifli, tak›m
elbiseli, rugan ayakkab›l›, fötr flapkal› ise ve köstekli
saat tafl›yorsa o doktordur denirmifl.

Hocam›n ad› geçince neler gelmediki akl›ma.
Mersin Tabip Odas›n›n gönderdi¤i bir davetiyede
Kamile fievki Mutlu hocam›n resmini ve ad›n›
görünce duyguland›m göz çukurlar›ma
gözyafllar›m›n doldu¤unu hissettim. Kimler yoktu
ki rahmetli Prof. Dr. Rasim Adasal, rahmetli Prof.
Dr. ‹rfan Titiz hocalar›m ve onlarca hocam›
hat›rlad›m nur içinde yats›nlar. Bu mesle¤in
onurunu ve onu korumay› onlardan ö¤rendim.

Hekim arkadafllar›m biraz küskün ve karars›z.
Anl›yorum fakat gücümüzle ve hünerimizle her
fleyi çözece¤imize inan›yorum.

Y›llar önce olanaklar›m›z çok k›s›tl› ve basit idi
hele ana dolu hekimli¤inde inspeksiyon,
palpasyon, perküsyon ve oskültasyon d›fl›nda
sans klinik gücüyle çal›fl›rd›k. Genel dahiliye daha
bölünmemiflti. O kapsama giren tüm hastal›klara
bakt›¤›m›z gibi kulak y›kard›k, psikiyatrik tedavi
yapard›k, intaniye, göz hastal›klar› belirli oranda
hangi dalda uzman hekim yada pratisyen hekim
varsa ona kal›rd›. Anadolu hekimli¤i buydu.

Y›llar önce genel sa¤l›k ihtisas› vard› do¤um,
appendektomi ve çocuk uzmanl›¤› yapabilen
doktorlar haz›rlan›rd› bu hekimler genel dahiliye,
kad›n do¤um, genel cerrahi gibi ana branfllarda
3 -4 ayl›k çal›flmalar yapar ve böylece genel sa¤l›k
uzmanlar› yetifltirilirdi. Sonradan bu branfllardan
birinde bu k›sa süreyi eklemek suretiyle
uzmanl›¤›n› tamaml›ya bilirdi.

Bugünün teknoloji ile k›yaslama kabul
etmeyen bir teknoloji ile sa¤l›k hizmeti
vermeye çal›fl›rd›k. Hastanelerde az say›da
kalan hekimlerin artan gece nöbetleri, gece
evden icapç› nöbetleri s›kl›¤›, acil gece ev
hastalar›na, köy hastalar›na ça¤r›lmak
bunlar›n hepsi çok y›prat›c› ve insan ömrünü
törpüleyen çal›flmalard›.
Söylenecek çok fley var bu yönden daldan dala
atlayarak konuflabildim. ‹nan›n hekim ve hekimli¤i
anlatmak çok zordur.

De¤erli meslektafllar›m bayram günüden bu
kadarla kalal›m hepinizin bayram›n›z› kutlar ileriki
y›llarda huzurlu sa¤l›kl› nice t›p bayram› dilerim.

Sayg›lar›mla.

Say›n Hekimlerimiz,

Güçlü hekimlik için güçlü tabip odas› gerekir. Mesle¤imiz ve kendi
gelece¤imiz için tabip odam›za sahip ç›kal›m. Odam›za üye olal›m,

iletiflim kural›m.

Bunlar› biliyor musunuz?

‹fliniz oldu¤unda veya bofl zamanlar›n›zda da u¤rayabilece¤iniz adres.
Kiremithane Mah. 4406 Sk. Mustafa Arif Yavuz ‹flhan› Kat: 4 No: 10

‹nternete ba¤land›¤›nda en az haftada bir kez ziyaret edece¤iniz adres
http://www.mersintabipodasi.org.tr

Oda aidat›m› ödemek istiyorum ama odaya gidemem dedi¤inizde ki adres
‹fl Bankas›:6600-15758  •  Ziraat Bankas›: 20735114328-5001

2010 Y›l› Oda Aidatlar›:
Kamuda çal›flan hekimler için: 70 TL.
Özelde çal›flan hekimler için: 200 TL.
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AS‹STAN HEK‹ML‹K KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Hidayet Öner Sorumlu Y.K Üyesi hidoner@yahoo.com.tr
Dr. Yemliha Do¤an Sorumlu Y.K Üyesi dryemliha_dogan@hotmail.com
Dr. Atilla Fesli Baflkan dratillafesli@gmail.com
Dr. Güliz Öztürk Sekreter gulizzzz@hotmail.com
Dr. Erdem Dinç Üye erdem_dinc@hotmail.com
Dr. Fikret fien Üye fikretsn@yahoo.com
Dr. Özge Ça¤dafl Üye drozge@hotmail.com
 

BURS ÇALIfiMA GRUBU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Bilge Nomer Sorumlu Y.K Üyesi bilgenomer@hotmail.com
Dr. Ful U¤urhan Torlak Sorumlu Y.K Üyesi fugurhan@gmaill.com
Prof.Dr. Orhan Sezgin Baflkan orhansezgin@mersin.edu.tr

HALK SA⁄LI⁄I KOMISYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Yrd.Doç.Dr. A.Öner Kurt Sorumlu Y.K Üyesi onermersin@yahoo.com
Doç.Dr. C.Tayyar fiaflmaz Baflkan sasmaztayyar@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr. Selda Polat Sekreter seldapolat2003@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr.Gülçin Ertürk Yap›c› Üye gulyapici@yahoo.com.tr
Dr. Hanife Tezcan Üye hanitez@yahoo.com
Dr.Halit Ergönül Üye hergonul@mynet.com

HUKUK KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Yrd.Doç.Dr. A.Öner Kurt Sorumlu Y.K Üyesi onermersin@yahoo.com
Dr. Hidayet Öner Sorumlu Y.K Üyesi hidoner@yahoo.com.tr
Dr. Senay Demiro¤lu Baflkan senay-seda@hotmail.com
Dr. E.Günay Çileli Üye
Doç.Dr. Halis Dokgöz Üye halisdokgoz@mersin.edu.tr
Dr. Mustafa Güleç Erk›l›nç Üye mustafagulecerkilinc@hotmail.com
 

KAD›N HEK‹ML‹KK VE KADIN SA⁄LI⁄I KOMISYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Ful U¤urhan Torlak Sorumlu Y.K Üyesi fugurhan@gmaill.com
Dr. Y.Ayfl›n Y›lmazer Sorumlu Y.K Üyesi aysinyesim65@hotmail.com 
Yrd.Doç.Dr.Gülçin Yap›c› Baflkan gulyapici@yahoo.com.tr
Dr. Sakine Emir Sekreter ileren@mynet.com
Dr. ‹kbal Kelefl Üye metinkelesmd@yahoo.com
Dr. Keriman Çiçek Üye alikeriman@yahoo.com
Dr. Sibel Dalk›ran Üye dr.sibeldalkiran@hotmail.com
Doç.Dr. fiebnem At›c› Üye atici@mersin.edu.tr
 

KÜLTÜREL, SPORT‹F VE SANATSAL ÇALIfiMALAR KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Hidayet Öner Sorumlu Y.K Üyesi hidoner@yahoo.com.tr
Dr. Y.Ayfl›n Y›lmazer Sorumlu Y.K Üyesi aysinyesim65@hotmail.com
Dr. Seyfi Arslan Baflkan seyfiarslan@mersinsistem.com 
Dr. Ahmet Yenmez Üye ahmetyenmez33@gmail.com
Dr. Adnan Ak›nc› Üye adnanakinci@ttnet.mail.com
Dr. Galip K›r›c› Üye galipkirici@hotmail.com
Dr. Gülen Uyan›ker Üye gulenaslan@yahoo.com
Dr. ‹.Ethem Kerem Üye dribrahim33@hotmail.com
Dr. Mesut Yurdal Üye mesutyurdal@gmail.com
Dr. Murat Kavvas Üye kavvasm@yahoo.co.uk
Dr. M.Ajlan Uçar Üye ajlan@doctor.com
Dr. Nurcan Yürek Üye dr_nurcan@hotmail.com
Dr. Selçuk Ökten Üye selokten@hotmail.com
Dr. Suat Öner Üye suatoner@hotmail.com

MEZUNIYET SONRASI SÜREKL‹ TIP E⁄‹T‹M‹ VE BIL‹MSEL ARAfiTIRMA KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Yrd.Doç.Dr. A.Öner Kurt Sorumlu Y.K Üyesi onermersin@yahoo.com
Doç.Dr. Ertan Mert Baflkan drertanmert@yahoo.com
Dr. Gürbüz fien Sekreter gurbuzsen@yahoo.com
Yrd.Doç.Ayfle Devrim Baflterzi Üye adcingi@yahoo.com
Dr. Mustafa Ersöz Üye muersöz@hotmail.com
Dr. Mustafa Ergen Üye ergen33@hotmail.com
Dr. Necmettin Yaz›c›o¤lu Üye yazicidr@hotmail.com
Dr. Sabahattin Teymur Üye teymur@mynet.com
Dr. Selda Okuyaz Üye okuyazs@superonline.com
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OLA⁄ANÜSTÜ DURUMLARDA SA⁄LIK HIZMETLER‹ KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Bilge Nomer Sorumlu Y.K Üyesi bilgenomer@hotmail.com
Dr. Nihal Toprak Baflkan topraknihal@yahoo.com
Dr. Zeki Tanto¤lu Sekreter ztantoglu@gmail.com
Dr. Gürkan Aslan Üye gurkandoga@yahoo.com
Dr. S.Olgan Çavdar Üye olgan33@gmail.com
Dr. Sedat Dolar Üye sedatdolar@yahoo.com

ÖZELDE ÇALIfiAN HEK‹MLER KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Yemliha Do¤an Sorumlu Y.K Üyesi dryemliha_dogan@hotmail.com
Dr. Cengiz Ertürk Baflkan cengizerturk@hotmail.com
Dr. Ahmet Atalay Sekreter atalayahmet33@hotmail.com
Doç.Dr. Caner Özer Üye cozer@mersin.edu.tr
Dr. Cengiz Ar›kan Üye arikancengiz@hotmail.com
Doç.Dr. Çetin Okuyaz Üye okuyazc@mersin.edu.tr

PRAT‹SYEN HEK‹ML‹K KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Y.Ayfl›n Y›lmazer Sorumlu Y.K Üyesi aysinyasim65@hotmail.com
Dr. Alfert Sa¤d›ç Baflkan alfertsagdic@yahoo.com
Dr. fiennur Çelik Sekreter sennurcelik33@hotmail.com
Dr. Ayd›n Yeter Üye draydinyeter@hotmail.com
Dr. Didem Yenmez Üye didemyenmez@hotmail.com
Dr. Elife Uysal Üye dr.euysal@hotmail.com
Dr. Mehmet Konya Üye almont@mynet.com
Dr. Ö.Özkan Özdemir Üye ozkangenpr@yahoo.com

REKLAM, TANITIM VE TABELA ÇALIfiMA GRUBU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Yemliha Do¤an Sorumlu Y.K Üyesi dryemliha_dogan@hotmail.com 
Dr. Abbas Tafldemir Üye abbastasdemir@hotmail.com
Dr. Esma U¤ur Terzier Üye

SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMINI ‹ZLEME KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Yrd.Doç.Dr. A.Öner Kurt Sorumlu Y.K Üyesi onermersin@yahoo.com
Dr. Y.Ayfl›n Y›lmazer Sorumlu Y.K Üyesi aysinyesim65@hotmail.com
Dr. A.Burhan Söker Baflkan drbsoker@mynet.com
Doç.Dr. C.Tayyar fiaflmaz Üye sasmaz_tayyar@yahoo.com
Dr. Cemil Galio¤lu Üye cemgali@yahoo.com
Dr. Gürbüz fien Üye gurbuzsen@yahoo.com
Dr. Murat Faz›l Soyal Üye mfsoyal@yahoo.com
Dr. Metin Uzabac› Üye berdan64@hotmail.com
Dr. Ö.Özkan Özdemir Üye ozkangenpr@yahoo.com
 

SEND‹KA, S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARI VE KURUM ‹L‹fiK‹LER‹ KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Hidayet Öner Sorumlu Y.K Üyesi hidoner@yahoo.com.tr
Dr. Alfert Sa¤d›ç Üye alfertsagdic@yahoo.com
Dr. Cemil Galio¤lu Üye cemgali@yahoo.com
Dr. Metin Uzabac› Üye berdan64@hotmail.com
Dr. Ö.Özkan Özdemir Üye ozkangenpr@yahoo.com
 

TIP Ö⁄RENC‹LER‹ KOLU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Öner Kurt Sorumlu Y.K Üyesi onermersin@yahoo.com
Dr. Gülfem Çelik Baflkan
Ufuk Bakmaz Sekreter
Hüseyin Oruç Üye
Ramazan De¤er Üye
Y. Emre Tokdemir Üye

‹fiYERI HEK‹ML‹⁄‹ KOM‹SYONU

Ad› Soyad› Görevi E-Posta
Dr. Y.Ayfl›n Y›lmazer Sorumlu Y.K Üyesi aysinyesim65@hotmail.com
Dr. Bedi Küçük Baflkan bedikucuk@hotmail.com
Dr. M.Ali Alkan Üye drogalk51@mynet.com
Dr. H.Nafiz Alpsoylu Üye alpsoylu@hotmail.com
Dr. Seyfettin Ovat Üye

15 May›s 2009 tarihinde yap›lan toplant›da TÖK (T›p Ö¤rencileri Kolu) yürütme kurulu  ve komisyon üyeleri seçilmifllerdir.
1- Orkun Özkan  (Dönem I)   2- Mert Ça¤lar (Dönem I)  3- Onur Çapkan (Dönem III)    4- Numan Berk
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Güvenilmez
Adam›n biri gazetedeki ifl ilan› üzerine gelmifl ve
s›ras› gelince görüflmeye girmifl.

‹fl ilan›nda üniversite mezunu, iyi Frans›zca
konuflan, pazarlama konusunda tecrübeli bir
yönetici arand›¤› yaz›yormufl.

- Hofl geldiniz, hemen bafllayal›m. Hangi üniversite
mezunusunuz?

- Üniversite mezunu de¤ilim.

- Öyle mi? O zaman yabanc› dilinize güveniyor
olmal›s›n›z.

- Yabanc› dil bilmem.

- Demek bilmiyorsunuz. O zaman tecrübenize
güvenerek geldiniz.

- Pazarlama konusundan anlamam.

- O zaman niye geldiniz can›m kardeflim ?

- Bu iflte bana güvenmeyin. Onu demeye geldim.

Su borusu

Adam evinin merdivenlerinden ç›karken düflüp,
baca¤›n› dört yerinden k›rm›flt›. Hemen hastaneye
kald›r›lm›fl, doktor baca¤› boydan boya alç›ya
alm›fl ve:

- “Beyefendi bundan sonra daha dikkatli olun, en
az›ndan alç›n›z ç›kana kadar merdivenlerden
inmek ç›kmak yok”, demiflti. Üç ay sonra k›r›klar
kaynam›fl, alç› ç›kar›lm›flt›. Adam bu arada doktora:
- “Doktor bey art›k merdivenlerden inip ç›kabilir
miyim?” diye sormufl, doktor da:
- “Tabii, ancak yine de bir süre daha dikkatli
olmal›s›n›z”, demiflti.Adam doktorun bu cevab›
üzerine sevinçle ba¤›rm›fl:
- “Oh be flükürler olsun, üç ayd›r eve su
borusundan t›rmanarak girip ç›kmaktan anam
a¤lam›flt›.”

Eski

Seksenlik koca, evden ç›kmak üzere paltosunu
giyerken onu gören yasli karisi seslenir:

- Bu saatte nereye gidiyorsun?

- Doktora gidiyorum
- Ne oldu? yine neren a¤r›yor?

Yasli adam siritir:

- Yok hanim yok, doktora söylicem bana bi VIAGRA
yazsin

Bunu duyan kadin ayaga kalkar ve o da sokaga
çikmak için hazirlanmaya baslar. Ihtiyar sasirir:

- Eee hanim, sen nereye?

- Doktora gidiyorum der ve adamin saskin bakislari
altinda devam eder:

- Eger o eski, pasli seyi benim üzerimde
kullanacaksan ben de tetanos ignesi yaptirayim
bari..!

Beraat

Sultan en güvendi¤i adam›n› Arabistan’a hünkar
göndermifl. Hünkar, Arabistan’da gezerken
bakm›fl, Araplar entari giyiyorlar ama altta donlar›
yok.

Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salm›fl,
alt›na don giymeyenler kad› huzuruna ç›kart›l›p,
hapsedilecek.

Aradan günler geçmifl Arab›n bir tanesi don
giymemifl ve ilk rüzgarda olay fark edilmifl.

Kad› huzuruna ç›kartm›fllar. Kad› sormufl:

- Ad›n nedir?

- Abdülmecit

- Baba ad›n?

- Abdülleziz

- Evli misin?

Mizah
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- 5 tane kar›m var!

- Kaç çocu¤un var?

- ‹lkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16,
dördüncüsünden13, beflincisinden 18 tane.

Kad› karar›n› vermifl ve söylemifl:

- Abdülleziz o¤lu, Abdülmecit’in, don giymeye
vakti olmad›¤›ndan beraatine karar verilmifltir!

Anlaflma

Adam›n birinin efle¤i hastalanm›fl.

Adam dua etmifl ‘Allah’›m e¤er efle¤im iyileflirse
15 gün oruç tutaca¤›m” demifl

 Eflek iyileflmifl, adam da verdi¤i sözü tutup 15
gün orucunu tutmufl ama 16. gün eflek ölüvermifl.

Adam ellerini açm›fl;” Allah’›m bu garip kulunu
kand›rd›¤›n› sanma sak›n.

Bende bu efle¤i kurbana sayar›m, orucuda
ramazandan düflerim” demifl.

Tan›yamad›m.

Trafik kazas› geçiren bayan, yan›na Azraillin
yaklaflt›¤›n› görünce Azrail’e yalvarm›fl benim
can›m› alma, daha yapacaklar›m var demifl.

Bunun üzerine Azrail sana 50 y›l ömür veriyorum
git yafla demifl.

Kad›n›n yaralar› iyilefltikten sonra güzel bir hayat
için estetik ameliyatlar olmufl.

Yüzünün flekli de¤iflmifl.

Yolda giderken bir bakm›fl Azrail yan›nda.

Kad›n ne istiyorsun benden demifl.

Azrail can›n› almaya geldim demifl

Kad›n ama daha geçen sene elli y›l ömür verdin
demifl.

Bunun üzerine Azrail kad›n›n omzuna vurmufl.

K›z senmisin ayol ben seni tan›yamad›m demifl.

Özür,

Padiflah bir güz vezirini ça¤›rm›fl. Bana karfl› bir
hata yapt›¤›nda benden öyle bir özür dilek’i özrün
kabahatinden büyük olsun demifl.

Vezirde peki padiflah›m diyerek oradan ayr›lm›fl.

Padiflah saray›n koridorlar›nda gezerken
kalçalar›n› iki el birden avuçlay›p s›km›fl.

Padiflah o sinirle birden arkas›na dönmüfl bir
bakm›fl ki veziri.

Vezir özür dilerim padiflah›m sizi sultan han›m
sand›m demifl
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T.Ö.K. ( T›p Ö¤renci Komisyonu ) Mersin Tabip
Odas›' n›n sorumlu oldu¤u, ilgilendi¤i, 15
komisyondan biridir. T›p Fakültesi ö¤rencilerinin
kendi aralar›nda oylayarak oluflturdu¤u 5 kiflilik
yönetim kurulu ( Baflkan, Sekreter, 3 üye ) ve
bunlara ek olarak gönüllü bir flekilde kat›lan, say›
s›n›rlamas› olmayan t›p fakültesi ö¤renci
arkadafllardan oluflan bir topluluktur. Her yeni
e¤itim-ö¤retim döneminde yap›lan seçimlerle söz
konusu bu 5 kiflilik yönetim kurulu üyeleri sürekli
de¤iflmektedir, bu sayede hemen her T›p
ö¤rencisine seçilme flans› tan›nmaktad›r.

Mersin T.Ö.K. daha
önceleri çeflitli sosyal
faaliyetlerde bulunmufl,
gereken katk›lar›
yapm›flt›r. ‹flte bunlardan
baz›lar›:

Yaklafl›k iki y›l önce
Mersin ilimize nükleer
santral yap›laca¤›
aç›klanm›flt› ve bu
durum baflta çevreciler
olmak üzere birçok sivil
toplum örgütünün
 tepkisini toplam›flt›.
Çünkü nükleer santral
demek do¤ayla kumar
oynamak demekti. Daha Çernobil'in kal›nt›lar›
ortadan tam manas›yla kalkmam›flken, o kadar
zaman geçmesine ra¤men üstelik, böylesine bir
giriflim hofl karfl›lanmamal›yd› da. ‹fli flansa
b›rakmak yanl›fl olurdu. O aç›dan tüm sivil toplum
gönüllüleri tek bir paydada birleflti ve bu nükleer
santral projesini boykot etmek için yürüdü. Bu
yürüyüflte Mersin Tabip Odas›'n›n da deste¤iyle
T.Ö.K.' de yerini ald›. Hemen her toplulu¤un
kat›ld›¤› bu yürüyüfle sivil halk da renkli kostüm
ve pankartlar›yla efllik etti. Bu yürüyüfl öyle etkili
olmufl olacak ki o andan itibaren nükleer
santralden hiç bahsedilmedi bile.

Bunun yan› s›ra her y›l may›s ay›nda Bal›kesir' de
düzenlenen bahar okulu kapsam›nda tüm Türkiye'
deki T.Ö.K. üyelerinden bir veya birkaç›n›n
kat›l›m›yla birlik ve beraberlik sa¤lan›yor.

T.Ö.K.' ün kampüs içinde de çeflitli faaliyetleri
olmufltur. Bunlar yemekhane düzeni ve ücretsiz
film gösterimleridir. Kampüsün yemekhanesinde
ç›kan yemekler tüm ö¤rencilerin ihtiyac›n›
karfl›layacak miktarda gelmiyordu. Ayr›ca yemek
çeflidi azd›, besleyici de¤eri pek yüksek de¤ildi

ve di¤er üniversitelerin yemekhanelerine nazaran
daha pahal›yd›. Bunun için yemekhaneyi
elefltirmek amac›yla broflürler haz›rlan›p
kampüsteki ö¤renci arkadafllara da¤›t›ld›.
Kampüsteki her ö¤renci bu konuda hem fikir
oldu¤undan net ve kararl› bir tepki olufltu; bu
tepki karfl›s›nda yemekhane fazla direnmedi ve
yemek çeflidini art›rd›, hangi yeme¤e hangi
g›dadan ne kadar konuldu¤unu içeren bir yaz›
her daim yemekhane duvar›nda as›l› bir flekilde
bulunmaya bafllad›.

Film gösterimlerinde ö¤rencilerin bilgi düzeyini

art›r›c› ve gelifltirici filmler tercih edildi. ( Örne¤in:
Sicko)

T.Ö.K. bunlar›n d›fl›nda çeflitli sunumlar ve
toplant›lar da yapm›flt›r. Bu toplant›larda sa¤l›k
hakk›nda gündeme getirilen kanunlar irdelenmifl,
araflt›r›lm›fl ve uygun görülmeyenler elefltirilmifltir.
Mesela Aile Hekimli¤i, GSS ve di¤er ülkelerdeki
sa¤l›k haklar›yla sa¤l›k sigortas› sistemleri
irdelenmifl Mersin Tabip Odas›'nda sunulmufltur.
Bu toplant›lara bilgilenmek isteyen herkes
davetlidir. Çünkü amaç gerçe¤i görebilmek,
anlayabilmektir. Yap›lan sunumlarda hatal› bir
bilgi olsa bile, bu durum toplant›ya kat›lan
hocalar›m›z taraf›ndan düzeltilmektedir. Özetle
bu sunumlarda kimse yanl›fl› ö¤renmiyor; aksine
bilgisine bilgi kat›yor. Bilhassa toplant› sonras›
yap›lan soru cevap sistemi sayesinde
bilgilendirme seviyesi en üst düzeye ç›k›yor.

Bu sezonki T.Ö.K' ün hedefleri aras›nda bilhassa
kampüsün kütüphanesinin çal›flma saatleri ve
kaynak donan›m› yer al›yor. Bunun d›fl›nda e¤itim,
ö¤renci ve toplum hayat›n› sa¤l›k kanunlar›
çerçevesinde etkileyen hemen her tür olayda
T.Ö.K. olmas› gerekti¤i yerde duracakt›r.



Sayg›de¤er; Sa¤l›kç›lar, E¤itimciler, Yöneticiler, Okul Aile Birli¤i Görevlileri ve Sevgili Anne-Babalar,
 
Ülkemiz nüfusunun yaklafl›k beflte birini oluflturan, ö¤renci ve ö¤retmenler toplumun tamam›na ulaflmada
en önemli unsurdur. Örgün e¤itim kurumlar›nda; okul sa¤l›¤› kavram›n›n yerleflmesi ve fark›ndal›¤›n›n
art›r›lmas› amaçlar›yla, bir sempozyum düzenlenmesi planlanm›flt›r. Birincisi yap›lacak olan ve “Her okula
bir hemflire!” slogan› ile 21-22 May›s 2010 (Cuma, Cumartesi) günlerinde Mersin’de düzenlenecek olan
bu toplant›n›n ad› “Birinci Ulusal Okul Sa¤l›¤› Sempozyumu” olacakt›r.
 
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› ile Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i’nin
(HASUDER) ortaklafla düzenleyece¤i bu sempozyumda genifl tabanl› bir iflbirli¤i oluflturabilmek amac›yla;
bölgemizde bulunan Çukurova Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p
Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dallar›ndan ve MEÜ T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› AD, MEÜ
Sa¤l›k Yüksek Okulu ve MEÜ E¤itim Fakültelerinden de birer ö¤retim üyesi sempozyum düzenleme
kurulunda yer alm›flt›r.
 
Okul sa¤l›¤› konusu halk sa¤l›¤›, hemflirelik, e¤itim fakülteleri ve yöneticiler boyutu olan çok disiplinli
bir aland›r. Birinci Ulusal Okul Sa¤l›¤› Sempozyumuna bütün disiplinlerden kat›l›m bekliyoruz. Sempozyuma
kat›l›m›n›z bizlere ve okul sa¤l›¤› alan›na güç katacakt›r.
 
Doç.Dr. Resul Bu¤dayc›
Prof.Dr. Hilal Özcebe
Sempozyum Baflkanlar›

I. ULUSAL OKUL SA⁄LI⁄I SEMPOZYUMU
21-22 May›s 2010 Mersin

www.okulsagligi.org

• Ulusal ve uluslararas› okul sa¤l›¤› mevzuat›, içeri¤i ve taraflar›

• Ülkemizde okul sa¤l›¤› hizmetlerinde mevcut durum

• Ö¤renci, ö¤retmen ve yönetici gözünden okul sa¤l›¤›

• Okullarda çevre sa¤l›¤›, yeni çevre riskleri

• Okul mimari standartlar› ve ergonomisi

• Birinci basamak ve okul sa¤l›¤› hizmetleri

• Okul sa¤l›¤› hizmetlerinin kapsam›

• Okul ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve fliddetin önlenmesi

• Okullarda sa¤l›¤› gelifltirme

• Okul sa¤l›¤› projeleri

Sempozyum Konular›
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