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Dosya: Kamu
Hastane Birlikleri
Yasas› Ne
Getiriyor?

‹flyeri hekimli¤inde son
geliflmeler

14 Mart’› yeni
yerimizde kutlad›k!

» Sa¤l›kta Dönüflüm «

» Aile Hekimli¤i «

» Tam Gün «
» Kamu Hastane Birlikleri «

» Performans «





engelleme flans›m›z olmayan bir
konuyu ne diye gündemde
tutuyoruz?” diye düflünenlerimiz
olabilir tabii. Biz iyi hekimli¤in, toplum
sa¤l›¤›n› gözetmekten taviz vermeden,
mesleki haklar›m›z› da-birer sa¤l›k
emekçisi olarak-korumak ve
gelifltirmenin birbirini d›fllamayan, ayn›
sürecin bileflenleri oldu¤unu
düflünüyoruz. ‹yi hekimlikten yana
olan, potansiyelinin yeterince fark›na
varmam›fl bir ço¤unluk oldu¤unu
düflünüyoruz. En “do¤ru” tutum ve
düflünceler bile, somut bir güç
olabilmek için, kitleselleflmek zorunda
oldu¤u için, meslek örgütümüze sahip
ç›kmak ve örgütlü davranmak gerek.
Gerçekten bir  gücümüz varsa,
ancak bu flekilde  ortaya koyabiliriz
“Tam Gün” yasas›na “ilifltirilen” bir ek
maddeyle,  K›z›lay’›n sa¤l›k kurulufllar›,
bir-iki istisna d›fl›nda kapat›larak
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredildi.
Konuya iliflkin bir de¤erlendirme,
sayfalar›m›zda yer al›yor.

Bunun yan›s›ra geleneksel 14 Mart
etkinlikleri, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü ve tabii ki ilkbahar,
hep birlikte sökun ettiler. Bir de 23.
02.  2010 günü Odaköy’deki kömür
iflyeri  kazas›nda 13 ölü ve çok say›da
yaral›, 8 Mart Elaz›¤ depremi ve 41
can kayb›… ‹fl kazalar›n›n ne kadar
“kaza” oldu¤u bir yana, do¤al afetlerin
kadar “afet” oldu¤unu, geçen
say›lar›m›zda tart›flm›flt›k. Ama
özellikle fiili-Santiago’daki 8,8
fliddetindeki 10 Mart depremi, ak›lc›
yaklafl›m›n zarar› ne kadar azaltt›¤›na
somut örnek.

Yeni dönemde Bursa Tabip Odas›
art›k yeni yerinde faaliyetlerini
sürdürecek. Hekimce Bak›fl yay›n›n›
sürdürecek kuflkusuz; belki biz yine
bir ucundan tutaca¤›z.

Sa¤l›cakla kal›n.

ekimce Bak›fl’›n bu say›s› ile, 
bu dönem sona eriyor. 
Dergimizin da¤›t›m›n› izleyen

günlerde seçimli genel kurul
gerçeklefltirilecek ve meslek
örgütümüz yeni döneme, yeni bir
kadroyla devam edecek.

Bu say›m›z› haz›rlarken, gündemde
Kamu Hastane Birlikleri Yasas› var.
Tam Gün olmayan ama ›srarla ad›na
“Tam Gün” denen yasa art›k ç›kt›.
fiimdi s›ra kamu hastanelerine gelmifl
bulunuyor. fiunu görmek gerekiyor:
Aile Hekimli¤i, Tam Gün (!), Kamu
Hastane Birlikleri gibi yasalar birer
birer ç›kart›ld›kça, iflgüvenli¤i ve özlük
haklar›n›n kademeli olarak ortadan
kalkmas› hedefine biraz daha
yaklafl›lmaktad›r. Gizli-sakl› de¤il;
Kamu Hastane Birlikler yasas› ile
birkaç ay içinde devlet hastanelerinde
uygulaman›n bafllamas› öngörülüyor.

Özetle, art›k hekimlerin de gündemi,
geçti¤imiz aylara damgas›n› vuran
Tekel iflçilerininkiyle paralel bir seyir
izleyecek gibi görünüyor: ‹fl güvencesi
ve bunun ayr›lmaz bir parças› olarak
da sosyal güvence konusu. Süreç
son derece h›zl› ifllemektedir.
Ad› belki de¤iflir, belki 4/C kal›r fakat,
“sözleflmeli” çal›flma konusu, di¤er
sa¤l›k personeliyle beraber hekimlerin
de gündemindedir art›k; bunu görmek
laz›m. An›msatmakta fayda var,
Kamu Hastane Birlikleri Yasas›n›n
ard›ndan s›rada, onu as›l efektif
k›lacak olan da Devlet Personel
Reformu ad›yla yasad›r. Bu yasa haz›r
bekliyor; peki biz olacaklara ne kadar
haz›r›z?

Bu say›m›zda, söz konusu yasan›n
hangi riskleri bar›nd›rd›¤›n›,
önümüzdeki günlerin meslek
grubumuza getirdiklerini etrafl›ca
tart›flmaya çal›flt›k. “Tam Gün’e
muhalefet ettik fakat ç›kmas›na engel
olamad›k; bu yasan›n da ç›kmas›na
engel olamayaca¤›z; o halde
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Bir yönetim dönemini daha 
geride b›rak›rken meslektafllar›-
m›za flu iki soruyu sorabilseydik

e¤er de¤erlendirme yapmak daha
kolay olabilirdi.

1- Bursa Tabip Odas›’n›n geçti¤imiz
dönemki çal›flmalar›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
2- Bu de¤erlendirmeler
çerçevesinde önümüzdeki dönem
odam›zdan neler bekliyorsunuz?

Bu sorular›n yan›tlar›n› yayg›n bir
flekilde toparlayarak gerekli tasnifleri
yapabilseydik önümüzdeki dönem
hekimlik ortam›n›n ihtiyaçlar›n› daha
ölçülebilir bir flekilde de¤erlendirme
flans›n› da yakalayabilirdik. Bu
sorular›n yan›t›n› toparlayamam›fl
olsak bile yine de bir de¤erlendirme-
ye sahibiz. Geride b›rakt›¤›m›z
döneme bakt›¤›m›zda “Çabalar›m›za
nas›l bafllam›flt›k?” diye sorabiliriz.
San›r›m flunlar› söyleyerek
bafllam›flt›k: “Suya Sabuna Dokunan
bir Tabip Odas› Olaca¤›z” ve “Sa¤l›k
Meselesi Memleket Meselesi”dir.

Sonras›nda ise anlay›fl ve çal›flma
tarz› olarak her tür güç oda¤›ndan
ba¤›ms›z, bilimsel, çok sesli,
demokratik, çözüm üretmeye
çal›flan, birlefltiren, meslektafllar›yla
bar›fl›k, iyi hekimlik de¤erlerine sahip
ç›kan, yenilikçi, güler yüzlü bir tabip
odas› yaratmaya çal›flt›k tüm
eksikliklerimizi bilerek.

Meslektafllar›m›za sormay›
istedi¤imiz sorular gibi mevcut
hükümetin yetkililerine de iki soru
sorsayd›k e¤er,

1- Sa¤l›k politikalar› ile ilgili olarak
neler söylemifltiniz?
2- Peki ne yapt›n›z?

Derdik… Ne demifltiniz, ne yapt›n›z?
Hat›rlayal›m, ne demifllerdi?

“Sa¤l›k güvencesi olmayan hiçbir
vatandafl kalmayacak… Prim
ödeyemeyenin primini devlet
ödeyecek. Tüm sa¤l›k hizmetleri
kapsamda olacak… Herkes hiçbir
ek külfet olmadan istedi¤i
hastanede, istedi¤i zaman, istedi¤i
doktora tedavi olacak, Sigortal›lara
mevcut olanlar›n d›fl›nda ek bir yük
getirilmeyecek… Hekimler ve sa¤l›k
çal›flanlar›na çok yüksek maafllar
verilecek…”

Bu yald›zl› vaatleri hat›rlad›n›z
kuflkusuz. Ya yap›lanlar?..

‹ktidar olmalar›n üzerinden daha
birkaç y›l geçmeden, önce katk›
kat›l›m paylar›, ard›ndan ilaç
k›s›tlamalar›, özel hastane fark
ücretleri gündeme geldi. Yetmedi,
kapsam içi sunulan hizmetlere
s›n›rlamalar geldi birbirinin ard› s›ra.
Maafllardan yap›lan kesintiler
kabard›, emekliler baflta olmak
üzere tüm çal›flanlar› zorlayan sa¤l›k
katk› giderleri ola¤anlaflt›. Tüm gelir
ve birikimlerinin asgari ücretin
1/3’ünden az oldu¤unu ispatlama-
dan asgari sa¤l›k hizmetine dahi
ulaflamayan milyonlarca iflsiz
ailesine yeni milyonlar kat›ld›. Kriz
vurdu, k›s›tlamalar artt›! Hekimler
ise düflük ayl›klar›na devam etti.
Yoksulluk s›n›r›ndaki emekli
maafllar›yla, her geçen gün azalan
ve daha da azalmas› beklenen
döner sermaye ödemeleriyle
yetinmeye mecbur edildiler. Özelde
zaten ödenmeyen rakamlar düfltü.
Önce “Tam Gün” geldi, flimdilerde
de hepimizi sözleflmeli yapman›n
alt yap›s›n› oluflturacak Kamu
Hastaneleri Birlikleri Yasas› girdi
s›raya. H›zland›r›lm›fl, niteli¤i
önemsenmeyen t›p ve uzmanl›k
e¤itimleri ile hekim enflasyonu
yaratmaya kendini odaklam›fl sa¤l›k
idarecilerine tahammül etmemiz
istendi.

Bu iki y›l böyle geçti iflte. Geriye
do¤ru bakt›¤›m›zda, ülkemizde
“Sa¤l›kta Dönüflüm” ad› alt›nda,
reform iddias›yla uygulanan y›k›c›
sa¤l›k politikalar›n›n etkisi devam
ediyor. Bursa Tabip Odas› olarak
hekimlerin ve sa¤l›k ekibimizin
üyeleri ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n
özlük haklar› için mücadeleden yana
olduk. Halk›n sa¤l›k hakk›n›
önemsedik. Yönetim dönemine
bafllarken hastanelerde, sa¤l›k
ocaklar›nda, kurum ve iflyeri
hekimli¤i alanlar›nda,
üniversitelerde, yani nitelikli hekim
eme¤i üretti¤imiz sa¤l›k ve t›p
ortamlar›nda sorunlar›m›z›n
büyüyerek sürdü¤ünü gördük, hala
da sürüyor. Sorun çözücü olmakla
yükümlü olmas› gereken siyasi
iktidar ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ise ne
yaz›k ki sorun üretmeye devam etti.
Ne ac›d›r ki bu çaba da hala devam
ediyor!

Hekim eme¤i de¤ersizlefltirilirken,
özlük haklar›m›zla ilgili sorunlar›
sanki duymayan bir kula¤a
duyurmak istercesine ç›¤l›klar att›k.
Sa¤l›k alan›nda tafleronlaflt›rma,
piyasalaflma, kadrolaflma
h›zlan›rken, hekimlere yönelik fliddet
her geçen gün artt›, art›yor. ‹fl
güvencesi ve güvencesi flüpheli
ücretler nedeniyle kayg› uyand›ran
Aile Hekimli¤i sistemi kentimizde
bu dönemde bafllad›, flimdi yaratt›¤›
sorunlarla u¤rafl›yoruz. Tüm karfl›
ç›k›fllar›m›za karfl›n Tam Gün Yasas›
yasalaflt›, s›rada kamu hastanelerini
birer iflletmeye çevirecek olan Kamu
Hastaneleri Birlikleri Yasas› var.
Yasa ilgili komisyonlardan geçerek
Meclis’e gelmek için s›raya girdi.
Tabip odalar›m›z›n seçim sürecine
girdi¤i, örgütsel olarak içe dönük
günlerin yaflanaca¤› bu günlerde
tasar›n›n Meclis’e getirilmesi ayr›ca
düflündürücü. K›sacas› sa¤l›k, son
iki y›l süresince hak olmaktan

yönetim kurulundan  02

Hoşçakal demeden yeniden merhaba...
Dr. Bülent Aslanhan
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giderek uzaklafl›rken, kâr getirici bir
hizmet alan› olarak alg›lan›r ve
piyasaya sunulur oldu.

Bu günlerde kamu hastaneleri
rekabete zorlanan iflletmeler olarak
çal›flmaya zorlan›yor. Üniversite
hastaneleri k›s›lan kaynaklar›yla bir
yandan ciddi finansal s›k›nt›lar
yaflarken öte yandan da bu zorluklar
içerisinde temel ifllevi olan t›p e¤iti-
mini sürdürmeye çal›fl›yor. Hekim
eme¤ini daha da ucuzlatmak için
ö¤renci kontenjanlar› “daha çok
hekime ihtiyaç oldu¤u” iddias›yla
artt›r›l›yor, t›p fakülteleri kapasiteleri-
nin üstünde ö¤renciyle e¤itime
zorlan›yor.

‹fl kazalar›n›n ulaflt›¤› utanç verici
durum üst üste yaflanan maden
kazalar› ile art›k iyice fark ediliyor.
‹fl de¤il iflçi sa¤l›¤› ve iflçi güvenli¤ini
önceleyen bir anlay›flla iflyeri
hekimli¤ine gereken önemin
verilmesi zorunluluk olmuflken,
niteliksiz e¤itimi körükleyen
piyasalaflt›rma ve tafleronlaflt›rma
uygulamalar› için yönetmelikler
düzenleniyor oldu bu iki y›lda.

Sonuçta zor ve can s›k›c› olan bir
süreci daha geride b›rakt›k. AKP
iktidar› taraf›ndan bafllat›lan ve
yürütülen Sa¤l›kta Dönüflüm
Program› sayesinde hem sa¤l›k
hizmetini üreten biz hekimler, hem
de hizmetten yararlananlar
aç›s›ndan tam bir kaos ortam›
yarat›lmaya devam etti. Hekimlerin
çal›flma flartlar› a¤›rlaflt›, özlük
haklar›nda gerilemeler olufltu ve
hizmete eriflim güçleflti.

Tabip Odas› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
baflka zorluklar da yafland› bu iki
y›lda. Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’-
n›n hekimlerin ortak amaç ve ç›kar
birli¤ini böldü¤ünü de gördük!
Program›n bafl›ndan itibaren yap›lan

de¤iflimlerden birini tam analiz
edemeden, anlayamadan, hekimle-
rin karfl›s›na yeni uygulamalar ç›ka-
r›ld› yang›ndan mal kaç›r›r gibi!
Uygulamalar›n çal›flma alanlar›na
göre ayr› hükümler içermesi, “bu
yasa kamuda çal›flanlar›, bu yönet-
melik muayenehanede çal›flanlar›,
bu tüzük özel hastanelerde çal›flan-
lar›, bu düzenleme part-time çal›flan-
lar› ilgilendiriyor!” türünden bir bölün-
müfllü¤e ve bilgi kirlili¤ine yol açt›.
Ç›kar ve amaç birli¤i bizzat bakan-
l›kça yürütülen propagandalarla
bozulmaya çal›fl›ld›.

Bunun en belirgin örne¤i ise son
olarak tam gün tart›flmalar›ndaki
yan›lsamad›r! Zannettirilmek
istendi¤i gibi bu yasa yaln›zca
kamuda çal›flanlar› ilgilendirmiyor.
Hekimler çal›flt›klar› alanlara göre
gerçek olmayan bir bölünmeye tabii
tutulmufltur. Kamuda çal›flan/çal›fl-
mayan, özel hastane, t›p merkezin-
de çal›flan/çal›flmayan, muayeneha-
nesi olan/olmayan gibi sa¤l›ks›z bir
ayr›flt›rma ve bu ayr›flt›rmayla do¤ru
orant›l› yan›lsamalar oluflmufltur. Bu
anlay›fla göre kanun, tüzük ve uygu-
lamalar gündeme getirilmifl, bir nevi
böl-yönet prati¤i uygulanm›flt›r.
Belirsizlik ve güvencesizliklerle
beslenen bu ortam hekimleri at›l
b›rakm›flt›r. Hekimlerin her fleyi tabip
odalar› ve TTB’den bekleme hali
devam etmifltir.

Oysa yapmam›z gereken ve ihtiyac›-
m›z olan tek fley, hekimlerin mesleki
ve sosyal güvence, mesleki ba¤›m-
s›zl›k için birlikte olmas› ve birlikte
hareket etmesidir. Tabip odalar›
günümüzde neredeyse sendikal
fonksiyonlar üstlenmek zorunda
kalmakta fakat bu çaba da yeterli
olmamaktad›r.

Meslektafllar›m›z aras›nda oluflan
bu bölünmüfllük duygusu ve tüm

di¤er olumsuzluklara ra¤men do¤ru
olan› yapmaya devam ettik, devam
edece¤iz. Çünkü hakl› oldu¤umuzu
biliyoruz. Biliyoruz ki sa¤l›¤› piyasa-
laflt›ran, eme¤imizi de¤ersizlefltiren,
gelece¤imizi belirsizlefltiren Sa¤l›kta
Dönüflüm Program›’n›n alternatifi
vard›r. Biliyoruz ki hakl› taleplerimizi
gerçeklefltirmek mümkündür. Bu
nedenle, her fleye ra¤men oda
seçimlerine olumsuz sa¤l›k
politikalar›n›n y›k›c› etkisine karfl›
umudumuzu büyüterek giriyoruz.

Sa¤l›kla ilgili çok ciddi sald›r›lar›n
gerçekleflti¤i bir dönemi yafl›yoruz.
Bununla mücadele edebilmenin tek
yolu da örgütlü olabilmekten geçiyor.
TTB ve Bursa Tabip Odas›’ndaki
örgütlülü¤ün çok de¤erli oldu¤unu
düflünüyoruz. Biliniz ki kim gelmiyor-
sa bir eksi¤iz. Örgütlü mücadele
ancak örgütlü kesimlerle verilir.
Dolay›s›yla Bursa Tabip Odas›’nda
verilecek mücadelede hepimizin
katk›s› çok önemli.

Mesle¤imize, gelece¤imize, ülkemi-
ze sahip ç›kmak, 2010 seçimlerinde
hekimler ad›na Bursa Tabip Odas›’-
na sahip ç›kmakla devam edecektir.
Koflullar zor, piyasa ac›mas›z! Ancak
karfl› ç›kmak ve olumsuzluklar karfl›-
s›nda direnmekten baflka da bir se-
çene¤imiz yok. Meslek örgütümüzü
büyütürsek, güç katarsak umudumu-
zu da büyütebiliriz.

Aksi halde Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
yaratt›¤› piyasa, iflte orda, tam
karfl›m›zda bekliyor!

Sevgiyle,
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Merhaba;
2008-2010 dönemi Bursa Tabip Odas› Yönetimi’nin bu son Hekimce Bak›fl’›nda sizlere son
kez geçti¤imiz 3 ayda neler yapt›¤›m›z› anlatmaya çal›flaca¤›z.

15 Ocak 2010 Cuma
Duyuru: Tam Gün ad›yla ç›kart›l-
maya çal›fl›lan yasa tasar›s›na
karfl› tüm Türkiye’de eylem karar›
alan TTB’nin önerileri do¤rultu-
sunda 19 Ocak’ta yap›lacak
“Tam Gün’e ‹tiraz Ediyoruz”
eylemi için üyelerimize cep
mesaj› gönderildi.

“Oda”dan...

17 Ocak 2010 Pazar
Komisyon sekreterimiz Dr.
Emrullah AKSOY Ankara’da
yap›lan ve kritik önemi olan TTB
‹flçi sa¤l›¤› ve ‹flyeri hekimli¤i
Kol Toplant›s›’na kat›ld›. Toplan-
t›da yeni iflyeri hekimli¤i ücretle-
rine, tafleron iflyeri hekimli¤i flir-
ketlerine oda onay› verilmeme-
sine ve iflyeri hekimli¤i e¤itimle-
rini düzenleyen yönetmeli¤e kar-
fl› dava aç›lmas›na karar verildi.

18 Ocak 2010 Pazartesi
Duyuru: Tamgün Eylemleri
hakk›nda tüm hekimlerimize cep
mesaj at›ld›
Bas›n Aç›klamas›: “Hükümet
Hepimizi Aldat›yor. Sorun Muaye-
nehane De¤il! Talebimiz: Güven-
celi Ücret, Güvenceli Çal›flma”
bafll›kl› bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Duyuru: Bas›n aç›klamas› metni,
elektronik posta adresi kay›tl› tüm
hekimlerimizle paylafl›ld›.
Duyuru:  “Örnekleri ortada.
fievket Y›lmaz 7 ayd›r, UÜTF 2
ayd›r döner sermaye ödemesi
yapam›yor. Güvenceli Ücret
‹stiyoruz. 19 Ocak’ta ifli gücü
b›rak›yoruz.” Cep mesaj› tüm
hekimlerimize gönderildi.
Duyuru: Köfle yazar› Hasan
PULUR’un  hekim eylemini
destekleyen yaz›s› e-posta ile
duyuruldu.

19 Ocak Sal›
Program: BTO baflkan› Dr. Bülent ASLANHAN Olay Tv’de Tam Gün
Yasas› ile ilgili canl› yay›na kat›larak yasan›n hekimlere ve sa¤l›k
ortam›na getirecekleri ile hekimlerin taleplerini aktard›.
Eylem: Mecliste onay bekleyen sözde “Tamgün Yasa Tasar›s›”na
karfl› Muradiye Devlet Hastanesi önünde hekimlerimizin yo¤un kat›l›m›
ile bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Bursa’da halk›n ve
meslektafllar›m›z›n kat›l›m› sayesinde polikliniklerde aciller d›fl›nda
hizmet sunumu neredeyse olmad›. Ya¤an ya¤mura karfl›n hekimler
bas›n aç›klamas› boyunca meslek odalar›na deste¤i sürdürdüler.

16 Ocak 2010 Cumartesi
E¤itim: ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonumuz ve U.Ü. T›p
Fakültesi Gö¤üs hastal›klar› ve Tüberküloz AD taraf›ndan düzenlenen
“‹flyeri Hekimli¤i Prati¤inde Sigara B›rakma” e¤itimi gerçeklefltirildi.
Prof. Dr. Esra UZASLAN taraf›ndan sunulan yar›m günlük e¤itimde
kat›l›mc› 20 hekime sigara ve nikotin ba¤›ml›l›¤›, hekim yaklafl›m› ve
tedavi yollar› anlat›ld›. Gönlüferah Otel’de sponsor deste¤iyle
düzenlenen e¤itimin ard›ndan kat›l›mc›lar ö¤le yeme¤inde harika bir
Bursa manzaras› eflli¤inde e¤itimi de¤erlendirme flans› buldular.

Bas›n aç›klamas› BTO Baflkan› Dr. Bülent ASLANHAN taraf›ndan gerçeklefltirildi.
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25 Ocak 2010 Pazartesi
E¤itim: Bursa Akademik Odalar
Birli¤i’nin davetlisi olarak Bursa’-
ya gelen Hacettepe Üniversitesi
Halk Sa¤l›¤› AD Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Ça¤atay GÜLER’in ko-
nuflmac› oldu¤u “Endüstriyel
At›klar›n Yönetiminde Sa¤l›k Aç›-
s›ndan Dikkat Edilmesi Gereken
Konular” Paneli Baroevi Toplant›
Salonu’nda gerçekleflti. Panele
hekimler, akademisyenler ve be-
lediye yetkilileri kat›l›m gösterdi.

5 fiubat 2010 Cuma
Temsiliyet: ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu Toplant›s›’nda odam›z› Dr. Hasan
KÖRFEZ temsil etti.
Duyuru: Özel bir e¤itim flirketi taraf›ndan hekimlere gönderilen ve
iflyeri hekimli¤i sertifikalar›n›n geçersiz oldu¤u/olaca¤›n› duyuran
mesajlar üzerine, TTB’nin üniversitelerle iflbirli¤i yaparak bu e¤itimleri
yapaca¤›, meslektafllar›m›z›n sonradan oluflabilecek s›k›nt›l› durumlara
düflmemek için acele etmemeleri gerekti¤i bilgisi e-posta ile ulaflt›r›ld›.

6 fiubat 2010 Cumartesi
Temsiliyet: Dr. Kay›han PALA ve Dr. Bülent ASLANHAN Ankara’da
düzenlenen ve a¤›rl›kl› olarak Tamgün ve Kamu Hastane Birlikleri
Yasalar›n›n ve eylemliliklerinin de¤erlendirildi¤i TTB Genel Yönetim
Kurulu Toplant›s›’na kat›ld›.

29 Ocak 2010 Cuma
Temsiliyet: Dr. Güzide EL‹TEZ SGK Fatura itiraz Komisyonu’nda
odam›z› temsil etti.

23 Ocak 2010 Cumartesi
Temsiliyet: fiehir Planc›lar› Odas›
Bursa flubesi Geleneksel
Yeme¤i’ne Yönetim Kurulu
Üyemiz Dr. fieref TUZCU kat›ld›.

21 Ocak 2010 Perflembe
Bas›n Aç›klamas›: Sa¤l›k
Bakan›’n›n eylem kat›l›m› ile ilgili
bas›nda ç›kan sözlerine karfl›
yap›lan bir bas›n aç›klamas› ile
”Tamgün Eylemi De¤erlendirme-
si” yap›larak kat›l›m›n gerçek
boyutlar› ve sonuçlar› kamuoyu
ile paylafl›lm›flt›r.
Yay›n: Pratisyen Hekim Komisyo-
numuzun iletiflim ve kültür-sanat
dergisi GP (Genel Pratisyen)
Ocak say›s› yay›nlanarak da¤›t›ld›.

30 Ocak 2010 Cumartesi
Çiçek:  Makina Mühendisleri
Odas› Seçimli genel Kurulu’na
ÇEK çelengi gönderildi.
E¤itim: Pratisyen Hekimlik
Derne¤i Bursa fiubesi ve BTO
Pratisyen Hekimlik Komisyonu
taraf›ndan 30-31 Ocak
Tarihlerinde Konak
Kültürevi’nde Birinci Basamak
E¤itim Günleri etkinli¤i
düzenlendi. Birinci basamakta
görev yapan tüm hekimlerin
gereksinimleri göz önüne
al›narak düzenlenen etkinlikte
hipertansiyondan, gebe izleme

Birinci Basamak E¤itim Günleri
30-31 Ocak 2010

genifl bir yelpazede konular
ifllendi. Aile hekimlerinin a¤›rl›kl›
olarak kat›ld›¤› etkinlik Pazar
günü ö¤leden sonraya kadar
sürdü.

20 Ocak 2010 Çarflamba
Duyuru: 19 Ocak’ta yap›lan “Tam
Gün’e ‹tiraz Ediyoruz” eylemine
destek veren tüm meslektafllar›-
m›za cep mesaj ile teflekkür
edildi.
Duyuru: Tüm iflyeri hekimleri ne
ve iflyeri hekimi bulunduran
flirketlere yeni iflyeri hekimli¤i
ücretleri posta ile gönderildi.
Web sayfam›zdan
(www.bto.org.tr) duyuruldu.
Çiçek: Makine Mühendisleri
Odas› Yerleflke aç›l›fl› için
Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi (ÇEK)
çelengi gönderildi.

Birinci Basamak E¤itim Günleri etkinliklerine
ilgi yo¤undu.
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10 fiubat 2010 Çarflamba
Temsiliyet: SGK Fatura ‹tiraz Komisyonu’nda odam›z› Dr. Ersan TAfiCI
temsil etti.
Duyuru: TTB Hukuk Bürosu taraf›ndan aile hekimlerinin oda üyeliklerine
iliflkin görüfl tüm aile hekimlerimize gönderilerek, oda üyesi olmayan
hekimlerimiz mesleki dayan›flma ve gücümüze destek sunmak üzere
oda üyeli¤ine davet edildiler.
Duyuru: Odam›za aidat borcu olan 1300 civar›nda meslektafl›m›za,
meslek odalar›n›n anlam› ve dayan›flman›n önemini içeren an›msatma
mektuplar› gönderildi.

11 fiubat 2010 Perflembe
Duyuru: TTB Hukuk Bürosu
taraf›ndan haz›rlanan “Tamgün
Yasas›’n›n Anayasa’ya ayk›r›
hükümler içeren bölümlerine
iliflkin iptal gerekçeleri” bafll›kl›
yaz› web ve e-posta ile
hekimlerimize ulaflt›r›ld›.

Duyuru: 13 fiubat 2010 tarihinde
yap›lacak “Aile Hekimlerinin
Sorunlar›” konulu toplant› cep
mesaj ile aile hekimlerine
duyuruldu.

Kutlama: Jeofizik Mühendisleri
Odas› ve fiehir Planc›lar› Odas›
yeni Yönetim Kurullar›’na kutlama
mesaj› gönderildi.

9 fiubat 2010 Sal›
Duyuru: AOS Onkoloji Hastanesi’nde meydana gelen yang›n ile ilgili
olarak Hastane Baflhekimi ve ‹l Sa¤l›k Müdürü’ne geçmifl olsun mesaj›
gönderildi.

8 fiubat 2010 Pazartesi
Eyleme Destek: Ankara’da yo-
¤un bask› ve kötü hava koflulla-
r›na karfl›n, gelecekleri için mü-
cadelelerini sürdüren Tekel ‹flçi-
leri’ne destek olmak üzere oda-
m›zca görevlendirilen Dr. Dervifl
Alp GAZ‹TEPE ve YK Üyemiz
Dr. fieref TUZCU Türk-‹fl binas›n-
daki revirde hastalanan iflçilere
sa¤l›k hizmeti sundular. Bursa
Tabip Odas› eylem boyunca her
hafta sal› günleri bu deste¤ini
sürdürdü.

13 fiubat 2010 Cumartesi
Toplant›: Aile hekimlerinden gelen yak›nmalar›n artmas› üzerine yap›lmas›
kararlaflt›r›lan toplant› Konak Kültürevi’nde gerçekleflti. 15 hekimin kat›ld›¤›
toplant›da hekimlerin her geçen gün eklenen yeni görevlerle ifl tan›mlar›n›n
geniflletildi¤i, ifl yükünün artt›¤› belirtilerek, TSM ve Sa¤l›k Müdürlü¤ü
taraf›ndan aile hekimlerine yönelik bask›c› uygulamalar›n artt›¤› gözlemi
paylafl›ld›. Bundan sonra aile hekimlerinin sorunlar› konulu toplant›lar›n
ekonomik olmas› amac›yla oda toplant› salonlar›nda yap›lmas›n›n uygun
olaca¤›na karar verildi.

Aile hekimleri sorunlar›n› tart›fl›yor.

15 fiubat 2010 Pazartesi
Toplant›: ” Bursa’n›n Sa¤l›k
Yat›r›mlar›” bafll›¤›yla Mimarlar
Odas›, fiehir Planc›lar› Odas› ve
Bursa Tabip Odas› kat›l›mc›lar›
ile gerçekleflen toplant›ya
odam›z ad›na Dr. Ersan TAfiCI
ve Doç. Dr. Kay›han PALA
kat›ld›lar.
Toplant›da kentin yeniden
yap›land›r›lmas›n›n gerekleri ile,
yeni yap›lanmada sa¤l›k
alanlar›n›n planlanmas›nda
dikkat edilecek hususlar tart›fl›ld›.
Yap›lacak seri toplant›lar ile
konunun raporlaflt›r›lmas›na
karar verildi.

haberler  06



17 fiubat 2010 Çarflamba
Temsiliyet: SGK Fatura ‹tiraz
Komisyonu’nda odam›z› Dr.
Ömer MUfiTUCU temsil etti.

22 fiubat 2010 Pazartesi
Yay›n: Pratisyen Hekim Komis-
yonumuzun iletiflim ve kültür-
sanat dergisi GP (Genel Pratis-
yen) fiubat say›s› yay›nlanarak
da¤›t›ld›.

23 fiubat 2010 Sal›
Duyuru: Bursa Tabip Odas›’n›n
Tekel iflçilerine verdi¤i destek
ve hakl› mücadelelerinin yan›nda
oldu¤u, destek sunmak isteyen
hekimlerimizin odam›z ile ba¤lan-
t› kurmas›na iliflkin e-posta tüm
hekimlerimize gönderildi.

24 fiubat 2010 Çarflamba
Duyuru: “Çok Sorulan Soru: Tamgün Yasas› Anayasa Mahkemesi’ne
gidecek mi?” bafll›kl› yaz› tüm hekimlerimize e-posta ile gönderildi.

25-26 fiubat 2010 Perflembe, Cuma
Toplant›: Y›ld›r›m Belediyesi’nce
aile hekimlerinin kulland›¤› bina-
lar›n kiralar›n›n yüksek tutulmas›
üzerine 25’inde Belediye Baflkan
Yard›mc›lar› ile 26’s›nda Belediye
Baflkan› Say›n Özgen KESK‹N
ile yap›lan toplant›lara Pratisyen
Hekimlik Derne¤i Bursa fiubesi
Baflkan› Dr. Alper T. TÜRKBAY-
RAK ve BTO Baflkan› Dr. Bülent
ASLANHAN kat›ld›lar. Toplant›da
Y›ld›r›m ‹lçesi’nde kira bedelle-
rinin de Nilüfer’de oldu¤u gibi
250 TL. olmas›nda uzlafl›ld›.

27 fiubat 2010 Cumartesi
Çiçek: Mimarlar Odas› Bursa
flubesi genel Kurulu’na ÇEK
çelengi gönderildi.

27-28 fiubat 2010 Cumartesi, Pazar
E¤itim: Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan iflyeri hekimlerine yönelik olarak
uygulamaya konulan ‹leri e¤itim program› içerisinde yer alan “Mesleki
Solunum Sistemi Hastal›klar› Modülü” talebin yüksek olmas› nedeniyle 52
kat›l›mc› ile Kervansaray Termal Otel’de gerçeklefltirildi. ‹ki gün süren
e¤itimlerde iflyeri hekimli¤i alan›nda e¤itimlerin üniversiteler ve TTB iflbirli¤i
ile yap›lmas›n›n hakl› nedenleri de görünür k›l›nd›

16 fiubat 2010 Sal›
Eyleme Destek: Eylemdeki Tekel iflçilerine sunulan sa¤l›k hizmeti
deste¤ini odam›z ad›na Dr. Yaflar KIZILIRMAK taraf›ndan verildi.
Duyuru: ‹flyeri hekimli¤i sertifika yenileme kurslar› hakk›nda tüm
hekimlerimize bilgilendirme cep mesaj› gönderildi.

2 Mart 2010 Sal›
Eyleme Destek: Eylemdeki Tekel
iflçilerine sunulan sa¤l›k hizmeti
deste¤ini odam›z ad›na Dr.
Mehmet GÜLAY vermifltir.

4 Mart 2010 Perflembe
Duyuru: “‹flyeri Hekimli¤i Alan›nda Hukuksal Geliflmeler” konulu
toplant› ça¤r›s› cep-mesaj ve e-posta ile hekimlerimize duyuruldu.
5 Mart 2010 Cuma
Temsiliyet: ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu Toplant›s›’nda odam›z› Dr. Hasan
KÖRFEZ temsil etti.
9 Mart 2010 Sal›
Duyuru: BTO Genel Sekreteri Dr. Ersan TAfiCI'ya kat›ld›¤› toplant›lar
nedeniyle eve geç gelmesi üzerine o¤lu Ersan TAfiCI (Jr.) taraf›ndan
bir ultimatom verilmifltir.

18 fiubat 2010 Perflembe
Duyuru: Uluda¤’da 3-7 Mart
tarihleri aras›nda yap›lacak
Akci¤er Günleri hekimlerimize
cep mesaj ile duyuruldu.
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6-7 Mart 2010 Cumartesi, Pazar
Korupark Satranç Merkezinde 16
sa¤l›k çal›flan›n›n kat›l›m›yla gerçek-
leflen ve oldukça çekiflmeli geçen
Satranç Turnuvas›’nda Eczac› Murat
BOYACI birinci, Stj. Dr. Mustafa
Koçyi¤it ikinci ve Dr. Teoman Ç›nar
üçüncü oldular. Turnuvan›n en
küçük kat›l›mc›s› Eralp Tekin ''en
centilmen'' oyuncu ödülünü ald›.
Turnuva kapan›fl›nda Korupark
yönetimi taraf›ndan dereceye
girenlere an› arma¤anlar› verildi.

8 Mart 2010 Pazartesi
BTO Türk Halk Müzi¤i Korosu, fief Musa Ayçiçek yönetiminde T.C. Kültür
Bakanl›¤› Dede Efendi Konser Salonu’nda de¤iflik yörelerden derlenmifl
türkülerle güzel bir konser sundu.

9 Mart 2010 Sal›
TTB Hukuk Dan›flman›
Avukat Mustafa GÜLER’in
kat›l›m›yla BAOB Yerleflke
Toplant› Salonu’nda 100’e
yak›n hekimin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen ‹fiYER‹
HEK‹ML‹⁄‹ VE HUKUKSAL GEL‹fiMELER konulu bilgilendirme
toplant›s›, hekimlerimizin ilgisi nedeniyle geç saatlere kadar sürdü.
Toplant›n›n ayr›nt›lar›, dergi sayfalar›ndan izlenebilir.

10 Mart 2010 Çarflamba
Türkü gecesinde Natural Bar’da
hekimler türküyle, müzikle
bulufltu.

Geceye yüze yak›n hekim kat›ld›.
Dostlar›n gönülden çal›p
söyledi¤i, efllik etti¤i s›cak bir
akflam yafland›. Sazlar›yla,
sesleriyle katk› sunan Dr. Yücel
Bender, Dr. Cemil Tüzüner, Dr.

Ferda Kumafl ve Dr. Tufan
Kumafl ve geceye kat›lan
meslektafllar›m›za teflekkür
ediyoruz.

Briç turnuvas› BTO lokalinde
yap›ld›. Dr. Mehmet Duman'›n
düzenledi¤i turnuvan›n sürprizi
y›llard›r briç oynamayan odam›z
genel sekreterinin Dr. Mehmet
Duman ile partnerli¤inden bir

üçüncülük ç›karmas› oldu.

Turnuvan›n ikincisi Dr. Nevzat
Altunbek ve partneri olurken
birincili¤i R›za fiahin'in ekibi ald›.
Plaket töreninde turnuva
düzenleyicisi Dr. Mehmet
Duman ile Oda Genel Sekreteri
Dr. Ersan Taflç›'n›n birbirlerine
üçüncülük ödülü vermeleri
gülüflmelere neden oldu.
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11 Mart fiiir Gecesi
T›p Bayram› etkinlikleri içinde 11
Mart akflam› Kültürpark’ta
bulunan  Ça¤dafl Gazeteciler
Lokalinde fiiir Gecesi
düzenledik. fiiir Gecemizde
ulusal ve uluslararas› birçok fliir
ödülü olan; yüzden fazla fliiri
Türk Sanat Müzi¤i
Bestekarlar›nca bestelenmifl;
yay›nlanm›fl üç ve yay›na haz›r

11 Mart 2010 Perflembe
Dünya Müzik Dostlar› Çok Sesli
Korosu konseri T. C. Kültür Bakanl›¤›
Dede Efendi Konser Salonu’nda
yap›ld›. 62 korist ve 5 müzisyenden
oluflan koroyu fief Levent Sezgin ve
yard›mc› flefler Sezen Özeke, Suat
fiahin, Kerem fiengel yönettiler.
15 flark›l›k repertuar öncesinde
Sezen Özeke taraf›ndan bir vücut
perküsyonu sunumu gerçeklefltirildi.

Ayn› gece Kültürpark Ça¤dafl
Gazeteciler lokalinde ödüllü flairimiz
Dr. Hüsamettin Olgun, Dr. Y›lmaz
Ata, Dr. Kenan Ergus ve Dr. Metin
Tekcan'›n kendi fliirlerini ve Naz›m
Hikmet, Ataol Behramo¤lu, Suat

Tafler, Sezai Karakoç, Cahit S›tk›
Taranc› gibi usta flairlerimizin
fliirlerini seslendirdikleri bir fliir
gecesi düzenlendi. Dr. Adnan

Erdem, Dr. Gültekin Alper Aflgun,
Dr. Ça¤lar Aktürk ve Dr. M. Aziz
Sayg›n da enstrümanlar› ve
flark›lar›yla gönül telimizi titrettiler.

bekleyen iki fliir kitab› olan
meslektafl›m›z  Dr. Hüsamettin
Olgun, ustad bir flair olman›n
ötesinde fliir okuyuculu¤undaki
ustal›¤› ile de kat›l›mc›lar› mest
etti.
Dr. Metin Tekcan kendi
fliirlerinden örnekler okudu,
ayr›ca vurup ba¤lamas›n›n
tellerine çal›p söyledi¤i  bir

türküyle geceye renk katt›. Dr.
Y›lmaz Ata; Naz›m Hikmet, Ataol
Behramo¤lu ve Can Yücel’den
okudu¤u fliirlerle dinleyicileri
bambaflka  hayal alemlerine
götürdü. Dr. Kenan Ergus;
Naz›m Hikmet, Sezai Karakoç,
Cahit S›tk› Taranc›, ve Suat
Tafler’den fliirler okudu. ‹lerleyen
saatlarde kendilerini tutamay›p
sahneye ç›kan Oda Baflkan›m›z

Dr. Bülent Aslanhan ve Genel
Sekreterimiz Dr. Ersan Taflç›,
okuduklar› fliirlerle  geceyi daha
da güzellefltirdiler.

fiiirlere müzikle efllik eden
Dr. Adnan Erdem ve Dr. Gültekin
Aflkun, yanlar›na Dr. Ça¤lar
Aktürk ve Dr. M. Aziz Sayg›n’›
da  alarak birlikte sahnede yer
ald›lar. Çald›klar› müzik ve
söyledikleri flark›larla gönül
tellerimizi titrettiler; Bülent
Ersoy’un söylemiyle
‘’fevkaledenin de fevkinde’’
takdir toplad›lar.

Gecenin geç saatlerine kadar
süren fliir ve müzik dolu
etkinli¤imiz, geceye kat›lan
meslektafllar›m›za oda baflkan›
taraf›ndan ‘’Teflekkür Belgesi’’
verilmesiyle son buldu.
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13 Mart 2010 Cumartesi
Kutlama toplant›s› Bursa Akademik
Odalar Yerleflkesi’ndeki toplant›
salonunda yap›ld›. Toplant›da Bursa
Tabip Odas› Baflkan› Dr. Bülent
Aslanhan sa¤l›kta dönüflüm
program›n›n hekimlere ve ülkemiz
sa¤l›k ortam›na getirdi¤i
olumsuzluklar› anlatan bir konuflma
yapt›. Uluda¤ Üniversitesi T›p
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Sad›k
K›l›çturgay da t›p e¤itiminin
sorunlar›n› ve t›p fakültelerinin içinde
bulundu¤u kötü koflullar› dile getiren
ayr›nt›l› bir de¤erlendirme sundu.

Kutlama toplant›s›na kat›lan
konuklar›m›zdan TTB Merkez
Konsey Üyesi Prof. Dr. Belgin
Demet Özbabal›k TTB’nin yürüttü¤ü
mücadele çizgisini, Nilüfer Belediye
Baflkan› Mustafa Bozbey de
Akademik Odalar Yerleflkesi’nin
tarihçesini özetleyen bir konuflma
yapt›. Törende ilk kez bu y›l verilen
ve bundan sonra da sürdürülmesi
kararlaflt›r›lm›fl olan Bursa Tabip
Odas› 2010 Çevre ve Sa¤l›k Ödülü Bursa Tabip Odas› Baflkan› Dr. Bülent Aslanhan

kutlama toplant›s›nda konuflmas›n› yaparken.

12 Mart 2010 Cuma
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
1. s›n›f amfisinde, Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Göz
Hastal›klar› Ana Bilim Dal›nda
ö¤retim görevlisi olan Doç. Dr.
Sait E¤rilmez ''Türkülerle

Hekimlik''' konulu bir sunum
yapt›. Dr. E¤rilmez ve arkadafllar›
yapt›klar› araflt›rmalar sonunda
160 kadar hekimlikle ilgili türkü
derlemifller. Dr. E¤rilmez yaklafl›k
bir saat süren sunumunda bu
türkülerden seçti¤i örnekleri

dinletmifl ve türkülerdeki empati,
mahremiyet gibi iyi hekimlik
örneklerini de göstermifltir.
Görsel sunum otuz dakikal›k
hekimlikle ilgili türkülerin
söylendi¤i bir dinletiyle
sonlanm›flt›r.

Yeni yerimizin aç›l›fl›n› Oda’m›za eme¤i
geçmifl tüm baflkanlar›m›z ve Nilüfer Belediye
Baflkan› Mustafa Bozbey ile birlikte yapt›lar.

de Mustafakemalpafla ilçesindeki
tehlikeli at›k yakma tesislerine karfl›
mücadele yürütmüfl olan MKP Sivil
Toplum Platformu’na verildi.
Ard›ndan hekimlik mesle¤inde 30,
40, 50 ve 60. y›l›n› kutlayan
meslektafllar›m›za plaketleri sunuldu.
Kutlama toplant›s›ndan sonra
Akademik Odalar Yerleflkesindeki
Bursa Tabip Odas›n›n aç›l›fl
kokteyline geçildi.

Kutlama toplant›m›za kalabal›k bir hekim kitlesi kat›ld›.

Mustafakemalpafla Sivil Toplum Platformu
Üyeleri, Bursa Tabip Odas› 2010 Çevre Sa¤l›¤›
Ödülünü, Doç. Dr. Kay›han Pala’dan ald›lar.
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Meslekte 50. y›l›n› dolduran hekimlerimize plaketleri, TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Demet Özbabal›k
taraf›ndan verildi.

Eski baflkanlar›n ve Nilüfer Belediye
Baflkan› Mustafa Bozbey'in birlikte
kurdele keserek aç›l›fl›n› yapt›klar›
yeni hizmet alan›m›z art›k Bursal›
hekimlere daha yak›n.
13 Mart gecesi Alt›n Ceylan Gazella

Meslekte 40. y›l›n› dolduran hekimlerimize plaketleri eski
baflkanlar›m›zdan Prof. Dr. Hamdi Aytekin taraf›ndan verildi.

Meslekte 40. y›l›n› dolduran hekimlerimize plaketleri, eski baflkanlar›m›zdan
olan ve flu anda da SES Bursa fiube Baflkanl›¤›’n› yürüten, Dr. Candan
Coflkun  taraf›ndan verildi.

Salonunda Geleneksel 14 Mart
Yeme¤i yap›ld›. Ö¤rencilerin ve
hekimlerin kat›ld›¤› geceyi
‹stanbul'dan gelen Grup Art‹stanbul
müzi¤iyle renklendirdi.

14 Mart 2010 Pazar
Pazar günü saat 13.00’te
Setbafl› Mahfel'de toplanan
hekimler ve sa¤l›k emekçileri
HERKESE ‹Y‹L‹K-SA⁄LIK
slogan›yla ve beyaz
balonlar›yla, düdükler çalarak
Atatürk An›t›na dek yürüdüler.
An›t önündeki törenden sonra
balonlar›n› gökyüzüne
uçurdular.

Ayn› gün Ördekli Kültür
Merkezi’nde Sanatç› Hekimler
Resim ve Foto¤raf Sergisi’nin
aç›l›fl kokteyli vard›. Sergi
aç›l›fl› Mesut Caflka'n›n k›sa
bir keman resitaliyle bafllad›.
Ard›ndan sergiye kat›lan
foto¤raflar›n sunuldu¤u bir dia
gösterisi yap›ld›.

Sergide eme¤i geçen
Dr. Yarser Tunguç,
Dr. Mücteba Mirei,
Dr. Alev Ferah Emekli,
Dr. Tayfun Aç›kgöz,
Dr. Osman Önder,
Dr. Basri Seçkin,
Dr. Meral Töre,
Dr. Emel Y›lmaz,
Dr. Kemal Gözübüyük,
Dr. Mukaddes Özcan,
Dr. Ferhunde Öztürk,
Dr. Rahmiye Tanr›sever,
Dr. ‹smail fieker,
Dr. Ertu¤rul Ayd›n,
Dr. Yücel Gizdefl
Dr. ‹lçin Keçeci,
Dr. Hikmet Özçetin
Dr. Mukaddes Özcan,
Dr. Tülay Çulha,
Dr. Ali Bircan,
Dr. Nermin Topsakal,
Dr. Güzide Elitez,
Dr. Füsun Kalayc›o¤lu’na
teflekkür belgeleri BTO Genel
Sekreteri Dr. Ersan Taflc›
taraf›ndan sunuldu.
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Futbol turnuvas› finali de ayn›
gün yap›ld›. Turnuvaya
gençlerde 16, olgunlarda 8
tak›m kat›ld›. Metropol hal›
sahas›nda yap›lan final
karfl›laflmalar›nda gençlerde
3. Ac›badem Hastanesi’ni 9-1
yenen ASG Medikal tak›m›
olurken, ikinci olan Onkoloji
Hastanesi’ni 8-2 yenen
Zübeydehan›m Do¤umevi
kupay› kald›ran ekip oldu.

Olgunlarda ise; 3. Cumhuriyet
Lisesini 3-1 yenen Onkoloji
Hastanesi, 1. ise Difl
Hastanesi’ni 3-2 yenen
Zübeydehan›m Do¤umevi
oldu. Kupa töreninde oda
baflkan› Dr. Bülent Aslanhan
kat›l›mc›lara ve eme¤i
geçenlere teflekkür etti.

T›p bayram› etkinlikleri 14 Mart
gecesi BTO Türk Sanat Müzi¤i
Korosu’nun T.C. Kültür
Bakanl›¤› Dede Efendi Konser
Salonu’ndaki konseriyle son
buldu. Dr. Murat Derin
yönetimindeki koro Cumhuriyet
dönemi bestecilerinin sevilen
eserlerinden oluflan
repertuarlar›yla ilgiyle izlendi.

Koro üyelerinden; Turgay Kufl,
Dr. Fevzi Özekmekçi, Aygül
Çetik, Ayla Y›ld›z, ‹zzet Sancar,
Erkan Dölen, Dr. Nermin
Topsakal, Mehmet ‹nce, Dr.
Ertunç Karada¤, Dr. Ali
Büyükyap›c›, Dr. ‹lknur Derin,
Dr. Türkan Haflal konserde
solo parçalar seslendirdiler.

Türk Sanat Müzi¤i Korosu fief Murat Derin
yönetiminde bir konser verdi.
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         da'm›z, Nilüfer ‹lçesi, Odunluk
Mahallesi, Kale Caddesi No:8
adresinde yap›m› tamamlanan

Bursa Akademik Odalar Birli¤i
(BAOB) Yerleflkesi'nde bulunan yeni
yerine tafl›nd›. 13 Mart 2010
Cumartesi günü saat 14.00’te
yerleflkenin konferans salonunda
yap›lan 14 Mart T›p Bayram›
Kutlama Toplant›s›'n›n ard›ndan saat
16.00’da Oda'm›z›n yeni yerinin
aç›l›fl› yap›ld›. Aç›l›fl kokteyline çok
say›da meslektafl›m›z ve
konuklar›m›z kat›ld›. Aç›l›fl
kurdelesini, Oda'm›z›n eski
baflkanlar› ile yerleflkenin yap›m›nda
büyük destekleri bulunan Nilüfer
Belediye Baflkan› Mustafa Bozbey
birlikte kestiler. Görkemli  bir binada
ayd›nl›k ve ferah bir mekana
kavuflan Oda'm›z, iç düzenlemesi
ile de be¤eni toplad›.  Hekimlerimize
art›k daha nezih bir ortamda hizmet
verebilece¤imiz bu mekana
kavuflmam›z›n, k›sa öyküsünü
sizlerle paylaflmak istiyoruz.

Bursa'da faaliyet gösteren akademik
odalar›n bir yerleflkede toplanma
düflüncesi, 1990’l› y›llara dek
uzanmas›na karfl›n, konu ile ilgili ilk
ciddi ad›mlar 2000’li y›llarda at›ld›.
2001 y›l›nda akademik odalar›n yer
gereksinimlerini saptamak amac›
ile bir anket düzenlendi.  Bursa
Akademik Odalar Birli¤i Yap›
Kooperatifi'nin kurulmas› için 2002
y›l›nda bafllat›lan çal›flma 2003 y›l›
bafl›nda somutlaflt› ve S.S.
Akademik Odalar Saray› Toplu ‹fl
Yeri Yap› Kooperatifi  resmen
kuruldu. Daha sonra Nilüfer ‹lçesi,
Odunluk Mahallesindeki %35'i
Bursa Büyükflehir Belediyesi'ne ve
%65'i Nilüfer Belediyesi'ne ait yerin
plan de¤iflikli¤i yap›larak, 1/1000
ölçekli imar uygulama plan›nda söz
konusu yer "Kamu Hizmeti Gören
Kurum ve Kurulufl Binas›" olarak

tan›mland›. 2005 y›l›nda Büyükflehir
Belediyesi Encümen karar› ile "Kamu
Hizmeti Gören Kurum ve Kurulufl
Binas›n›n Kat Karfl›l›¤› ‹nflaat ‹fli",
S.S. Akademik Odalar Saray› Toplu
‹flyeri Yap› Kooperatifi'ne ihale edildi
ve ayn› y›l uygulamaya de¤er
bulunan proje belirlenerek, Nilüfer
Belediyesi'nden inflaat ruhsat› al›nd›.
2004 y›l›nda 8 olan ortak say›s› ise
2005 sonunda 16 ya yükseldi.

2005 y›l›nda Tabip Odas› için 930
metrekare yer talep edilmifl ise de,
son projede Odam›za  527.31
metrekare yer ayr›lm›flt›r. Kooperatif
üyelerinin aidat ödemeleri 2005 y›l›
Temmuz ay›nda bafllam›flt›r; ancak
bu dönemde odadan gereken
ödemeler yap›lmam›fl ve borç ciddi
biçimde artm›flt›r. Bu dönemin
ard›ndan ise göreve gelen yeni
yönetim kurulu, birikmifl TTB pay›
borçlar› ve kooperatif aidat borçlar›
nedeniyle icra tehdidi alt›nda kalm›fl
ve kooperatiften çekilmeyi düflünme-
ye bafllam›flt›r. Ya kooperatiften
ayr›lma ya da mekanda küçülme
ikileminde kalan oda yönetimi uzun
tart›flmalar sonunda Kas›m 2006’da
kendisine ayr›lan yerin 392 metreka-
resini,  Bursa Noter Odas›'na
devretmek zorunda kalm›flt›r. Bu
flekilde kooperatif üye say›s› da
17’ye ç›km›flt›r. TTB aidatlar›n›n
gelirin %20’sinden 10’una düflürül-
mesi ve TTB genel Kurulu’nda
eskiye do¤ru uygulanma karar›
ç›kmas› üzerine geçmifl dönemden
biriken borç yükünü de hafifleten
odam›z bu tarihten itibaren

aidatlar›n› da düzenli olarak
ödemifltir. Haziran 2008’de
Oda'm›z Bursa Noter
Odas›'ndan 17.63 metrekare
yeri, uzun pazarl›klarla geri
alm›flt›r. Bugün için
Odam›z›n yerleflkedeki yeri
152.94 metrekaredir.
Odam›z›n bulundu¤u katta
yer alan 150 kiflilik toplant›
salonu ise Tabip Odas›,
Diflhekimleri Odas›, Eczac›
Odas›, Veteriner Hekimler
Odas› ve Noter Odas›
taraf›ndan ortaklafla

kullan›lacakt›r.

BAOB Yerleflkesi  6773.75
metrekare taban alan› olan 6 katl› 4
bloktan oluflmaktad›r. Toplam inflaat
alan› 30550 metrekaredir.
Kooperatife üye her odan›n
gereksinimine uygun büyüklükteki
mekanlar›n›n yan› s›ra 300 araçl›k
kapal› otopark, 600 kiflilik oditoryum,
400 kiflilik çok amaçl› bölünebilir
toplant› salonu ve 200 kiflilik
restaurant› mevcuttur.

Yap›lan hafriyat ve zemin
güçlendirmesinden sonra 22
A¤ustos 2006 tarihinde törenle
temeli at›lan bina 2010 y›l› bafl›nda
tafl›n›labilir duruma gelmifltir.
Oda'm›z yerleflkedeki yeri için,  Mart
2010 itibari ile Kas›m 2006’da
ödenen 7020.75 TL. gecikme faizi
ile birlikte 288.264,76 TL. ödemifltir.
Ayl›k ödemelerimiz 2010 y›l›nda
5.968,09 TL. olarak devam
etmektedir. Yukar›daki ödemeler
d›fl›nda yaklafl›k 25.000,00 TL.’da
iç donan›m için harcanm›flt›r. 1995,
1996 ve 1998 y›llar›nda Odam›za
kazand›rd›¤›m›z ve on befl y›ld›r
hekimlerimize hizmet verdi¤imiz
Gazc›lar Caddesi'ndeki Petek
Bozkaya ‹fl Merkezi'ndeki
yerimizden sonra BAOB
Yerleflkesi'ndeki  yeni yerimizi,
hekimlerimizin hizmetine sunmaktan
gururluyuz, coflkuluyuz.

Emek veren, katk› sunan
meslektafllar›m›za teflekkür
ediyoruz.

Oda'mız yeni
yerine taşındı

O
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Biz hekimler;

kip arkadafllar›m›z sa¤l›k 
çal›flanlar› ile birlikte y›l›n her 
günü, geceyi gündüze katarak

üretti¤imiz hizmetin, katk› kat›l›m
pay› al›nmadan, k›s›tlamalara tabi
tutulmadan tüm yurttafllar›m›za
ulaflmas›n› istiyoruz.

Ahlaki ve sosyal de¤erler esas
al›nd›¤›nda verdi¤imiz sa¤l›k
hizmetinin, verildi¤i mekan, sahibinin
kim oldu¤u, ad›n›n ne kondu¤una
bak›lmaks›z›n; “kamusal”, yani
toplum odakl› olmas› gerekti¤ini, kar
ve performans esas›na dayal› bir
sa¤l›k piyasas›nda hekimlik yapmak
istemedi¤imizi duyuruyoruz.

Ald›¤›m›z e¤itimin, harcad›¤›m›z
eme¤in ve hepsinden önemlisi
toplumumuzun sa¤l›¤›na yapt›¤›m›z
katk›lar›n karfl›l›¤›nda eme¤imizin
hakk›n› istiyoruz. Ücretlerimizin
performansa dayal›, prim esasl› ve
sonucunda ciddi sa¤l›k
ma¤duriyetleri do¤urabilecek
yar›flt›rmac›, güvencesiz modellere
endekslenmesini kabullenemiyoruz.
Kamuda ve özelde hekimlere ve
hizmeti birlikte üretti¤imiz ekip
arkadafllar›m›za insanca
yaflanabilecek, emeklili¤e yans›yan
hakkaniyetli gelir istiyoruz.

Hekim reçetesinden, keyfi
fiyatland›rmaya kadar sa¤l›k
hizmetinin her aflamas›nda
yarat›lmaya çal›fl›lan “Sosyal
Güvenlik Kurumu protokollerine
dayal› hekimli¤i” reddediyoruz.
Ucuz hekim iflgücü yaratabilmek
için sürekli t›p fakültesi ve e¤itim
hastanesi açmaya son verilmesini,
ihtiyac›m›z olmayan say›da hekim
yetifltirmek yerine nitelikli e¤itim ve
nitelikli hekimlik için önlem al›nmas›n›
istiyoruz.

ipoteklerin kald›r›lmas› gerekti¤ini
söylüyoruz.

‹fl kazalar›n›n ulaflt›¤› utanç verici
durumun art›k fark edilmesini, ifl
de¤il iflçi sa¤l›¤› ve iflçi güvenli¤ini
önceleyen bir anlay›flla iflyeri
hekimli¤ine gereken önemin
verilmesini ve niteliksiz e¤itimi
körükleyen piyasalaflt›rma ve
tafleronlaflt›rmadan vazgeçilmesini
istiyoruz.

Adli raporlar baflta olmak üzere her
türlü hekim rapor sürecinde
hekimlerin özerkli¤ini sa¤layacak,
yüklenilen sorumlulukla orant›l›
güvence ve yetkilerin artt›r›lmas›n›
istiyoruz.

Sa¤l›k hizmetlerini ticarilefltiren ve
güvencesiz çal›flmay›
ola¤anlaflt›ran; aile hekimli¤i sistemi,
tam gün yasas› ve kamu hastane
birlikleri yasa tasar›s›n›n
durdurulmas›n›, geri çekilmesini
istiyoruz.

Birinci basamakta çal›flan ve
koruyucu hekimli¤i en yetkin olarak
ekibiyle birlikte yapacak hekimlerin
her anlamda de¤erinin bilinmesini,
ekibiyle bütünlüklü hizmet verecek
ortam›n tesisini ve desteklenmesini
talep ediyoruz.

Hekimler üzerinden ucuz politik flov
ve yarg›s›z infaz giriflimlerine son
verilmesini, sa¤l›k çal›flanlar›na
yönelik fliddet konusunda baflta
Baflbakan ve Sa¤l›k Bakan› olmak
üzere tüm yetkililerin hekimleri hedef
yapan ve fliddete yönlendiren
sorumsuz üslup ve aç›klamalar›ndan
vazgeçmelerini istiyoruz.

Hekimlerin de bir aile yaflam›
olabilece¤i dikkate al›narak mecburi
hizmet, efl tayini yap›lmamas› gibi
ma¤duriyetlerin bir istihdam
politikas› olarak sürdürülmesinden
vazgeçilmesini, diplomalar›m›z›n
kazan›lm›fl bir hak olarak bize ait
oldu¤unun bilinmesini ve mesleki
uygulamam›zda diploma üzerindeki

Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesİ

E

Türk Tabipleri Birli¤i / Bursa Tabip Odas›
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Yukar›daki taleplerimizin
gerçekleflebilmesiyle do¤rudan
iliflkili olan insan haklar›na,
çal›flanlara, hukuka sayg›l›;
ba¤›ms›z, özgür, eflitlikçi, adil, bar›fl
içerisinde laik, demokratik bir
Cumhuriyet’te, mutlu ve huzurlu bir
Türkiye’de yaflamak istedi¤imizin
bilinmesini istiyoruz.

Ve bu taleplerimizi her zaman her
yerde dile getirece¤imizi ve elde
edene kadar mücadele edece¤imizi
ilan ediyoruz:

Çünkü yaflad›¤›m›z ülkede “Sa¤l›k
güvencesi olmayan hiçbir vatandafl
kalmayacak…Prim ödeyemeyenin
primini devlet ödeyecek..Tüm sa¤l›k
hizmetleri kapsamda olacak…
Herkes hiçbir ek külfet olmadan
istedi¤i hastanede, istedi¤i zaman,
istedi¤i doktora tedavi olacak,
Sigortal›lara mevcut olanlar›n
d›fl›nda ek bir yük getirilmeyecek…
Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›na çok
yüksek maafllar verilecek…” gibi
yald›zl› laflar›n üzerinden daha
birkaç y›l geçmedi....

Ve daha bu birkaç y›l geçmeden,
önce katk› kat›l›m paylar›, ard›ndan
ilaç k›s›tlamalar›, özel hastane fark
ücretleri, pefli s›ra kapsam içi
sunulan hizmetlerde s›n›rlamalar
geldi. Maafllardan yap›lan kesintiler
kabard›, emekliler baflta olmak
üzere tüm çal›flanlar› zorlayan sa¤l›k
katk› giderleri ola¤anlaflt›. Tüm gelir
ve birikimlerinin asgari ücretin
1/3’ünden az oldu¤unu
ispatlamadan asgari sa¤l›k
hizmetine dahi ulaflamayan
milyonlarca iflsiz ve ailesine yeni
milyonlar kat›ld›.

Hekimlere ise düflük ayl›klar›n
devam›, yoksulluk s›n›r›nda emekli
maafllar›, her geçen gün azalan ve
daha da azalmas› beklenen döner
sermaye ödemeleri, özelde
ödenmeyen rakamlar düfltü.
H›zland›r›lm›fl, niteli¤i
önemsenmeyen t›p ve uzmanl›k
e¤itimleri ile hekim enflasyonu
yaratmaya kendini odaklam›fl sa¤l›k

idarecilerine tahammül etmeleri
istendi.

Bundan 183 y›l önce 14 Mart
1827’de II. Mahmut Topkap›
Saray›’nda Mektebi-T›bbiyeye
fiahaneyi: “...burada bakay› s›hhat-
i befleriyeye hizmeti azizesine
muvazebet olunaca¤›ndan bu
mektebi, sair mekteplere tercih ve
takdim eyledim, talep sizden, vermek
bendendir” diyerek açm›fl.

Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye
çal›flan 110.000 hekim ad›na Türk
Tabipleri Birli¤i/Bursa Tabip Odas›
olarak bizler; 14 Mart 1827’den 183

y›l sonra,  2010 y›l›n›n 14 Mart’›nda
sadece talep etmekte kalm›yor, hakl›
taleplerimizde ›srar ediyoruz. Ve
“Padiflah ferman›yla”
verilmeyece¤ini bildi¤imiz bu
taleplerimizi, mesle¤imizden
ald›¤›m›z güç, ekip arkadafllar›m›zla
olan dayan›flmam›z ve hizmet
sundu¤umuz halk›n sa¤l›k hakk›
mücadelesiyle birlikte
kazan›laca¤›na dair inanc›m›z›
koruyoruz.
Bu taleplerimizi seslendirmek için
14 Mart 2010 Pazar günü saat:
13.00’de Setbafl›’ndan Heykel’e bir
yürüyüfl eyliyoruz. Kat›l›m›n›z›
bekliyoruz.
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Sağlıkçılardan 14 Mart Protestosu
ürk Tabipleri Birli¤i, tabip 
odalar›, uzmanl›k dernekleri ile
sendika ve meslek dernekleri,

AKP'nin sa¤l›k politikalar›n› ve sa¤l›k
alan›nda yaratt›¤› tahribat›,
sa¤l›kç›lara yönelik sald›rgan ve
halkla karfl› karfl›ya getiren üslubu
protesto etmek amac›yla bugün (14
Mart 2010) Sa¤l›k Bakanl›¤› önüne
siyah çelenk b›rakt›lar.

Ö¤le saatlerinde Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi
bahçesinde biraraya gelen
temsilciler, buradan ellerinde siyah
çelenklerle Sa¤l›k Bakanl›¤› önüne
yürüyüfle geçtiler. Sa¤l›k Bakanl›¤›
önünde kurumlar ad›na ortak
aç›klamay› TTB Genel Sekreteri Dr.
Erifl Bilalo¤lu yapt›. Bilalo¤lu,
yaklafl›k 400 bin sa¤l›k çal›flan›n›n
gelece¤i belirsiz bir biçimde
yaflad›¤›n› belirterek, Hükümet'in
bilinçli olarak böyle bir politika
izledi¤ini düflündüklerini söyledi.
"Tam gün" yasas› ve flu anda
TBMM'nin gündeminde bulunan
Kamu Hastane Birlikleri Yasa

tasar›s›yla halk›n sa¤l›k hakk›n›n
elinden al›nd›¤›n›, sa¤l›k
çal›flanlar›n›n da özlük haklar›n›n
ortadan kald›r›ld›¤›n› kaydeden
Bilalo¤lu, bugün ve gelecek
güvencesi istediklerini vurgulad›.
Bilalo¤lu, "Hükümetin sa¤l›k
politikalar›n› protesto ediyor ve
sa¤l›k alan›n›n tüm öznelerine
ra¤men icraat yapan hükümet
olarak ve Sa¤l›k Bakan› olarak
kaydediyoruz" diye konufltu.

SES Baflkan› Bedriye Yorgun da,
sa¤l›kta dönüflüm program›n›, halka
etkilerini de¤erlendirdi¤i
konuflmas›nda, program›n sahibi
AKP'yi ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›
protesto ettiklerini ve dün oldu¤u
gibi bundan sonra da mücadeleye
devam edeceklerini söyledi.

BASIN AÇIKLAMASI
Hükümetlerin uygulad›klar› sa¤l›k
politikalar›n›n ekonomik ve politik
tercihleriyle iliflkili oldu¤unu biliyoruz.
Bunlar› uygun görmesek de
anl›yoruz, “ola¤an” buluyoruz.

Bizler de halk sa¤l›¤›, hastalar›n hiç
bir engel olmaks›z›n hizmete ulafl›m›,
özlük haklar›m›z,mesle¤imizin
gelece¤i aç›s›ndan
de¤erlendirmelerimizi yaparak
görüfllerimizi aç›kl›yor, tutum
al›yoruz. Ancak politika yapanlar›n,
iktidarlar›n, hükümetlerin tercih
ettikleri politikay› uygularken
sa¤l›kç›lar› kötüleyen, halkla karfl›
karfl›ya getiren, gerçek d›fl›
beyanlarla yönlendiren bir tutum
izlemelerini kabul etmiyoruz.

Bizler; bu tarz›n en belirgin örne¤ini
12 Eylül’le birlikte Kenan Evren’in
söyleminde görmüfltük. Son olarak
“tam gün” yasas› sürecinde de
Baflbakan›n ve Sa¤l›k Bakan›n›n
Kenan Evren’i aratmayacak tarz ve
üslup içerisinde oldu¤unu yaflad›k.

Bu ülkenin sa¤l›kç›lar› olarak bugün,
14 Mart 2010 tarihinde bir kez daha
Hükümetin bu yaklafl›m›n› protesto
ediyor ve tarihe sa¤l›kç›lar›n meslek
kurulufllar›, sendika, uzmanl›k
dernekleri ve derneklerine ra¤men
icraat yapan bir Hükümet ve Sa¤l›k
Bakan› olarak kaydediyoruz.

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET
EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI (SES),
DEVR‹MC‹ SA⁄LIK ‹fi SEND‹KASI
(DEV-SA⁄LIK ‹fi), TÜRK MED‹KAL
RADYOTEKNOLOJ‹ DERNE⁄‹
(TMRT-DER), TÜM RADYOLOJ‹
TEKN‹SYENLER‹ VE
TEKN‹KERLER‹ DERNE⁄‹ (TÜM-
RAD DER), TÜRK HEMfi‹RELER
DERNE⁄‹, SOSYAL H‹ZMET
UZMANLARI DERNE⁄‹, TÜRK
PS‹KOLOGLAR DERNE⁄‹, SÖZ-
SEN, ÇEVRE VE SA⁄LIK DERNE⁄‹,
TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹

T
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UZMANLIK DERNEKLER‹
• KULAK BURUN BO⁄AZ VE BAfi
BOYUN CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹,
• TÜRK KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹
VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI
(KL‹M‹K) DERNE⁄‹ • TÜRK
DERMATOLOJ‹ DERNE⁄‹ • TÜRK
KL‹N‹K B‹YOK‹MYA DERNE⁄‹
• TÜRK PLAST‹K REKONSTRÜKT‹F
VE ESTET‹K CERRAH‹ DERNE⁄‹
• TÜRK ORTOPED‹ VE
TRAVMATOLOJ‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹
• TÜRK ‹Ç HASTALIKLARI
UZMANLIK DERNE⁄‹ • ÇOCUK
NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹ • TIBB‹
ONKOLOJ‹ DERNE⁄‹ • TÜRK
CERRAH‹ DERNE⁄‹ • TÜRK‹YE
PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹ • TÜRK
GASTROENTEROLOJ‹ DERNE⁄‹
• TÜRK ÜROLOJ‹ DERNE⁄‹
• TÜRK GÖ⁄ÜS CERRAH‹S‹
DERNE⁄‹ • TÜRK‹YE ÇOCUK
NÖROLOJ‹S‹ DERNE⁄‹ • TÜRK
RADYASYON ONKOLOJ‹S‹
DERNE⁄‹ • TÜRK‹YE F‹Z‹KSEL TIP
VE REHAB‹L‹TASYON UZMAN
HEK‹MLER‹ DERNE⁄‹ • TÜRK
RADYOLOJ‹ DERNE⁄‹ • TÜRK‹YE
SPOR HEK‹MLER‹ DERNE⁄‹
• TÜRK G‹R‹fi‹MSEL RADYOLOJ‹
DERNE⁄‹ • TÜRK J‹NEKOLOJ‹ VE
OBSTETR‹K DERNE⁄‹ • TÜRK‹YE
ÇOCUK CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹

TAB‹P ODALARI
• BALIKES‹R TAB‹P ODASI
• ÇORUM TAB‹P ODASI
• ISPARTA-BURDUR TAB‹P ODASI
• S‹NOP TAB‹P ODASI • ‹STANBUL
TAB‹P ODASI • ANKARA TAB‹P
ODASI • BOLU TAB‹P ODASI
•  HATAY TAB‹P ODASI • ADANA
TAB‹P ODASI • AFYONKARAH‹SAR
TAB‹P ODASI • KOCAEL‹ TAB‹P
ODASI • SAMSUN TAB‹P ODASI
• ED‹RNE TAB‹P ODASI • S‹‹RT

TAB‹P ODASI • fiIRNAK TAB‹P
ODASI • KASTAMONU TAB‹P
ODASI • YOZGAT TAB‹P ODASI
• SAKARYA TAB‹P ODASI
• KIRKLAREL‹ TAB‹P ODASI
• D‹YARBAKIR TAB‹P ODASI
• GAZ‹ANTEP TAB‹P ODASI
• ESK‹fiEH‹R TAB‹P ODASI
• BURSA TAB‹P ODASI • MAN‹SA
TAB‹P ODASI • ADIYAMAN TAB‹P

ODASI • DEN‹ZL‹ TAB‹P ODASI
• TEK‹RDA⁄ TAB‹P ODASI • A⁄RI
TAB‹P ODASI • MARD‹N TAB‹P
ODASI • MU⁄LA TAB‹P ODASI
• BATMAN TAB‹P ODASI • TOKAT
TAB‹P ODASI • N‹⁄DE TAB‹P
ODASI • MERS‹N TAB‹P ODASI
• ‹ZM‹R TAB‹P ODASI • KIRIKKALE
TAB‹P ODASI • AYDIN TAB‹P
ODASI.
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- Bu yönetmelikle 500'ün alt›nda iflçi
çal›flt›ran iflyerlerinin fiilen iflyeri
hekimi bulundurma zorunlulu¤u
ortadan kald›r›ld›.
- 50-500 iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin
‹S‹G hizmetlerini kurulan veya
kurulacak tafleron firmalardan
almalar›n›n önü aç›ld›.
- Çal›flanlar›n yar›dan fazlas›n›n yer
ald›¤› ve ifl kazalar›n›n da yar›dan
fazlas›n›n gerçekleflti¤i 50 iflçiden
daha az çal›flan› olan iflyerleri, daha
önceki yasal düzenlemelerde
oldu¤u gibi kapsam d›fl› tutuldu.
9 Aral›k 2009'da ç›kar›lan tebli¤le
ise durum daha da içinden ç›k›lmaz
bir hale getirildi.

‹S‹G alan›ndaki bütün bu
düzenlemeler, piyasa bask›s›
sonucu yap›ld›. Burada da iki temel
denge vard›: Birincisi, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerini gereksiz bir
maliyet olarak gören iflverenin
“yükünün” azalt›lmas›, ikincisi ise,
bu hizmetlerin sunumunun özel
sa¤l›k sermayesinin ilgisini çekecek
flekle dönüfltürülerek “sa¤l›k
piyasas›n›n” geniflletilmesiydi.
‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
hakk›ndaki yönetmelikle, iflçi sa¤l›¤›

a¤l›¤›n di¤er alanlar›nda 
oldu¤u gibi ‹flyeri Hekimli¤i 
alan›nda da kaosun hakim

oldu¤u günler yaflamaktay›z.
Gündemi oldukça hareketli olan bu
alandaki son geliflmeleri sizlerle
paylaflmak istiyoruz.

BTO ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu
olarak 9 Mart 2010'da “‹flyeri
Hekimli¤i ve Hukuksal Geliflmeler”
bafll›¤› ile bir toplant› düzenledik.
Kat›l›m›n hayli yüksek oldu¤u
toplant›da konuflmac›lar›m›z TTB
avukatlar›ndan Av. Mustafa Güler
ve Bursa Tabip Odas› Baflkan› Dr.
Bülent Aslanhan'd›. Bu toplant›, hem
14 Mart-Haftas› Etkinlikleri kapsam›n-
da düzenlenmesi, hem de odam›z›n
yeni adresi olan Bursa Akademik
Odalar Yerleflkesi’nin Toplant› Salo-
nunda düzenledi¤imiz ilk etkinlik
olmas› bak›m›ndan da önemliydi.
Toplant›da, ‹flyeri Hekimli¤i alan›nda
kafa kar›fl›kl›¤› yaratan konular ele
al›nd› ve kat›l›mc›lar›n sorular›
yan›tlan›rken, ayn› zamanda konuya
iliflkin TTB’nin görüflleriyle bu alan›
ilgilendiren s›cak geliflmeler aktar›ld›.
Bu alanda çal›flan bütün hekimlerin
kafas›nda yer eden;
- 15 A¤ustos yönetmeli¤i neleri
içeriyor?
- Alana dahil olmaya çal›flan ticari
e¤itim flirketlerinin iddia etti¤i gibi
sertifikalar›m›z geçersiz mi?
- TTB e¤itimlere devam edecek mi;
nas›l?
- Ticari flirketlerin verece¤i
sertifikalar geçerli olacak m›?
- Bursa Tabip Odas›, iflyeri hekimli¤i
yapan meslektafllar›m›z›n eme¤inin,
tafleron flirketler arac›l›¤›yla ucuz ifl
gücüne dönüfltürülmesini engelle-
mek amac›yla ne tür çal›flmalar
yürütüyor?
- Hukuksal ve örgütsel olarak neler
yap›l›yor?

gibi sorular›n cevab›n› yetkili
a¤›zlardan duyduk, akl›m›za tak›lan
sorular› sorabilme imkan› bulduk ve
neler yapabilirizi tart›flt›k.

‹flyeri hekimlerinin aktif kat›l›m›yla
verimli geçen toplant›n›n sonuçlar›na
gelmeden önce, alan›n flu anki
foto¤raf›n› çizmekta yarar var:
Sa¤l›k alan›nda AKP iktidar› ile
bafllayan sa¤l›kta dönüflümün dört
aflamadan olufltu¤unu biliyoruz.
Bunlar; Genel Sa¤l›k Sigortas›, Aile
Hekimli¤i, Tam Gün yasas› ve
TBMM'de yasalaflmak için s›ras›n›
bekleyen Kamu Hastaneleri Birlik
Yasas›d›r.

Son yedi y›ld›r sa¤l›k hizmetleri,
sosyal devletin üstlendi¤i bir yurttafl
hakk› olmaktan ç›kar›l›p, kamunun
etkinli¤i azalt›larak dönüflüm ad›
alt›nda piyasaya aç›l›rken, ‹fl Sa¤l›¤›
ve ‹fl Güvenli¤i hizmetleri alan›ndaki
piyasalaflma ve tafleronlaflt›rma
düzenlemeleri de gecikmedi.

15 A¤ustos 2009 tarihinde ç›kar›lan
"‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
hakk›nda yönetmelik" ile bu alandaki
en büyük hamle yap›lm›fl oldu:

İşyeri hekimliğinin bu günü yarını

S

Dr. Emrullah AKSOY

BTO ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu
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resmi verilere göre  bile ükemizde
y›lda yaklafl›k 1600 kadar› ölümlü
olmak üzere 80 bin ifl kazas›
meydana gelirken ve bütün bu
gerçeklere karfl›n, meslek hastal›¤›
insidans›n›n düflüklü¤ü bak›m›ndan
(!) Avrupa Birli¤i ülkeleri içerisinde
1. S›rada (!) yer ald›¤›m›z da
düflünüldü¤ünde, yönetmelikte ifl
kazalar›n›n önlenmesi ve meslek
hastal›klar›n›n tan›s›n› kolaylaflt›r›c›
hiç bir düzenlemenin yer almamas›,
alan›n piyasa bask›s›yla
düzenlendi¤inin göstergesinden
baflka bir fley de¤ildir.

Aile hekimli¤ine geçilen illerde
iflyerleri boflald›. Performans
uygulamas›n›n etkisi ile küçük ölçekli
iflyerlerinde iflyeri hekimli¤i
hizmetleri verilemez hale geldi.
30 Ocak 2010 tarihinde resmi
gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
giren “Tam Gün” Yasas›  sayesinde
ise, yar› zamanl› iflyeri hekimli¤i
hizmetleri, bütünüyle engellendi!
‹flyeri hekimli¤i yapan 8 bin hekim
varken, aile hekimli¤i sisteminde
yer alacak hekimlerin say›s›ndan
hareketle yap›lan hesaplamalarda,
iflyeri hekimli¤i hizmetlerinin 1700

çal›flma koflullar›, özlük haklar›,
ücretler gibi konularda hekimlerin
örgütlü davranmas›n› sa¤layan TTB
ve Tabip Odalar› yok sayan,
hekimleri tek bafllar›na ve birbiriyle
daha az ücrete daha fazla çal›flmak
üzere rekabet eden, ucuz ifl gücü
aktörleri olarak piyasan›n insaf›na
b›rakmay› hedefleyen bir anlay›fl›n
ürünü gibi görünmektedir.
Yönetmelik ekine konan iflyeri
hekimli¤i sözleflmesinde ise, ne
hekimin çal›flma koflullar›na, ne
alaca¤› ücrete ve ne de mesleki
ba¤›ms›zl›¤›na dair en ufak bir
ibarenin dahi  bulunmamas›, kayg›
ve kuflkular›m›z› hakl› olarak
artt›rmaktad›r.

Tuzla’da ifl kazalar›ndan ölen
iflçilerin say›s› 130’lar› aflm›flken,
meslek hastal›klar› teflhisleri
yeterince konulam›yorken,
silikozisten gencecik fidanlar solup
giderken, baflta TOK‹ inflaatlar›
olmak üzere inflaat sektöründe
ço¤unlu¤u yüksekten düflmelere
ba¤l› ölümlü ifl kazalar› yaflan›rken,
maden ocaklar›nda grizu
patlamas›na ba¤l› ifl kazalar›
yaflanmaya devam ederken, özetle;

ve ifl güvenli¤i hizmetleri iflletme
d›fl›ndan verilebilen flekle
dönüfltürülerek tafleronlaflt›r›ld› ve
sa¤l›k sermayesine, yat›r›m
yapabilece¤i yeni alan yarat›ld›. Bu
haliyle çal›flana ve çal›fl›lan /üretimin
fiilen yap›ld›¤› ortama uzak bir
hizmet modelinin önü aç›lm›fl oldu.
Periyodik muayene, ifle girifl
muayenesi, ortam analizleri,
e¤itimler gibi 40'a yak›n görev için
çal›flan bafl›na y›ll›k 3 dakika  bir
sürenin öngörülmesi, amac›n
asl›nda ‹S‹G hizmetlerini sunmak ve
gelifltirmek olmad›¤›n›
göstermektedir. Yönetmelik
eklerinde yay›mlanan, ifle
girifl/periyodik muayene formunu,
b›rak›n çal›flan›n muayenesini
yaparak doldurmay›, okumak bile 3
dakikadan-haydi haydi - daha uzun
sürmektedir.

Bunlara ilaveten, TTB'nin
üniversitelerle iflbirli¤i içersinde
vermekte oldu¤u ‹flyeri Hekimli¤i
e¤itimlerinin geçersiz say›lmas› ise,
e¤itimlerin gelece¤inin
belirsizleflmesi gibi bir görüntü
yaratm›flt›r. Bu yaklafl›m, baflta
e¤itimler olmak üzere çal›flma onay›,
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taraf›ndan yarg›ya da intikal ettirildi¤i
de vurguland›. Çünkü yenileme
e¤itimi, daha önce verilen bir temel
e¤itimin belli bir süre sonra revize
edilerek k›saca hat›rlat›lmas› demek
oldu¤una göre, kurulan ve kurulacak
özel flirketlerin, evvelce kendilerinin
vermedi¤i e¤itimin, yenileme
e¤itimini vermeleri hukuki
dayanaktan yoksun görünüyor.
Temel e¤itimin ise, daha önce
yarg›n›n tek yetkili kurum olarak
üniversiteleri iflaret etmesine
gerçe¤inden hareketle, tafleron
mant›¤› ile kurulan kurum ve
kurulufllar taraf›ndan verilmesi ayn›
flekilde mümkün görünmüyor. Bu
davalar›n birkaç ay içinde
sonuçlanmas› bekleniyor.

- 2003 y›l›ndan sonra al›nm›fl olan
sertifikalar›n geçersiz say›lmas› için
mant›kl› hiç bir gerekçe yoktur. Bu
belgeler flu anda geçerlidir ve bu
belgelerle iflyeri hekimli¤i yapan çok
say›da meslektafl›m›z vard›r. Çünkü
bu e¤itimler 20 üniversite ile
imzalanan bir protokol çerçevesinde
gerçeklefltirilmifltir. Meslektafllar›m›z,
eme¤imizi ucuzlatarak sömürüye
aç›k hale getirecek tafleron
firmalardan gelen yaz› ve duyurulara
itibar etmemelidir.

Sonuç olarak, örgütlülük ve
dayan›flmaya en çok ihtiyaç
duydu¤umuz bir dönemdeyiz. Bize
düflen görev, bu piyasac›
anlay›fllara karfl› koyarak, yap›lan
yanl›fl› engellemek olmal›d›r. Bu
nedenle, bile bile milyonlarca
emekçinin iflçi sa¤l›¤› ve iflgüvenli¤i
gereklerine uyulmayan, güvencesiz
ortamlarda çal›flt›r›lmas›na  onay
vermeyen, mesleki ve etik
de¤erlerine sahip ç›kan, hekim
eme¤inin ucuzlat›lmas›na ve sa¤l›k
alan›nda kamunun etkinli¤inin
azalt›lmas›na karfl› duran, k›sacas›
“sa¤l›¤›n tafleronlaflt›r›lmas›na” itiraz
eden bir Tabip Odas›’na her
zamankinden daha çok ihtiyac›m›z
var.

Zaman do¤ru, bilinçli ve örgütlü bir
flekilde davranma zaman›d›r.

- 3 Mart'ta Uluda¤'da, “35. Akci¤er
Günleri” kapsam›nda düzenlenen
“Sigaray› B›rakma Tedavileri”
kursuna 15 iflyeri hekiminin ücretsiz
kat›l›m› sa¤land›.

- ‹leri e¤itim modüllerinden olan
“Mesleki Solunum Sistemi Hastal›k-
lar›” e¤itimi 50 meslektafl›m›z›n
kat›l›m›yla 27-28 fiubat 2010
tarihlerinde yap›ld›. Bizleri memnun
eden yo¤un talep nedeniyle,
önümüzdeki aylarda e¤itimleri
tekrarlamak için giriflimde bulunmay›
Komisyon olarak program›m›za
ald›¤›m›z› da buradan duyurmak
istiyoruz.

- Yine yo¤un ilgi görece¤ini
umdu¤umuz ‘Kas ‹skelet Sistemi
Hastal›klar›’ ileri e¤itimini 3-4 Nisan
2010’da yapaca¤›z.

- Bu dönem, Bursa yerelinde iflyeri
hekimi meslektafllar›m›z›n
sorunlar›n›, s›k›nt›lar›n› paylaflaca¤›
ve iletiflim kuraca¤› mail grubumuzu
kurduk.
bto isyerihekimi@googlegroups
ad›ndaki grubumuz, iflyeri
hekimlerimiz taraf›ndan k›sa sürede
benimsendi ve etkin bir flekilde
kullan›ld›¤›n› görmekten sevinç
duyuyoruz.

9 Mart 2010'da “‹flyeri Hekimli¤i ve
Hukuksal Geliflmeler” bafll›kl›
toplant›dan ç›kan sonuçlara gelecek
olursak, TTB’nin üniversitelerle
iflbirli¤i içinde, iflyeri hekimli¤i
e¤itimlerine devam edece¤inin alt›
çizildi. Hem temel hem de ileri e¤itim
modüllerinin sürece¤i, yenileme
e¤itimlerinin de yine üniversitelerle
iflbirli¤i içinde ve meslektafllar›m›z›
ma¤dur etmeyecek flekilde
bafllat›laca¤› ifade edildi. Bunlara
ek olarak;
- Yönetmeli¤in, baflta e¤itimlerle
ilgili hükümleri olmak üzere bir çok
maddesinin, TTB taraf›ndan iptali
istemiyle yarg›ya tafl›nd›¤›  bilgisi
kat›l›mc›larla paylafl›ld›.
- “Özel flirketlerin” gerek temel ve
gerekse yenileme e¤itimlerini
veremeyece¤i, konunun halen TTB

hekimle sunulaca¤› sonucuna
var›lm›fl ve bakanl›k bürokratlar›nca
çeflitli toplant›larda dile getirilir
olmufltur. Alanda kalacak bu
hekimlerinde “ortak sa¤l›k ve
güvenlik birimi” ad› alt›nda kurulmas›
planlanan flirketler bünyesinde
çal›flmak zorunda kalacak olmalar›,
sürecin “sermayenin ve piyasan›n
“belirleyicili¤ine terkedilece¤ine
iflaret etmektedir. Bu e¤ilimin ise
gerek iflyeri hekimlerinin ifl
güvenceleri ve gerekse iflyeri
hekimli¤inin varolufl nedenleri
aç›s›ndan, çok riskli bir gelecek
perspektifi çizdi¤ini söylemek
zorunday›z.

Foto¤raf›n geneli böyle iken, Bursa
özelinde de yaflananlar farkl›
de¤ildir.
‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu olarak
kritik bir süreçten geçti¤imizin
fark›nday›z. Bursa’n›n 1 Ekim
2009’da aile hekimli¤ine
geçmesiyle, kamuda çal›fl›p yar›
zamanl› iflyeri hekimli¤i hizmeti
yürüten 130 mesletafl›m›z aile
hekimli¤ini tercih etmek zorunda
kald›. Bu arkadafllar›m›zdan boflalan
yaklafl›k 200 civar›ndaki iflyerlerine
yeni atamalar gerçeklefltirdik. Bunu
yaparken de hem daha fazla
çal›flana hizmet sunmak, hem
meslektafllar›m›za ek ifl olana¤›
yaratmak hem de etik ve kurumsal
de¤erlerimizden ödün vermemek
temel hareket noktam›z oldu.
Di¤er taraftan komisyonumuzun
görev yapt›¤› bu 2 y›ll›k süreçte de
temel ve ileri e¤itimlerimiz devam
etti.

- 1 Aral›k 2008, 31 Ocak 2009
tarihlerinde web tabanl› uzaktan
e¤itimlerini alan 102 meslektafl›m›z
11-18 Nisan 2009’da düzenlenen
yüz yüze e¤itim ile temel e¤itimlerini
tamamlayarak sertifikalar›n› ald›lar.
- Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Gö¤üs Hastal›klar› ABD'dan Prof.
Dr. Esra Kunt Uzsalan'›n özverili
katk›kar›lya 16 Ocak'ta 18 iflyeri
hekimine  “‹flyeri Hekimli¤i Prati¤in-
de Sigara B›rakma Tedavisine
Temel Yaklafl›m” e¤itimi düzenlendi.
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a¤r›fl›m›n fark›nday›m ama, 
konu tamamen baflka. 21 
Ocak 2010 tarihinde, “Tam 
Gün” ad›yla bilinen 5947. Say›l›

yasa kabul edildi¤inde, önceki
taslaklarda yer almayan bir “ek
madde” de, yasayla beraber geçti.

Asl›nda yasan›n geneliyle de iliflkisi
yoktu ve anlafl›lan konu “bir seferlik”
bir fleydi. Belki bundan, belki de
genelleflmifl ilgi noksanl›¤›ndan, bu
ek maddeden do¤rudan
etkilenenler d›fl›nda pek ilgi
görmedi. Do¤rudan etkilenenler
içinde benim gibi Özel Bursa K›z›lay
T›p Merkezi’nde y›llarca çal›flm›fl
olan, hekim, hemflire, laborant,
teknisyen ve tekniker, hizmetli olmak
üzere 70’in üzerinde çal›flan da
bulunuyor. Yasaya göre, yurt
genelinde etkilenecek olan toplam
say›n›n, 180’I hekim, 490’› sa¤l›k
personeli ve 705’i di¤er personel
fleklinde olabilecek; bu say›lar
afl›lmayacak.

Yasada ilgili maddeye göre:
“MADDE 16-181 say›l› Kanun
Hükmünde Kararnameye afla¤›daki
ek madde eklenmifltir.

EK MADDE 9- Türkiye K›z›lay
Derne¤i’ne (KIZILAY) ait olup
1/5/2009 tarihi itibar›yla ruhsatl›
olarak iflletilmekte bulunan hastane
ve t›p merkezleri nden, bu Kanunun
yay›m›ndan itibaren alt› ay içerisinde
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile K›z›lay aras›nda
yap›lacak protokolle Sa¤l›k
Bakanl›¤›na..” devredilmifl oluyor.

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile KIZILAY
aras›nda yap›lacak bir protokolü
takiben bir ay içinde devir iflleminin
tamamlanmas› öngörülüyor yasada.

Bu protokol, 26 fiubat 2010 tarihinde
yap›ld›¤› için, 26 Mart 2010 itibar›yla
Özel Bursa K›z›lay T›p Merkezi,
di¤er illerdeki benzerleri gibi Sa¤l›k
Bakanl›¤›na devredilmifl  olacak.

Baz› t›p merkezlerinin bu
uygulaman›n d›fl›nda kalaca¤›
rivayet edilmekle birlikte, gerçekli¤i
veya nedenlerine iliflkin somut
bilgiye sahip olmad›¤›m›z için,
uygulaman›n KIZILAY’a ait olan T›p
Merkezlerinin “tamam›na yak›n›n›”
kapsad›¤›n› söylemekle yetinmek
durumunday›z.

Yine ayn› ek madde 9’a göre;
“..a) Tabipler ve difl tabipleri, istekleri
halinde çal›flmakta olduklar› ildeki
ihtiyaç bulunan sa¤l›k kurum veya
kurulufllar›n›n memur kadrolar›na
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca atan›rlar.
b) Tabipler ve difl tabipleri d›fl›ndaki
di¤er personel, istekleri halinde,
…..çal›flmakta olduklar› ildeki sa¤l›k

kurum veya kurulufllar›nda Bakanl›k
veya döner sermaye teflkilat› ad›na
vizelenecek pozisyonlarda istihdam
edilmek üzere, 657 say›l› Kanunun
4 üncü maddesinin (B) f›kras›
hükümleri uyar›nca sözleflmeli
personel statüsüne geçirilir.”

Madde aç›k; hekim ve difl hekimleri
devlet memuru olabilecek, di¤er t›p
merkezi personeli ise 657-4/B
uyar›nca sözleflmeli personel
statüsüne geçecekler. Emekli olup
da fiilen çal›flmakta olan hekimlerin,
bu durumda birikmifl haklar› da
ödenmek suretiyle ifline son verilmifl
oldu.

Önümüzdeki, günlerde, “eski” Özel
Bursa K›z›lay T›p Merkezi çal›flanlar›,
“yeni” bir çal›flma hayat›na bafllam›fl
olacak.

3-5-5/Kızılay;
ya da bir Mart akşamı “devredilen” Tıp Merkezimiz
Dr. ‹. Seçkin Kara

Ç
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al›kesir‘in Dursunbey ilçesinde
özel sektöre ait yeralt› kömür 
iflletmesinde 23 fiubat 2010

tarihinde grizu patlamas› sonucu
meydana gelen ifl kazas›nda 1‘i
maden mühendisi, 13 kifli hayat›n›
kaybetmifl, 6‘s› a¤›r, 20 iflçi de
yaralanm›flt›r. Kazan›n duyulmas›n›n
ard›ndan Oda’m›z yetkilileri ve ifl
güvenli¤i uzmanlar›m›z olay yerine
hareket ederek geliflmeleri yak›ndan
izlemifltir.

Kazan›n meydana gelen ocak ile
ilgili bilgiler afla¤›ya ç›kart›lm›flt›r;
- Kazan›n meydana geldi¤i ocakta
kömür üretimi "yeralt› üretim
yöntemi"yle gerçeklefltirilmektedir.
- 3 vardiya üretim yap›lan ocakta
160 kifli çal›flmaktad›r. Vardiyalarda
yaklafl›k 52 iflçi çal›flmaktad›r.
- Oca¤a, 456 metre uzunlu¤unda
16 derece e¤imli desandre ( e¤imli
yol) ile inilmektedir.

“Daha dün gibi; 10 Aral›k 2009’da Bükköy ve iki buçuk aydan az bir süre içinde,
23. 02. 2010 günü Odaköy: birbirine oldukça yak›n iki kömür madeninde ölümlü
iki ifl kazas›: grizu patlamas›! ‹lkinde 19, ikincisinde 13 ölüm. Art›k, kömür denince
akla ilk Zonguldak gelse de, kömür madeni  kazas› denince, bir süredir akla kent
veya bölge de¤il de, özel kömür madenleri geliyor... Öte yandan, yaralananlara
sevinmeli mi ölmedi diye; yoksa hayat›n›n geri kalan›nda bu kazan›n fiziksel, sosyal,
ekonomik ve sonuçta psikolojik etkilerini tafl›yacak olmalar› da kay›p hanesine mi
yaz›lmal›?
Geçen say›m›zda yaz›l›p söylenenleri unutmayal›m ve art›k ifl kazalar›yla daha az,
mümkünse ölümlü kazalarla hiç karfl›laflmayal›m istiyoruz. TMMOB-MMO’n›n olaya
iliflkin ilk tespitlerini içeren bas›n bildirisini meslektafllar›m›z›n dikkatine sunuyoruz.”

Hekimce Bak›fl

(
Kazaların kader olarak
gösterilmesine son verilsin!

B
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- Oca¤›n havaland›r›lmas› mekanik
olarak yap›lmakta, haz›rl›k
çal›flmalar›nda ise tali havaland›rma
yap›lmaktad›r.
- Ocakta tehlikeli ve zararl› gazlar›n
ölçümü merkezi erken uyar› sistemi
ve tafl›nabilir el cihazlar› ile
yap›lmaktad›r.
- Ocakta tahlisiye istasyonu ve
e¤itimli tahlisiye ekipleri mevcuttur.

Söz konusu ocakta bilirkifli
incelemesi tamamlanmam›fl olup,
kazan›n nedenleri henüz netlik
kazanmam›flt›r. Son y›llardaki kaza
istatistikleri incelendi¤inde, özellikle
madencilik sektöründe ifl kazalar›n›n
belirgin bir flekilde artarak devam
etti¤i görülmektedir. Oda’m›z
kay›tlar›na göre, 2008 y›l›nda 43
maden çal›flan› ifl kazas› sonucu
yaflam›n› yitirmiflken, 2009 y›l›nda
bu say› 92‘ye yükselmifl, 2010 y›l›n›n
ilk iki ay›nda ise 19‘a ulaflm›flt›r.

Özellikle yeralt› kömür madencili¤i,
iflçi say›s› bafl›na düflen kaza ve
ölüm s›ralamas›nda bütün
sektörlerin bafl›nda yer almaktad›r.
Bu nedenle, madencilik sektörü
daha yak›ndan izlenmeli,
de¤erlendirilmeli ve kaza önleme
çal›flmalar›na daha fazla a¤›rl›k
verilmelidir.

Ülkemizde; yüksek risk tafl›yan,
kurals›z ve denetimsiz çal›flan,
mühendislik bilim ve tekni¤inden

uzak, teknik eleman›n gözetim ve
denetimi olmaks›z›n, tamamen ilkel
koflullarda çal›flan pek çok maden
iflletmesi bulunmaktad›r. Bu nedenle
bugün her yeralt› kömür iflletmesinin
zorunlu kullanmas› gereken alev
s›zd›rmaz, antigrizu makina ve
ekipmanlar›n bir ocakta var
olmas›n›n "örnek ocak" olarak
adland›r›ld›¤› eksik ve yanl›fl bir
anlay›fla sahip olundu¤unun alt›n›
çizmekte yarar görüyoruz.

Kazalar incelendi¤inde, madenlerin
özelliklerine uygun olan iflletme
yöntemlerinin seçilmedi¤i ve yeralt›
madencili¤inde güvenli bir çal›flma
ortam›n›n yarat›lmas›nda olmazsa
olmaz unsurlar olan havaland›rma,
tahkimat ve nakliyat projelerinden
birinin veya birkaç›n›n eksik ya da
hatal› yap›ld›¤› gözlenmektedir.
Bunlara, çal›flanlar›n çal›flma
yaflam›ndaki ekonomik ve sosyal
sorunlar›, e¤itimsizlik, çal›flanlar›n
ve/veya ifli yapan firmalar›n
deneyimsizli¤i de eklendi¤inde,
kazalar bir anlamda kaç›n›lmaz hale
gelmektedir.

Oda’m›z›n sürekli olarak vurgulad›¤›
gibi; madencilik, do¤as› gere¤i
içerdi¤i riskler nedeni ile özellik arz

“Dursunbey'e ba¤l›
Odaköy s›n›rlar›
içerisinde faaliyet
gösteren özel
bir maden oca¤›nda
23.02.2010 günü saat
17:30 s›ralar›nda
meydana gelen grizu
patlamas› sonucu
13 çal›flan vefat etti,
18 yaral› var.”

eden, bilgi, deneyim, uzmanl›k ve
sürekli denetimi gerektiren en riskli
ifl koludur. Ülkemizdeki madencilik
kamu kurum ve kurulufllar›n›n bu
bilgi ve deneyime ulaflmas› uzun
y›llar gerektirmifltir. Ancak, 80‘li
y›llar›n bafl›ndan itibaren uygulanan
yanl›fl politikalar, ülke madencili¤ini
küçültmüfl; madencilik bilgi ve
deneyim birikimini da¤›tm›fl ve
da¤›tmaya da devam etmektedir.

Bu birikim ve deneyime sahip olan
kurum ve kurulufllar yerine, üretimin
teknik ve alt yap› olarak yetersiz,
deneyim ve uzmanlaflman›n
olmad›¤› kifli ve flirketlere
b›rak›lmas›, buna ek olarak
denetimin de yeterli ve etkin bir
biçimde yap›lamamas› kazalar›
beraberinde getirmektedir.
Kaza riski oran› en yüksek iflkolu
olan madencilikte, iflçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤ine yönelik yat›r›m ve
önlemlerin al›nmas› çok önemlidir.
Bilim ve teknolojiden uzak yap›lan
maden iflletmecili¤i, gerekli
yat›r›mlar›n yap›lmamas›, h›zl› ve
yüksek kazanç sa¤lanabilmesi için
üretim zorlamalar›, çal›flanlar›n
örgütsüzlü¤ü, yoksullu¤u ve bunlara
ba¤l› olarak oluflan yetersiz
beslenme, ailesel sorunlar ve
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benzeri durumlar kazalara adeta
davetiye ç›karmaktad›r.
Kazalar›n oluflmas›na neden olan
etkenlerin, Odam›z›n ve ilgili
bakanl›klar›n, madencilik kurum ve
kurulufllar›n›n, üniversitelerin,
sendikalar›n koordinasyonu ile
birlikte en k›sa zamanda masaya
yat›r›lmas›, detayland›r›lmas› ve
çözümlendirilebilmesi için acil olarak
eylem plan› haz›rlanmas›
gerekmektedir. Maden Mühendisleri
Odas› olarak k›sa süre önce Bursa-
Mustafakemalpafla ilçesinde
yaflanan grizu facias› sonras›nda
da söyledi¤imiz ama henüz somut
bir cevap alamad›¤›m›z çözüm
önerilerimizi bir kez daha kamuoyu
ile paylaflmakta yarar görüyoruz:
- Kazalar›n önlenebilmesi için
bilimsel ve teknik yat›r›mlar›n yan›
s›ra, örgütlenmenin ve
sendikalaflman›n önündeki
engellerin kald›r›lmas›, çal›flma
yaflam› ile birlikte çal›flanlar›n sosyal
ve ekonomik yaflamlar›n›n da
iyilefltirilmesi zorunludur.
- ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
yat›r›mlar› teflvik edilerek
desteklenmelidir.
- ‹fl güvenli¤i denetiminden birinci
derecede sorumlu olan Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›,
yaflanan ifl kazalar›n›n önlenebilmesi
için görevlerini tam olarak yerine
getirmelidir. Yasal mevzuatlarda
yap›lacak düzenlemelerle denetim
mekanizmalar›n›n güçlendirilmesi
gerekirken, ç›kar›lan yönetmelikte
denetimin özellefltirildi¤i ve
ticarilefltirildi¤i, ifl güvenli¤i
mühendislerinin görev, yetki ve

sorumluluklar›n›n net olarak
tan›mlanmad›¤›, meslek odalar›n›n
görüfllerinin dikkate al›nmad›¤›
görülmektedir.
- ‹fl Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
madencilik sektöründe etkin
denetlemenin yap›labilmesi
bak›m›ndan yetersizdir ve ciddi
sak›ncalar içermektedir. Söz konusu
mevzuat, yeniden gözden
geçirilerek madencilik sektörünün
özellik arz eden sorunlar› da göz
önüne al›narak yeniden
düzenlenmelidir. ‹fl güvenli¤i yasas›
Odalar›n da görüflü al›narak acilen
ç›kar›lmal›d›r.
- Kaza sonras› organizasyon ve
koordinasyonun, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› bünyesinde
kurulacak bir birim taraf›ndan
yürütülmesi, buna iliflkin
planlamalar›n bu birim taraf›ndan
gelifltirilerek kaza sonras› yaflanan
belirsizliklerin giderilmesi büyük
önem arz etmektedir. Nitekim son
kazada yaflanan olumsuzluklar bu
konunun önemini bir kez daha
gözler önüne sermifltir.
- Tüm maden iflletmelerinde maden
üretimi, mutlaka yeterli say›da
maden mühendisi nezaretinde
yap›lmal›d›r. ‹flyerinde her vardiyada
daimi olarak maden mühendisi
bulundurmayan iflletmelere üretim
izni verilmemelidir.
- Teknik nezaretçi ve ifl
güvenli¤inden sorumlu olan
mühendis ücretini, denetlemek
durumunda oldu¤u iflyeri
sahibinden almakta olup bu durum
mühendisin iflletme ile ilgili
kararlar›nda özgür davranmas›n›
engellemektedir. Bu aç›dan, teknik
nezaretçinin ve ifl güvenli¤inden
sorumlu mühendisin özgürce karar
verebilmesi ve görevini lay›k›yla
yerine getirebilmesi amac›yla,
ücretini oluflturulacak bir fondan
almas› için gerekli yasal
düzenlemeler acilen yap›lmal›d›r.
- Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, denetim eleman› olarak
yararlanaca¤› maden mühendisi
kadrolar›n› ço¤altarak denetimlerini
art›rmal›d›r.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl›¤›‘n›n madencilikten sorumlu
birimi olan Maden ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü‘ne, yasa ile "madencilik
faaliyetlerinin ifl güvenli¤i ve iflçi
sa¤l›¤› ilkelerine uygun yürütülmesini
takip etme" görevi de verilmifltir. Bu
kurulufl, madencilik sektörünün
ihtiyaçlar›na yönelik olarak yeniden
yap›land›r›larak, ifl güvenli¤i ile ilgili
denetim birimini oluflturmal›,
personel kadrosu gerek nicelik
gerekse nitelik bak›m›ndan
gelifltirilmelidir.
- Maden Mühendisleri Odas›‘n›n
görevi ve yasal hakk› olan mesleki
denetimin engellenerek üye
denetimini yeterince yapamamas›
da sorunlar›n çözümünü
zorlaflt›rmaktad›r. Bu çerçevede
gereken yasal düzenlemeler zaman
geçirilmeden yap›lmal›d›r.
- Her iflletmede risk de¤erlendirmesi
yap›lmal›, de¤erlendirme
sonucunda çal›flmas› uygun
olmayan iflletmeler kapat›lmal›d›r.

Yukar›da belirtti¤imiz üzere,
sistematik yanl›fll›klardan
kaynaklanan sorunlar görmezden
gelinerek ve geçmifl kazalardan
ders ç›kar›lmayarak, kazalar›n
gerçek nedenlerini ortadan
kald›racak somut ad›mlar at›lmadan
günü kurtaracak flekilde
sorumlulu¤u sadece maden
mühendislerine ve kiflilere
yükleyerek çözüm araman›n do¤ru
olmad›¤›na inan›yoruz .

Maden Mühendisleri Odas› olarak,
11.500 üyesi ve yo¤un bilgi
birikimine sahip uzmanlar›yla
sektörde yaflanan sorunlar›n
çözümü için katk› sunmaya devam
edece¤imizi belirtir, kazada
yaflam›n› yitiren tüm maden
emekçilerini bir kez daha sayg›yla
anar, yak›nlar›na ve ulusumuza
baflsa¤l›¤› dileriz.

TMMOB
MADEN MÜHEND‹SLER‹ ODASI
YÖNET‹M KURULU

27 fiubat 2010, Ankara

Foto¤raflar, T.C. Dursunbey Kaymakaml›¤›  web sayfas›ndan
al›nm›flt›r.
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KP Hükümeti, “Tam Gün” 
yasasından sonra uzun süredir
alt komisyonda bekleyen

Kamu Hastane Birlikleri Kanunu
tasarısını yeniden gündeme getirdi.
Yaklaflık iki yıldır TBMM'ye sunulmufl
olan bu tasarı alt komisyonda bir
takım de¤iflikliklerle kabul edildi.

Birinci basama¤ı özellefltiren Aile
Hekimli¤i uygulamasından sonra, bu
tasarı ile de 2. ve 3. basamak sa¤lık
hizmeti üreten devlet ve e¤itim
hastanelerini de özellefltirmenin yolu
açılıyor ve bu kurumlar “finansmanını
kendisi sa¤layan” ve bu flekilde
“genel bütçeye yük olmayan”
yapılara (!) dönüfltürülüyor.
“Özerklefltirme” ve “merkezden
ba¤ını koparma”, “yerinden yönetim”
olarak sözü edilen, aslında sa¤lık
hizmeti alacak vatandaflın do¤rudan
katkısı (prim, katkı payı ve bir süre
sonra özel hastanelerde oldu¤u gibi
fark/ilave ücret) ile ayakta durması
hedeflenen kurumlar oluflturmaktır.
Bu katkıyı yapamayacak olanın
kapısından içeri giremeyece¤i bu
hastanelerde, hekimlerin ve di¤er
çalıflanların birer maliyet kalemi
olarak de¤erlendirildi¤ini gözden
uzak tutmamak gerekiyor.

Uzun bir süredir Sa¤lık Dönüflüm
Programının laboratuvarı haline
getirilen  Sa¤lık Bakanlı¤ına ba¤lı bu
hastanelerde, bir dizi uygulama ile
özellefltirmeye giden yolun taflları
döflenmifltir. Döner sermaye gelirleri
ile ayakta durmaya çabalayan bu
kurumlara genel bütçe deste¤i en
düflük seviyeye indirilmifltir.

Tafleronlafltırma, 4-B ve 4-C
uygulaması ile hekim dıflı sa¤lık
çalıflanlarının ücretleri düflürülmüfl
ve güvencesiz çalıflma esas yöntem
halini almıfltır. Performansa dayalı ek
ödeme ile hekim gelirleri belirsiz ve
güvencesiz hale getirilmifltir. En son
30 Ocak’ta yasalaflan “Tam Gün” ile
de esnek çalıflma ve düflük ücret
hekimlere dayatılmıfltır.

Bu kanun tasarısı ile Sa¤lıkta
Dönüflüm'ün son hamlesi
gerçeklefltirilmekte; kamu sa¤lık
kuruluflları, adında kamu sözcü¤ü
kalmakla birlikte aslında finansmanını
kendisi karflılamak için sa¤lık hizmeti
üreten ve bu nedenle di¤er sa¤lık
kuruluflları ile rekabet eden birer
piyasa aktörü haline gelen,
yönetiminden iflleyifline bir bütün
olarak sa¤lık iflletmesine
dönüflmektedirler.

400 Devlet ve E¤itim Hastanesi yasanın
kapsamında! Kamu Hastane Birli¤i
oluflturulan bir ildeki tüm hastaneler
birli¤e katılmak zorunda!

Bu yasa ile 2. ve 3. basamak sa¤lık
kurumları Bakanlık teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile kamu tüzel kiflili¤ine
haiz bakanlı¤ın ilgili kuruluflu statü-
sünde birli¤e dönüfltürülmektedir.
Aynı ilde birden fazla birlik
kurulabilmekte; bir ilde bu kanun
hükümlerinin uygulanmasına
geçilmesi halinde Birlik dıflında
hastane bırakılmamaktadır. Bu
durumda özel statülü bu kurumlarda
çalıflmak istemeyen 657'li devlet
memuru statüsündeki personele il
dıflına gitmekten baflka bir seçenek
kalmamaktadır. Bu hastanelerin tıpkı
özel hastanelerde oldu¤u gibi
sadece Sosyal Güvenlik Kurumun-
dan gelecek gelirle ayakta durmaları
pek olası de¤ildir. Bu durumda
aynen özel sa¤lık kurumlarında
oldu¤u gibi bu kurumlar için de
vatandaflın do¤rudan katkısının talep
edilmesi pek flaflırtıcı olmayacaktır.
fiu anda 5510 sayılı SSGSS kanuna
göre bu mümkün olmamakla birlikte,
bu yasada yapılacak ek bir madde
de¤iflikli¤i bunu sa¤lamak için yeterli
görülmektedir.

Kamu hastaneleri nereye?
Kamu hastanelerine özellefltirme; çal›flanlara
güvencesiz çal›flma!
Dr. Güray K›l›ç, ‹stanbul Tabip Odası

A
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Zaten yasanın genel gerekçesinde
“hastanelerin madde ve insan gücü
anlamında her türlü kayna¤ı
sınırsızca merkezden talep etme
yerine kendi kaynaklarından
karflılamaları” hedef olarak
gösterilmifltir. Yani artık genel
bütçeden kamu hastanelerine katkı
yapılmasına son verilecektir. fiu anda
zaten neredeyse sadece devlet
memuru olan çalıflanlarının
maafllarını ödeme düzeyine inmifl
olan bu katkının tümden ortadan
kalkması söz konusudur. Özerklikten
anlaflılan “kayna¤ını kendin bul”
talebidir. Kaynak ise hastalar yani
müflterilerdir.

Devlet ve E¤itim Hastaneleri
sınıflandırılmaktadır.
Hastaneler hizmet alt yapısı,
organizasyon, kalite, verimlilik ve
hasta ve çalıflan memnuniyeti
ölçütlerine göre aldıkları puanlarla
A, B, C, D, E olmak üzere 5 sınıfa

ayrılmaktadır. Bu de¤erlendirmeler
en az 6 ay, en fazla 1 yıllık sürelerle
kamu  veya özel kurulufllar tarafından
yapılacaktır. Sınıflara ayrılan
hastaneler, kapasite ve kaynakları
birlefltirerek ve aralarında görev
paylaflımı yapılması ile daha rasyonel
çalıflmalarına imkan verecek flekilde
gruplar oluflturacaklardır. Bir ildeki
hastanelerin tümü ortalama C ve
üzeri iseler birlik haline
getirilmektedir. Birden fazla birlik de
oluflturulabilecektir.

Bir iflletmenin de¤erlendirme ölçütleri
olan bu kriterlerden en önemlisi olan
verimlilik yani hastanenin ifllem
yapabilme kapasitesi 2004 yılından
bu yana uygulanan “performansa
göre ek ödeme sistemi” ile
saptanmaya çalıflılmaktadır.
Kurumsal performans puanı ile de
hastaneler hali hazırda sınıflandırılmıfl
bulunmaktadırlar. Birlik, C'nin altına
inerse ve belli bir süre yeniden
parametreleri düzelmez ise yönetim
kurulunun görevine son verilmektedir.
Bu hastanelerin yeniden Sa¤lık
Bakanlı¤ı’na dönüflü söz konusu
edilmemektedir.

Kamu Hastane Birlikleri’ne Ticaret Odası
damgası! Birlikler iktidarın yemlikleri!
Yönetim kurulu birli¤in en üst karar
organı olup yedi kifliden
oluflmaktadır.  Bakanlık iki, ‹l Genel
Meclisi iki, Vali bir, Ticaret Odası bir

kifliyi belirlemekte, ‹l sa¤lık müdürü
ya da yardımcısı di¤er bir üyeli¤e
getirilmektedir. Yönetim kurulunda
sadece iki hekim üye var. Di¤er
üyeler ise kamuda ya da özel
sektörde en az 5 yıl deneyimi olan
finans ve bankacılık alanında
çalıflmıfl, yatırım ve iflletmede
deneyimli, iflletmeci, mali müflavir
ve hukukçulardan arasından
belirlenmektedir. Yönetim kurulunda
iktidarın do¤rudan belirledi¤i üç,
valinin atadı¤ı bir üye ile birlikte
toplam dört üye merkezi iktidarın
etkisine açık bir flekilde
saptanabilmektedir. Yerele
devredilmifl olarak görülen yetki,
aslında daha küçük parçalar halinde
merkezi iktidarca kullanılmakta,
iktidar partisine yeni “yemlikler”
oluflturulmaktadır. ‹ktidar partisinin
yerel kadrolarının nemalanaca¤ı yeni
alanlar yaratılmaktadır.

Bu yapılanma içinde anlamı
olmamakla birlikte yönetim kurulunda
hastane çalıflanlarının ya da Tabip
Odalar’ının temsilcilerinin yer alması
akla bile getirilmemifl, ancak Ticaret
Odası temsilcisi unutulmamıfltır. Bu
da aslında birlik oluflturmadaki niyeti
açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim
Kurulunda üyelik 3 yıllık olup, süre
uzatılabilmektedir. Ayda 2 kez
toplanma zorunlulu¤u olan kurul,
baflkanın önerisi ya da salt ço¤unluk
ile gündemini belirleyebilmektedir.
Oy hakkı olmaksızın meslek
kurulufllarının, sendika ve sivil toplum
kurulufllarının temsilcileri davet
edilebilmektedir. Yönetim Kurulu
üyelerine huzur hakkı ve harcırah
ödenmektedir. Kamu iktisadi
tefleküllerinin üyelerine verilen miktar
ödenmekte; A grubu olanlarda bu
miktar artırılmakta, C ve afla¤ısına
inenlerde ise azaltılmaktadır.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve
sorumlulukları
1. Hastane ve ünitelerini kurmak,
kapatmak ve birlefltirmek ve niteli¤ini
de¤ifltirmek
2. Yeni yatırım ihtiyaçlarını belirlemek
3. Personel planlaması yapmak:
Birlik bünyesinde personel hareketleri

- Bafllamadan önce; acaba
sigorta priminizi yat›rm›fl
m›yd›nz?
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Tafleronlafltırma ile sa¤lık hizmetinin
bütünlü¤ünün bozulması, e¤itim
hastanelerinde uzmanlık e¤itiminin
zarar görmesi bir yana, kâr etmek
amacı ile ucuza mal etme adına
hizmetin ne hale getirilece¤ini ve
çalıflanların haklarının ne olaca¤ını
tahmin etmek güç olmasa gerektir.
yönetim kurulunun görevleri arasında
e¤itim hastanelerinin ifllevine denk
düflen bir görev sayılmamaktadır.

Hastaneler artık hekim olmayan genel
sekreter ve hastane yöneticileri
tarafından yönetilecek! Binlerce kamu
görevlisi sürgüne ya da sözleflmeli
çalıflmaya zorlanacak!
Birli¤in en üst düzey yöneticisi olan
genel sekreter ve hastanenin en üst
yöneticisi hastane yöneticisi hekim
de¤il, iflletme, iktisat, maliye, hukuk
alanlarından. Baflhekim ise  iflletmeci
kökenli hastane yöneticisine ba¤lı
olarak çalıflacak. Halen 400
hastanede 657’li devlet memuru
olarak çalıflan baflhekim ve
yardımcıları, müdür ve yardımcıları,
büro elemanları, baflhemflire ve
yardımcıları görevden alınıyor. Sayısı
5000’e ulaflan kamu görevlisi bir
anda pozisyonunu kaybediyor:
Baflka bir hastaneye sürgün ya da
kimlerden ve nasıl olufltu¤u belli olan
yönetim kurulunun insafında
sözleflmeli çalıflma. Anayasaya aykırı
olan bu düzenleme bu yasa
tarafından dayatılmaktadır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük
bürokrat kıyımı gerçeklefltirilecektir.
Tasarıda Kamu Hastane Birlikleri’nin,
Sa¤lık Bakanlı¤ı’nın gözetimi ve
denetimi altında, ilgili kuruluflu

statüsünde kamu tüzel kiflili¤ine
sahip kurulufllar oldu¤u belirtilmifltir.

Yukarıda belirtilen görevlilerin kamu
tüzel kiflili¤inin asli ve sürekli
görevlerini yerine getirece¤i açıktır.
Anayasa Mahkemesi’nin 1987-16e
ve 1988-8k sayılı kararlarına göre
kamu hizmeti yapan kurumlarda
yönetici pozisyonda sözleflmeli
statüde personel istihdam edilmesi
mümkün de¤ildir. Anayasanın 128.
maddesi de¤iflmeden özellikle
yönetici pozisyonunda bulunan
personelin sözleflmeli statüde hizmet
vermesi mümkün de¤ildir.

Esnek ve süresi belirsiz çalıflma kural
haline getiriliyor; Tam gün kölelik düzeni
dayatılıyor.
Bu çalıflma biçiminin bir süre sonra
sözleflmeli çalıflmaya zorlanacak
sa¤lık personeline dayatılaca¤ına
hiç kuflku yoktur. Kısa bir süre önce
yasalaflan tam süre çalıflmanın arka-
sında yatan anlayıflın ne oldu¤unu
bu tasarı açıkça ortaya koymaktadır.
Dayatılmak istenen bir iflletmede
esnek çalıflma kurallarına uygun ifl
ve ücret güvencesi olmaksızın “tam
gün kölelik düzeni”dir.

Hastanelerde halen çalıflan sa¤lık
personeline ne olacak?
Devlet memuru olan personel flimdilik
bu pozisyonda çalıflmaya devam
edecek. Hastanede çalıflacak azami
personel sayısı yönetim kurulunun
görüflü alınarak Sa¤lık Bakanlı¤ı,
Maliye Bakanlı¤ı ve Devlet Planlama
Teflkilatı’nın  norm kadro
standartlarına göre saptanacaktır.
Bunun verimlili¤i sa¤lama adına
daha az personelle daha çok ifl
yapmak anlamına gelece¤i ortadadır.
Birçok sa¤lık çalıflanının iflini
kaybetmesi söz konusudur.

E¤itim hastaneleri ve uzmanlık e¤itimi
ne durumda?
Birliklere dönüfltürülecek olan 2. ve
3. basamak sa¤lık kurumlarından 3.
basamak olanları e¤itim
hastaneleridir. Oysa tasarıda e¤itim
hastanelerindeki e¤iticiler (flef, flef
yardımcısı ve baflasistan) ile ilgili bir

konusunda ilke kararları almak; Norm
kadro ilke ve standartları
çerçevesinde kadroların ihdas,iptal
ve de¤ifltirilmesine karar vermek
birlik bütçesini oluflturmak ve
denklefltirmekle yükümlü olan ve
temel bafları ölçütü bu olan yönetim
kurulu öncelikle bu hedefi gözetmek
durumundadır. Personel gideri bir
masraf kalemidir. Hastanede verimli
(!) olmayan, yani geliri giderinden
yüksek olamayan bir bölümün varlı¤ı
rasyonel de¤ildir. Burada belirleyici
olan tıbbi gereklilikten ziyade birli¤in
mali durumudur. Puanı azalacak yani
sınıfı de¤iflecek olan birli¤in, yönetim
kurulu üyelerinin önce geliri düflecek,
sonra varlıklarına son verilecektir.

Planlamada gereksizli¤i (!) ortaya çıkan
personel nereye gidecek?
Sözleflmeli ise ifline veriliyor; Devlet
memuruysa ve bu kadro ile çalıflmayı
istiyor ise baflka bir ile sürgüne
gidiyor. Çünkü o ildeki tüm hastaneler
birlik kapsamındadır.
4. Birlik adına kayıtlı taflınmazları
üzerindeki yapı ve tesisleri ile birlikte
satmak, kiraya vermek, devretmek,
takas etmek, sınırlı ayni hak tesis
etmek.
- Hazineye ait birli¤e ba¤lı
taflınmazların üzerindeki yapı ve
tesisleri tahsis amacına uygun
iflletmek.
- Tıbbi hizmet alanları dıflındakileri
iflletmek ve kiraya vermek.
- Taflınmaz satın almak.
- Kullanılabilir nakitleri bankada
de¤erlendirmek.
5. Sa¤lık hizmeti/avukatlık ve
danıflmanlık hizmeti satın almak.

Tafleronlafltırma ile sa¤lık hizmeti
sunma, yaygın bir yöntem haline
getiriliyor!
Hastane binalarını satmadan da
tafleronlafltırma marifetiyle hastane-
nin bizzat üretti¤i sa¤lık hizmetinin
özellefltirilece¤i anlaflılmaktadır.
Sa¤lık hizmetlerinin kamu personeli
ile gördürülmesinden vazgeçilmekte,
hizmetler parçalanmakta ve hizmet
satın alma yöntemi ile sa¤lık persone-
linin, tafleronların ucuz ifl gücü olması
esası kabul edilmektedir.
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düzenleme yer almamaktadır.
‹flletmeye dönüflecek olan e¤itim
hastanelerinde e¤itim hizmeti gelir
getirmedi¤inden aksayacak, e¤itime
yönelik kaynak da azalacaktır. Öte
yandan e¤itim hastanelerinin yerel
idareler tarafından oluflturulan ve
iflletmeci bakıflı ile hareket eden
yönetim kurullarının idaresinde
bilimsel düzeyini yitirece¤i açıktır.
Bu durumdan toplum sa¤lı¤ı zarar
görecektir.

Devletin yapaca¤ı katkı “gere¤inde”
yapılacak yardımla sınırlı! Maafllar artık
genel bütçeden de¤il birlik bütçesinden
karflılanıyor.
Birlik sermayesi; devredilen döner
sermaye, birlik karları, ba¤ıfl ve
yardımlar ve “gerekti¤inde” bakanlık
bütçesine bu amaçla konulan
ödeneklerden yapılacak yardımdan
oluflmaktadır. Devletin yapaca¤ı katkı
yardım olarak tanımlanmaktadır.
Sadece yatırım ve hizmet ihtiyacı ile
bölgeler arası geliflmifllik
farklılıklarının giderilmesi amacıyla
Bakanlık bütçesinden ya da döner
sermaye merkez hesabından yardım
yapılacaktır. Yeterli geliri olmayan
birliklerin ihtiyaçlarının giderilmesi
için aylık gayri safi hasılatın tahsil
edilen tutarın %5'ini Bakanlık döner
sermaye merkez hesabına
aktarılmaktadır.
"...Birlikler süreklilik arz eden mal ve
hizmet alımları ile maliyeti yüksek

cihazların
hizmet alımı
yoluyla temini
veya
kiralanması için
birlik
kaynaklarından
gelecek yıllara
yaygın
yüklenmelere
giriflebilir..."
denmektedir.
Bu,
hastanelerin
uzun süreli
borç bata¤ına
sürüklenmesi
anlamına
gelmektedir.

Birliklerden elveriflli olanlar,
olmayanlara karflılıksız ya da borç
olarak kaynak aktarabilmektedir.
Birlik malları devlet malı hükmünde
olup haczedilememektedir.

Birlik, gelirini esas olarak sa¤lık
hizmetinin satıflından elde etmektedir.
Tesislerin ve yapıların iflletilmesinden,
kiraya verilmesinden, satılmasından
elde edilecek gelir de buna
eklenmektedir. Bu kurumlar böylece
sosyal devletin gere¤i olarak halka
sa¤lık hizmeti sunmakla yükümlü
olan yapılar de¤il, parası olanın
yararlanaca¤ı birer piyasa aktörü
haline gelmektedirler.

Birliklerde çalıflan personelin her türlü
ödemesi birlik bütçesinden
karflılanmaktadır.
Birli¤in giderlerini yönetim kurullarına
ödenecek huzur hakkı bedelleri,
personelin aylık ücret ve di¤er
ödemeleri, sa¤lık hizmet alımı ve
destek hizmet alımına iliflkin gider,
mesleki sorumluluk sigortasının
%50’lik bölümü oluflturmaktadır.

Kamu Hastaneleri nereye?
Aile Hekimli¤i ile birlikte de¤erlendi-
rildi¤inde Kamu Hastane Birlikleri
Kanunu ile Sa¤lık Bakanlı¤ı bir kamu
görevi olan sa¤lık hizmeti üretimin-
den tümüyle çekilmektedir. Sadece
denetleme ve düzenleme ifllevini
üstlenmektedir.

Bakanlık bütçesinden bu kurumlara
pay ayrılmayacaktır. Esas hedef
devletin hastanelerini piyasanın
kurallarına göre iflleyen, kâr etme
hedefi olan flirketlere dönüfltürmektir.
Bu durumda prim ödeyemeyen, katkı
payı vermeyen, ilave ücreti
karflılayamayacak olan yoksulların
bu kurumlardan hizmet alması zor
görünmektedir. Birli¤in, mali
dengesini korumak için hekimler ve
di¤er çalıflan maliyetini de azaltmayı
hedefleyece¤i ise aflikardır.

Di¤er uygulamalar ve bu yasa ile
AKP iktidarı, iflbirlikçisi oldu¤u ulus
ötesi flirketlerin çıkarı için IMF ve
Dünya Bankası’nın talebi ile yük
olarak görülen sa¤lıktan, elini
çekmeye ve vatandaflı piyasanın
vahfli kurallarıyla bafl bafla (ve
çaresiz) bırakmaya hazırlanmaktadır.
Hükümet bu tasarıyla, verimli
çalıfltı¤ını düflündü¤ü kamu
hastanelerini önce özerklefltirip
iflletme haline getirmeyi ve ardından
da sa¤lık tekellerine satmayı yani
özellefltirmeyi hedefler
görünmektedir.

Sa¤lı¤ı metalafltıran ve kamu hizmeti
niteli¤inden uzaklafltıran bu program
ile devlet hastaneleri kamu hizmeti
veren kurumlar olmaktan
çıkartılmaktadır. Bu kurumları kar
hedefli flirketlere dönüfltüren bu
tasarıyı kabul etmek mümkün
de¤ildir. Halen ülkemizde sa¤lık
hizmetinin büyük kısmının üretildi¤i
bu kurumlarda çalıflan yöneticilerin
ve baflta hekimler olmak üzere tüm
sa¤lık çalıflanlarının vahfli
kapitalizmin acımasız koflullarında
çalıfltırılması kabul edilemez.

Sa¤lık sektöründeki meslek örgütleri,
sendikalar baflta olmak üzere tüm
emek örgütleri, emekten yana siyasi
partiler halkımızın birikimleriyle oluflan
bu kurumların sermayeye peflkefl
çekilmesine, sa¤lı¤ın ticari ürün
haline getirilip sadece parası olanın
alabilece¤i bir hizmete
dönüfltürülmesine ve çalıflanlara
kölelik düzeninin dayatılmasına karflı
örgütlü mücadele yürüteceklerdir.
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ikayenin bafl›ndan bafllamakta
yarar var; Sa¤l›kta dönüflüm 
program›n›n bir aflamas› olarak,

“sa¤l›k hizmetlerinin daha
hakkaniyetli, verimli, süratli, kaliteli,
halk›n talep ve beklentilerine daha
duyarl› bir flekilde sunulmas›n›
sa¤layacak kamu hastane birliklerinin
kurulmas› ve çal›flt›r›lmas› ile ilgili
gerekli düzenlemelerin yap›lmas›”
diye tan›t›m› yap›lan tasar› 06 Mart
2007 tarihinde, yani tam 3 y›l önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baflkanl›¤›'na sunulmufltu. 13 Mart
2007 tarihinde Sa¤l›k, Aile, Çal›flma
ve Sosyal ‹fller Komisyonu’na
gönderilen 1/1327 esas nolu Kamu
Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas›
Hakk›nda Kanun Tasar›s›n›n ad›ndan
komisyonda “pilot” kelimesi ç›kar›ld›.
Art›k o tür süslemelere gerek
duyulmuyor ya da Aile Hekimli¤i
Yasas› 41 ilde uygulan›rken hala
”pilot” olmas›n›n, komikli¤i önlenmek
oldu¤unu san›yorsan›z
yan›l›yorsunuz. Bu de¤ifllikle 3 y›l
önce 400 kamu hastanesi için
yap›lacak ticarilefltirmenin, Bakanlar
Kurulu karar›yla istenen her ilde
uygulanmas›n› yani kamu
hastanelerin özellefltirilmesinin tüm
ülkeye yay›lmas› mümkün hale
getirilmifl oldu. Kamu Hastane
Birlikleri tasar›s› art›k test de¤il, pilot
de¤il, gerçek ve yayg›n uygulanma
aflamas›nda.

Tasar›ya göre, “birlik” diye
tan›mlanan sa¤l›k holdingleri, her
ilde bir veya daha fazla say›da
olabilecek bakanl›k isterse il içinde
veya birkaç ili kapsayacak flekilde
birlikler birli¤i(!) (tasar›da Birlikler
Koordinatörlü¤ü olarak tan›mlan›yor)
kurabilecek. Birlikler 7 kiflilik yönetim
kurulu taraf›ndan yönetilecek.
Yönetim Kurulunun bileflimini saymak
gerekirse:
- ‹l Genel Meclisi taraf›nda

Kamu Hastane Birlikleri’nin gerekçesi,
dönüştürülen hayatın vicdansız gerçekleri
Dr. Candan Coflkun

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›, Bursa fiube Baflkan›

belirlenecek, biri hukukçu, biri
muhasebeci veya finans
sektöründen 2 kifli.

- Vali taraf›ndan belirlenecek niteli¤i
belirsiz 1 kifli.
- Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan 3 kifli.
Bunlardan biri t›p ö¤retimi görmüfl
olacak (tasar›da doktorun ad› bile
an›lmamaya özen gösteriliyor), di¤eri
(ne demekse, nas›l bir nitelikse)
sa¤l›k sektöründen olacak ve son

- Standart SGK ifllemi mi
yapal›m; yoksa “farkl›” m›
istersiniz?

H
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olarak sa¤l›k müdürü veya müdür
yard›mc›s› (biliyoruz ki bu
yard›mc›lar›n doktor olma
zorunlulu¤u çoktan kald›r›ld›) olacak.

- Son olarak kurulan sa¤l›k
ticarethanesinde iflin bir erbab› olsun
diye Ticaret Odas›’ndan,  yine niteli¤i
belirsiz 1 üye atanacak.

Özetle; 1 doktor, 1 hukukçu, 1
muhasebeci, 4 niteli¤i belirsiz üye
birlikleri yönetecek. Daha do¤rusu
sözleflme yapt›¤› Genel Sekreter’e
yönettirecek. Daha da do¤rusu
Genel Sekreter marifetiyle özel
sektöre devredecek.

Devlet hastanelerini seksen parçaya
ay›r›p, “özel hukuk hükümlerine tabii”
(evet tasar›da aynen böyle
tan›mlan›yor) ticari iflletmelere
çevirirken, hatta h›z›n› alamay›p, biz
devlet memuru sa¤l›k çal›flanlar›n›n
tayini, görevlendirilmesi dahil tüm
yönetimi özel sözleflmelere göre
çal›flacak genel sekreterlere
devrederken “B‹RL‹K”ten söz etmek
ne kadar ak›ll›ca de¤il mi?..  Türkçesi
bile bozuk bu tasar›n›n
anlayaca¤›n›z. Türk Tabipleri Birli¤i’ni,
dönüflüm projesi önünde en zorlu
engel olarak gören siyasi iktidar,
TTB’yi de Türk Tabip Birlikleri’ne
dönüfltürüp 80 parçaya ay›rsa
muhalefetten kurtulabilir mi acaba?

Bu tasar›n›n ad› bile yanl›fl, hani
“kamu hastane onluklar›!” olsa bile
daha anlaml› olurdu. Çünkü bu
yasan›n kamu hastanelerine birlik
falan sa¤layaca¤› yok. Onluk
demetler halinde ticari iflletmelere
dönüfltürülecek  hastaneler; yavafl
yavafl, tek tek “paflalar gibi”
sat›lacak, kapat›lacak, devredilecek
vs vs…
Nereden mi biliyorum? Tasar›da
yaz›yor: TBMM’de Komisyonda
görüflülmekte olan tasar›n›n,
hastaneleri devretmeyi planlad›¤›
“yönetim kurulunun” görev ve

yetkilerini tan›mlayan 6. maddesininin
D bendi diyor ki…
“d) Birli¤in her türlü araç, gereç,
malzeme, tafl›n›rlar› ile tapuda birlik
ad›na kay›tl› tafl›nmazlar› üzerindeki
yap› ve tesisler ile birlikte satmak,
kiralamak, kiraya vermek, devir ve
takas ifllemlerini yürütmek; Hazineye
ait ve birli¤e tahsisli tafl›nmazlar›
üzerindeki yap› ve tesisler ile birlikte
tahsis amac› do¤rultusunda kiraya
vermek, iflletmek, ifllettirmek,..”

Bununla yetinilmemifl, SATIfi,
birliklerin gelirleri aras›nda say›lm›fl!
HASTANELER SATILACAK,
DEVRED‹LECEK, ‹fiLETT‹R‹LECEK
baflka yolu yok. (12. madde)

“ç) Bakanl›kça belirlenen esaslara
göre Birli¤in her türlü araç gereç,
malzeme, tafl›n›rlar› ile tapuda birlik
ad›na kay›tl› tafl›nmazlar› üzerindeki
yap› ve tesisleriyle birlikte
sat›lmas›ndan, kiraya verilmesinden,
devir ve takas ifllemlerinden;
Hazineye ait ve Birli¤e tahsisli
tafl›nmazlar› üzerindeki yap› ve
tesisleriyle birlikte tahsis amac›
do¤rultusunda iflletmekten, t›bbi
hizmet alanlar› d›fl›ndaki k›s›mlar›
iflletmek, ifllettirmek ve kiraya
vermekten elde edilecek gelirler.”

Yeter mi, yetmez. Birliklerin giderleri
aras›nda da sa¤l›k hizmetini al›m
sat›m konusu yapma kararl›l›¤›yla
özenle eklenmifl. Hizmet al›m›, t›bbi
hizmet al›m›…

“›) Laboratuvar, kimyasal analiz,
görüntüleme ve benzeri t›bbi hizmet
al›mlar› ile kit karfl›l›¤› cihaz kullan›m›
tarz›nda hizmet al›m›na iliflkin
giderler.”

Tasar› böyle diyor ama Sa¤l›k Bakan›
diyor ki “Tasar›n›n özellefltirmeyle
uzaktan yak›ndan hiç bir ilgisi yoktur".
Karar sizin; ya bakan›n kanun tasar›s›
diye yazd›klar›na inanacaks›n›z ya
da sözlerine.
Ben, Say›n Hocam Sami ZAN’›n “söz
uçar yaz› kal›r, hat›rda kalmaz sat›rda
kal›r!” ö¤ütlerini an›msatmakla
yetinece¤im.

Konuya, özel sektör sözcüleri de
kar›flm›fl durumda. Dünya Göz
Hastanesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Eray Kap›c›o¤lu, “prensipte özel
sektörün bu hastanelere ilgi
gösterebilece¤ini” söylemifl.
Anlayaca¤›n›z, Devlet hastaneleri
sözde sat›l›k de¤il ama flimdiden
al›c› ç›kt› bile...

Yok, art›k bu kadar› olmaz diyorsan›z,
bu mecliste bunlara hay›r diyecek
bir muhalefet vard›r san›yorsan›z,
fena halde yan›l›yorsunuz. Plan ve
Bütçe Komisyonunda tabi ki CHP’li
üye var. Onlardan biri olan CHP
Milletvekili Akif Hamzaçebi, birlik
taraf›ndan tafl›nmazlar›n sat›fl›na
iliflkin maddeye fliddetle karfl›
ç›kt›klar›n› belirterek: “Bunun üzerine
komisyon, ihtiyaç duyulmayan
tafl›nmazlar›n, sat›fl› için Milli Emlak’a
devredilmesi karar›n› verdi. ”Verdi¤i
siyasi mücadele ve sa¤lad›¤›
kazan›mdan dolay› (!) tebrik
etmemizi bekliyor olabilir mi?

Evet iflte sa¤l›k kurumlar›n›n,
kurumlar›n sat›fl›ndan CHP’li üyelerin
de anlad›¤› bu! Ne mutlu bize ki,
tasar›da de¤ifliklik yap›ld› ve
hastaneler Genel Sekreter eliyle de¤il
Milli Emlak arac›l›yla sat›lacak!.. Tam
gün yasas›n›n;  emeklilik ödene¤inin
yasa emri olarak iflverence ödenmesi
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gereken pay›n› bile hekimlere y›kan
ve alenen temel insan haklar› ihlali
olan maddesini dahi Anayasa
Mahkemesi’ne götüremeyen
CHP’nin, “bu ülkenin do¤ru dürüst
hastanesi mi var da satacaks›n›z, ne
yapt›n›z da neyi satacaks›n›z. 8 y›lda
kaç hastane yapt›n›z ki 80 y›lda
yap›lm›fllar› satacaks›n›z.

SATTIRMAM!” diyebilme ve halk›n
haklar›n› koruma iradesi pek
görülmüyor anlayaca¤›n›z.
Hastanelerimiz sat›lacak, yani baflka
yolu yok. Devlet hastaneleri ya arsa
rant› için feda edilecek ya da
kamusal bir seçenek b›rakmamak
için özel ve güzel sa¤l›k ticareti
patronlar›na devredilecek. Evet,
hastaneleri kamusal hizmet sunum
birimlerinden, kâra odakl› ticari
iflletmelere dönüfltürmenin ad›: Kamu
Hastane B‹RL‹Kleri. Yerseniz...

Hem bu güne kadar tüm toplum ve
hekimler olarak hepimiz yemedik mi
dönüflümün kavramsal
çarp›tmalar›n›?.. Birlik de¤il oysa bu.
Parçalama, kurals›zlaflt›rma,
yerellefltirme ve esneklefltirme
yasas›. Zaten bu gerçek saklanm›yor.
Bakan komisyonda yapt›¤›
konuflmada “tasar›n›n, yerinden
yönetimi güçlendirip daha kolay bir
yönetim modeli getirirken, yine
kamuya ait hastaneler yoluyla
vatandafla hizmetin daha esnek bir
modelle verilmesini kolaylaflt›rd›¤›n›”
aç›k aç›k söyledi.

Hat›rlarsan›z SSK hastanelerine el
konuldu¤u 2005 y›l›nda, “Sa¤l›kta
Tek Çat›”dan söz ediliyordu. Bu tasar›
o zaman söylenenlerin do¤ru
olmad›¤›n›n da bir itiraf› asl›nda.
Sa¤l›kta Tek Çat›, 80 parça” yani.
Hem de iflçilerin maafllar›ndan
kesilen paralarla yap›lan hastanelerin
bedelleri, iflçilere geri ödenmeden!.
Kendi evinde kirac› durumuna
düflürülen çal›flanlar, flimdi de
paras›n› verebilirse hizmet alabilecek

bir müflteriye
dönüflüyor yani.
Dönüflümün
mucizesi bu iflte!.
Dimyat’›n pirinci
yine bize pahal›ya
patlayacak; yine
bulgurdan olacak,
yine yeniden
bafllamak zorunda
kalaca¤›z. Kendi
atasözünü kader
olarak yüzy›llard›r
yaflayan kaç toplum
vard›r acaba.

Sa¤l›k TEKELden
yönetilecek! Herkes
her istedi¤i
hastaneye
gidecekti! “Ya
paras›?” diye
sordu¤umuzda,
efelenme moduna
geçen iktidar “size ne,  biz bulaca¤›z”
diyordu. O masal bitti. fiimdilerde
“%70’den fazla katk› pay› ald›rmam”
diye efeleniyorlar. Yani sa¤l›k
faturas›n›n yar›s› cepten ödemeye
y›k›ld› bile. Öbür yar›s› ise yasa
zoruyla toplanan GSS primlerinden,
katk› paylar›ndan geliyor nas›l olsa.
O yar› da, vatandafl taraf›ndan
ödeniyor yani!. Yine de hala sa¤l›¤a
(daha do¤rusu sa¤l›k ticareti yapan
iflletmelere) giden kamusal bir
harcama var, ancak o kaynak için
de günler say›l›. ‹ktidar›m›z her fleyin
fark›nda (!), sab›rla nihai hedefine
ulaflaca¤› günleri beklemekte...

Müjdeyi Baflbakan Yard›mc›s› Bülent
Ar›nç verdi: “Bütçedeki 30
katrilyonluk aç›¤›n sadece sosyal
güvenlik ve sa¤l›k harcamalar›ndan
kaynakland›¤›n›, vatandafllar›n iyi
sa¤l›k hizmeti almas› için bu duruma
katland›klar›n›” söyledi. “ Biz yeter ki
halk›m›z iyi bir sa¤l›k hizmeti als›n
diye tüm bu aç›klara müsamaha ettik.
Elbette baz› konularda tedbirimizi
alaca¤›z” dedi ve ekledi “Suistimal

kap›lar›n› kapatmam›z laz›m. Ama
bilin ki bütçede baflka bir aç›¤›m›z
yoktur”.

Sa¤l›kta yarat›lm›fl bulunan suistimal
“kap›lar›n›n” boyutunu Emniyet
Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤›
aç›klad›. Sa¤l›k sektörü yolsuzlukta
ilk s›rada. 2009 y›l›nda sa¤l›k
alan›nda gerçeklefltirilen 61
operasyonda 410'u kamu görevlisi
bin 238 kifli gözalt›na al›nm›fl,
aralar›nda doktorlar›n da bulundu¤u
116's› kamu görevlisi 238 kifli
sa¤l›ktaki yolsuzluk nedeniyle
tutuklanarak cezaevine konulmufl.
‹flte sa¤l›kta dönüflümün en net
bilançosu bu…

Ne yaz›k ki polis kay›tlar›ndan
ç›kar›labiliyor. Sa¤l›k sektöründe
ifllenen suçlar usulsüz sa¤l›k karnesi
ve reçete kullanmak, usulsüz medikal
malzeme kullan›m› ile mal ve hizmet
al›mlar›ndaki usulsüzlükler fleklinde
s›ralan›yor. Mal ve hizmet sat›n alma
sa¤l›k hizmetinin temeli olduktan
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sonra, “Birlik”lerin Genel
Sekreterlerinin icraatlar›n›, hep birlikte
yaflay›p görece¤iz.

Tavflan kaç taz› tut oyunu bunun ad›:
Suistimal yaratanlar, yaratt›klar›
suistimalleri bahane ederek
özellefltirmeyi dayatacaklar. Hastane
kap›lar› bize el kap›s› olacak. Bunun
bahanesi de flimdiden haz›r:
SU‹ST‹MAL KAPILARINI kapat›yoruz.
Yine hat›rlayacaks›n›z, 3 - 5 kurufl
olarak bafllayan katk› pay› da bu
bahane ile bafllat›lm›flt›. fiimdi ise
doktora baflvuru önünde engel haline
geldi. Tam 15 TL’ye kadar ç›kt› katk›
pay›. O da flimdilik.

Ben yapt›m oldu bu oyunun ad›:
Sa¤l›kta dönüflümün tüm
basamaklar› gibi, kamu
hastanelerinin özellefltirilmesinde de
ayn› formül uygulan›yor.
Ne yap›lacaksa tersi bir kavram isim
olarak seçiliyor. T›pk›, “mesai sonras›
görevler”, baflka bir yerde zorunlu
görevlendirme, birden çok iflyerinde
çal›flt›rma, hatta özel sektör
fabrikalar›nda iflyeri hekimi olarak
çal›flt›rabilme gibi hükümler içeren
ve hekime hiçbir maddi karfl›l›k
garantilemeyen yasaya TAM GÜN
ad› verilebildi¤i gibi.

Tam gün Yasas›’n›n kay›p yar›s›,
Kamu Hastane Birlikleri (KHB)
tasar›s›. Bu tasar›, bu yaz› yaz›l›rken
komisyonda görüflülüyordu ve
anlafl›lan o ki h›zla yasalaflt›r›lacak.
KHB olmadan “Tam Gün” Yasas›’n›n
pek çok maddesi anlams›z, ifllevsiz
olacakt›r. Tam gününün yürürlülük
tarihinde yap›lan 6 ayl›k ertelemenin
as›l amac› da, muayenehanelerin
kapanmas› için süre vermek de¤il
KHB tasar›s›n› yasallaflt›rmak gibi
görünüyor.

KHB tasar›s› da bir torba yasa
asl›nda. ‹çinde ne ararsan var. Norm
kadro uygulamas› da bu yasa ile
bafllayacak, çal›flanlar›n sözleflmeli

olmas› da. 2004 y›l›nda Kamu
Personel Reformu diye yap›lan
dönemin Say›n Cumhurbaflkan›’ndan
dönen birçok amaca da bu tasar› ile
ulafl›l›yor. Sa¤l›k Bakanl›¤› taflra
teflkilat›n›n da¤›t›lmas› sa¤lan›yor;
hastane kadrolar› birliklere
devrediliyor ve Bakanl›k listesinden
siliniyor.

PDC denen personel da¤›l›m
cetvellerinin ne demek oldu¤unu,
birço¤umuzun birden bire ihtiyaç
fazlas› personel say›laca¤›m›z
gerçe¤i ile norm kadro uygulamas›n›,
bir bir yaflayarak ö¤renece¤iz!
Maafllar›m›z da, ek ödeme gibi birlik
bütçesinden karfl›lanacak.

Çal›flanlara yap›labilecek ek ödeme
üst s›n›r›, gayrisafi gelirlerin
%50’sinden,  %40’›na  düflürülecek.
Biz sa¤l›k çal›flanlar› ne olaca¤›z
derseniz, birli¤e devredilmifl
say›laca¤›z. Aynen koltuk, yatak,
bina, idrar toplama kab› gibi…
Yönetim organlar› için 10 bin
sözleflmeli kadro aç›lacak, idare
hemen sözleflmeli çal›flanlara
geçecek. Memur olanlar da aile
hekimli¤inde oldu¤u gibi ücretsiz
izinli say›lma formülü ile sözleflmeli
çal›flan haline geçebilecek.

Bu tasar›n›n en çarp›c›, toplumu
tümden etkileyecek di¤er bir hükmü
ise hastanelerin s›n›fland›r›lmas›d›r.
Özel hastanelerin yap›ld›¤› formülle
flimdiki kamu, yasan›n ç›kmas›ndan
sonraki ad› kamu, kendi özel olacak
hastaneler de s›n›fland›r›lacak.
Y›ld›zlanacak yani.

Zaten komisyonda tasar›s›n› savunan
Sa¤l›k Bakan› Recep AKDA⁄’a göre,
kamu hastanelerinin de paras› olan›n
daha yüksek nitelikte hizmet
alabilmesini sa¤layacak flekilde
s›n›fland›r›lmas› gayet normal. Bakan
“Hastanelerin hepsinin eflit olmas›n›n
hayat›n gerçekleriyle uyuflmad›¤›n›”
üstüne basa basa belirtti.

Hayat›n “gerçekleri” hastanede bile
eflitli¤i sa¤layamamak haline
gelmiflse, as›l sorun bu “hayat›n” ta
kendisindedir. Bunca aç›k eflitsizlik
dayatan bir düzen, “hayat” diye
dayat›l›yorsa, hayat›na sahip ç›kmak,
bu gayri insani duruma  itiraz etmek
her özgür iradenin do¤ufltan
kazan›lm›fl hakk›d›r. ‹nsan
olabilmenin, insanl›¤›na sahip
ç›kmaktan baflka yolu yoktur.

Hayata sahip ç›kmak, hayata ortak
müdahale araçlar› yaratmakla
mümkündür. Tutarl›, kararl›, gündelik
hesaplar›n ötesini görebilen; mesleki
de¤erlere, meslek ahlak›na sahip
ç›kan bir Tabip Odas› bu araçlardan
biridir. “Padiflah›m çok yafla, beni
koru, beni kay›r” baya¤›l›¤›na
düflmeyen, ortak ç›karlar için örgütlü
mücadele verebilen bir Sendika bu
araçlardan biridir. Tekel iflçisinin
kan›tlad›¤› gibi, çal›flanlar›n haklar›n›
korumak için, birlik olmaktan baflka
yolu yoktur.

Birlik olabilen çal›flanlara hiçbir
efendinin köle muamelesi
yapamad›¤›n› yine Tekel iflçisi
kan›tlam›flt›r.

Sermaye birli¤ini kurmufl, bizim olan
hastaneleri istiyorsa, bizi ücretli köle,
halk›n hastaneleri kendi ticari
iflletmesi yapmak istiyorsa, oturup
beklemekten fazlas›n› yapmak
zorunday›z. Hastane birlikleri
sald›r›s›na verilebilecek tek cevap
sa¤l›k emekçilerinin birli¤idir. Vakit
geçirmeden hemen flimdi!

25 Kas›m’da KESK’in kan›tlad›¤› gibi
kamu emekçilerinin grev hakk› vard›r.
GREV, kesin sonuç al›c› gücüyle hep
birlik olup onu kullanaca¤›m›z günü
beklemektedir.
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son gününde Resmi Gazete’de
yay›nlad›¤› Avrupa Birli¤i
Müktesebatinin Üstlenilmesine ‹liflkin
Türkiye Ulusal Program›nda bu
durumu devletin sa¤l›k alan›ndaki
pay›n›n azalt›lmas› biçiminde ortaya
koymufltur:
“Özellefltirme vizyonu çerçevesinde
önümüzdeki dönemde, devletin
bankac›l›k, hava ve deniz ulafl›m› ile
lokomotif ve vagon üretimi, et-bal›k
ürünleri piyasas›, fleker, tütün ve çay
ürünlerinin ifllenmesi, petro-kimya
sanayi, malzeme al›m›, elektrik
da¤›t›m ve toptan ticareti, flans
oyunlar›, ‹MKB, alt›n borsas›, çeflitli
kamu hizmetleri (araç muayene
istasyonlar›, otoyol/köprü iflletmecili¤i,
belediye-çöp/at›k toplama ve yeniden
de¤erlendirme), telekomünikasyon
ve turizm alanlar›ndan tamamen
çekilmesi; bunun yan› s›ra, elektrik
üretimi, su flebekesi, kanalizasyon
altyap›s›, sa¤l›k, e¤itim, savunma,
radyo-televizyon yay›nc›l›¤›, do¤al
gaz piyasas›, kömür ve di¤er maden
iflletmecili¤indeki pay›n›n azalt›lmas›
hedeflenmektedir.”

Sa¤l›k Bakanl›¤› 2009-2013 Stratejik
Plan› incelendi¤inde, Bakanl›¤›n
Kamu Hastane Birlikleri’ni 2013 y›l›na
kadar tamamlamay› hedefledi¤i
anlafl›lmaktad›r.

Hükümet “Kamu Hastane Birlikleri
Pilot Uygulamas› Hakk›nda Kanun
Tasar›s›” için öne sürdü¤ü genel
gerekçeler içerisinde verimsizli¤i ön
plana ç›kartarak; hem idari ve mali
özerkli¤e hem de hastanelerin

a¤l›k Bakanl›¤›’n›n Dünya 
Bankas›’n›n direktifleri 
do¤rultusunda ikinci basamak

sa¤l›k hizmetlerinden çekilmesi
“Kamu Hastane Birlikleri Pilot
Uygulamas› Hakk›nda Kanun
Tasar›s›” ile hayata geçirilmeye
çal›fl›lmaktad›r.

An›msanaca¤› gibi, Dünya Bankas›
Haziran 2002’de yay›nlad›¤› bir
raporda “Her iki Bakanl›k da, flu anda
yüksek öncelik vermedikleri daha
önemli görevler tafl›d›klar› için,
mevcut yap›lar›n›n özünü oluflturan
sa¤l›k hizmetlerinin üretilmesi ve
sunulmas› ifliyle gerçekte do¤rudan
ilgili olmamal›d›r” diyerek bu
konudaki tavr›n› aç›kca ortaya
koymufltu.

Kanun tasar›s› 18 Aral›k 2007
tarihinde TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma
ve Sosyal ‹fller Komisyonu taraf›ndan
kabul edilmifltir. Tasar› bugünlerde
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüflülmeye bafllanm›flt›r. Tasar›
genel olarak devlet hastanelerinin
yönetiminin bir mütevelli heyete
devredilmesi, tüm personel ile birlikte
hekimlerin de sözleflmeli olarak ifl
güvencesinden yoksun çal›flt›r›lmas›
ve hastanelerin kendi gelirleriyle
yaflamaya zorlanmas› yaklafl›m›n›
benimsemektedir.

Kamu Hastane Birlikleri Pilot
Uygulamas› Hakk›nda Kanun
Tasar›s› asl›nda Hükümetin sa¤l›k
alan›n›n özellefltirilmesi girifliminin
bir parças›d›r. Hükümet, 2008 y›l›n›n

yönetim anlay›fl›ndaki eksikliklere
vurgu yapmaktad›r.
S›rayla bu gerekçeleri incelemeye
çal›flal›m.

Kamu hastanelerinin verimsiz oldu¤u
do¤ru mudur?
Hay›r. Verimlilik bir plan, program ya
da projenin uygulan›fl› ile elde edilen
sonuçlar›n, o ifl için harcanan para
miktar› ile karfl›laflt›r›l›p, sonuçlar›n
harcamaya de¤ip de¤medi¤ini ifade
etmektedir.

Sa¤l›k reformlar›n›n etkilerini ölçmek
ve sa¤l›k sisteminin performans›n›
de¤erlendirmek için tahsisat
verimlili¤i, teknik verimlilik, sa¤l›k
hizmetlerine ulafl›mda eflitlik,
finansman eflitli¤i ve finansal
sürdürülebilirlik gibi göstergeler
kullan›lmaktad›r.

Hastane hizmetlerinin verimlilik ve
uygunlu¤unun gelifltirilmesine yönelik
yaklafl›mlar dört ana bafll›kta
toplanmaktad›r: Ödeme sistemleri,
hizmet kalitesi stratejileri, yönetim
teknikleri ve klinik performans
stratejileri.

Kamu Hastane Birlikleri:
Hekimleri nasıl bir gelecek bekliyor?
Doç. Dr. Kay›han Pala

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
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Söz gelimi, ödeme sistemleri
üzerinden her hangi bir
de¤erlendirme yapmaks›z›n, kamu
hastanelerini “verimsiz” olarak
aç›klamak bilimsel olmad›¤› gibi
gerçekçi bir yaklafl›m da de¤ildir.
Çünkü finansman›n sigorta yoluyla
sa¤land›¤› sa¤l›k sistemlerinde, tek
bafl›na geri ödeme kurumlar›n›n kifli
bafl›na, olgu bafl›na ya da hizmet
bafl›na ödeme yaklafl›mlar› bile sa¤l›k
ekonomisi aç›s›ndan ayr›nt›l› olarak
incelenmesi gereken bir özelliktir.
Hastanelerde verimlilik kavram› sa¤l›k
ekonomisi aç›s›ndan pek çok
parametre üzerinden de¤erlendirilir.
En s›k kullan›lan ölçütlerden birisi
yatak doluluk oran›d›r. Kaba bir
de¤erlendirme olmas›na karfl›n;
kamu hastanelerinin büyük bir
ço¤unlu¤unda (siyasi gerekçelerle
nüfus gözetilmeksizin aç›lm›fl
hastaneleri saymazsak) yatak doluluk
oranlar›n›n yüksek oldu¤u
bilinmektedir.
Pek çok araflt›rmada, verimlilik
ölçütleri de¤erlendirildi¤inde kamu
hastanelerinin özel hastanelerin bir
ço¤undan verimli oldu¤u ortaya
ç›kar›lm›flt›r.

Yönetsel özerklik bu yasa ile sa¤lanabilir
mi?
Hay›r. Özerklik TDK taraf›ndan “Bir
toplulu¤un, bir kuruluflun ayr› bir
yasaya ba¤l› olarak kendi kendini
yönetme hakk› “biçiminde
tan›mlanmaktad›r. Felsefi olarak
özerklik, bir kiflinin, bir toplulu¤un
kendi uyaca¤› yasay› kendisinin
koymas› anlam›na gelmektedir.
Kamu hastane birlikleri ile ilgili yasaya

bak›ld›¤›nda; hastaneleri sa¤l›k
çal›flanlar›n›n de¤il; sa¤l›kla hiç ilgisi
olmayan bir heyetin yönetmek üzere
görevlendirilmeye çal›fl›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Dolay›s›yla, bu
yans›n hastanelerde özerkli¤i
sa¤lamak gibi bir amac›n›n olmad›¤›
aç›kt›r.

Hastaneleri yönetmek üzere
oluflturulan mütevelli heyetlerde il
genel meclisi taraf›ndan belirlenen
2 üye (hukukçu ve mali
müflavir/muhasebeci), vali taraf›ndan
belirlenen 1 üye (iktisat/kamu
yönetimi), bakanl›k taraf›ndan
belirlenen 2 üye (t›p, sa¤l›k
yöneticisi), Ticaret Odas› taraf›ndan
belirlenen 1 üye ve ‹l Sa¤l›k
Müdürü/temsilcisi yer alacakt›r.
Bu yap›n›n kamu hastanelerinde
özerkli¤i sa¤lamas› olanakl› de¤ildir.
Hastane çal›flanlar› b›rak›n›z› kendi
kendilerini yönetmeyi; tam aksine
hastane kendi gelirleriyle giderlerini
karfl›layabilsin diye; tamamen
kapitalist bir k›s›r döngünün içine
sürüklenmifl olacakt›r. Art›k bu
hastanelerin yurttafllar›m›z›n sa¤l›k
hakk›n› sa¤lamak üzere hizmet
sunma anlay›fl› tamamen ortadan
kalkabilir. Üstelik, e¤er temel amaç
hastanelerin özerklefltirilmesi ise; o
zaman Sa¤l›k Bakanl›¤› neden ifle
hastane yöneticilerinin seçimle
iflbafl›na gelmesine yönelik bir
düzenlemeyle bafllamamaktad›r?

Kamu hastaneleri ve mali özerklik:
Hekimleri, sa¤l›k çal›flanlar›n› ve
toplumu ne bekliyor?
Yasada “mali özerklik” ile getirilmeye
çal›fl›lan; hastanelerin kendi gelirleri
ile giderlerini karfl›lamak zorunda
b›rak›lmas›d›r. Bir baflka deyiflle
hastaneler tam anlam›yla bir
iflletmeye dönüfltürülmektedir. Ya
gelirleri giderlerini karfl›lamaya
yetmezse?

‹lk önce sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük
haklar› t›rpanlanacak, ard›ndan
sunulan hizmetin yelpazesi

daralt›lacak ve son olarak da özellikle
arsa/binas› de¤erli hastaneler elden
ç›kar›lacakt›r. Bu yasa ile hekimler
ve sa¤l›k çal›flanlar›n› uzun çal›flma
saatleri, düflük özlük haklar›, rekabet,
ifl güvencesi olmaks›z›n çal›flma ve
iflsizlik; toplumu ise sa¤l›k hizmeti
niteli¤inde azalma, hizmete eriflimle
ilgili sorunlar ve arsa/bina de¤eri
yüksek hastanelerin zaman içinde
kapanma riski beklemektedir.

Yasa tasar›s›nda en dikkat çeken
maddelerden birisi; mütevelli
heyetlere hastane arsas›n›n ve
binalar›n›n kiralama ve satma
yetkisinin verilmesidir. Üzülerek
söylemek gerekir ki; bu yasan›n
yaklafl›m› kamu hastanelerinin elden
ç›kar›lmas› ve özellikle de¤erli
arsalar›n/binalar›n ranta teslim
edilmesidir.

Kamu hastanelerindeki “kötü yönetim”
nereden kaynaklan›yor?
Kamu hastanelerinin bir bölümünde
kötü yönetimin varl›¤› yads›namaz.
Ancak bu kötü yönetim liyakat/kariyer
yaklafl›m› gözetilmeden
gerçeklefltirilen yönetici atamalar› ve
yönetim süreçlerinin
izlenmemesi/denetlenmemesi ile
ilgilidir. E¤er Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n kötü
yönetimle ilgili bir yak›nmas› varsa;
sorun hastaneleri elden ç›kararak
de¤il, kötü yönetime yol açan kök
nedenlerin ortadan kald›r›lmas› ile
çözümlenebilir.

Son söz yerine
Kamu hastanelerinin özellefltirilmesi,
tek bafl›na sa¤l›k alan› ile ilgili bir
düzenleme olmaktan çoktan
ç›km›flt›r.
Küresel kapitalizmin en baflta e¤itim
ve sa¤l›k olmak üzere tüm sosyal
alanlar› “daha çok para”ya
dönüfltürme çabas›, toplumun
emekçi kesimlerinin güçlü bir
biçimde direnmesi gereken ortak
hatt› hepimize göstermektedir. Aksi
halde hayat›n her alan›ndaki
eflitsizlikler daha da derinleflecektir.
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Dünyadan sağlık hizmetleri 5
Çin’deyiz
Haz›rlayan: Uz. Dr. Gönül Malat

Halk Sa¤l›¤› Uzman›

az› dizimizin bu say›s›nda 
eskiden komünizmle 
yönetilmifl, Sovyetler Birli¤i’nin

da¤›lmas›ndan sonra, yeni sisteme
ayak uydurmaya çal›flan, yoksul bir
ülke, K›rg›zistan ile yine, SSCB’nin
da¤›lmas›ndan etkilenip göreceli bir
yönetim sistemi de¤iflikli¤i
gerçeklefltirerek h›zla büyüyüp
kalk›nan bir ülke Çin var. Bu iki ülkenin
sa¤l›k sistemlerini birlikte irdelememin
nedeni, eski yönetim sistemlerinin
benzer hatta özdefle yak›n olmalar›.

9 Temmuz 2008 tarihli BBC yay›n›.
Çin h›zla büyüyen ekonomisi ve
yüksek kalk›nma h›z›yla küresel
ekonominin en güçlü köfle tafllar›ndan
biri. Ama sa¤l›k hizmetleri alan›nda,
ekonomik ve siyasi istikrar› tehdit
edebilecek boyutlarda bir kaos
yaflan›yor.

-BBC muhabiri:
“Çin'in Komünist parti hükümeti, art›k
sa¤l›k hizmetlerinin serbest piyasaya
b›rak›lamayaca¤›n› anl›yor” diyor.

Pekin'de sa¤l›k hizmetlerini inceleyen
Jill McGivering’in haberi.
Çin’de ilk defa bir hastane görüyorum.
Buras› S….. hastanesi. ‹lk izlenim çok
çarp›c› kocaman bir tren gar› gibi.
H›nca h›nç dolu birçok uzun kuyruklar
var.  Ayn› havaalan›nda oldu¤u gibi
yukar›da büyük bir panelde sürekli
de¤iflen yaz›lar› görüyorum. Bunlar›n
ne anlama geldiklerini tercüman›ma
soruyorum. Bugün hangi doktorlar›n
çal›flt›¤› ve vizite ücretinin ne oldu¤u
yaz›yor. Hepsi uzman doktor. Çin'in
büyük hastanelerinde yaflanan bu
kaosun en büyük nedeni daha önce
var olan halk sa¤l›¤› hizmetlerinin
çökmüfl olmas›. Yak›nlarda hükümet
buna çözüm olmak üzere, k›rsal
bölgelerde yaflayan vatandafllar›n›

- BBC muhabiri:
“Devletin herkese temel sa¤l›k
hizmetlerini ücretsiz sa¤lad›¤›
sosyalizmin çöküflü eski Sovyetler
Birli¤i Cumhuriyetleri’nde sa¤l›k
hizmetlerini nas›l etkiledi? K›rg›zistan’
da eski sistemin yerine ne koyuldu?“
fiu anda Kaçkarlar’da Narin
Bölgesi’nde yaklafl›k denizden 1500
metre yükseklikteyiz. Narin, K›rg›zlar›n
en yüksek da¤l›k bölgelerinden biri.
‹sviçre K›z›lhaç örgütündeki görevliler
K›rg›zistan'›n kambur yollar›n› kat
ederken doruklar›n, da¤lar›n ve sular›
masmavi parlayan göllerin aras›ndan
geçiyor. Do¤al güzellik bir yana
K›rg›zistan, eski Sovyet Cumhuriyetiler’-
inin aras›ndaki en yoksul ülke.
Bu yoksullu¤un olanca kuvvetiyle
hissedildi¤i yerler de bu kufl uçmaz
kervan geçmez da¤lardaki ücra
köyler. Sovyetler zaman›nda her bir
köyde gayet kapsaml› bir halk sa¤l›
hizmeti vard›. Hatta o zamanlar da
helikopterlerle yaylalara inip afl›lama
yapacak kadar  hizmeti ilerletmifllerdi.
Ayr›ca hastaneler a¤›da oldukça genifl
ve herkesin olabildi¤ince eflit
kullan›m›na sunulmufltu. Fakat
Sovyetlerin da¤›lmas›yla bütün bu
hizmetleri sa¤layan mali kaynak da
çökmüfl oldu.

kendi bölgelerindeki yerel doktorlar›na
(birinci basama¤› kastediyor) gitmeyi
teflvik edecek yeni bir sigorta
uygulamas› bafllatt›. Bu primlerin bir
k›sm›n› vatandafl bir k›sm›n› da devlet
ödüyor. Ama bu oldukça düflük
miktarlardaki sigorta, sadece temel
sa¤l›k hizmetlerini kaps›yor. Çok
hastaysan›z ve pahal› bir tedaviye
gereksiniminiz varsa, ileri tetkik ve
tedavi gerekiyorsa bunun masraf›
büyük ölçüde sizin cebinizden ç›k›yor.
Yani k›rsal sa¤l›k sigortas›n›z flehir
d›fl›nda ifllevini yitiriyor.

K›rg›zistan’day›z;

11 Temmuz  BBC 2008 yay›n›
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-‹nsanlar evlerine gitti¤imiz zaman
öyle k›zm›yorlar da  evdeki fliflelerimiz
bitsin öyle filan gibi fleyler söyleyip,
bir daha içmeyeceklerine yemin billah
ediyorlar. Votka konusunda baz›
yenilgilere ra¤men son iki y›l içinde
Narin bölgesi genelinde alkol
tüketiminde bir düflüfl var. Kans›zl›ktan
muzdarip hasta say›s› önemli ölçüde
gerilemifl ve ayn› dönem içinde
bölgenin genel sa¤l›k düzeyinde
önemli bir geliflme gözleniyor.

Köy Sa¤l›k Komitesi’nden Baron
Camakovan:
-T›pk› sa¤l›k komitesindeki di¤er
arkadafllar›m gibi bu geliflmelerden
büyük gurur duyuyor, köyümüzün
sa¤l›kl› olmas›n› istiyorum.
Çocuklar›m›z›n sa¤l›kl› olmas›n›
istiyorum onun için bu ifli tüm kalbimle
yap›yorum. K›rg›zistan'da bizim bir
halk deyiflimiz var “en büyük servet
sa¤l›kt›r.”

Narin bölgesindeki köylerdeki sa¤l›k
komitesinin baflar›s› dillere destan
olunca K›rg›zistan Hükümeti bunu ülke
çap›nda bir projeye dönüfltürmeye
karar vermifl arada bir iki kadeh
votkas›n› huzur içinde yuvarlamak
isteyen K›rg›zlar›n bundan böyle
ayaklar›n› denk almas› gerekecek
komiteci han›mlar geliyor. Zira
K›rg›zistan'›n dört bir yan›ndan
yüzlerce sa¤l›k komitesi oluflturulmaya
baflland›.

BBC muhabiri:
-Kaçkarlar’›n tam merkezindeyiz.
Bulundu¤umuz alanda bir zamanlar
büyük bir hastane varm›fl. fiimdi ise
sadece birkaç bak›ms›z bina var.
Oysa elimizdeki eski hastane plan›
çok farkl›. Evet, bu Sovyetler
zaman›nda burada bulunan eski
hastane plan› ve buradaki olumsuz
de¤iflikli¤i tek tek saymas› bile çok
zor. Bu civara yay›lm›fl belki 20 bina
görüyorsunuz. Sovyetler döneminin
tipik plan örne¤i. Kocaman hastaneler
yüzlerce yatak kapasiteli hastaneler.
Eski merkezi yönetim bölge
hasteneleri fleklinde planlama
yapt›rd›¤›ndan hastaneler oldukça
büyük ve yatak kapasiteleri de fazla
yap›lyordu. fiimdi ise kala kala 3 bina
kalm›fl. Bir zamanlar›n 400 yatakl›
hastanesinden geriye kalan sadece
bu 3 ana bina.

-Peki, çöken bir sa¤l›k sistemini nas›l
yeniden aya¤› kald›rabiliriz?
S….. adl› küçük bir da¤ köyünde
Akyoltayma Nikova ve arkadafllar›
toplanm›fl. Geleneksel renkli eflarplar›
ve güllü elbiseleri ve Sovyet Birli¤i’nin
çöküflü s›ras› bölgede moda olan alt›n
diflleriyle güçlü kuvvetli köy kad›nlar›.
Bu kad›nlar köy halk› taraf›ndan yerel
sa¤l›k sorunlar›n› saptay›p çözümler
üretmekle görevli. Köy sa¤l›k
komitelerine seçilmifl lider kad›nlar.
Tabandan gelen bir çözüm giriflimi.
Bu eski Sovyet sisteminden bile çok
daha ekonomik ve Akyoltayma
Nikova’ya bak›l›rsa iyi de iflliyor.

Akyoltayma Nikova:
-Sovyetler Birli¤i zaman›nda her fley
bedavayd›. Her türlü hizmetimizin
birileri taraf›ndan görülmesine
al›flm›flt›k. fiimdi ise kendi bafl›m›zay›z.
Hastaland›¤›m›zda ne yapmam›z
gerekti¤ini kendi kendimize çözmemiz
laz›m. Bu bölgedeki en büyük sa¤l›k
sorunlar›m›z kans›zl›k ve alkol
ba¤›ml›l›¤›. Bunlarla mücadele etmeyi
ö¤reniyoruz.
K›z›lhaç örgütü; Akyoltayma ve
arkadafllar›n›n oluflturdu¤u köy
komitesiyle iflbirli¤inde kans›zl›¤a çok
iyi gelen fleker pancar› tohumunu
da¤›tm›fl. Bugün Akyoltayma, bize bu
konuda titizlikle tutulmufl kay›tlar›
gösteriyor. K›z›lhaç görevlisi T.J.’a
göre kans›zl›kla mücadele konusunda

ciddi ilerleme kaydedildi. Bu protokol
defteri ve içinde her bir toplant›n›n
kayd› var. Burada her y›l her hanenin
hangi sebzeleri yetifltirdi¤ini
kaydediyorlar. Köydeki her evin
bahçesine kaç fleker pancar›
dikildi¤ini hesaplamak abart›l›
görülebilir, ama bu çabalar sonucu
köyde kans›zl›k hastas› say›s›nda
önemli bir düflüfl meydana geldi¤i bir
gerçek. Bu arada sa¤l›k komitesi
odas› duvar›nda birde ayr›nt›l› alkol
tüketimi grafi¤i var. Bu grafikte cenaze
törenlerinde alkol kullan›m› sorunuyla
ilgili 2006-2007 y›llar› aras›nda büyük
bir fark var. Çünkü art›k cenazelerde
içki ikram edilmiyor. Sa¤l›k komitesinin
özveriyle de¤ifltirmeye çal›flt›¤›
geleneklerden biri bu. Burada her
durumda içki ikram edilme al›flkanl›¤›
var. Mesela eskiden birisine bir iflte
yard›m etmiflseniz hemen bir flifle
votka hediye al›rd›n›z. Art›k komitenin
çal›flmalar›yla bu tür al›flkanl›klarda
bir azalma söz konusu oldu.
Duvardaki içki tüketim grafi¤inde her
bir cenaze, her bir teflekkür veya
kutlamalarla  ikram edilen votkalara
tek tek kayda geçirilmifl.

BBC muhabiri:
- Peki, ama bu durum köy sa¤l›k
komitesi üyelerinin, herkesin ifline
burnunu sokan sevimsiz kifliler gibi
görünmesine yol açm›yor mu ?

Akyoltayma nefleyle yan›tl›yor:
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Başka bir sağlık mümkün!
Dr. Engin Demiriz

008 y›l›nda Sidney Herald 
Tribune gazetesinde bir haber
yay›nlan›r: ''ABD ve Avustralya

hükümetleri Küba sa¤l›k ekiplerinin
Güney Asya ve Pasifik’teki varl›¤›n›n
bölgesel güvenli¤i tehdit etti¤ini
düflünmektedir.''

Dünya’n›n bu süpergücü ve
Pasifik’teki yandafl›, 11 milyon
nüfuslu bu küçük adan›n tüm
zorluklar›na, ac›mas›zca sürdürülen
ambargoya karfl›n sa¤l›k alan›nda
sürdürdü¤ü uluslararas›
dayan›flmadan tedirgin olmufl. Bu
bölgede ABD askerlerine ve üslerine
karfl› Küba’n›n sa¤l›k çal›flanlar›
hayat kurtar›yor. Küba’n›n sa¤l›k
alan›ndaki bu misyonu yüklenmesi
yeni de¤il. Latin Amerika ve
Afrika’n›n en yoksul bölgelerinde
Kübal› hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›
toplum sa¤l›¤› hizmeti veriyor. Bu
genellikle bölge devletlerinin iste¤i
ile oluyor. Kendi ülkesinde yeterli
hekimi olmayan ya da bu bölgelerde
çal›flt›raca¤› hekim bulamayan
hükümetler Küba’dan yard›m istiyor.

1959’da devrimden sonra
hekimlerinin neredeyse yar›s›n›
ABD’ye kapt›ran Küba'da bugün 22
t›p fakültesine ek olarak Latin
Amerika T›p Okulu da var. Latin
Amerika ve Karayipler’den, Arap
ülkeleri ve hatta ABD’den gelen ve
kendi ülkelerinde t›p okuma olana¤›
olmayan yoksul ailelerin çocuklar›n›n
bursla okudu¤u bu t›p fakültesinde
10.000 ö¤renci e¤itim görmüfl ve

ülkelerinde toplum sa¤l›¤›
projelerinde çal›flmaya bafllam›fl.
Venezüella’da da Chavez
hükümetinin deste¤i ile ikincisi
aç›lan ELAM (Latin Amerika T›p
Okulu) ile gelecek 10 y›lda 200.000
dolay›nda hekim yetifltirilmifl olacak.
Kübal› hekimlerin ve sa¤l›k
çal›flanlar›n›n, Güney Amerika’da
90’larda uygulanan neoliberal
politikalar nedeniyle çöken sa¤l›k
sisteminde yoksul toplum
kesimlerine sundu¤u hizmet k›ta
halklar› için çok de¤erli. Baflkan
Obama kat›ld›¤› Amerikan Devletleri
doru¤undan sonra yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda buna de¤iniyor: ''Daha
önce bildi¤im ama burada söze
dökülünce daha iyi anlad›¤›m bana
çok ilginç gelen bir fley var:
Buradaki liderlerin Küba hakk›nda
konuflurken özellikle bölgede
çal›flan binlerce Kübal› doktoru
anmalar› ve bu ülkelerin bu yard›ma
ne kadar ihtiyaç duyduklar›n› iflitmek
anlaml›yd›. Bu da bize ABD’nin bu
ülkelerle yaln›zca uyuflturucu
trafi¤ine karfl› savaflta askeri bir
etkileflimi oldu¤unu an›msat›yor.''
Küba’n›n Venezüella hükümetinin
deste¤i ile yürüttü¤ü “Mucize”
operasyonu ile binlerce Güney
Amerikal› göz hastas› görme yetisine

2
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kavuflmufl durumda. Kübal› göz
hekimlerinin Bolivya'da ameliyat
ettikleri yafll› bir adam›n vaktiyle Che
Guevara’y› öldüren çavufl olmas›
da trajik bir rastlant›.

Küba’n›n k›t kaynaklar›yla kendi
halk›na sundu¤u paras›z sa¤l›k
hizmeti ve bunun baflar›l› sonuçlar›
bölge ülkeleriyle kurdu¤u
dayan›flma, sa¤l›¤›n meta say›ld›¤›
kapitalist dünya için sistemi tehdit
eden kötü bir örnek. Honduras’ta 2
y›l önce doktorlar kendi vatandafllar›
olan ELAM mezunu, koruyucu
hekimlik anlay›fl› ile çal›flan
meslekdafllar›na karfl› bir grev
yapt›lar. ‹leri sürülen nedenin
arkas›nda sa¤l›k hizmeti anlay›fl›n›
kökten de¤ifltiren ELAM
mezunlar›na duyulan öfke vard›.
Geçen y›l yap›lan ‹bero Amerika
toplant›s›nda ‹spanya’n›n  Güney
Amerika’daki yeni sömürgecilik
heveslerini elefltirerek Küba’n›n
sa¤l›k ve e¤itimdeki dayan›flmac›
katk›lar›n› dile getiren Bolivya devlet
baflkan› Evo Morales'e, sosyalist
baflbakan Zapatero (‹spanya),
''Bizim son model ambulanslar›m›z,
teknik araçlar›m›z olmasa sizin
sözünü etti¤iniz hekimler ne ifle
yarar?'' diyebilmiflti.

Bush döneminde Küba ironik
biçimde biyolojik bir kitle imha silah›
üretmekle suçlanm›flt›, oysa Küba
sa¤l›k ordusu ile kitleleri tehdit eden
hastal›klar› imha etmeye çal›fl›yordu.

Bugün Venezüella’da Bolivarc›
devrimin toplum sa¤l›¤› projelerinde,
ço¤unlukla Kübal› hekimler görev
yap›yor. Halk sa¤l›¤› anlay›fl› ile
hizmet sunan Kübal› hekimler sa¤
muhalefetin  sald›r›lar›na u¤ruyor.
Yerel seçimlerde kazand›klar›
bölgelerde Barrio Adentro denilen

ve neredeyse tamam›nda Kübal›lar’›n
çal›flt›¤› sa¤l›k ocaklar›n› kapatmak
istediler. Bu tutumun arkas›nda
yatan nedeni anlamak zor de¤il;
paras›z ve kaliteli sa¤l›k hizmeti,
t›ptaki pazar ekonomisinin tüm
gerekçelerini çürütüyor ve insanlara
''baflka bir sa¤l›¤›n da mümkün''
olabilece¤ini gösteriyor.

Che Guevara'n›n düflü
gerçeklefliyor. 1960’da yapt›¤› bir
konuflmada Che ''devrimci t›p''tan
sözeder. Orta s›n›f ailelerin hekim
olan çocuklar› Küba’n›n yoksul
bölgelerinde hekimlik yapmak için
ek para isterler. Bunun üzerine Che,
o bölgedeki köylülerin çocuklar›n›n
t›p okuyup hekim olarak kendi
halk›na hizmet etmesi gerekti¤ini
söyler ve ekler, ''biz sa¤l›kç›lar bunu
baflarabilirsek, bu yeni dayan›flma
silah›n› kullanabilirsek neler olur?”

Bugün; Che Guevara’n›n, bu
devrimci hekimin düflü Güney
Amerika’da gerçeklefliyor. Küba’n›n
uluslararas› düzeyde yüklendi¤i
dayan›flma sorumlulu¤u, bu ''yeni
silah›n'' baflar›s›n› sa¤l›yor.

Kaynaklar:
1) Angel Guerra Cabrera/ Otra Amenaza Cubana/
REBELION/ 22.05.2009
2) Steve Brouwer /El Medico Revolucionario Cubano Como
Arma Definitiva de Solidaridad/REBEL‹ON/ 12.03.2009
3) Dick Emanuelsson /La Insolita Huelga Contra Los
Medicos Hondurenos Graduados en Cuba/ GRANMA/
16.05.2007
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ir sanatç›n›n bu yaflamdan 
uçup gitmesi bana, di¤er tüm

i insanlar›n kayb›ndan çok daha
fazla hüzün verir. Hele ki bu
zaman›ndan önce olmufl bir
kay›psa. Anlad›¤›n›z gibi bu yaz›n›n
konusu biraz hüzünlü. Sizlere, 2010
y›l›n›n ilk günü kaybetti¤imiz Lhasa
de Sela’dan bahsetmek istiyorum.

1972 ABD do¤umlu Lhasa, ismini
Tibet’in kutsal baflkentinden al›yor.
Yaflam kökleri Meksikal› babas›yla
ABD’li annesinin Yahudi, ‹skoçyal›,
Lübnanl› atalar›ndan al›yor. Bu
karmafl›k genetik ve kültürel miras,
bir de ilginç ve göçebe bir yaflamla
tamamlan›yor.

Tüm çocuklu¤u; ailesinin ev olarak
kulland›¤› karavanda, Amerika
Birleflik Devletleri’ni ve Meksika’y›
gezerek geçiyor. Hatta e¤itimini de
bir okulda de¤il de annesinden
al›yor.

B

Lhasa, 1999 y›l›nda flark› söylemeyi
b›rakarak Fransa’da yaflayan
kardeflinin yan›na tafl›nd›. Burada
çocukluk düflünü gerçeklefltirmek
üzere bir sirk tiyatrosunda
kardeflleri ile birlikte, “pocheros”
ad›n› verdikleri bir gösteri düzenledi.
Fakat müzikten uzun süre ayr›
kalamad›, Montreal’e dönerek tekrar
flark›lar›n› yazmaya bafllad›. ‹kinci
albümü The Living Road’u 2005’de
ç›kard›. ‹ngilizce, Frans›zca ve
‹spanyolca flark›lardan oluflan bu
üç dilli albüm, ayn› y›l “BBC World
Music Award” ödülünü kazand›.

2005 yaz›nda, daha önce albümleri
arac›l›¤› ile müzi¤ini tan›d›¤›m bu
sanatç›n›n ‹stanbul Caz Festivali’ne
gelece¤ini ö¤rendi¤imde,
gerçekten çok heyecanlanm›flt›m.
Bir Temmuz gecesi ‹stanbul’da,
Sepetçiler Kasr›’n›n, ‹stanbul’un ve
Haliç’in büyülü ›fl›klar› ve vapur
düdüklerinin efllik etti¤i bu
unutulmaz atmosfere, zaman zaman
tren sesleri de kar›flt›. Lhasa bize o
gece, flark›lar›n›n yan› s›ra, uzun

Dr. Güzide EL‹TEZ

Lhasa

Müzik yaflam›na on üç yafl›nda San
Fransisco’da bir Yunan bar›nda
flark› söyleyerek bafllad›. On
dokuzunda Montreal’e tafl›nd›.
Burada yapt›¤› müzik çal›flmalar›n›n
sunucunda, La Llarona (a¤layan
kad›n) isimli ‹spanyolca bir albüm
ç›kard›. Bu çal›flmas› tüm dünyada
tan›nmas›n› sa¤lad›¤› gibi 1997
y›l›n›n “En ‹yi Evrensel Müzik
Sanatç›s›” ödülünü almas›n› da
sa¤lad›.

uzun baflka insanlar›n öykülerden
ve kendi yaflam yolculu¤undan
bölümler anlatt›. O bu¤ulu,
derinlerden bir yerlerden gelen
sesiyle, yeryüzünün baflka
co¤rafyalar›nda yaflayan insanlarla
tan›flt›rd›, hatta “bir”lefltirdi.
Müzi¤inin çok dilli¤i bizi ortak dil
olan, “insan olmak” kavram›na tafl›d›.
Konser bitti¤inde uzunca bir süre
sadece kulaklar›mda, yüre¤imde
yank›lanmay› südüren müzi¤i
dinlemek ve düflünmek istedim;
sanki konuflsam büyü bozulacakt›...

Kendi ad›n› tafl›yan üçüncü albümü
Nisan 2009’da müzik kanallar›nda
duyulmaya baflland›¤›nda, Lhasa
meme kanseri hastal›¤›na
yakalanm›flt› ne yaz›k ki... Bu
hastal›kla mücadelesinde, yirmi bir
ay dayanabildi.

Bugün web sitesi, bir foto¤raf›yla
aç›l›yor. Lhasa foto¤raf›nda flöyle
bir dönüp,  bize son bir ayr›l›k bak›fl›
atar gibi. Ama müzikseverlerin çok
ama  çok uzun bir süre, hatta
sonsuza dek gönlünde yaflayacak…

39  kültür / sanat



ynalar Uruguaylı yazar Eduardo
Galeano’nun son kitabı. 2007 
yılında baflarılı bir akci¤er kanseri

operasyonu geçiren yazar hastalı¤ının
tedavisi süresinde bu kitabını yazmaya
baflladı¤ını ve bunun kendisine
hastalı¤ıyla savaflma gücü verdi¤ini
söylüyor.

Aynalar, evrenin tarihini foto¤rafta
görünmeyenlerin gözünden anlatıyor.
Resmi tarihin aksine kazananların de¤il
kaybedenlerin, hiçkimselerin, yok
sayılanların yani tarihin asıl mimarlarının
öyküsünü sunuyor. Galeano di¤er
kitaplarında oldu¤u gibi, Aynalar’da
da bilindik kavramları tersyüz ediyor
ve sorular soruyor. Anormal olan nasıl
normal sayılır? (Arjantin'in en yüksek
anıtı 19. yüzyılda Patagonya yerlilerini
yok eden General Roca adına
dikilmifltir, Uruguay'ın en genifl caddesi
Uruguay yerlilerinin kökünü kazıyan
general Rivera'nın adını taflır).

Galeano bu kitabında tarihi ezilenlerin,
yani kadınların, siyahların, yerlilerin,
sömürülenlerin, tüm dıfllanmıflların
a¤zından yeniden yorumlarken mizahı,
ironiyi elden bırakmıyor. Democracy
Now'da kendisiyle yapılan söyleflide
kitabını flöyle tanıtıyor: ''‹nsanın tarihini
görünmez olanların gözünden yeniden
biçimlendiren, ırkçılıkla, maçolukla,
militarizmle, seçkincilikle ve baflka
birçok izmle sakatlanmıfl yeryüzünün
gökkufla¤ını yeniden keflfeden 600
küçük öykü. Amacım hiç kimse
olmayanlar hakkında hiç kimse
olmayanların sesiyle konuflmaktı. Küçük
öyküler çünkü ben sözcük
enflasyonuna karflıyım, az sözle çok
fley anlatmak istedim. Ço¤unlukla çok
söz hiçbir fley söylememek içindir.''

Galeano, 1940 do¤umlu Uruguaylı bir
yazar. Gençlik yıllarında pek çok farklı
ifllerde, 1960’larda da gazeteci olarak
çalıflmaya bafllamıfl, diktatörlük
döneminde bir süre hapis yatmıfl ve
1985 yılına kadar ‹spanya’da politik
mülteci olarak kalmıfltır. Atefl Anıları,
Aflkın ve Savaflın Gündüz ve Geceleri,

Tepetaklak ve Latin Amerika’nın Kesik
Damarları Türkçe’ye de çevrilmifl ünlü
kitaplarından bazıları. Latin Amerika’nın
Kesik Damarları, geçen yıl Venezüella
Devlet Baflkanı Chavez tarafından
Baflkan Obama'ya hediye edildi¤inde
yazıldı¤ından neredeyse 40 yıl sonra
çoksatarlar listesine girmiflti.

Kitaplarında Özellikle Latin Amerika’nın
yakın ve uzak tarihini anlatır, oralara
özgü büyülü gerçekçili¤in fliirsel, esprili
diliyle. John Berger'e göre Galeano'yu
yayınlamak düflmanı yayınlamak
gibidir: Yalanın, kayıtsızlı¤ın, hepsinden
öte unutkanlı¤ın düflmanını. “Suçlarımızı
bize hatırlattı¤ı için ona minnettarız,”
der Berger.

Galeano, 2008’de Aynalar yayınlandı-
¤ında Meksika gazetesi La Jornada'ya
flunları yazar: Hergün gazeteleri
okurken tarih dersindeymiflim gibi
geliyor. Gazeteler söyledikleri ve
söylemedikleriyle bana çok fley
ö¤retiyor. Tarih yaflayan bir paradoks;
çeliflkilerle yürüyor. Belki bu yüzden
suskunlu¤u sözlerinden daha çok fley
anlatıyor ve ço¤u kez yalan söylerken
gerçe¤i itiraf ediyor. Kısa bir süre sonra
bir kitabım yayınlanacak: Aynalar. Bir
tür evrensel tarih, cüretimi hoflgörün.
Oscar Wilde ''herfleye direnebilirim,
bafltan çıkarılma dıflında'' demifl. ‹tiraf
etmeliyim ki ben de foto¤rafta

Dr. Engin Demiriz
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A

görünmeyenlerin bakıfl açısından
insano¤lunun serüveninin de¤iflik
bölümlerini anlatmanın çekicili¤ine
dayanamadım. Baflka bir deyiflle pek
bilinmeyenleri anlatmak istedim. ‹flte
bazı örnekler: Adem’le Havva
cennetten kovulduklarında Afrika’ya
yerlefltiler, Paris'e de¤il. Bir zaman
sonra o¤ulları dünyayı dolaflmaya
çıktı¤ında yazı icat edilmiflti, ama
Irak'ta, Teksas'ta de¤il. Cebir de Irakta
biliniyordu. 1200 yıl önce Muhammed
El Harizmi bulmufltu ve logaritma
sözcü¤ü onun adından türetilmifltir.
‹simler onları isimlendirenlerle pek
uyuflmaz genellikle. Örne¤in British
Museum'daki Partenon yontuları Elgin
mermerleri olarak bilinir, oysa Fidias'ın
yonttu¤u mermerlerdir. Elgin onları
müzeye satan ‹ngiliz'in adıdır.
Özgürlük filozofu John Locke Kraliyet
Afrika flirketi adına köle alıp satardı.
1234 yılından bafllayarak tam yedi
yüzyıl boyunca  Katolik kilisesi
kadınların tapınaklarda flarkı
söylemesini yasaklamıfltı, Havva
kızlarının sesinin kutsal yerleri
kirletece¤i düflüncesiyle.

Birleflik Devletler’de büyük flirketlerin
insan hakları vardır. 1886’da yüksek
mahkeme bu hakları özel kurulufllara
da tanımıfltı. Çok zaman geçmedi,
flirketlerinin insan haklarını savunmak
için Birleflik Devletler dünyanın farklı
yerlerinde on ülkeyi iflgal etti. Bunun
üzerine Mark Twain bayraklarındaki
yıldızları kurukafalarla de¤ifltirmeyi
önermiflti. Bir baflka yazar Ambroise
Bierce ise flöyle diyordu: ''Savafl
Tanrı’nın bize co¤rafyayı ö¤retmek için
seçti¤i bir yoldur.''

Galeano kitabını Kaybolan fieyler
bölümü ile bitiriyor:
“Barıfl ve adalet haykırarak do¤an
yirminci yüzyıl, kanın içinde bo¤ularak
öldü ve buldu¤undan çok daha
adaletsiz bir dünya bıraktı arkasında.
Yine barıfl ve adalet haykırarak do¤an
yirmi birinci yüzyıl da, önceki yüzyılın
izinden gitmekte. Ben çocukken,
dünyada kaybolan her fleyin Ay’a
gitti¤ine inanıyordum. Ne var ki, Ay’a
giden astronotlar orada ne tehlikeli
rüyaları, ne tutulmayan vaatleri ne de
kırık umutları buldular. E¤er bunlar
Ay’da de¤ilseler, neredeler o zaman?
Yoksa dünyada kaybolmadılar mı?
Yoksa dünyada saklanıyorlar mı?”
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erkan ö¤renci yurdundaki 
odas›na girdi¤inde, ayda bir, 
memlekete gitti¤inde y›kanan tek

pantolonunun paçalar› çamur içinde
ve s›r›ls›klamd›. Yurdun ana yola daha
yak›n eski kap›s›n› zincirleyip, girifli ana
yoldan bir kilometre uza¤a yapan
zihniyete de (yurdun spor salonunda
D‹SK davas› görülüyordu, bu yüzden
ayn› anda iki giriflin varl›¤› manidar
bulunmufl olmal›yd›) annesinin bütün
uyar›lar›na ra¤men ayaklar›n› sürüyerek
yürümesine de (“O¤lum, senin geldi¤ini
daha soka¤›n bafl›ndayken anl›yorum
ayak sürümenden” derdi annesi,
pantolonunun ta kalçalar›na kadar
ç›km›fl çamurlar› f›rçalarken) belediye
otobüsünde k›z arkadafl›yla
vedalafl›rken ensesine yumruk atan
Karadenizliye de (“Utanmiy misun
alemin onünde sarmaflmiya? ‹n afla¤›
pen saa edece¤umi pilirum” demiflti
Laz ufla¤› ve neyse ki floförün araya
girmesiyle fazla dayak yemeden
arkadafl›yla ortamdan uzaklaflabilmiflti)
sövdükçe sövdü. Ama en çok
Karadenizliye... Bir de sevgilisiyle
tutundu¤u dire¤in önünde oturan o
modern görünümlü bayana.. “Ay›p de¤il
mi çocuklar›n önünde böyle sarmafl
dolafl? Aaaa, olmaz ki ama!” deyip nas›l
gaz vermiflti laza! Oysa o “onlar genç
can›m, olur böyle fleyler” denmesini en
çok o kad›ndan beklemiflti. Üstelik,
üstelik sadece yanaktan bir veda
öpücü¤üydü al›nan…Üstünde
babas›n›n 25 y›ll›k aba kal›nl›¤›ndaki
paltosu olmasa belki daha rahat
savunurdu kendini ama bu yiyece¤i
yumruk say›s›n› azaltamazd›. Ömründe
kimseye yumruk atmam›fl, aç›kças›
babas›ndan yedi¤i bir iki taneyi
saymazsak (amatör boks yapm›flt›
babas›, vurunca beynini sallard›
adam›n) kimseden de yememiflti. Yol
boyunca laz› da, o beyaz kürklü, 2
çocuklu kad›n› da, gah çok anlaml›
cümlelerle (“Han›mefendi senin
çocuklar›n hiç mi Tv seyretmiyor?
Artistler öpüflünce de böyle mi
k›z›yorsun a zurefan›n düflkünü!”) gah
üstün dövüfl teknikleriyle (hayalara sert
bir tekme, ard›ndan bir sa¤ aparkat ve

Öykü / Dr. Ersan Taflç›

nakavt) dövdükçe dövmüfl, dövdükçe
dövmüfl ama bir türlü siniri yat›flmam›flt›.
‹nsana olan güveniydi yara alan,
modern insana duydu¤u güvenin
yan›nda özgüveniydi bir de y›k›lan.

Nas›l gençlere bu kadar hoflgörüsüz
olabilirdi “insan” ve nas›l koruyamaz
kendini 19 yafl›nda 180 santimetre
boyunda bir deve!.. Cümledeki uya¤›
kaç›rd›¤›n› fark edince gülümsedi.
Kendisine öfkesi uya¤a bask›n gelmiflti.
Pantolonu ç›kar›p kaloriferin üstüne
koydu. Yemek saati bitmeden kurusa
iyi olurdu. Gece odada bir fleyler yemek
yasakt›. Kat› kurallar› vard› yurdun, albay
emeklisi müdürler ve 12 Eylül
zihniyetince konulan. Yurda geç kalmak
yasak, 24’ten sonra odada lamba
yasak. Hele Gestapo nöbetçiyse
(Kar›s›n› balkondan att›¤› iddia edilen
SS subay› tipli müdür yard›mc›s›)
etüdde tahta sandalyenin üstüne
battaniye koymak da yasak.

Yakalarsa k›fl gecesi nas›l uyuyaca¤›n›
düflünmez, battaniyeye el koyar, ertesi
gün de disipline verir, yurttan
att›r›verirdi. Bak yine akl›na laz geldi.
Sen ö¤rencilerin ecel gibi korktu¤u bu
Gestapo’ya herkesin içinde diklen, kafa
tut, laf söyle, sonra bir otobüs dolusu
insan›n ve hepsinden önemlisi sevgilinin
önünde sopa ye… Bu pantolon da
kurumaz iflte böyle… Herkes yeme¤i
bitirdi, sen daha, ohoooo…
Pantolona söylenirken içeri Yakup girdi.
“Haydi o¤lum bu saatte yat›l›r m›,
pijamay› çekmiflsin? Giy pantolonu,
az›c›k kayal›m d›flar›da” dedi. Son 20
y›l›n en so¤uk k›fl›ym›fl, pek çok yerde
okullar tatil olmufl, d›flar›da ö¤renciler
erotik (kad›n-erkek) kardan adamlar
yapm›fllar, yurdun e¤imli arazisi
Uluda¤’›n yamaçlar› gibi, kayan
ö¤rencilerle doluymufl… Serkan
pantolonun paçalar›ndaki çamurlar›
çitileyerek gah bulaflt›r›p gah
temizlerken, bir ç›rp›da anlatt› bunlar›n
hepsini Yakup. D›flar›s› gerçekten ana
baba günüydü. Serkan bu kalabal›¤›
fark etmifl ama gerek Karadenizliyle
u¤raflmaktan gerekse akflam okul

dönüfl saatinin normal kalabal›¤›
zannetmesinden üstünde durmam›flt›.
Ama flimdi akflam karanl›¤›nda bir gölün
yüzeyini and›ran kar›n üzerinde
ö¤renciler ku¤ular gibi kay›yorlard›.
Serkan bu kayma iflinden pek korkard›.

Çocukken merdiven korkulu¤unda ve
okul koridorlar›ndaki mermer zeminde
kaymalar› say›lmazsa, lisede Serbay’›n
kaykay›ndan daha ilk ad›m›yla uçuflu
ve s›rt üstü yere yap›flmas› tek ve kal›c›
deneyimi olmufltu. Caddenin ortas›nda
uzun bir süre s›rtüstü yat›p nefes almaya
çal›fl›rken, bir daha kendili¤inden kay›p
giden fleylere binmeme sözü vermiflti…
Yakup’un çekifltirmesiyle kendini kayan
bir trenin en arka vagonu olarak buldu.
Gençler dizilip koflturuyor ve yeterli h›za
ulafl›nca diz çöküp kay›yorlard›. En
az›ndan birbirine tutunmalar› ve yere
yak›n kaymalar› güvenli gelmiflti
Serkan’a. Birkaç kez kayd›lar ama
sonuncuda Serkan düflme tehlikesi
atlat›nca korkular› depreflti ve üflüyene
kadar (Nas›l da çabuk üflürdü!
Çocuklu¤unda herkes yüzerken o gölün
kenar›nda tak›rdayan difllerini güneflle
›s›tmaya çal›fl›r, alay konusu olurdu) bir
süre daha Yakup’u ve kayanlar› seyretti.

Ağrı Dağı Efsanesi

S
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“Ben ac›kt›m, yeme¤e gidiyorum,
gelecek misin sen de?” diye seslendi
Yakup’a. Yok, o bir süre daha kayacak
sonra da ‹smetlerle beraber sinemaya
gidecekti. “Bu havada sinemaya gidilir
mi o¤lum? Kantinde masa tenisi
oynayal›m” dedi. Hay›r zaten yurdun
sinemas›ndayd› film, d›flar›
ç›k›lmayacakt›… Yurtta film seyretmek
e¤lenceli olabiliyordu. ‹flletmeci 8. s›n›f
uvertür filmler getiriyordu, filmin
parçalar› kar›fl›yor, araya eski filmlerden
fragmanlar giriyor, oluflan durumun
saçmal›¤›na gülüyordun. Hatta bir
keresinde Türkçe alt yaz›l› bir filmin
ikinci yar›s›nda Türkçe dublaj olmas›,
herkesin oyuncular›n dil ö¤renmedeki
yeteneklerine kahkahalarla gülmesine
yol açm›flt›… Sonra meflhur Malkoço¤lu
filmleri… Cüneyt Ark›n görüntüye
girdi¤inde herkesin delice alk›fllayarak
çocuklu¤unu an›msamas› ve filmlerin
absürd ötesi hatalar›… Bir de bugün
yaflanan onca tats›zl›ktan sonra…
Neden olmas›n? “Tamam, bana da bilet
al›n, ben paras›n› veririm” dedi ve
yemekhaneye do¤ru çok dikkatli
ad›mlarla yürümeye bafllad›. Kayanlar
nedeniyle e¤imli zemin cam gibi parl›yor
ve Serkan’›n ayakta durmas›n›
zorlaflt›r›yordu. Az önce kendisinin de
kaymaya çabalad›¤›n› unutarak ve olas›
bir k›skançl›kla, düflüncesizlere
söylendi. Çocuk gibi ne zevk al›rlard›
ki böyle kaymaktan? ‹ki kayd›n yeter,
git dersine çal›fl. Bak yürüyemez olduk
adam gibi. Ya flu merdivenden nas›l
inmeli? Allahs›zlar, merdivene de,
rampadan kayar gibi e¤im yapm›fllar…
Merdivenin kenar k›s›mlar›ndaki karl›
bölgeye basarak indi, hepi topu dört
basamak ama insan korkuyor tabii.
Dikkatli inmeli, hayat›n ilk kez k›z
arkadafl yap›lm›fl bu döneminde bir
kazaya meydan verilmemeli. Zaten olan
olmufl bugün, k›z›n yan›nda karizma
hasar görmüfl (bak yine laz geldi
akl›na), bir de “karda kay›p düfltüm,
kaseyi k›rd›m” olmas›n bari. Kazas›z
belas›z yemekhaneye var›p, kuyru¤a
girdi. Filme daha bir saat vard›. Rahatça
yetiflirdi…

Yemekhanede Ayhan ve ‹smet’le
karfl›laflt›. Onlar yemeklerini bitirmek
üzereydiler ama bir süre Serkan’la
oturdular. Bu geceki film öyle abuk
sabuk bir fley de¤ilmifl. Sanat filmiymifl.
Ödül falan alm›fl, ama ad›n› bilen yoktu.
Bilet almaya gidince ö¤reneceklerdi.
Serkan, bu s›k›c› sanat filmine gitmek

ya da yata¤a yat›p beyaz kürklü kad›n›
ve Karadenizliyi sabaha kadar dövmek
aras›nda bir süre karars›z kald› ama
onlar› filmden sonra da dövebilece¤ini
düflünerek, masadan kalkan ‹smet’e
bilet talebini an›msatt›. Yemekten sonra
onlarla odada buluflur, beraber filme
giderlerdi. Anlafl›ld›, ayr›l›nd›. Daha 20
dakika vard› filme, yani kantinde yemek
sonras› bir çay keyfine bu so¤ukta
kimse hay›r diyemezdi. Çay›n hemen
ard›ndan h›zla odaya se¤irtti. Çay
tahmininden s›cak, zaman
hedefledi¤inden h›zl›yd›. Odaya
vard›¤›nda Yakup ve ‹smet’i kendini
bekler ve sinirli buldu. Üç dakika vard›
filmin bafllamas›na, üstelik de bileti
birilerine siparifl etmifllerdi. Adamlar
giriflte bekleyecekler, bunlar gelmezse
sat›p gireceklerdi. Koflmaya baflland›.
Yetiflilirdi can›m, pani¤e gerek yoktu.
Gel gelelim yollar buz, merdivenler ayna
gibiydi. Koflmak olanakl› de¤ildi. Koflu
karla kapl› çimlere yöneldi. Buradan
rahat koflulabiliyordu. Ama merdivenin
yan›ndan, dört basamak, yaklafl›k elli
santimlik bir yüksekli¤i atlamak
gerekliydi. Önce Yakup atlad› ard›ndan
Serkan. Aya¤›n›n alt›nda buz tutmufl
tafl› hissetmesi, ayak bile¤inin bir dikiz
aynas› gibi burkularak dönmesi,
düflmesi ve ‹smet’in duramay›p onun
üstüne düflmesi yaln›zca üç saniye
sürdü. A¤r›s› o kadar fliddetliydi ki,
“bafl›n› vermeyen asker” kararl›l›¤›nda
kalkmaya çal›flmas›na karfl›n
beceremedi. Arkadafllar› bir gözleri
saatte, Serkan’›n ayakkab›s›n› ç›kart›p
aya¤›n› kontrol ettiler. Ne de olsa hepsi
t›p fakültesi 2. s›n›f ö¤rencisi idiler.
“Tamam, k›r›k ç›k›k yok! Hadi kalk
bakal›m”. ‹smet’le Yakup koluna girdiler,
Serkan’› uçurarak, onlar koflarak sinema
salonunun önüne geldiler. Arkadafllar›
vefal› ç›km›fl onlar› beklemifllerdi ama
içerde de gelecek film görüntüleri
bitmek üzereydi. Serkan’›n gözleri bir
ufak rak› içti¤i zamanki gibi dönüyor
ama arkadafllar›na seslenecek gücü
kendinde bulam›yordu. Hemen halay
ekibi görüntüsüyle içeri girildi ve
yerleflildi. Serkan ayak bile¤indeki
k›r›¤›n a¤r›s›ndan bay›ld›¤›nda, filmin
ad› da beyaz perdede okunuyordu.
*A¤r› Da¤› Efsanesi, Yaflar Kemal’in
ayn› adl› roman›ndan 1975 y›l›nda
Yönetmen Metin Erksan’›n
senaryolaflt›rmas› ve yönetimiyle beyaz
perdeye aktar›ld›. Film 1976 y›l›nda,
Antalya Alt›n Portakal Film Festivali’nde
“En ‹yi Görüntü Yönetmeni” ödülü ald›.

On üç Mart iki bin on Cumartesi gününde
Bu coflkulu salonda hat›ralar önünde
Topland›k altm›fl›nc› y›l aflk›na gururla
Bursa Tabip Odas› sayesinde huzurla.

Mutlu bir hazla Ya Rab bugüne kimleri
gördüm
Altm›fl y›l evvelki o hat›ralara döndüm
Gördüm gençli¤in nas›l sarar›p soldu¤unu
Heyhat! Baz›lar›n›n da türap oldu¤unu.

Bu zevkle gülümseyen genç resimlere
bakt›m
Bir de ak pak saçlarla yorgun yüzlere bakt›m
Ey kader! O güzelim y›llar› sen ne yapt›n
Lakin ne flükre reva hat›ralar b›rakt›n.

Nerede gönülleri mest eden güzellikler
Kalpleri dilflad eden efsunkar özellikler
Yaz›k ki flimdi ço¤u hofl birer kadid olmufl
O güzelim yüzler hep k›r›fl›klarla dolmufl

Simsiyah saçlar gayri hep aklarla dolsa da
Nazenin güler yüzler birer birer solsa da
Çileli t›p yolunda biz erenlerden olduk
Tababet aflk›na gönül verenlerden olduk.

Umutlarla okuduk biz T›p Fakültesi’nde
Dünya cenneti olan ‹stanbul Beldesi’nde
Bin bir meflakkat sonu çok flükür hekim
olduk
O irfan dergah›nda kavrulup hazla dolduk.

Girdik T›p kadrosuna biz aflk ile meflk ile
Biz makam-› tabiban çalar›z pür zevk ile
Lakin fas›llar birdir yurdun her köflesinde
Vatan sevgisi yatan bizlerin sinesinde.

Hasret kalsak da gayr› hayal olan y›llara
Bazen nefl’e ile bazen gamla geçen anlar
Çok flükür Ya Rab bizler tabiban olduk
Biz karundan da zengin birer gariban olduk.

‹bni Sina’d›r bizim pirimiz ve nurumuz
Her türlü deva aramaktad›r t›pta konumuz
Y›llar geçse de sa¤l›k ordusu neferiyiz
Gece gündüz demeden gönülden seferiyiz.

Belki bu son fas›ld›r biz hasret kalaca¤›z
Belki de daha nice y›llar buluflaca¤›z
Teflekkürler Tabip Odas› Yönetimi’ne
Sunduklar› taltif ve takdirin önemine

Teflekkürler.....

Dr. Galip UZUNCA
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ilm, bir kad›n›n yaflam 
öyküsünden kesitler veriyor 
bize; daha do¤ru bir ifadeyle,

bir trajediyi getiriyor gözlerimizin
önüne. Ama bu, herhangi bir kad›n
de¤il; ça¤›n›n önemli felsefeci ve
e¤itimcilerinden, ‹skenderiye’li
Hypatia’d›r. Theon’un k›z›, efsanevi
‹skenderiye Kitapl›¤›’n›n en son
yöneticisi ve ayn› zamanda bir yeni-
platoncu olan, bir kad›ndan
bahsediyoruz! ‹.S. 4. Yüzy›lda
yaflam›fl olan Hypatia, astronom,
matematikçi, felsefecidir ve ayn›
zamanda kiflili¤iyle de ‹skenderiye’de
sayg›n bir konuma sahiptir.

Günümüze kalan herhangi bir eseri
olmamas›na karfl›n, baflka tarihsel
belgelerde s›kça bahsedilmesine
yetecek kadar tan›nm›fl ve iz b›rakm›fl
bir flahsiyettir Hypatia. Roma’n›n
çöküflüne ve buna paralel olarak,
eski pagan inan›fllar›n y›k›l›fl› ve
ondan boflalan yere bu kez hristiyan
yobazl›¤›n›n yükselifline denk düflen
bir tarihsel kavflakta olaylar vuku
bulmaktad›r. Kentin yönetimine
kat›lan bir dan›flman; hristiyan
olmayan biri, üstelik kad›n (!) olmas›,
iktidar mücadelesinde di¤er inan›fllar›
bertaraf etmeye çal›flan “kilise”

çevrelerinin gözüne fazlas›yla batar.
Bir gözda¤› vermek gereklidir; en
uygun örnek de ortadad›r.
Bu karar› verirken ‹ncil’e dayan›l›r;
karar› veren ‹skenderiye Patri¤i Cyril
bunun uygulanmas› için de ‹sa’n›n
askerleri de denen Parabolanileri
görevlendirir. Hypatia herkesin gözü
önünde-baz› rivayetlere göre
tafllanarak-infaz edilir; ve cesedi
yak›l›r. Patrik Cyril, daha sonra aziz
ilan edilmifltir; halen de öyledir.

Dönemin di¤er hristiyan yazarlar›
O’nun yaflam›na kast edenler, ayn›
zamanda ‹skenderiye Kütüphanesi’ni
de yakarak, döneminin en genifl
arflivini de yok ettikleri için,
Hypatia’n›nkilerin de içinde
bulundu¤u say›s› yüzbinleri buldu¤u
rivayet edilen el yazmalar›n› da imha
ederler. Bu  ayn› zamanda, ortaça¤›n
meflhur Engizisyon’unun da
premature bir eylemi say›labilir.
Nitekim, bu olay› izleyen 1500 y›l,
“uzun, karanl›k ça¤” olarak nitelenir.
Bu dönemde bilim, sürekli olarak
kilisenin bask›s› alt›nda yaflad›.
Bruno, Galileo, Kepler, hatta daha
yak›n bir örnek olarak, baflyap›t›n›
tamamlad›ktan sonra, yay›nlamak
için yirmi y›l bekleyen  Charles Darwin
ilk akla gelen örnekler.

Filmin, meram›n› iyi anlatt›¤›n›
söyleyebiliriz. ‹zleyeni bilim ve
bilimsellik, yobazl›¤›n kötücül iktidar›,
toplumda kad›n›n yeri ve tarihselli¤i
üzerine düflünmeye yönelten bir
yap›m bu. Bilimsel düflünme ad›na,
e¤er bu binbeflyüz y›l heba
edilmeseydi, bugün insanl›k nerede
olurdu diye düflünmeden
edemiyoruz, aç›kças›...

Dr. Seçkin Kara
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Boflluklar›; her sat›r, her sütun ve 3X3'lük her kutu, 1'den 9'a kadar rakamlar›
birer kez içerecek flekilde doldurunuz.

Haz›rlayan: Dr. Y›ld›z Konca

6
7

3

1
4

1

8

1

8

Zorluk derecesi: ORTA Zorluk derecesi: ZOR

Zorluk derecesi: ÇOK ZOR

3
5

4

6 8
7

6
1

2
4

6

5
7

2

4

9
6

2
1

7

5

2

1

5
7

Çözümler, Hekimce Bakıfl’ın 75. sayısında yayınlanacaktır.
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18 3
86 1
43 7
59 2
21 8
35 6
97 4

83 4
71 9
25 6
47 2
19 5
36 8
54 7
98 1
62 3

51 6
83 2
97 4
35 9
26 8
74 1
69 3
42 7
18 5

Zorluk derecesi: KOLAY Zorluk derecesi: ZOR

Zorluk derecesi: EKSTRA ZOR
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73. say›n›n çözümleri.
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Dr. Taner Özek'e teflekkür ederiz.
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