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Dosya:
Bursa’da Çocuk
Sa¤l›¤› Raporu;
Bir De¤erlendirme

“Kamu Hastane Birlikleri”
yasası ve gerçekler

Sözde “Tam Gün”
geliyor mu?



Çekirge Çocuk Hastanesi; hastanede yatan çocu¤un gözüyle!..



Bürosunun CHP kanal›yla
gerçeklefltirdi¤i itiraza iliflkin Anayasa
Mahkemesi'nin 30 Temmuz'a kadar,
bir red veya yürütmeyi durdurma
karar› vermemesi halinde, bu yasa
otomatikman ifllemeye bafll›yor! Bu
tarihten sonra, SGK ile anlaflmal› olan
resmi veya özel kurum hekimleri, bir
baflka ifl yapamayacak yasal olarak.
Muayenehaneler ya kapanacak veya
di¤er kurumda çal›flmaktan
vazgeçmek gerekecek... SGK “sa¤l›k
piyasas›n›n” en büyük sat›n
al›c›s›/tekeli oldu¤una göre, küçük bir
istisna d›fl›nda, “ikinci ifl” yapan,
muayenehanesi olan veya iflyeri
hekimli¤i yapan meslektafllar›m›z›n
bir karar vermeleri gerekecek.

Hekimce Bak›fl'›n bu say›s›nda, TTB
Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet
Özçelik'in konuya iliflkin konferans›,
pek çok soruya yan›t olacakt›r diye
düflünüyoruz. Bunu, mant›k olarak,
Devlet Hastaneleri’nin de
flirketlefltirilmesi ve piyasaya aç›lmas›
izlemek zorundad›r ve ona paralel
olarak da devlet memurlarının istihdam
koflullar›nda de¤ifliklik gündeme
gelecektir; yani Devlet Personel
Reformu olarak ifade edilmekte olan
süreç. Son günlerde çeflitli medya
araçlar›nda, “memurlara müjde!..”
benzeri bafll›klarla magazinleflmekte
olan, asl›nda bu sürecin ilk
ad›mlar›ndan baflka birfley de¤il.

Iflyeri hekimli¤indeki, küçük de olsa
baz› lehte geliflmelerle beraber devam
ediyor. Devletin sa¤l›k kurumlar›n›n
piyasalaflt›r›lmas› sürecinden
bahsederken, iflyeri hekimli¤inin
bundan muaf olaca¤›n› düflünmek
olanakl› görünmüyor. Süreci son
geliflmelerle beraber de¤erlendiren
bir yaz›y› sayfalar›m›zda bulabilirsiniz.

25-26-27 Haziran’da TTB Büyük
Kongresi gerçeklefltirilecek. Kongre
haberlerini önümüzdeki sayıda
paylaflaca¤ız.

Dostça kal›n.

ine merhaba;
Yeni dönemde yine birlikteyiz. 
Nisan ay›nda yap›lan seçimli

genel kurulda, yeni yönetim olufltu.
Önümüzdeki iki y›l, yeni bir ekiple yola
devam edilecek. Dergimiz için yeni
dönemde baz› de¤ifliklikler yapmay›
düflündük ve bunlar›n bir k›sm›n› bu
say›yla görüflünüze sunuyoruz. ‹ki
yeni köflemiz var bu say›da; “Genifl
Açı” foto¤raf temas›n› iflliyor, “Haber
Tı¤ Teber” ise giderek ticarileflen
sa¤l›k hizmetlerinin yol açt›¤›,
paradokslara dikkati çekmeyi
amaçl›yor.

Dikkatinizi çekmifltir; her seferinde,
derginin haz›rl›k sürecinde mutlaka
bir “felaket” ile sars›l›yoruz! Özellikle
kömür madenlerinde geliflen
“kazalar”, o kadar s›k olmaya bafllad›
ki, sözcükler duygu ve düflüncelerimizi
anlatmada yetersiz kal›yor. Ne
söylenirse söylensin, sona eren
hayatlar için fark eden birfley olmuyor,
tekrarland›kça içi boflal›yor
kavramlar›n... Fakat, bu ölümlerin
“güzel ölüm” oldu¤una iliflkin kimi
yetkili a¤›zlardan yap›lan sözümona
teselli aç›klamalar›, üzüntümüzün
yan›na dehflet duygular›n› ekliyor
sadece!.. Namusuyla hayat›n›
kazanmak için ücretli emek gücü
olmak d›fl›nda bir seçene¤i
bulunmayanları, tafleron firmalar›n
insaf›na terketmenin “insani” bir
aç›klamas› var m›d›r? Benzer
tafleronlaflt›rma süreçlerinin sa¤l›k
sektöründe ve hekim emekgücü için
de gündeme gelme olas›l›¤›n› burada
bir kez daha an›msatal›m! Karadon
kazas›, ayn› iflyerinde taflerona
çal›flanla kadrolu çal›flan aras›ndaki
fark› da ortaya koymufltur; ölenlerin
tamam› tafleron firman›n istihdam etti¤i
iflçilerdir...

Bu say›m›z› haz›rlamak için, görece
s›k›fl›k bir takvimle çal›flt›k. Odam›z›n
sözde “Tam Gün” yasas› ve Hastane
Birlikleri Yasas›’na iliflkin faaliyetlerini,
okurlar›m›za  bir an önce ulaflt›rmam›z
gerekti¤ini düflündük. Örne¤in sözde
“Tam Gün”  yasas›na iliflkin TTB Hukuk

Dr. ‹. Seçkin Kara

Merhaba
Say›: 75 Y›l: 2010

Sahibi
Bursa Tabip Odas› Ad›na
Doç. Dr. Kayıhan Pala

Genel Yay›n Yönetmeni
Dr. Güzide Elitez

Editör
Dr. ‹. Seçkin Kara

Yay›n Kurulu
Dr. Engin Demiriz
Dr. Güzide Elitez
Dr. Hamdi U¤ur
Dr. Rahmiye Tanrısever
Dr. Ersan Taflcı
Dr. Candan Coflkun

‹letiflim
Odunluk Mah. Kale Cad. No:8
A2 Blok Kat-2 Nilüfer, BURSA
Tel:  453 52 10
Fax:  453 52 40
gsm: 0533 687 85 23-0533 738 98 03
e-mail bursa@bto.org.tr
www.bto.org.tr

Grafik / Bas›m
Rota Ofset
Matbaac›l›k ve Ambalaj Sanayi A.fi.
Tel: 0224 242 71 90
Faks: 0224 241 91 06 Bursa

Hekimce Bak›fl bir Bursa Tabip Odas› yay›n›d›r.
3 ayda bir yay›mlan›r.
Dergideki yaz›lar aksi belirtilmedikçe BTO’nun
resmi görüflü de¤ildir.
Kaynak belirtilerek al›nt› yap›labilir.

Y

editörden  01



e¤erli meslektafl›m›z,
Yönetim kurulumuza ça¤dafl,
ba¤›ms›z, etkin, demokratik ve

kat›l›mc› bir Tabip Odas› için
verdi¤iniz deste¤in üzerinden  tam
iki ay geçti. Teflekkür ediyoruz.

Yeni dünya düzeni ad›yla uygulanan
neoliberal politikalar›n, insan› insana
yabanc›laflt›ran yaklafl›m›na karfl›,
güçlü bir silah›m›z var: Dayan›flma!
Onlar “Rekabet” diyedursunlar, biz
dayan›flmay› savunmaya,
gerçeklefltirmeye ve yaymaya
devam edece¤iz.

Bu sürede yapabildiklerimizi
dergimizin sayfalar›nda ayr›nt›lar›yla
bulabilirsiniz. ‹lk akla gelenler
üyelerimizin fliddete maruz kalmalar›
durumunda baflvurabilecekleri bir
iletiflim kanal›n›n aç›lmas›, tam gün
yasas›n› tart›flt›¤›m›z TTB Hukuk
Bürosundan Av. Ziynet Özçelik’in
kat›ld›¤› konferans, Bursa’daki
çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› ve
çocuk cerrahisine iliflkin
haz›rlad›¤›m›z de¤erlendirme
raporu, kamu hastane birlikleri yasa
tasar›s›n› tart›flt›¤›m›z sempozyum
ve Çekirge’deki çocuk hastanesinin
kapat›lmas›n› önlemek üzere
düzenledi¤imiz yürüyüfl.

Bunlar›n d›fl›nda, seçim
bildirgemizde sözünü verdi¤imiz
iflleri de gerçeklefltirmeye bafllad›k.
Üyelerimizin karar süreçlerine
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla
yönetim kurulumuzun ve
komisyonlar›m›z›n toplant›lar›n› tüm
üyelerimizin kat›l›m›na açm›fl
bulunmaktay›z. Birim ve ilçe
temsilcilerimizi belirledik.

Önümüzdeki günlerde ziyaretlerimizi
gerçeklefltirmeye de bafll›yoruz.
Umar›z hiç birimizin gereksinimi
olmaz ama bu ziyaretlerde fliddet
hatt›m›z› da sizlere tan›t›p,
uygulamaya bafllayaca¤›z.

Saydaml›¤› ve hesap verebilirli¤i
önemsiyoruz. Söz verdi¤imiz gibi,
yönetim kurulumuzun kararlar›n›
Oda’n›n web sayfas›ndan düzenli
olarak yay›nlamaya bafllad›k.
Meslektafllar›m›z›n sa¤l›klar›n›
korumak için hastanelerde iflyeri
sa¤l›k birimlerinin kurulmas›
önerimizi ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤üne
ilettik.

Meslektafllar›m›z›n gereksinim
duydu¤u konularda kendilerine
hukuksal destek sa¤lamak amac›yla
hukuk büromuzu yeniden faaliyete
geçiriyoruz.

Bu dönemde, var olan Oda
komisyonlar›na ek olarak dileyen
tüm meslektafllar›m›z›n kat›l›m›na
aç›k olmak üzere befl yeni
komisyon/çal›flma grubumuzu
oluflturduk: Aile Hekimli¤i, Özel
Hekimlik, Asistan Hekimlik, Çevre

ve bir de Mezuniyet Sonras› Sürekli
E¤itim.

Komisyonlar›m›z sizlerin kat›l›m›yla
daha da güçlenecek ve “‹yi
Hekimlik” de¤erleri ile “Sa¤l›k
Hakk›”n› savunmak, korumak ve
gelifltirmek için yürüttü¤ümüz
mücadelemizi daha güçlü olarak,
kararl›l›kla sürdürece¤iz.

Sa¤l›k alan›n›n neredeyse sil bafltan
yeniden düzenlendi¤i, hekim
eme¤ini de¤ersizlefltirmek için pek
çok yasal düzenlemenin yap›ld›¤›
ya da kamu hastane birlikleri yasa
tasar›s› gibi s›rada bekledi¤i
bugünlerde geçmiflten çok daha
fazla bir arada olmaya ve ortak
davranmaya gereksinimimiz var.

Esen kal›n.

(
hekimcebakis@gmail.com
Bizimle iletifliminizi koparmay›n,
adres bilgilerinizi güncelleyin.
www.bto.org.tr         bto@bto.org.tr
Tel:  453 52 10 Fax:  453 52 40
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Rekabet değil, dayanışma!..
Dr. Kay›han Pala
Yönetim Kurulu Baflkanı
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Merhaba;
10 Nisan Genel Kurulu’ndan bafllayarak geçti¤imiz aylarda BTO gündeminde yer alan geliflmeleri burada
bulabilirsiniz.

“Oda”dan...

10 Nisan 2010 Cumartesi
Bursa Tabip Odas›  57. Ola¤an
Seçimli Genel Kurulu, afla¤›daki
gündemle topland›. Divan›n
oluflturulmas› için, seçime kat›lan
iki hekim grubu, ortak liste ile
baflvurdu. Görev süresi bu genel
kurul ile birlikte sona eren BTO
Yönetim Kurulu Baflkan› olan Dr.

11 Nisan 2010  Pazar
Yönetim için seçimler yap›ld›
hekimlerin seçime kat›l›m %60’›n
biraz üzerindeydi. Ça¤dafl
Hekimler, seçimlerin galibi olurken,
Yönetim Kurulu için oylar›n da¤›l›m›
ise flöyle oldu:

14 Nisan 2010 Çarflamba
SGK fatura itiraz komisyon
toplant›s›na Genel sekreter
Dr. Güzide Elitez kat›ld›.

15 Nisan 2010 Perflembe
Yönetim kurulu yapt›¤›  ilk toplant›da
görev da¤›l›m›n› gerçeklefltirdi.
Görev da¤›l›m› afla¤›daki flekilde
gerçekleflti.

15 Nisan 2010 Perflembe
Bursa Tabip Odas› masa tenisi
tak›m› Dr. H. Fehmi Yavuzer,
Dr. Feridun Savafl, Dr. Batu Erinç
ve antrenör oyuncu, Albay Arslan
Külün Bursa Tabip Odas› Yönetim
Kurulunu ziyaret ederek 11 Nisan
günü ald›klar› Bursa üçüncülü¤ü
kupalar›n› takdim ettiler. Bursa
Tabip Odas› Yönetim Kurulu
Üyeleri de kendilerine plaket
vererek tebriklerini iletti.

19 Nisan 2010 Pazartesi
Doç. Dr. Kay›han Pala Devlet
Hastanesi Baflhekimi Dr. Mete
Ekflioglu’na hastanede ç›kan
yang›nla ilgili geçmifl olsun
dileklerini iletti.

20 Nisan 2010 Sal›
Yönetim Kurulu Üyeleri UÜTF
Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz’i
ziyaret etti.

21 Nisan 2010 Çarflamba
Yönetim Kurulu Üyeleri
Cumhuriyet Baflsavc›s› Sait
Gürlek’i ziyaret etti.

Bülent Aslanhan’›n konuflmas›ndan
sonra, geçen dönemin çal›flma
raporunu Genel Sekreter Dr. Ersan
Taflç›, bilançonun sunulmas›n› ise
Sayman Üye Dr. Bülent Çavuflo¤lu
yapt›. Daha sonra söz alan hekimler
önce çal›flma raporu, daha sonra
da bilanço hakk›nda görüfllerini
bildirdiler.

Ça¤dafl Hekim Grubu

Dr. Kayıhan Pala 972
Dr. Alper Tunga Türkbayrak     937
Dr. Güzide Elitez 936
Dr. Emrullah Aksoy 870
Dr. ‹brahim Afıf Karakılıç 864
Dr. Günhur Baflıbüyük 862
Dr. Dervifl Alp Gazitepe 847

Ba¤›ms›z Hekimler Grubu

Dr. Yüksel Yöndem                  654
Dr. Ümit Sönmez 652
Dr. Esin Selimo¤lu 603
Dr. Kürflat Yılmaz 602
Dr. Servet Yetgin 595
Dr. Bülent Hakan Tekin 579

Doç. Dr. Kay›han Pala Baflkan

Dr. Güzide Elitez Genel Sekreter

Dr. ‹brahim Af›f Karakılıç   Sayman

Dr. Alper Tunga

Türkbayrak                      Veznedar

Dr. Günhur Baflıbüyük        Üye

Dr. Dervifl Alp Gazitepe           Üye

Dr. Emrullah Aksoy                  Üye

17 Nisan 2010 Cumartesi
Cumhuriyet Halk Partisi ‹l
Baflkanl›¤› yeni yönetimi göreve
gelmesi nedeniyle ziyarette
bulundular, Bursa’daki Sa¤l›k
ortam›ndaki sorunlar› paylaflt›lar.

Sözde “Tam
Gün”e Hayır!..

03  haberler



Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Kay›han PALA
U. Ü. T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD

Dr. Güzide EL‹TEZ
Ulukaya E¤itim

Dr. Alper Tunga TÜRKBAYRAK
Zümrütevler ASM

Dr. Emrullah AKSOY
Tofafl Otomobil Fab A.fi.

Dr. ‹brahim Af›f KARAKILIÇ
A4 Psikiyatri Dal Merkezi

Dr. Günhur BAfiIBÜYÜK
Dörtçelik Çocuk Hastanesi

Dr. Dervifl Alp GAZ‹TEPE
Bursa Vatan Hastanesi

BURSA TAB‹P ODASI
(2010 - 2012) DÖNEM‹

Onur Kurulu

Dr. H. Ayd›n ÖZB‹LG‹N
Endomed Genel Cerrahi Merkezi

Dr. Cengiz ALBAYRAK
Dörtçelik Çocuk Hastanesi

Dr. fi. Ferda KAHVEC‹
Ac›badem Bursa Hastanesi

Prof. Dr. Nihat SAPAN
U.Ü.T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hast AD

Dr. Tanju ELAGÖZ
Mudanya 2 Nolu ASM

Denetleme Kurulu

Dr. Bekir ARIMAN
Mudanya Devlet Hastanesi

Dr. Volkan YILDIRIM
A.O.S Onkoloji Hastanesi

Dr. H. Bülent ÇAVUfiO⁄LU
Dörtçelik Çocuk Hastanesi

TTB Büyük Kongre Delegeleri

Dr. Bülent ASLANHAN
Tofafl Otomobil Fab A.fi.

Dr. Eylem YENTÜRK
2 Nolu Acil Sa¤l›k Hizmetleri

Dr. ‹. Seçkin KARA
Çekirge Devlet Hastanesi

Dr. Ferda KUMAfi
Biyofiz Fizik Tedavi Merk

Dr. Ersan TAfiCI
Yeniba¤lar ASM

Dr. Hamdi U⁄UR
Grup Medika Nöroloji Merk

Dr. ‹. Çetin TOR
Emekli (Çocuk Sa¤ ve Hast)

Dr. Çetin ERDOLU
Çekirge Devlet Hastanesi

Prof. Dr. Ramazan KAHVEC‹
U.Ü.T›p Fakültesi Plas ve Rekonstruktif
AD

“haberler  04



TEMS‹LC‹L‹KLER

U. Ü. T›p Fakültesi Hastanesi
Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN
Dr. Levent Tufan KUMAfi
Dr. Alpaslan TÜRKKAN
Doç. Dr. Murat C‹VANER

Bursa Devlet Hastanesi
Dr. Dilek ASLANHAN
Dr. Ertu¤rul AYDIN

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi
Dr. Emel KARDEfi
Dr. Alp YAZAN

Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi
Dr. Tekin ATAK

Çekirge Çocuk Hastanesi
Dr. Y›ld›z KONCA

Dörtçelik Çocuk Hastanesi
Dr. Emre fiAH‹N

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Özürlü
Çocuk Hastanesi
Dr. Ayfle TARIM

Zübeyde Han›m Do¤umevi
Dr. Zekiye GÜRAKIN

A.O.S. Onkoloji Hastanesi
Dr. Birsen ERGUS

fievket Y›lmaz Devlet Hastanesi
Dr. Hakan S‹V‹fi

M. Kemalpafla
Karfl›yaka ASM
Dr. Nevin Bölük SOYLU

Gemlik
Gemlik 1 Nolu TSM
Dr. Besim ÇAVUfiO⁄LU

Gemlik
Gemlik Sahil Devlet Hastanesi
Dr. Haluk AKIfi

Karacabey
Karacabey Devlet Hastanesi
Dr. fiahin KILIÇLI

Orhangazi
Orhangazi Devlet Hastanesi
Dr. Zekiye YAMAN

Kestel
Yeni Mahalle ASM
Dr. fiirin N‹ZAM

Gürsu
Gürsu 2 Nolu ASM
Dr. Gülflen DEN‹Z

Harmanc›k
Harmanc›k Devlet Hastanesi
Dr. Muhammet PAfiALI

‹negöl
‹negöl Devlet Hastanesi
Dr. Muhammad AMANCAN

Orhaneli
Orhaneli 1 Nolu ASM
Dr. Gökan AKTAfi

Mudanya
Mudanya TSM
Dr. Hülya Uyar ERDEM

Ren-T›p
Dr. Cem HEPER

Özel Bahar Hastanesi
Dr. Melike KOÇ

Özel Bursa Hastanesi
Dr. Melike YILDIRIM

Özel Çekirge Kalp ve Aritmi
Hastanesi
Dr. Erol COMART

Özel Hayat Hastanesi
Dr. Ahmet Rasim ÖZTÜRK

Özel Jimer Hastanesi
Dr. Hayati fiAVK

Özel Medical Park Hastanesi
Dr. Ruflen SOYLU

Özel Vatan Hastanesi
Dr. Engin DEM‹R‹Z

Özel Ac›badem Hastanesi
Dr. Tomris ATABEY

Özel Bursa Anadolu Hastanesi
Dr. Hülya Özyurt KURBAN
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21 Nisan 2010 Çarflamba
Devir teslim töreni yap›ld›. 2008-2010 y›llar› aras›nda görev yapan
Dr. Bülent Aslanhan baflkanl›¤›ndaki yönetim kurulu, 2010- 2012
y›llar› aras›nda görev yapacak yönetim kuruluna görevi devretti.

22 Nisan 2010 Perflembe
Bursa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
taraf›ndan düzenlenen “Sa¤l›k
‹lkesi” Tiyatro gösterisinin
galas›na Doç. Dr. Kay›han Pala
kat›ld›.

26 Nisan 2010 Pazartesi
Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa ‹l
Sa¤l›k Müdürü Dr. Özcan Akan’›
ziyaret etti.

26 Nisan 2010 Pazartesi
Nilüfer Belediyesi taraf›ndan
Konak Kültür Merkezinde halka
aç›k olarak düzenlenen menopoz
e¤itimine, Dr. Volkan Yıldırım
kat›ld›.

27 Nisan 2010 Sal›
Nilüfer Belediyesi taraf›ndan
Konak Kültür Merkezinde halka
aç›k olarak düzenlenen menopoz
e¤itimine Dr. Melike Yıldırım
kat›ld›.

28 Nisan 2010 Çarflamba
Atatürk Anadolu Lisesi
Ö¤rencilerine yönelik olarak
düzenlenen mesleki tan›t›m
etkinli¤ine Dr. Ersan Taflcı
kat›ld›.

28 Nisan 2010 Çarflamba
Nilüfer Belediyesi taraf›ndan
Konak Kültür Merkezinde
düzenlenen menopoz e¤itimine
Dr. Melike Yıldırım kat›ld›.

28 Nisan 2010 Çarflamba
BTSO Hüseyin Sungur Lisesinde
düzenlenen ö¤rencilere yönelik
mesleki tan›t›m etkinli¤ine
Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Emrullah Aksoy kat›ld›.

29 Nisan 2010 Perflembe
1990-1992 yılları arasında Odam›z›n Baflkanl›¤›n› yürüten, Bursa’da
hekimlik yapan ve pek çok meslektafl›m›z›n da hocas› olan, Ü.Ü.T.F.
Halk Sa¤l›¤› ABD Ö¤retim Görevlisi, Prof. Dr. Rahmi Dirican hocam›z›
kaybettik.

30 Nisan 2010 Cuma
Eczac›lar Odas›, Bursa Tabip Odas›
ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel
taraf›ndan yap›lan ortak bas›n
aç›klamas›yla Çekirge Çocuk
Hastanesi’nin deprem sorunu ile
ilgili Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verdi¤i soru
önergesinin cevap metni bas›n
aç›klamas›yla kamuoyuyla
paylafl›ld›. “Çekirge Çocuk
Hastanesi’nin bahçesinde yap›lan
aç›klamaya Genel sekreter Dr.
Güzide Elitez, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Günhur Bafl›büyük kat›ld›. Hasta
yak›nlar› ve vatandafllar›n yo¤un
ilgisi ile karfl›lafl›lan toplant›da,
Çekirge Çocuk Hastanesi’nin
deprem sorunu aktar›ld›, yerine yeni
ve modern bir hastane yap›lmas›
talep edildi.

1 May›s 2010 Cumartesi
Bursa Tabip Odas›; KESK, D‹SK,
Türk-‹fl ve TMMOB ile ortaklafla
düzenlenen 1 May›s iflçi
bayram›na kat›ld›. Haflim ‹flcan
Cadde’sinde bafllayan yürüyüfl
Fomara Meydan›’nda sona erdi.
Tüm kat›l›mc›lar›n meydana
toplanmas›ndan sonra
konuflmalar yap›ld›, ard›ndan
müzik sanatç›s› Süavi’nin konseri
izlendi.
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14 May›s 2010 Cuma
Türk Tabipleri Birli¤i Hukuk
Bürosu Avukatlar›ndan  Av.
Ziynet ÖZÇEL‹K’in kat›l›m›yla
“Tam Gün” yasas›nda son
geliflmeler toplant›s›
gerçeklefltirildi. Anayasa
mahkemesince görüflülecek
kanun maddelerinin hangileri
oldu¤u, “Tam Gün” yasas› bu
haliyle yürürlü¤e girdi¤i takdirde
hekimlerin çal›flma ortam›n›n
nas›l etkilenece¤i, özlük
haklar›nda oluflacak de¤iflimleri
aktard›.

21 May›s 2010 Cuma
BAOB yerleflkesindeki meslek
odalar›na kiralanacak Nilüfer ve
Büyükflehir Belediyesi’ne ait
bürolar ihalesiyle ilgili düzenlenen
toplant›ya Yönetim Kurulu
Baflkan› Doç. Dr. Kay›han PALA,
Genel Sekreter Dr. Güzide
EL‹TEZ ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Dr. Alper Tunga
TÜRKBAYRAK kat›ld›.

17 May›s 2010 Pazartesi
BAOB yerleflkesindeki Nilüfer ve
Büyükflehir Belediyesi’ne ait
bürolar›n kooperatif bünyesinde
yer almayan meslek odalar›na
kiralanmas›yla ilgili toplant›ya
Genel Sekreter Dr. Güzide
EL‹TEZ kat›ld›.

13 May›s 2010 Perflembe
BAOB taraf›ndan düzenlenen
’’Bursa ilindeki jeotermal
kaynaklarla ilgili uygulamalar” ile
ilgili bas›n aç›klamas›na Genel
Sekreter Dr. Güzide EL‹TEZ
kat›ld›.

13 May›s 2010 Perflembe
Akademik odalar yerleflkesindeki
Ziraat Mühendisleri Odas›’n›n
yeni bürosunun aç›l›fl törenine
Doç. Dr. Kay›han PALA kat›ld›.

22 May›s 2010 Cumartesi
KESK, D‹SK, TÜRK-‹fi, TMMOB
ile ortaklafla düzenlenen 26
May›s’’ Güvencesizlik ve 4-B” ifl
b›rakma eylemi hakk›ndaki bas›n
aç›klamas›na Yönetim Kurulu
Üyemiz Dr. Emrullah AKSOY
kat›ld›.

12 May›s 2010 Çarflamba
Tayyare Kültür Merkezi’nde
yap›lan Hemflireler Günü
kutlamas›na Yönetim Kurulu
Baflkan› Doç. Dr. Kay›han PALA
kat›ld›.

03 May›s 2010 Pazartesi
Yönetim Kurulu üyelerimiz
U.Ü.T.F. Dekan› Prof. Dr. Sad›k
K›l›çturgay'› ziyaret etti.

03 May›s 2010 Perflembe
Milliyeçi Hareket Partisi ‹l
Temsilcili¤i Yönetim Kurulumuzu
ziyaret etti.

06 May›s 2010 Perflembe
Adalet ve Kalk›nma Partisi Nilüfer
‹lçe Teflkilat› Yönetim
Kurulumuzu ziyaret etti.

10 May›s 2010 Pazartesi
Elekrik Mühendisleri Odas›
bünyesinde Özellefltirme Karfl›t›
Platformu toplant›lar›na Yönetim
kurulu üyemiz Dr. Emrullah
AKSOY kat›ldı.

07 May›s 2010 Cuma
U.Ü.T.F. Anestezi ve
Reanimasyon ABD ö¤retim
görevlisi Prof. Dr. Gürayten
Özyurt Dünden Bugüne
Toksikoloji e¤itimini gerçeklefltirdi.
Toksikoloji’nin tarihçesi yan› s›ra,
ilk biyolojik savafl gibi ilginç
ayr›nt›lar› aktard›. Tarihte zehirin
nas›l bilim haline geldi¤ini ve iflin
içinde zehir olunca da, onun
enterikalarla harmanlanan
öyküsünü dinledik.

24 May›s 2010 Pazartesi
Uluslararas› ‹flçi Film Festivali
hakk›ndaki düzenleme kurulu
toplant›s›na Dr. Engin DEM‹R‹Z
kat›ld›.
15 -29 Haziran tarihleri aras›nda
gerçekleflecek festivalde,
yerleflkedeki BTO toplant›
salonlar›nda da film gösterileri
yer alıyor.

26 May›s 2010 Çarflamba
BAOB yerleflkesindeki, meslek
odalar›na Nilüfer Belediyesi’nden
kiralanacak bürolar›n ihalesine
Yönetim kurulu üyemiz Dr. Alper
Tunga TÜRKBAYRAK kat›ld›.
BTO, yerleflkedeki 2. kat B-13 no
lu 120 m2 büyüklü¤ündeki büroyu
10 y›ll›¤›na kiralad›.
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31 May›s 2010 Pazartesi
‹srail sald›r›s›n› KESK, D‹SK,
TMMOB, TTB ortak ça¤r›s› ile
k›nayan bas›n aç›klamas›na
Genel Sekreter Dr. Güzide Elitez
kat›ld›. Ünlü Cadde’de toplanan
kurulufllar Orhangazi Park›’na
kadar yürüyüp bas›n
aç›klamas›yla ‹srail Devleti’ni
protesto ettiler.

29-30 May›s 2010
Ankara’da düzenlenen Türk Tabipleri Birli¤i Örgüt ‹çi E¤itimine Yönetim
Kurulu Baflkan› Doç. Dr. Kay›han PALA, Genel Sekreter Dr. Güzide
EL‹TEZ, Yönetim kurulu üyemiz Dr. Emrullah AKSOY ve Onur Kurulu
üyemiz  Dr. Tanju ELAGÖZ kat›ld›. Oda yönetimlerine ait iflleyifl,
hukuksal sorunlar tart›fl›ld›, deneyimler paylafl›ld›.

29 May›s 2010 Cumartesi
Müzikle u¤rafl›p bir müzik aleti çalan hekim çocuklar› için düzenlenen
VI Çocuk Resitali yap›ld›. Konak Kültür Merkezinde yap›lan konsere
20 çocu¤umuz kat›ld›.

28-30 May›s 2010
Anadolu Spor Gazetecileri Derne¤i ile Güneydo¤u Gazetecileri Derne¤i
’’Diyarbak›r Dostluk Projesi“ kapsam›nda düzenlenen Diyarbak›r
gezisine Yönetim kurulu üyesi Dr. Alper Tunga TÜRKBAYRAK kat›ld›.

01 Haziran 2010 Sal›
- SGK fatura itiraz komisyon
toplant›s›na Dr. Ömer Mufltucu
kat›ld›.

- BAOB taraf›ndan düzenlenen ‹srail
Devleti’nin Gazze’ye yard›m götüren
Mavi Marmara gemisine yapt›¤›
silahl› bask›nla ilgili Bas›n
aç›klamas›na Genel Sekreter Dr.
Güzide EL‹TEZ kat›ld›.

03 Haziran 2010 Perflembe
UÜTF, BTO ve Çocuk sa¤l›¤›
uzmanlar›n›n ortaklafla
oluflturduklar› Çocuk Sa¤l›¤›
Çal›flma raporu bas›n ile paylafl›ld›.
Toplant›da Bursa’da yay›nlanan
gazetelerin yazarlar›n›n d›fl›nda
ulusal bas›ndan da temsilciler vard›.
Bursa’daki yatak say›s›ndaki
yetersizli¤in ön plana ç›kt›¤› çal›flma
Bursa’n›n bebek ölüm h›z› oran› da
ayr›ca dikkat çekti.

03 Haziran 2010 Perflembe
Bas›n toplant›s› sonras›, toplant›ya
kat›lan bas›n mensuplar›,
hekimler, hasta yak›nlar› ve BTO
yönetim kurulu üyeleri ile Çekirge
Çocuk Hastanesi önünde bas›n
aç›klamas› yap›ld›.

28 May›s 2010 Cuma
Bursa ‹l Sa¤l›k Müdürü Dr. Özcan
AKAN Yönetim Kurulunu ziyaret
etti. Bursa sa¤l›k ortam›nda
gündem oluflturan çocuk
hastaneleri, yo¤un bak›m
yataklar› gibi konular konufluldu.
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ir süredir Bursa gündeminde 
Çekirge Çocuk Hastanesi’nin 
kapat›lmas› ve yerinin ise TOK‹’

ye devredilmesi konufluluyor.

Bursa Tabip Odas› önderli¤inde,
UÜTF Çocuk Hastal›klar› AD ve
Bursa’da de¤iflik birimlerde çal›flan
Çocuk hastal›klar› uzmanlar›ndan
oluflan çal›flma gurubunun
gerçeklefltirdi¤i, Bursa’daki çocuk
hasta yataklar›n›n durumunu ele alan
raporun yay›nlanmas› sonras›nda,
bir tart›flma bafllad›. Çünkü bu rapor
yo¤un bak›m yataklar› dahil olmak
üzere, Bursa hastanelerinde çocuk
hastalara ayr›lm›fl yatak say›s›n›n,
olmas› gereken say›n›n neredeyse
yar›s› oldu¤unu ortaya koyan bir
çal›flmayd›. Çocuk hasta yatak
say›s›n› yetersizli¤i söz konusu iken,
bir de Çekirge Çocuk Hastanesi’nin
kapat›lmas›, bu gündemi yüksek
sesle tart›fl›l›r hale getirdi. Bursa Tabip Odas›, bu tart›flmay›

daha görünür k›lmak üzere iki koldan
çal›flma bafllatt›. Birincisi Çekirge
Çocuk Hastanesi’nde devam eden
imza kampanyas› ki, bunun bir aya¤›
Bursa Tabip Odas›  web sayfas›nda,
“oylama” olarak devam ediyor. Di¤eri
ise 15 Haziran günü, saat 17.30’daki
Mahfel’den Heykel’e yap›lan yürüyüfl.

Bu eylem halka aç›k olarak yap›ld›.
Yürüyüflün kat›l›mc›lar› öncelikle, bu
hastaneden hizmet alan, hasta ve
hasta yak›nlar›yd›. Bunun yan›nda
SES, Eczac›lar Odas›, TMMOB,
Çekirge Çocuk Hastanesi‘nde
çal›flan meslektafllar›m›z ve sa¤l›k
personeli, vatandafllar ile di¤er sa¤l›k
kurulufllar›nda çal›flan
meslektafllar›m›z da yürüyüfle
kat›ld›lar. Mahfel önünden Heykel
arkas›na kadar süren yürüyüfl
s›ras›nda, hastanemize sahip
ç›k›lmas›, kapat›lmamas› gerekti¤ini
vurgulayan sloganlar at›ld›. Kortejin
önünde, elinde ‘’hastanemizi
vermeyece¤iz’’ yaz›l› pankartlar›

Hastaneme dokunma!..

tafl›yan minik hastalar vard›.
Hastalar›n aras›nda, bebek
arabalar›n›n içindeki ikiz bebekler,
eylemin mesaj›n› simgeler gibiydiler.

Yürüyüflün ard›nda heykel arkas›nda,
Bursa Tabip Odas› Baflkan› Doç. Dr.
Kay›han Pala ve di¤er konuflmac›lar,
hastanenin kapat›lmas› ile
Osmangazi ilçesinde baflka bir
çocuk hastanesinin kalmayaca¤›,
hastane binas›n›n sorunlar›n›n
bilindi¤i ama bu sorunlar›n giderilerek
gerek güçlendirme, gerekse yeni
bina yap›lmas› yönünde çal›flma
yap›lmas› gerekti¤ini dile getirdiler.
Ayr›ca Osmangazi ilçesinde baflka
bir alanda hastane yap›lmas›n›n
gerekti¤i, ancak Çekirge Çocuk
Hastanesi’nin 13 dönümlük arazisinin
kamu mal› oldu¤u ve kamu yarar›na
de¤erlendirilmesi gerekti¤i ifade
edildi. Bu arazinin TOK‹ ye devredilip
rant alan›na dönüflmesinin kabul
edilemez oldu¤u söylendi. Konuflan
bir anne ise çocu¤unun bu
hastanede tedavi oldu¤unu ve
iyileflti¤ini, dolay›syla hastanenin
kapat›lmas›n› istemedi¤ini söyledi.

B
Dr. Güzide Elitez
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Dr. H. Fehmi Yavuzer (kaptan), Dr.
Batu Erinç, Dr. Abdullah Kaya, Dr.
Feridun Savafl ve Misafir Antrenör
oyuncu Albay Arslan Külünk’ten oluflan
BTO Masa Tenisi Tak›m› May›s 2010’da
Nevflehir’deki Türkiye fiampiyonas›’nda
40 tak›m aras›nda 4. olarak süper
gruba yükselmifltir.

007 y›l›n›n Ekim ay›nda 
kurdu¤umuz BTO Masa Tenisi 
tak›m› Dr. H. Fehmi Yavuzer,

Dr. Batu Erinç, Dr. Abdullah Kaya,
Dr. Ersin Gürdal ve Misafir Antrenör
oyuncu Albay Arslan Külünk’ten
oluflmaktayd›. 2007-2008 sezonunda
Bursa ilindeki 16 tak›m›n kat›ld›¤› lig
maçlar›nda ilk 5’e girerek 2008 y›l›nda
Bursa’da yap›lan Türkiye
fiampiyonas›’nda oynamaya hak
kazand›k. Kendi seyircimizin önünde
40 tak›m aras›nda 18. olduk.

2008-2009 sezonunda ayn› kadro ile
Bursa 4.sü, Antalya Kemer’de yap›lan
Türkiye fiampiyonas›’nda ise
Dr. H. Fehmi Yavuzer, Dr. Batu Erinç,
Dr. Abdullah Kaya, Dr. Ersin Gürdal
ve Misafir Antrenör oyuncu Albay
Arslan Külünk’ten oluflan kadromuz ile
Türkiye 10.su olduk. 2009 y›l›nda
Dr. Ersin Gürdal tak›m›m›zdan kendi
iste¤i ile ayr›ld›.

Türkiye Kurulufllararas› Masa Tenisi
maçlar› 8 y›ld›r yap›lmaktad›r. Süper
grupta 16, 1. grupta 32 ya da 40
kurulufl tak›m› vard›r. Bursa’daki 32
kurulufl tak›m›ndan en iyi 3 ya da 5
tanesi Türkiye fiampiyonas›’na
kat›labilmektedir. BTO tak›m›n›n tümü
amatör oyunculardan oluflmaktad›r.

Antrenör oyuncumuz Albay Arslan
Külünk’ün mükemmel performans› ile
çok kritik maçlar› kazand›k. Bilecik
Sö¤üt’ten Bursa’ya tayinle gelen

Yeniba¤lar Aile Hekimi Dr. Feridun
Savafl 2009-2010 sezonunda
tak›m›m›za inan›lmaz bir güç
kazand›rd›. Gençlik y›llar›nda
Bulgaristan’da flampiyonluklar ve
say›s›z dereceler kazanm›fl “Fero”
lakapl› Feridun ile birlikte Batu A¤abey,
Abdullah ve ben Bursa 3.sü ve
ard›ndan Nevflehir’deki Türkiye
fiampiyonas›’nda ise 40 tak›m›n
kat›ld›¤› karfl›laflmalarda 4. olduk.
16 kurulufl tak›m›n›n mücadele verdi¤i
profesyonel masa tenisçilerinin oldu¤u
süper gruba ç›kt›k. Amac›m›z yeni
sezonda son dörde girmeyerek süper
grupta kalmak olacakt›r.

Masa tenisi 1880’li y›llarda Hindistan
ve Güney Afrika’da farkl› isimlerle
oynanm›fl, 1901 y›l›nda ise bir ‹ngiliz
taraf›ndan ping pong olarak tescil
ettirilmifltir. Masa tenisinin en iyi beyin
sporlar›ndan biri oldu¤u kabul
edilmektedir. Yap›lan bilimsel
araflt›rmalarda Alzheimer ve Demans’›n
engellenmesinde, geciktirilmesinde,
aktif masa tenisi sporunun çok yarar›
olmaktad›r. Çok k›sa zaman aral›¤›nda,
çok falsolu, sa¤a ya da sola do¤ru
gelen toplar›, kol-bacak ve tüm vücut
kaslar›n› kullanarak karfl› sahaya atmak
inan›lmaz bir beceri gerektirmektedir.
Göz kürelerinin sa¤a ve sola ard›
ard›na gelen h›zl› hareketlerinin de
yarar› oldu¤u bilinmektedir.

H›rvatistan’da 2009 y›l›nda benim de
sporcu olarak kat›ld›¤›m Avrupa
Veteran Masa Tenisi fiampiyonas›’na
2500 kifli kat›ld›. 90 yafl›n üzerinde 6
sporcu vard›. Almanya’dan 1500 kifli
baflvurmas›na karfl›n 800 sporcu ile

ülke kontenjan› tan›nmas› masa
tenisinin ne denli yayg›n oldu¤unun
bir göstergesi de¤il midir?

Setler, 11 say› üzerinden oynan›r.
3 set alan galip say›l›r. Erkek tak›m
maçlar› 7 maçl›k sisteme göre s›ras›yla
yap›l›r. ‹lk üç maç sonras›nda çift maç›
vard›r. Dört maç alan tak›m galip say›l›r.

Kurulufllararas› Masa Tenisi liglerindeki
erkek tak›mlar› 5 kifliden oluflur.
Oyuncular›n›n dördünün kurum çal›flan›
olmas› zorunludur. Meslek odas›
tak›mlar›nda ayn› ilde oda üyesi olma
zorunlulu¤u vard›r. 5. Sporcu 23
yafl›ndan büyük, misafir antrenör
oyuncu statüsünde olmal›d›r. Bu
statüdeki sporcular genelde bir ücret
karfl›l›¤›nda oynamaktad›r.

‹zmir’de Okul Komutanl›¤›’na atanan
tak›m arkadafl›m›z Albay Arslan
Külünk’e baflar›lar›n›n devam›n› diliyor,
teflekkürler ediyoruz. Masa Tenisi
kaptan› olarak bizleri destekleyen BTO
Baflkan ve yönetici arkadafllar›m›za,
oda çal›flanlar›m›za teflekkür ederiz.
Ayr›ca benim masa tenisindeki
baflar›lar›mda imzas› olan, kritik maçlar›
kazanmam› sa¤layacak flekilde beni
e¤iten, ilk dörde kalmam›zda  çok
büyük katk›s› oldu¤una inand›¤›m
Kaptan lakapl› süper lig sporcusu Sn.
Reyhan Sezer’e teflekkürlerimi iletirim.

6 yafl›ndan 100 yafl›na kadar
yap›labilecek, en iyi ve en uygun beyin
sporu olarak kabul edilen masa
tenisinin yayg›nlaflmas› dile¤iyle
sayg›lar›m› sunar›m.

Dr. H. Fehmi Yavuzer

Radyoloji Uzmanı

Kupanın
Öyküsü

2
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1 Haziran’da ›l›k bir bahar 
akflam› Kitapevi’ndeyiz.
Dr. Necla Kitay Yaz›c›o¤lu, son

kitab› “Bir Cumhuriyet Kadını’nın
Anıları”n›n imza günü için dostlar›yla
bulufltu.

Dr. Necla Kitay Yaz›c›o¤lu, 1953
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden mezun oldu, 1958
y›l›nda Kad›n Do¤um Uzmanl›¤›n›
fiiflli Eftfal Hastanesi’nden ald›ktan
sonra 2004 y›l›na dek hekimlik yapt›.
Hekimli¤inin yan› s›ra pekçok sosyal
projede ve sivil toplum kuruluflunda
çal›flt›. Hastalar›n›n ve dostlar›n›n
önerisiyle an›lar›n› yazmaya karar
verdi. Y›lmaz Akk›l›ç ustan›n kaleme
ald›¤› önsözle bafllayan kitap üç

Bir
Cumhuriyet
Kadını

bölümden olufluyor: Özel yaflam,
meslek yaflam› ve sosyal
çal›flmalar›n›n öyküsü.

Atatürkçü Düflünce Derne¤i,
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme
Derne¤i, Meslek Kad›nlar› Derne¤i,
Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi gibi
derneklerdeki etkin çal›flmalar›n›n
yan› s›ra, gazetelerdeki yaz›lar› ve
söyleflilerinin yerald›¤› kitab›n son
bölümü Dr. Necla Kitay
Yaz›c›o¤lu'nu en iyi yans›tan bölüm.
De¤erli gazeteci Y›maz Akk›l›ç
önsözde Dr. Necla Kitay

Yaz›c›o¤lu’nu flöyle tan›t›yor:
‘’Bu kitap, kendisini topluma adam›fl
bir Türk kad›n›n›n an›lar›ndan
olufluyor. Bu kadar da de¤il, bu
kitap ayn› zamanda ayd›nl›k ve
yürekli bir insan›n Türk kad›n›n›
tutsak eden karanl›¤a ve cehalete
karfl› verdi¤i onurlu savafl›m›
anlat›yor. Say›n Dr. Necla Kitay
Yaz›c›o¤lu kendisini hem insan
sa¤l›¤›na ve hem de çocuk ve
kad›nlar›n e¤itimine adam›fl bir
misyoner. Necla Han›m, imam nikah›
kurumunun açt›¤› yaralara, kimliksiz
çocuklar›n karfl›laflt›¤› zorluklara
karfl› savafl›yor, kendisine muayene
için gelen kad›n hastalar›na
toplumsal konumlar› bak›m›ndan da
yard›m ediyor, bana ne demiyor.
Okul yapt›r›yor ama okuldaki
çocuklar›n analar›n› da e¤itiyor.

Bu kitapta herfley çok yal›n
anlat›l›yor. Necla Han›m’›n
karfl›laflt›¤› durumlardan nas›l görev
ç›kard›¤›n› görecek, alg›layacak,
ders ç›karacaks›n›z.’’

‹mza akflam›n›n en güzel sürprizi
kuflkusuz Necla Han›m’›n yapt›rd›¤›
okuldan gelen küçük ö¤rencilerdi.
Kendisine elini öperek çiçek
verdiler.

Dr. Engin Demiriz

1
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az› insanlar yaln›zca efl, dost,
tan›d›k ya da akraba olduklar›
için de¤il; iz b›rakt›klar› için

yaflamlar›m›zda, eksiklikleri daha
fazla hissediliyor.

Rahmi Hoca, böyle insanlardan
biridir benim için. ‹lk tan›d›¤›mda
hocam›, t›p fakültesinin birinci
s›n›f›nda, “Size insanlar› sevmeyi
ö¤retmeye çal›flaca¤›m” tümcesiyle
birden sevince bo¤ulmufltum. 1981
y›l›nda, askeri darbenin etkisiyle
korkmufl, incinmifl, sinmifl birçok
insan›n yaflanm›fl birçok olay› hiç
yaflanmam›fl gibi göstermeye
çal›flt›¤› günlerde, bir ö¤retim üyesi
hayat›n içinden bir tümceyle
karfl›lam›flt› ö¤rencilerini. Ben o
günlerde, yaflam›n anlam›n› sevmek
ve üretmek olarak alg›layan
gençlerden biriydim. Etkilenmifltim.
T›p fakültesi y›llar›m boyunca, Rahmi
Hoca’dan çok fley ö¤rendik. Kimi
zaman sahra koflullar›nda at›k
yönetimine iliflkin ayr›nt›lar, kimi
zaman insan gücü alan›nda
yaflanan sorunlar, kimi zaman da
politikac›lar›n sa¤l›k alan›ndaki
yanl›fllar›n›n toplumu nas›l
etkiledi¤ine iliflkin can al›c› örnekler.
Her dersi ayr› güzellikteydi. Pek çok
hocan›n s›k›c› anlat›mlar› hatta
okumalar› yüzünden dersine girmeyi
hiç istemezken, Rahmi Hoca’n›n
dersine istekle girer, keyifle dersi
bitirirdik.

Hocamla t›p fakültesinden sonra
ikinci buluflmam›z zorunlu hizmetten
sonra Bursa’ya tayinimin ç›kmas› ile
birlikte kat›ld›¤›m Bursa Tabip Odas›
çal›flmalar› s›ras›nda oldu. 1990
y›l›n›n Ocak ay›nda Bursa’da göreve
bafllad›ktan sonra, Oda’da Pratisyen
Hekim Komisyonunda çal›flmaya
bafllad›m. Birkaç ay sonra yap›lacak
seçimlerde Rahmi Hoca’n›n ekibi
içerisinde yer ald›m ve seçim

çal›flmalar› ile bafllad› bu ikinci
yolculu¤umuz. Seçimi kazand›ktan
sonra iki y›l süren bu yolculuk
boyunca, Hocan›n akademisyen
kimli¤i d›fl›ndaki, baflta iyi iletiflim
kurmak ve toplumcu/eflitlikçi çizgide
yürümek gibi özelliklerini yak›ndan
görmek olana¤› buldum. Dönemin
Rektörünün, Oda’daki bilimsel bir
etkinli¤e kat›lacak bir ö¤retim üyesini
engellemesinin ard›ndan, Hocam›n
tak›nd›¤› yürekli tav›r, halen o günleri
yaflayan hepimizin belleklerinde
canl›l›¤›n› korumaktad›r.

O günlerden yine ilginç bir an›,
Hocam›n kiflili¤ini ve duruflunu
ortaya ç›karmas› bak›m›ndan
anlaml›d›r. Çal›flt›¤›m sa¤l›k
oca¤›nda, köyündekilere da¤›tmak
üzere kondom isteyen bir eczac›
kalfas›na, uzun zamand›r ayn›
Ocak’ta çal›flan ve a¤abey diye
seslendi¤imiz bir meslektafl›m›z›n
iste¤iyle verilen bir kutu kondom
yüzünden bir soruflturma aç›lm›fl ve
büyük olas›l›kla tabip odas›
seçimlerindeki aktif tutumum
yüzünden soruflturma sonucunda
benim cezaland›r›lmama karar
verilmiflti. Tam Aziz Nesin’lik bir

olayd› yaflanan. Kondomlar›n
sat›lmas› söz konusu de¤ildi,
kondomlar› veren ben de¤ildim,
soruflturma s›ras›nda da bunlar
aç›kça ortaya konmufltu. Olay ulusal
bas›na yans›m›fl ve epeyce yank›
bulmufltu. O günlerde Hocam Bursa
Tabip Odas› Baflkan› olarak hem
cezaland›rmay› k›nam›fl hem de bir
köye gönderilmek üzere verilen bir
kutu kondomu az buldu¤unu da
aç›klam›flt›!...

Hocamla üçüncü kez halk sa¤l›¤›
doktora e¤itimim s›ras›nda bulufltuk.
Bu e¤itim s›ras›nda hocam›n bir
yandan halk sa¤l›¤› bilim ve
sanat›n›n hatta yaflama biçiminin ne
denli ustas› oldu¤unu gözlerken,
di¤er yandan da iyi bir
akademisyenin nas›l olmas›
gerekti¤ini kendisinden ö¤rendik.
Baflka bölümlerde tez olarak
verilebilen çal›flmalar, hocam›n
dan›flmanl›¤›nda haz›rlamaya
çal›flt›¤›m seminerlerimizde yaln›zca
konuyu aç›kl›kla tart›flabilmek için
yararland›¤›m›z veriler/sonuçlar
olarak kullan›l›rd›.
Titizli¤i, savurganl›¤a karfl› tutumu
ve amaca uygunluk üzerinden
yönlendirdi¤i/tart›flt›¤› akademik
çal›flmalar› halk sa¤l›kç› olmam›za
önemli katk› sa¤lad›.

K›rg›nl›klar›, özellikle emeklili¤ine
yaklaflt›¤› günlerde çok belirgindi.
Öylesine k›rg›nd› ki, emeklilik
sonras›nda akademik ortamdan
hemen çekildi. Yeni asistanlar›m›z
kendisini tan›s›n çok istedim ama
bir türlü olanak bulamad›k. Halk
Sa¤l›¤› kitab›n›n yeni bask›lar› yeni
kuflak hekimlerle buluflsun istedik
ama bir türlü olmad›. Geriye
hocamdan, insan sevgisini
yüreklerine yayd›¤› ö¤rencileri,
an›lar› ve halen halk sa¤l›¤› alan›na
›fl›k tutan çal›flmalar› kald›.

Ifl›klar içinde yat hocam.

Hocam Rahmi Dirican

B

Doç. Dr. Kay›han Pala

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
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“...Jandarma Genel Komutanl›¤›’nda
ad çekme yap›ld›. Ben Giresun’u,
‹lhan a¤abey Hozat’›, Hozat önerimi
kabul etmeyen s›n›f arkadafl›m
fiemdinli’yi çekti. Ad çekme
odas›ndan ç›karken bu arkadafl çok
sevinçli idi. Me¤er, fiemdinli’nin
Hakkari’nin bir ilçesi oldu¤unu
bilmezmifl. Ben bunu söyleyince
rengi sapsar› oldu. Bu arada ‹lhan
a¤abey oldukça üzgün duruyordu.
Yan›na giderek “‹lhan a¤abey,
Hozat’la Giresun’u de¤iflelim mi?”
deyince ilk tepkisi “Ne kadar
istiyorsun” demek oldu. Bu ifli asla
para için de¤il, birkaç gün önce
yapt›¤› öneriye karfl›l›k vermek üzere
yapmak istedi¤imi; üstelik evli
oldu¤um için Giresun’da geçimimi
sa¤layamamaktan korktu¤umu
söyledim.

Ad çekme sonras› yer de¤iflimi
ancak jandarma kurmay baflkan›n›n
oluru ile gerçekleflmifl. ‹ki arkadafl
baflkan›n odas›na girdik, ben
dile¤imizi söyleyince, bana yönetti¤i
ilk soru “Kürt müsün?” demek oldu.
Tokat’l› oldu¤umu söyledim.
“Öyleyse aptals›n, gidin
de¤ifltirsinler” dedi. O güne kadar,
bu ülkede yaflayanlar›n tümünün
Türk oldu¤una inanan birisi olarak
kurmay baflkan›n›n bana “Kürt
müsün?” diye sormas›na çok
üzülmüfltüm. Ayr›ca yoksunluk
bölgesine gönüllü gitmek isteyen
genç bir hekime aptal demesini de
bir tu¤generale yak›flt›ramad›m.
E¤er bana, “Neden Hozat’a gitmek
istiyorsun?” diye sorsayd›, ona
babam›n dediklerini; Giresun’da
geçim s›k›nt›s› çekebilece¤imden
endifle etti¤imi ve en az bunlar
kadar önemli olan bir di¤er nedenimi
de belirtebilirdim.”
sf.55 -56

“...Hekimlik uygulamalar›nda onurlu
davran›yordum. Ama, yine de
parasal durumu iyi olanlara
yoksullardan daha fazla ilgi
gösterdi¤imi anlay›nca kendimden
utan›yordum. S›k s›k kendime
“Rahmi sen böyle mi olacakt›n?”
sorusunu yöneltiyordum. 1958 y›l›
A¤ustos ay›nda bir gece kap›m
çal›nd›. Aç›nca karfl›mda topal
Mustafa’y› gördüm, (iki y›l önce
“benim 7,5 lira ayl›¤›m› bile

veremeyen hekimin yan›nda
çal›flmam” diyerek anahtar› b›rakan
bu Mustafa idi). Genellikle hamall›k
yapard›. Sonralar› birkaç kez
benden özür dilemifl, yapt›¤›na çok
piflman oldu¤unu belirtmiflti. ‹ki y›l
boyunca çarfl›dan ald›¤›m öteberiyi
onunla eve gönderir, hak etti¤inden
daha fazla para vererek geçimine
katk›da bulunmaya çal›flt›m.
Mustafa, “Doktor bey çocu¤um çok
hasta eve gelebilir misiniz?” diye
sordu. Evi 3 kilometre kadar
uzaktayd›. O saate tafl›t arac› da
bulamazd›m ve gerçekten
yorgundum. “Neden buraya
getirmedin? Ben biraz keyifsizim”
deyince, “Gelecek durumda olsa
getirirdim, ama durumu çok kötü”
yan›t›n› verdi. “fiu anda gelemem,
sabah getir, muayene eder gerekeni
yapar›m” dedim. “Sa¤ol” diyerek
ayr›ld›. O ayr›ld› ama benim gözüme
uyku girmedi. Kendi kendime, “evet
yorgun ve uykusuzsun bu do¤ru.
Ama seni ça¤›ran hamal Mustafa
de¤il de tütün tüccar› Mustafa
Tanoba ya da o¤lu olsayd› böyle
mi davran›rd›n? Herhalde eline

“Bir hekimin anıları”ndan...
Prof. Dr. M. Rahmi Dirican

Bir Hekimin An›lar›, Kocaeli Üniversitesi Yay›nlar›;
3. Bas›m; fiubat 2004
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çantay› al›p pijamayla koflard›n.
Ama Mustafa’ya böyle
davranmad›n, çünkü ondan para
alamayaca¤›n› biliyordun. Demek
ki sen hekimli¤ini, insanl›¤›n› befl
para lira u¤runa ayaklar alt›na
alabiliyorsun yaz›klar olsun” fleklinde
elefltiriler yap›yor, bu duruma
geldi¤im için kendimden
utan›yordum. Gün ›fl›rken kalkt›m,
kahvalt› etmeden muayenehaneye
gitmek üzere yola ç›kt›m. Çarfl›da
ancak birkaç kifli vard› ve bunlardan
biri topal Mustafa idi. Kendisine
çocu¤unun nas›l oldu¤unu
sordu¤um zaman, üzgün bir
flekilde, “Sizlere ömür bir saat önce
öldü” deyince y›ld›r›mla vurulmufla
döndüm. Duygular›m› belli
etmemeye çal›flarak, “Bafl›n sa¤
olsun. Cenaze harcamalar›n›
karfl›lamak üzere flu paray› al”
diyerek kendisine yeterince para
verdim ve muayenehaneye do¤ru
yürüdüm. “Para vermekle kendini
affettirece¤ini mi zannediyorsun?
Mustafa belki sana k›zm›flt›r bile,
ama sen kendinden utanmal›s›n...”
diye kendi kendime söyleniyor, ne
yapmam gerekti¤ini düflünüyordum.
Bu arada birkaç gün önce Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan gelen bir yaz›y›
an›msad›m. Bu yaz›da 1958 y›l› Ekim
ay›nda Ankara H›fz›ss›hha Okulu’nda
bir halk sa¤l›¤› kursu aç›laca¤›;
kursta yo¤un ‹ngilizce ö¤retilece¤i
ve baflar›l› olanlar›n ‹ngiltere’ye
gönderilece¤i belirtiliyordu. Bir süre
muayenehanede kald›ktan ve bu
kurs iflini etrafl›ca düflündükten
sonra sa¤l›k merkezine gittim,
Bakanl›¤›n yaz›s›n› dikkatlice
yeniden okudum ve kursa kat›lmak
için telgrafla baflvuruda bulundum.
Birden tüm s›k›nt›lar›mdan
kurtulmufltum. Art›k ne Sokutafl
köyündeki k›zam›k salg›n›n›n
üzüntüsü, ne de topal Mustafa’ya
yapt›¤›m bencil davran›fl›n utanc›
gibi olaylar› yaflamayacak, paran›n
esiri olmaktan kurtulacak ve eski
benli¤ime dönecektim. K›sa sürede
kursa kabul edildi¤im bildirildi.
Önce, Doktor Halet beye,
hastalar›ma ve beni sevenlere veda
ziyaretinde bulundum. Yafll› hekim

d›fl›nda herkes, Erbaa’dan
ayr›lmakla hata etti¤imi, flimdiki
durumumu arayaca¤›m›
söylüyorlard›. Yafll› hekim, “Git
o¤lum, küçük yer münevverin (ayd›n
kiflinin) mezar›d›r, burada kal›rsan
para kazan›rs›n ama çok fley
kaybedersin” derken, yafll› tütün
tüccar› Mustafa Tanoba, “O¤lum
sen deli misin? Erbaa bir orman,
sen baltas› iyi kesen bir oduncusun.
fiurada birkaç y›l kal, dünyal›¤›n›
yap, ‹stanbul ya da Ankara’da bir
apartman al, sonra istedi¤in gibi
yafla” dedi.

‹ki ay önce sa¤l›k merkezine genç
bir hekim atanm›flt›. Zeki bey gideli
yaklafl›k bir y›l oldu¤u halde, Sa¤l›k
Bakanl›¤› beni baflhekim olarak
atamam›fl, bu görevi vekaleten
yürütmemi uygun görmüfltü.
Zaman›nda Zatiflleri Genel
Müdürlü¤ü Niyazi Göv’ün
söyledikleri demek hala geçerli idi.
Bir süre sonra bu genç hekimi
baflhekim yapabilirler ve onurumla
oynayabilirlerdi. Belki bu endifle de
kursa kat›lma karar› vermeden etkili
olmufltu. Muayenehanemi kapatt›m;
masa, sandalye vb. gibi malzemeleri
devrettim ve kendi kendime,
bundan böyle hasta-hekim aras›nda
para al›flveriflinin oldu¤u bir
düzende çal›flmamaya flerefim

üzerine söz verdim. O günden
bugüne 45 y›l› aflk›n bir süre geçti
ve hiçbir flekilde cebime hasta
paras› girmedi. Böyle bir davran›flta
bulundu¤uma da hiçbir zaman
piflman olmad›m.”
sf.122-124

“... Parasal durumum iyi de¤ildi. Ev
kiras›, su ve elektrik giderlerini
ödedikten sonra elimde kalan 200
lira ile giderek harcamalar› artan üç
çocu¤umla birlikte geçinebilmem
olanaks›z duruma geliyordu. Bir gün
dayanamad›m. Nusret beyi ziyaret
ederek direnecek durumum
kalmad›¤›n›, e¤er izin verirse
Bakanl›ktan görev isteyip bir
kasabada çal›flmay› düflündü¤ümü
söyledim. Bana biraz beklememi,
bir çare arayaca¤›n› söyledi. Birkaç
gün sonra beni ça¤›rtarak, Prof. Dr.
‹hsan Do¤ramac› ile konufltu¤unu
onu ziyaret etmemi söyledi. Ertesi
gün gittim. Say›n Do¤ramac› çok
yo¤un iflleri aras›nda bana ay›rd›¤›
birkaç dakika içinde, gidip terziye
ölçü vermemi ve göreve bafllayacak
yeni asistanlarla birlikte e¤itim ve
ö¤retim görece¤imi söyledi. Ben
durumumu anlatmak istedim ama
buna olanak tan›mad›.

Terzide dikilen beyaz pantolon ve
gömle¤imi giyerek, her sabah
düzenli flekilde süt çocu¤u servisi
asistanlar›yla birlikte çal›flmaya
bafllad›m. Bir ay böylece çal›flt›ktan
sonra, bu ek görevin maafl›n›
bekledim. Kimseden bilgi
alamay›nca Do¤ramac›’y› ziyaret
ederek durumumu anlatt›m. Bana
“Ortada bir yanl›fl anlama söz
konusu. Bu kurumda kimseye ek
görev verilmez, sen burada asistan
olarak çal›flacaks›n” deyince, tekrar
Nusret beyin yan›na gittim, telefonla
Prof. Do¤ramac›’yla konufltu ve bir
gün sonra saat 17.00’de buluflmak
üzere sözleflti. Ertesi gün tam
zaman›nda Nusret beyle birlikte
Do¤ramac›’n›n odas›na gittik.

‹hsan Do¤ramac›, ‹stanbul T›p
Fakültesi’nde s›n›f arkadafl› olan
Nusret beyi ve beni çok iyi karfl›lad›.
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O günler Hacettepe Çocuk
Hastanesi olan kuruluflu k›sa bir
zamanda yeni bir t›p fakültesi olarak
gelifltirece¤ini, bu fakültenin üç
temel bölümünden birinin toplum
hekimli¤i olaca¤›n› ve bu bölümün
elemanlar› olarak bafl asistan Dr.
Hurflit beyle Dr. Münevver Bertan’›
ve beni düflündü¤ünü belirttikten
sonra, “Ben Rahmi beyin bu
hastanede çal›flmas›n› bunun için
istedim yoksa onun parasal
s›k›nt›s›na çözüm bulmak için de¤il”
dedi. Nusret beye dönerek “Nusret,
bir ayl›k deneme sonunda tüm
arkadafllar Rahmi beyin çal›flkan,
görevine düflkün biri oldu¤unu
kan›s›na vard›lar. Onu almak
istiyorum. E¤er gelirse, ilk alt› ay
içinde iyi bir çocuk hastal›klar›
uzman›n›n yapabilece¤i herfleyi
ö¤renecek, yasal süre
tamamlan›nca da çocuk sa¤l›¤› ve
hastal›klar› uzman› olacak. ‹ki sene
içinde ona bar›nabilece¤i bir daire
sa¤layaca¤›m ve ayda iki bin lira
maafl alacak. Ben senin önünde
kendisine bu vaatlarda
bulunuyorum. Sen Rahmi beye ne
gibi olanaklar sa¤lars›n?” diye
sordu.

Nusret bey, “Ben hiçbir fley vaat
edemem. Sadece, H›fz›ss›hha Okulu
için yararl› bir eleman oldu¤u sürece
bu okulda çal›flan ö¤retim
görevlilerine sa¤lanan tüm
haklardan yararlanmas› için çaba
harcar›m” dedi. Do¤ramac› bana
dönerek “ Rahmi bey, flu anda senin
gelece¤inle ilgili görüfllerimizi
bildirdik, son karar› sen vereceksin
ne diyorsun?” sorusunu yöneltti.

Ben, “H›fz›ss›hha Okulunu
canland›rmak, onu ülkemize yararl›
bir duruma getirmek için yurt d›fl›nda
e¤itime gönderilen arkadafllardan
Türkiye’ye dönen ilk hekimim.
Di¤erleri benim Hacettepe’ye
geçti¤imi duyunca nas›l bir tepki
gösterirler? Onlar›n moralli bozulmaz
m›?” diyerek konuflmam›
sürdürmeye çal›fl›rken, sözümü kesti
ve “Nusret, bu genç kendi ç›kar›n›
hiç düflünmüyor, bu devirde ç›kar›n›
düflünmeyenler aptald›r. Benim
aptallarla u¤raflmaya niyetim yok,
sana hay›rl› olsun” diyerek aya¤a
kalkt› ve böylece daha fazla
konuflmaya gerek olmad›¤›n› belirtti.
Tam kap›dan ç›karken bana
dönerek “Bizim kurulumuzun bir ilke
karar› vard›r. Bu kurumdan ayr›lan›
tekrar geri almay›z. Sen belki ilerde
buraya dönmek isteyebilirsin. Onun
için sen ayr›lm›fl olma da yar›n
sabah gel, ben bu konuyu kurulda
konuflay›m ve kurulum, H›fz›ss›hha
Okulu’nun gereksinimi oldu¤u için
senin ayr›lmana karar versin” dedi.
Hacettepe yokuflundan H›fz›ss›hha
Okulu’na do¤ru inerken Nusret bey
bana dönerek, “Rahmi beni çok
mutlu ettin, teflekkür ederim” dedi.
Bu k›sa tümce yaflam›mda iflitti¤im
en anlaml› takdir belirtisi olarak
belle¤ime iflledi. Ertesi sabah
Hacettepe’ye gittim. Kurul topland›,
bir süre sonra beni içeri ça¤›rd›lar
ve Do¤ramac› bana izin verildi¤ini,
ilerde dönmek istersem bunu
memnuniyetle karfl›layacaklar›n›
söyledi ve böylece Hacettepe
Çocuk Hastanesi’nden ayr›ld›m.”
sf.144-146

“Ben hümanistim. ‹nsanlar› dil, din,
mezhep, ›rk, zengin ya da yoksul
ay›r›m› yapmadan sevdim. Ancak
hemen her zaman yoksulun ve
güçsüzün yan›nda olmaya çaba
harcad›m. ‹skolastik düflünce
d›fl›nda her tür düflünceye sayg›
göstermeye çal›flt›m. Bu nedenle
do¤matiklerden uzak durdum. ‹nsan
sevgimde önceli¤i ülkemin
insanlar›na verdim. Atatürk’ü çok
sevdim ve onun karfl›s›nda olanlar›
benimseyemedim. Bilim yolunda
ayr›lmamay›, ak›lc› düflünüflü üstün
görmeyi ilke edindim. Meslek
ahlak›na en iyi flekilde uydum.
Bilimsel ve mesleki kurulufl ve
derneklerden baflka hiçbir dernek
ve ya partiye üye olmad›m. Üçüncü
bask›s› yap›lan bu kitapta, yukar›da
yazd›klar›ma ekleyecek baflka bir
tan›mlama yapamayaca¤›m.

Hekim olmadan önceki y›llarda, kimi
kat› tutumlar›m nedeniyle
yak›nlar›ma ve tan›d›klar›ma ac›
çektirdim. Kiflilerin hatalar›n› kolay
kolay affetmedim. Hata yapan›n
bunun cezas›n› ödemesi gerekti¤ine
inand›m. Alçakgönüllü ve hoflgörülü
olman›n üstünde bir nitelik oldu¤unu
ancak k›rk yafl›ndan sonra bilinçli
olarak alg›lad›m.
Gençlik y›llar›m›, okumak d›fl›nda iyi
de¤erlendiremedi¤im, zaman
öldürmeye çal›flt›¤›m ve zaman›m›
bofla harcad›¤›m için sonralar›
piflmanl›k duydum. Çok sonralar›,
kiflinin zaman› de¤il, zaman›n kifliyi
öldürdü¤ünü ac› bir flekilde anlad›m.
Görevimi en iyi flekilde yerine
getirmeyi bir namus sorunu olarak
kabul ettim. Çal›flmaktan y›lmad›m
ve b›kmad›m. E¤er inand›¤›m ve
sevdi¤im bir ifl üzerinde
çal›fl›yorsam, çal›flma saatlerini ve
günlerini göz önüne almadan
yoruluncaya kadar çal›flt›m. K›rk iki
y›ll›k hekimlik yaflam›mda sadece
dokuz y›l, y›ll›k izin kulland›m. Bu
nedenle eflimin ve çocuklar›m›n
gezmelerini ve e¤lenmelerini bile
engelledim.”
sf.297-298
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Anayasa Mahkemesinin 30
Temmuz’dan önce, bu “Tam Gün”
yasas›yla gündeme gelen çal›flma
s›n›rlamas›na iliflkin kimi önemli
maddelerinin yürürlü¤e girmesinden
önce, en az›ndan yürürlük durdurma
aç›s›ndan bu yasay› görüflme gibi
bir iste¤i var. Ancak, tabii flimdi bir
de bu anayasa de¤ifliklikleri malum,
Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor;
ikisini nas›l birlikte yetifltirebilecekler,
nas›l yürüyecek, onu bilemiyoruz.
Türkiye’nin gündemi de her an
de¤iflebiliyor.

Türk Tabipleri Birli¤i, bir esastan
görüflme öncesinde de bu yasayla
ilgili düflünceleri anlatmak için
randevu istedi. Anayasa Mahkemesi
Baflkan› da bunu tek bafl›na de¤il
de, heyetle birlikte dinlemek
istedi¤ini belirtti, ki bu bizim de
tercih edece¤imiz bir fleydi. Bu
nedenle, yeniden bir baflvuru
yapmam›z› istediler, heyet önünde
sunufl yapmak istedi¤imize dair.
Buna dair resmi baflvurular› yapt›k,
önümüzdeki günlerde bu süreci
takip edece¤iz, görüflece¤iz. Ona
göre bu yürürlük durdurmadan
önce, biz de görüfllerimizi oraya
sizlerden de derledi¤imiz verilerle
birlikte aktarabilmeyi planl›yoruz.

Yasa ç›kt›ktan sonra Türk Tabipleri
Birli¤i, Cumhuriyet Halk Partisiyle
gidip görüflmüfltü. Neticede biz bu
bir çerçeve metin haz›rlad›k ve
hemen hemen yasan›n bütün
maddelerinin Anayasa
Mahkemesi’ne götürülmesini istedik.
Bunu da 8 konuda grupland›rd›k.
Bunlar›n içinde de zaman zaman
tart›flma konusu oldu, ama
hekimlere bugün serbest çal›flma,
yani kamuda çal›flanlara, üniversite
d›fl›ndakilere çal›flma olana¤› veren
2368 say›l› Yasay› da yürürlükten
kald›r›lan maddenin, 19/A’d›r
5947’de, onun da iptali için
götürülmesini  talep ettik, sözlü

Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: Dün, (13 May›s-
Ed.) malum, Anayasa Mahkemesi,
ilk incelemesini yapt› ve karar
sonucunu da yay›nlad›. Acaba bu
nas›l yorumlanmal›d›r? Asl›nda dün
olan, çok ola¤an bir fleydi, hani
beklenmeyen bir fley de¤ildi, çünkü
Anayasa Mahkemesi bir mahkeme
ve bütün mahkemeler, önlerine bir
dilekçe geldi¤inde, dilekçedeki flekil
aç›s›ndan yasadaki unsurlar› tafl›yor
mu, tafl›m›yor mu diye bakar. E¤er
tafl›mad›¤›n› düflünüyorsa, zaten
incelemeye hiç geçmez. fiimdi
Anayasa Mahkemesi, bu eksiklik
tamamlanm›fl m› diye bakt›. Yapt›¤›
ifl usuli bir incelemeydi, bunu
yapacakt› zaten, baflka bir fley
yapmayacakt›. Bunu da önce
raportörleri arac›l›¤›yla yap›yor, ki
bu raportörler de genellikle
Yarg›tay’›n ve Dan›fltay’›n iyi tetkik
hâkimlerinden seçilip oraya giden
raportörler. Onlar raporu
haz›rlad›ktan sonra, gerçekten enine
boyuna bir tart›flma yapabilece¤i
durumda esastan incelemeye
al›n›yor. Ama, bu arada Türk
Tabipleri Birli¤i’nin ‹kinci Baflkan›
Feride Han›m ve  ben de  bir k›s›m
görüflmeler yapt›k.

Konferans: “Tam Gün” yasası
Av. Ziynet Özçelik

TTB Hukuk Bürosu

“Bilindi¤i gibi hükümetin haz›rlad›¤›
ve “Tam Gün” olarak adland›rd›¤›
yasa meclisten geçti ve
Cumhurbaflkanl›¤› taraf›nda da
onayland›. Ard›ndan, ad› ile içeri¤i
uyuflmayan bu yasa için TTB,
Anayasa Mahkemesi’ne götürmek
için bir süreç bafllatt›. Bunu ancak
CHP ile görüflerek yapabilece¤i
için, süreç CHP ile beraber ve
dolay›s›yla önemli ölçüde CHP’li
hukukçular›n belirleyicili¤inde
gerçekleflmifl bulunuyor.

Sonuç olarak, önemli düzenlemeler
ve dolay›s›yla hekimlerin çal›flma
koflullar›nda önemli de¤ifliklikler
getiren bu yasa konusunda,
Anayasa Mahkemesi’ne uzanan
sürecin de¤erlendirilmesi için
Bursa Tabip Odas›, bu süreci
yürütmekte olan TTB Hukuk
Bürosu’ndan Avukat Ziynet
Özçelik’in kat›l›m›yla, bir toplant›
düzenledi. Hangi maddelere ne
bak›mdan itiraz etti¤imizi ve
konuya iliflkin meslektafllar›m›z›n
sormak istedi¤i fakat muhatap
bulamad›klar› sorular› da
sorabilecekleri bu etkinli¤e kat›l›m,
beklendi¤i kadar yüksek olmad› ne
yaz›k ki. Bir bak›ma Hekimce
Bak›fl’›n bas›m tarihini de öne
ald›¤›n› söyleyebilece¤imiz “Tam
Gün” yasas›n›n uygulamas› 30
Temmuz’a kadar Anayasa
Mahkemesi’nden aksi yönde bir
karar ç›kmaz ise fiilen uygulanmaya
bafllanacak.

Afla¤›da, söz konusu toplant›n›n
bir özetini sunuyoruz.”

Ayr›nt›lar için; “www.bto.org.tr “adresine
baflvurulabilir.

güncel  16



Normal ücretin birkaç kat› tutar›ndaki
ücreti belirleme konusunda idareye
yetki verilmesine iliflkin
düzenlemenin, anayasan›n 128.
maddesine, “Kamu görevlilerinin
ücretleri kanunla düzenlenir, her
türlü özlük haklar› kanunla
düzenlenir” hükmüne ayk›r›
oldu¤unu belirterek götürmüfl
Anayasa Mahkemesine.  Ancak, biz
bu taleplerimizi ayr›ca belirtece¤iz.
Yasan›n 2. maddesiyle ilgili bir iptal
baflvurusu yok. Yasan›n 2. maddesi,
bu Refik Saydam H›fz›ss›hha
Merkezi’nde olanlarla ilgili. Bak›n,
burada performansa dayal› ödeme
sistemi de¤il, do¤rudan
maafllar›nda art›fl getiriyor bu
düzenleme. Onunla ilgili bir iptal
istemi yok. Bizim de yoktu esas›nda,
biz bunu sadece eflitlik ilkesine
ayk›r›l›k, ücretlerde eflitsizlik
yönünden belirtmifltik.
3. madde, üniversitede ö¤retim
üyesi olarak çal›flanlarla ilgili malum.
36. madde, eskiden biliyorsunuz
k›smi ve devaml› statü olarak ikiye
ay›r›p düzenliyordu. Bu yasayla
“Devaml› statüde çal›flabilirler” deyip
maddeyi yeniden düzenledi. Bunun
tamam›n› flu rektörle baflhekimin,

Türk Tabipleri Birli¤i’nin talepleri
içinde performansa dayal›
ücretlendirme yönteminin hukuka
ayk›r› oldu¤unu, bunun yerine ücret
olarak, en az›ndan bugün hekimlerin
ellerine geçen toplam ücretin yüzde
80’inin temel ücret olarak ellerine
geçmesi, emekliliklerine yans›mas›,
yüzde 20’nin ise bu kriterler,
bugünkü uygulaman›n d›fl›nda
özendirici bir biçimde belirlenmifl
ölçütler üzerinden bir özendirici
ödeme olabilece¤ini belirttik. Bu
düzenlemenin anayasan›n de¤iflik
maddelerine ayk›r› oldu¤unu
belirterek götürülmesini istedik.
Bizim dilekçemizde en uzun yer
alan fleylerden bir tanesi buydu.
Burada Cumhuriyet Halk Partisi,
1. maddedeki direkt performansa
dayal› ödeme yöntemini düzenleyen
maddenin iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne götürdü, bizim
gerekçelerimizi de uygun görerek.
Ama bizim daha detayl›
gerekçelerimiz vard›; o da flu:
Malum, yüzde 700, yüzde 800,
yüzde 500 gibi tavan oranlar›ndan
söz ediliyor ama, sizin elinize
gerçekte öyle bir rakam
geçmedi¤ini hepimiz biliyoruz.

olarak da, yaz›l› olarak da.
Ancak, CHP “Tam Gün” ya da
hekimlerin çal›flma hakk›yla ilgili
s›n›rlama getiren baz› maddelerin
iptalini istedi, ama 19/A’y› ne yaz›k
ki götürmediler.

5947, yani “Tam Gün” dedi¤imiz
yasan›n 1. maddesi, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ba¤l› sa¤l›k
kurulufllar›nda döner sermaye
ödemelerini düzenleyen 209 say›l›
yasada de¤ifliklik yap›yordu.
Esas›nda çok önemli bir de¤ifliklik
yapm›yor yasada, yani mevcudunda
da döner sermaye ödemelerine
iliflkin bir tavan var, o tavan oranlar›n›
da de¤ifltirmiyor. Ancak, di¤er sa¤l›k
personeli yönünden de¤ifliklikler
yap›yor.
Maddede bir iki cümle ilavesi var,
özellikli durumlar aç›s›ndan. Yan›
s›ra da birden fazla sa¤l›k
kuruluflunda çal›flmaya iliflkin yeni
bir f›kra ekliyor, yani üniversite
hastanelerinde çal›flanlar›n, malum
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l›
hastanelerde ya da karfl›l›kl›
çal›flmas› halinde, döner
sermayenin nas›l ödenece¤ine dair
de düzenlemeleri var.
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Sadece bu ibarenin, “‹stifa etmifl
say›l›rlar” ibaresinin iptali için gitti.
7. madde, bütün hekimlere özelde
ve kamuda çal›flma s›n›rlamas›
getiren madde idi. 1219 say›l›,
malum Türkçe’si “T›p Sanatlar›’n›n
Uygulanmas›na Dair Yasa” diye
çevirebilece¤imiz yasan›n 12.
maddesini yeniden düzenliyordu ve
burada yine hepiniz bu maddeyi
gayet yak›ndan biliyorsunuz,
“Hekimler afla¤›daki say›lan
bentlerden yaln›zca birindeki sa¤l›k
kurum ve kurulufllar›nda mesleklerini
icra edebilir” diye, arkas›ndan kamu
kurum ve kurulufllar›, Sosyal
Güvenlik Kurumu ve kamu
kurumlar›yla sözleflmeleri bulunan
özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›,
vak›f üniversiteleriyle sözleflmeleri
bulunan, yine sözleflmesi olmayan
özel sa¤l›k kurulufllar› ve vak›f
üniversitelerini say›yordu.
Devam›nda ise yaln›zca döner
sermayesi bulunmayan kurum
hekimlerinin iflyeri hekimli¤i
yapabilece¤ine iliflkin istisnai bir
madde düzenliyordu.
Cumhuriyet Halk Partisi, cümlenin
afla¤›daki bentlerden yaln›zca
birindeki ibaresinin iptalini istedi.
Zaten bunu çekti¤iniz zaman da
“Afla¤›daki bentlerdeki sa¤l›k kurum
ve kurulufllar›nda mesleklerini icra
edebilirler” haline geliyor.
Dolay›s›yla, hepsinde çal›flabilir
anlam› ç›k›yor.
Cumhuriyet Halk Partisi, soranlara
diyor ki, “Bütün statüdeki hekimler
yönünden çal›flma s›n›rlamalar›n›n

anayasaya ayk›r›l›¤›n› ileri sürdük.
Bu maddenin yürütmesini
durdurmufltu zaten mahkeme.
Bunun üzerine h›zlar›n› alamad›lar,
“Evet, görevlendirilebilirler, ama
mesailerini aksatmamak kayd›yla”
diye bir madde koydular buraya.
Cumhuriyet Halk Partisi, bu bölümün
de iptali için baflvurdu.
5. madde malum, YÖK yasas›n›n
döner sermayeyle ilgili 58. maddesi.
Asl›nda bu yasayla 58. maddeyi bir
bütün olarak yeniden düzenlediler.
Biz de, bu nedenle bir bütün olarak
götürülmesini istedik Cumhuriyet
Halk Partisi’nden, iptal davas›
açarken. Ancak, Cumhuriyet Halk
Partisi, bunun yaln›zca bir
maddesinin iptali için götürdü, o da
flu: Gördü¤ünüz üzere, döner
sermayeyle ilgili ödemelerin YÖK
taraf›ndan yönetmelikle
düzenlenece¤i usul ve esaslar›n›n
ve ona göre Maliye Bakanl›¤›’n›n
uygun görüflü al›narak
yüksekö¤retim kurumlar›nda buna
göre performansa dayal› döner
sermayeden ödeme yap›laca¤›n›
düzenleyen madde, bunun iptalini
istedik. T›pk› Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
ba¤l› sa¤l›k kurulufllar›nda oldu¤u
gibi, ayn› gerekçelerle.
6. maddesi, 2547’nin geçici 57.
maddesiyle ilgiliydi, yeni eklenen
bir maddeydi. O da devaml› statüde
olanlar, “‹stekleri halinde part-time
çal›flanlar devaml› statüye
geçirilirler.” Son maddesinde, “1 y›l
içinde talepte bulunmayanlar, istifa
etmifl say›l›r” diye bir ibare vard›.

dekan yard›mc›lar›n›n verece¤i
dersleri düzenleyen maddesi hariç,
tamam›n› iptali için götürdü CHP.
4. madde, yine YÖK yasas›ndaki
38. maddeye iliflkindi. O da
üniversite ö¤retim üyelerinin di¤er
bölümlerde çal›flmas›na iliflkin belli
bir süreyle bunu düzenliyordu, bu
maddede de¤ifliklik yapt›lar. Bunun
flu say›yla iflaretledi¤im bölümlerini
götürdüler yaln›zca. Bir tanesi,
baflka bir yerde görevlendirildi¤inde
özlük haklar› devam ediyordu.
Ancak, bunlar›n içinde
“Üniversiteleraras› Kurul ve Adli T›p
Kurumu’nda görevlendirilenler hariç
olmak üzere, bu f›kra uyar›nca
görevlendirilenler döner
sermayeden yararlanamaz” diye
s›n›rland›r›c› bir düzenlemesi vard›.
Bunun iptali için, bu s›n›rlamadan
dolay›, yani Adli T›p ve
Üniversiteleraras› Kurul ve
di¤erleriyle ilgili, hani d›flar›da
b›rakan, bir görece hak kayb›na
neden olan maddenin iptalini istedik.
2008 y›l›n›n sonlar›nda Yusuf Ziya
Özcan YÖK Baflkan› oldu¤unda, ilk
icraatlar›ndan bir tanesi fluydu:
“Üniversite ö¤retim üyeleri, meslek
kurulufllar›n›n yönetim ve denetim
organlar›nda görev alamazlar,
bunun için izin almalar› gerekir” diye
bir karar al›p yay›nlam›fllard›. Türk
Tabipleri Birli¤i ad›na, biz bunun
iptali ve yürütmesinin durdurulmas›
için baflvurduk. 12 Eylül döneminde
ve sonras›nda bile uygulanmam›fl
bir madde oldu¤u, böyle bir
düzenleme olamayaca¤›n› söyledik,
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iptalini istedim.” Gerçekten bu
madde yönünden bu do¤ru, yani
yanl›fl bir aç›klama de¤il. Fakat,
devlet memuru olanlar aç›s›ndan
flöyle bir sorun var: Normalde devlet
memurlar›n›n ikinci bir ifl yapmalar›
yasakt›r. Ancak, izin verilmesi
halinde, o izin verilen alanda bir
çal›flma yapabilirler. 2368 say›l›
Yasa, yani Sa¤l›k Personeli Tazminat
ve Çal›flma Esaslar›na Dair Yasan›n
4. maddesi bu izni veriyor. Bunun
iptalini istemediklerinden, ortada bir
kaos do¤uyor, ama bunu ayr›ca
tart›flaca¤›z, nas›l çözülebilir diye.
Ayr›ca bu maddedeki “Sözleflmeli
statüde olanlar da dahil olmak
üzere, mahalli idarelerde, kurum
tabipliklerinde çal›flan ve döner
sermaye ek ödemesi almayan
tabipler iflyeri hekimli¤i yapabilir”
cümlesinin de iptalini istedi.
8. madde, 1219 say›l› yine bu “T›p
Sanatlar›’n›n Uygulanmas›na Dair
Yasa”ya zorunlu sigortayla ilgili bir
ek madde eklediler, hepiniz
biliyorsunuz, 2006 y›l›nda bunun
ihtiyarisi ç›km›flt›. Sigorta flirketleri
tabii bunun esas arkas›ndaki güç,
ç›kar›lmas›n› isteyenler. Onlar flunu
dediler: “Evet, ihtiyarisi ç›kt›, ama
bu hekimlerimiz kendilerini
sigortalatm›yorlar, pazar oluflmad›,
yani istedi¤imiz paray›
kazanam›yoruz. Bunlara siz
zorunludur demedi¤iniz sürece,
baz› cerrahi branfllardaki hekimler
hariç, kimse kendini
sigortalatmayacak.” Gerçekten öyle
aç›klamalar› da var süreç içinde.
9. madde ile radyoloji uzmanlar›n›n
çal›flma sürelerini 35 saate
ç›kard›lar. Onunla ilgili, onun
tamam›n›  anayasa mahkemesine
götürdüler.
10. madde, bu nöbet icap nöbeti,
onlar›n ücretlendirilmesine iliflkindi.
Biz bunun götürülmesini istemifltik,
birkaç nedenle götürülmesini
istemifltik. Birincisi, fazla çal›flmaya
bir üst s›n›r getirilmemesi, dinlenme
hakk›, çal›flanlar›n sa¤l›k ve
güvenlikle ilgili uluslararas› ve
anayasadaki maddeleri de
belirterek, buna ayk›r› oldu¤unu
söylemifltik. Bunu Anayasa

Mahkemesi’ne götürmedi
Cumhuriyet Halk Partisi. Ayr›ca
buradaki ücretlerin de döner
sermaye ücretinden ödenmesini
öngörüyordu, nöbet icap vesaire,
yani bu maddenin hiçbir bölümüne
iliflkin Anayasa Mahkemesine iptalini
istemedi.
11. madde, Sa¤l›k Hizmetleri Temel
Kanunu’nda bu kurumlar›n karfl›l›kl›
iflbirli¤ine iliflkin hükümleri
düzenliyor, onu götürmedi.
12. madde, Türk Silahl› Kuvvetleri
Personel Kanunu’nda de¤ifliklik
yap›yor. Malum, onlarda sa¤l›k
hizmetleri tazminat› ad› alt›nda bir
tazminat ödenmesi öngörülmüfltü.
Burada bu tazminat›n ödenmesi
yönünden götürmedi, buna iliflkin
miktar› s›n›rlayan ve eflitsizlik yaratan
maddelerin iptalini istedi.
14. madde, biliyorsunuz bu sabit
döner sermaye ödemesi getiriyordu
Sa¤l›k Bakanl›¤› yönünden ve orada
çal›flanlar yönünden bu yasa. Sabit
döner sermaye ödemesinden de
bir tür zorunlu olarak özel sigorta
primi kesilmesini getiriyordu. Sabit
döner sermaye miktar›n›n yüzde
20’sinin sigorta primi olarak
kesilmesini öngörüyordu. Biz bu
maddenin de götürülmesini istedik,
birkaç nedenle götürülmesini
istedik. Bize göre zaten maafllar›
yükseltilip normal primi yat›r›lmal›.

‹kincisi, yaln›zca çal›flandan prim
kesilmesini öngörüyor. Oysa kamu
görevlileri aç›s›ndan malum, iflçiler
için de öyledir, sigortan›n belli bir
oran›n› iflçiler öder, belli bir oran›n›
da iflveren öder. Ancak, burada hiç
iflveren pay› yok, burada da bir
s›k›nt› var, ama bunu götürmedi.
K›z›lay’›n elindeki sa¤l›k kurulufllar›na
iliflkin maddeler vard›, onlarla ilgili
bir iptal istemi yok. Bunun d›fl›nda,
daha önce istifa eden ya da
görevden çekilmifl say›lanlar›n 6 ay
içinde göreve dönebilmelerine iliflkin
maddeler vard›. Bunlarla ilgili bir
iptal istemi yok.
19. maddenin A bendi, gördü¤ünüz
üzere 31.12.1980 tarihli ve 2368
say›l› Sa¤l›k Personeli’nin Tazminat
ve Çal›flma Esaslar›na Dair Kanun,
alt›nda tek tek say›yor kanunlar ve
maddelerini, devam›nda diyor ki,
“Yürürlükten kald›r›lm›flt›r.” Yani,
buradaki say›lanlar, yürürlükten
kald›r›lan yasalar ya da yasa
maddeleri.
20. madde ise, bu hem yürürlükten
kald›r›ld›¤›na iliflkin hükümlerin, hem
yasan›n maddelerinin ne zaman
yürürlü¤e girece¤ini belirtiyor,
düzenliyor. Baz›lar›n› ileriye att›, 6
ay ve 1 y›l gibi. Burada Cumhuriyet
Halk Partisi, yaln›zca 20. maddenin
B bendini ve D ibaresini, say›yla
iflaretledi¤im bölümün iptalini istedi.
B bendine bakt›¤›m›zda, o da flu:
Gülhane Askeri T›p Akademisi
Kanunu’nun 32. maddesinin
1. f›kras›n›n son cümlesi, bunlar
serbest çal›flmaya olanak veren
düzenlemeler, onlar da yaln›zca
bunun iptalini istedi, 19/A’n›n iptali
için bir dava açmad›. Kabaca
CHP’nin iptalini istedi¤i maddeler
bunlar.

SALONDAN: 2368 say›l› talimatla ilgili
kanun yürürlükte kal›yor mu, kalk›yor
mu? Onu tam anlamad›m.
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K:Yürürlükten
kalk›yor, o maddenin iptali için
götürülmedi, yani 30 Temmuz’da
yürürlükten kalkacak.
SALONDAN: Kalk›nca, o zaman
kurum hekimlikleri ve iflyeri hekimli¤i
kalkm›fl oluyor.
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Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: Yok, kurum
hekimlikleri ve belediye hekimleri
iflyeri hekimli¤i yapabilir
düzenlemesini 1219’un ek 12.
maddesine koydular ya, Anayasa
Mahkemesi yürürlü¤ünü
durdurmad›¤› sürece o kalkacak,
ama eflzamanl› olarak 1219’un 12.
maddesi yürürlü¤e girecek.
O nedenle bir kesinti olmayacak.
SALONDAN: Ben özel bir hastanede
çal›fl›yorum. Özel hastanenin SGK
ile anlaflmas› var, yani branfl olarak
da diyelim ki anlaflmas›, benim
branfl›mla ilgili. Bu durumda, ben
iflyeri hekimli¤i yapabilecek miyim?
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: Tabii biz lehte
yorumu kabul ediyoruz, yani yoruma
tabi bir mesele bu, iflyeri hekimli¤i,
niteli¤i itibariyle zaten koruyucu
hekimlik hizmeti. Dolay›s›yla, oradan
geçmeden flurada tedavi olamaz
vesaire gibi öngördü¤ü zararl›
tehlikeler söz konusu de¤il. Bu
nedenle de farkl› de¤erlendirilmesi
gerekti¤ini düflünüyoruz.
SALONDAN: Seçenek olarak kurum
hekimi gibi, döner sermayesi
olmayan kurum hekimi gibi, “Ben
kamuda çal›flan›m, döner sermaye
istemiyorum, iflyeri hekimli¤i
yapabilirim” diye bir tercih de
sunmam›fl.
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: Evet. Tabii
kamuda çal›flanlar için aç›kça
hüküm getirdi¤i için, yani sonuçta
serbest çal›flmas›na izin veren
yasay› ortadan kald›r›yor. Ayr›ca da
1219’un 12. maddesinde de “Kamu
kurulufllar›nda çal›flanlar, yaln›zca
kamu kurulufllar›nda çal›flabilir” diye
bir istisnay› belirtti¤i için kamuda
çal›flanlar yönünden, böyle bir
yorumla bu çok olanakl›
görünmüyor. Bunu Anayasa
Mahkemesinin çözmesi gerekir
ancak.
SALONDAN: Bu yasa iptal olursa 30
Temmuz’da, hiç muayenehanesi
olmayan bir hekim direkt
muayenehane  açabilecek mi?
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: fiununla birlikte
düflünmek gerekiyor: 2368’in
uygulanamaz hale gelmesi ve
bunun için bir giriflim yapmak
gerekir demifltim ya serbest

çal›flanlar yönünden, do¤al olarak
bu giriflimle birlikte birisi de bunu
aç›p ya da bir yerde çal›flmaya
bafllay›p ayn› mücadeleyi
sürdürebilir. Yani, 2368’i yürürlükten
kald›ran maddenin uygulamas›n› ve
bu maddenin anayasaya ayk›r›l›¤›n›
ileri süren bir hukuksal süreci
iflletmek laz›m. fiöyle yorumluyoruz;
tabii bunlar birbirine ba¤l›: Anayasa
Mahkemesi, e¤er çal›flmalar›na
iliflkin 1219’un 12. maddesini ve
üniversiteyle ilgili maddelerin
yürürlü¤ünü durdurursa, bir iki y›l
sürmez, çok k›sa sürede, yani
mahkemelerden hem yürütmeyi
durdurma kararlar› al›p hem de
anayasaya ayk›r›l›k itiraz›n› oraya
göndermeyi sa¤lamak olanakl› olur.
Cumhuriyet Halk Partisi, herkes
yönünden s›n›rlama getiren
maddenin iptalini istedi.
SALONDAN: Bu yasa,
üniversitelerdeki tüm fakülteleri de
“Tam Gün”de mi?.. Yani, veterinerlik
fakültesi ya da…
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: Evet, hepsini
içeriyor, hukuk fakültesi de dahil.
fiöyle: Döner sermayesi olan ve
olmayan diye ayr›ma gittiler. Mesela
ziraat fakültelerinin de birtak›m sat›fl
vesaire fleyleri var, onlar için ayr›
düzenleme yapt›lar. Di¤erleri için
belli kesintiler yapt›ktan sonra
d›flar›ya dan›flmanl›k hizmeti
verebileceklerini, yaz›l› düflünce,
görüfl vesaire üretimde
bulunabileceklerini, belli kesintiler
yapt›ktan sonra ücretin tamam›n›n

kendilerine verilece¤ine dair bir
düzenleme yapt›lar.
SALONDAN: Ben muayenehane
hekimiyim. Yürütmeyi durdurma
ç›k›p muayenehanelerin devam
edebilece¤ini mi düflünüyorsunuz,
yoksa “‹fl iflten geçti art›k. Bu ifl
ç›kmasa bile, muayenehaneler
kapan›r” m› diye?..
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: fiöyle
söyleyebilirim, benim kiflisel
düflüncem: Anayasa Mahkemesi,
30 Temmuz’dan önce 1219 say›l›
yasan›n önüne götürülen CHP
taraf›ndan 12. maddesinin ve
üniversitelerle ilgili part-time’›
ortadan kald›ran maddelerinin
yürürlü¤ünü durdurursa e¤er, o
zaman muayenehanelerin de
devam edece¤ini düflünüyorum, bu
olana¤› bize açabilece¤ini
düflünüyorum. Belki bireysel
davalara gerek kalmadan, hani Türk
Tabipleri Birli¤i ad›na açaca¤›m›z
bir fleyle bu konuda bir yol alabiliriz
diye düflünüyorum. Süreç belirsiz
oldu¤u için do¤al olarak, böyle
olursa üzerinden, hani olas›l›klar
üzerinden konufluyoruz. Ama, e¤er
Anayasa Mahkemesi di¤erleri
konusunda pozitif bir karar verirse,
bu da çözülür. Fakat, s›k›nt› flu:
Üniversiteyi bir tarafa koyarsak e¤er,
kamu hastane birlikleri önümüzde.
Bu fleyin ç›kmas› halinde, baflka
handikaplar›m›z var.  Genel Kurula
indi, ama henüz gündeme al›n›p
görüflülmeye bafllanmad›. O yüzden
takvimini bilemiyoruz.
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SALONDAN: Anayasa Mahkemesi,
bu karar› 30 Temmuz’dan sonraya
da b›rakabilir mi?
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K:  Böyle bir olas›l›k
var tabii, yok de¤il. Ancak, bizim
yapabilece¤imiz fley, Anayasa
Mahkemesi’nin bunu 30
Temmuz’dan önce görüflme
yapmas› için çaba göstermek.
SALONDAN: T›pta uzmanl›k, 19.
madde, biliyorsunuz T›pta Uzmanl›k
Yönetmeli¤i var, ona dair bir sürü
aç›lan dava var Dan›fltay 8. Dairede,
hiçbiri sonuçlanmad›. Herkes yan
dallar›n› ald› ve mecburi hizmete
gitti, eleman kalmad› hastanelerde.
Üniversite hastanesinde tam ücretli
çal›flacak ya da akademik kadroya
kalacak bir kifli kalmad› flu anda.
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: Geçici 6.
maddenin uygulanmas›n›
diyorsunuz…
SALONDAN: Geç verilen kararlar›n
bize hiçbir faydas› olmuyor…
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: Yaln›z, orada
flöyle bir ayr›m yapmak laz›m:
Asl›nda 8. Dairenin pek çok karar›
ç›kt› flu ana kadar, ben içinde
oldu¤um için. Oradaki fley, asl›nda
o yönetmelikten de¤il, Zorunlu
Hizmet Yasas›’ndan kaynakl›.
Çünkü, malum, üniversitelerde yan
dal yapanlar s›nava girmiyorlard›;
yan dal e¤itimi yap›yorlard›, ama
s›nava girmiyorlard›, böylece
zorunlu hizmete gitmiyorlard› ve
bölümlerine devam ediyorlard›.
“Yönetmeli¤in geçici 6. maddesi, 3
ay içinde baflvurmazsan›z, bu
hakk›n›z …” dedi. Biz onun
yürütmesinin durdurulmas›n›
istedik...
SALONDAN: Türk Tabipleri Birli¤i
flöyle bir yol izleyebilir mi? Sa¤l›k
Bakanl›¤› çal›flanlar› için … “Biz istifa
etmiyoruz, 657 ‘‹stifa etmifl say›l›r’
maddesi  bize geçerli de¤il. ‹darenin
soruflturma açmas›n› bekliyoruz.
Böyle bir direnifl hatt›… Daha sonra
bireysel davalar› oluflturarak buna
hukuki destek veriyorum.” Öyle bir
yol izleme mümkün mü ve 19/A’y›
Anayasa Mahkemesi’ne götürebilir
miyiz?
Av. Z‹YNET ÖZÇEL‹K: 19/A’n›n
Anayasa Mahkemesi’ne

götürülmesiyle ilgili dedi¤im gibi,
bir baflvuru dilekçesini haz›rlad›k
zaten. Böyle bir direnifl hatt› teorik
olarak kurulabilir tabii. Ben Türk
Tabipleri Birli¤i’nin yöneticisi
olmad›¤›m için, bunu sizlerle birlikte
kurmak uygun mudur, de¤il midir
tart›flmas›n› benim yapmamam
uygun olur. Ama, böyle bir hat
çizilebilir bu olanakl›.

“Tam Gün” yasas›nda sizlerin özlük
haklar›n› iyilefltiren bir düzenleme
ne yaz›k ki yok. Yaln›zca,
performansa dayal› ödemeyle sabit
döner sermaye ödemesi diye,
üniversiteler için de¤il, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ba¤l› döner sermayesi
olan yerler için söz konusu; orada

belli katsay›lar üzerinden, onlar›n
rakamlar›n› biz ç›karm›flt›k,
yay›nlam›flt›k miktarlar›. Kabaca
akl›mda kalanlar› söyleyeyim:
Pratisyen hekim için 580-600 lira,
uzman için galiba 1 000 lira
civar›nda bir rakam. Bu rakam› her
ay maafl›n›zla birlikte verip
alaca¤›n›z döner sermayeden tekrar
geri kesecekler, mahsup edecekler.
Ama, görece maafl düflecek, çünkü
daha önceden kesilmeyen iki fleyle
yüz yüze kalacaks›n›z; emeklilikle
ilgili her ay yüzde 20’si oran›ndaki
kesinti, bir de henüz bilmedi¤imiz
zorunlu mesleki sorumluluk
sigortas›yla ilgili yüzde 50 fark.
Dolay›s›yla, bu yasayla ilgili giren
de¤il, ç›kan bir fley söz konusu.
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amu Hastane Birlikleri Yasas› 
TBMM gündeminde iken, 
ülkemizde  sa¤l›k hizmeti

üretiminde devletin rolünü köklü
biçimde de¤ifltirmeye aday olan,
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n da
performans uygulamas› ve birinci
basamakta aile hekimli¤i ile beraber
sacaya¤›n› oluflturan bu tasar›y›
tart›flmak üzere Bursa Tabip Odam›z
taraf›ndan bir sempozyum
düzenlendi.

5 Haziran Cumartesi 13:30’da,
akademik odalar yerleflkesindeki
yeni yerimizde gerçeklefltirilen
toplant›ya, bu konuda olumlu ve
olumsuz görüfl sahibi olan taraflar
davet edildi. Ancak, sempozyum
aç›l›fl konuflmas› esnas›nda, BTO
Baflkan› Dr. Kay›han Pala, kat›l›mc›
olmas› planlanan ve Hastane Birlikleri
konusunda olumlu görüfl sahibi taraf›
temsil etmesi beklenen Prof. Dr.
Sabahattin Ayd›n’›n son anda
mazeret belirterek (acil bir ABD
seyahati nedeniyle), toplant›ya
kat›lamayaca¤›n›n anlafl›ld›¤›n›
aç›klad›. Dolay›s›yla, lehte söz
söylenmesi pek mümkün olamad›
ve karfl› görüfller kendi neden ve
sonuç iliflkisi çerçevesinde dile
getirildi. Böylece, asl›nda
sempozyumun önemli bir aya¤›
eksildi diyebiliriz: çünkü genel
beklenti, meselenin farkl› taraflar›n
görüfllerini ortaya koymas›  üzerinden
tart›fl›lmas› fleklindeydi.

Sempozyum davetlileri aras›nda,
hekimlerin yak›ndan tan›d›klar› isimler
vard›. Dr. Ata Soyer (Halk Sa¤l›¤›
Uzman›, 9 Eylül Üniversitesi), Dr.
Osman Öztürk ‹stanbul Tabip Odas›
Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu), Dr.
Osman Durmufl MHP K›r›kkale

basama¤› özel hastaneler ve kamu
sa¤l›k iflletmelerinden oluflan bir
sistemin oluflturulma sürecinin son
aflamas›na gelindi¤ini  vurgulad›.
Dr. Öztürk, GSS’nin katk› paylar›
demek oldu¤unu, hastaneleri
s›n›fland›r›rken asl›nda hastalar›n
s›n›fsal olarak ayr›flt›r›ld›¤›n›,
hastanelerinde kaç tafleron hekimin
çal›flt›¤›n› bilmeyen bir Sa¤l›k
Bakan›’n›n görevde oldu¤unun alt›n›
çizdi ve yak›n geçmiflte yaflanan
bebek ölümlerinin alt›nda yatan
nedene tafleron çal›flma sisteminin
yatt›¤›na dikkati çekerek, “Sa¤l›kta
Tafleron Ölüm Demektir” fleklinde
konufltu. Sa¤l›kta dönüflümün
asl›nda bir sa¤l›kta “bölüflüm”
program› oldu¤unu, AKP’ye en yak›n
olan›n en fazla kazand›¤› bu
sistemde uluslararas› sermayenin
özel hastane ortakl›klar› ile yavafl
yavafl piyasaya a¤›rl›¤›n› koymaya
bafllad›¤›n› vurgulad›. Kamu hastane
birlikleri ile yandafllara yeni arpal›klar
ortaya ç›kaca¤› ve ülke genelinde
9910 arpal›k kadrosunun haz›r
bekledi¤ini söyleyen Osman Öztürk,
hekimlerin ve di¤er sa¤l›k
çal›flanlar›n›n maafllar›n›n ilk 5 y›l
devlet güvencesinde oldu¤unu ama
sonras›n›n belirsizli¤ini korudu¤unu
belirterek, konuflmas›n› “... yaln›zca
kimlik belgesi ile sa¤l›k hizmeti
al›nabilecek bir sa¤l›k sistemi için
bugünden hastanelerimizi
koruyal›m!..” diyerek bitirdi.

Kat›l›mc›lardan Dr. Ata Soyer, di¤er
kat›l›mc›lar›n da, kendi konuflma ve
sunumlar›nda s›kl›kta at›fta
bulunduklar› bir sunum gerçeklefltirdi.
Konuflmas›n› istatiksel verilere
dayand›ran konuflmac›n›n sundu¤u
verilerden baz›lar›n›, kendisinin
dergimiz için sempozyum
konuflmas›na paralel haz›rlad›¤›
yaz›s›yla birlikte  sunuyoruz.

Milletvekili, TBMM Sa¤l›k ‹flleri
Komisyon üyesi), Dr. Erifl Bilalo¤lu
(TTB Merkez Konsey Genel
Sekreteri), Dr. Candan Coflkun
(Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›, Bursa
fiube Baflkan›), Ali Arslan (CHP
Mu¤la Milletvekili, TBMM Sa¤l›k ‹flleri
Komisyon Üyesi), Mustafa Köse
(Türk Sa¤l›k Sen Bursa fiube
Baflkan›) fleklindeydi.

‹lk oturuma Prof. Dr. Hamdi Aytekin
(U.Ü.Halk Sa¤l›¤›  AD Emekli Ö¤retim
Üyesi) ve ikinci oturuma ise Dr.
Bülent Aslanhan (BTO,TTB Büyük
Kongre Delegesi) baflkanl›k ettiler.
Sempozyuma kat›l›m, beklentinin
alt›nda kald›; ilk oturumu 82, ikinci
oturumu ise 92  kat›l›mc› izledi.
Do¤rusu, hekimlerin çal›flma
koflullar› ve sa¤l›k kurumlar›nda
önemli de¤iflikliklere gebe olunan
bir dönemde meslek örgütümüzün
ortaya koydu¤u çaban›n yeterli
karfl›l›¤› buldu¤unu söylemek zor.
Öte yandan, meslek örgütü olarak
odam›z misyonuna uygun bir
gündemi daha gerçeklefltirmifl oldu.
Kat›l›mc›lar aras›ndaki milletvekilleri,
genel olarak muhalefet partilerinin
söz konusu Hastane Birlikleri yasa
tasar›s›n›n engellenmesi için
çabalad›klar›n› ancak, hükümet
partisinin “parmak say›s›n›n”
belirleyici olmas› nedeniyle yeterince
etkin olamad›klar›n› ifade ettiler.

Dr. Osman Durmufl ise ayr›ca,
mevcut hükümetin hastane
ihalelerinde kamu varl›klar›n› ziyan
etti¤ini iddia ederek konuya iliflkin
örnekler verdi.
‹stanbul Tabip Odas›’ndan Dr.
Osman Öztürk, Sa¤l›kta Dönüflüm
Program› ile finansman›n GSS ile
gerçeklefltirilece¤i, sa¤l›k hizmeti
“Temel Teminat Paketi”, birinci
basama¤› “Aile hekimleri”ve ikinci

K
Dr. Seçkin Kara / Dr. Ersan Taflçı

Sempozyum: Kamu Hastaneleri Birlikleri
Yasa Tasarısı Ne Getiriyor Ne Götürüyor?
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a¤l›kta dönüflüm ile ilgili 2003 
sonras› ciddi ad›mlar at›ld›. Bu
ad›mlar›n en kritik olan›, sat›n

al›c›lar ile sunucular aras›nda
sözleflme iliflkisi oluflturmakt›r. Yani,
finansman ile hizmet sunumunu
ay›rmakt›r. Böylelikle, hükümet,
merkezi sa¤l›k sisteminin komuta
merkezini k›rarak piyasa
oluflturulmas›na yönelmifltir. Söz
konusu sözleflme, kamu hizmeti ve
sosyal dayan›flma kavram›ndan
uzaklaflma anlam›ndad›r. Sonras›,
sa¤l›k hizmetlerinin al›n›p sat›l›r meta
haline gelmesinin yolunun
aç›lmas›d›r.

Sa¤l›k hizmetlerinde al›n›p sat›lma,
kamu kurumlar›n›n hizmet sat›n
alabilmesidir. Hizmet sat›n alma
meselesi gündeme gelince, o hizmeti
satan kurumlar›n giderek
iflletmeleflmesi, flirketleflmesi
demektir. Haliyle, hizmet satarak gelir
elde eden sa¤l›k kurumlar›, klasik
bütçe anlay›fl›ndan uzaklafl›rlar.
‹flletmeleflme/flirketleflme, kamusal
niteli¤i bozan bir özelliktir, dolay›s›
ile kamu ile özel iflletme aras›ndaki
fark›n azalmas›, özelden hizmet sat›n

alma mümkün hale gelir. Böyle bir
ortam ise, dayan›flma de¤il,
rekabetin ön planda oldu¤u bir
ortamd›r. Kamu hizmeti içine
rekabetin egemen olmaya
bafllamas›, planlama, merkezi devlet
denetimi, geleneksel kamu hizmeti
kavram›ndan kopufltur. Bu süreç,
kamunun idari düzeyde,
finansmanda, hizmet sunumunda,
giderek tüm mülkiyette özelleflmenin

önünü açmaktad›r.
Finansman›n özelleflmesinin bir
aya¤›, katk› paylar›n›n/cepten
ödemelerin yayg›nlaflmas›d›r, ki daha
sonra tamamlay›c› sigorta ve özel
sigorta için zemin oluflturulur.
Böylece, bir sa¤l›k hizmetleri
metalaflmas› süreci yaflan›r. Bu
sürecin olmazsa olmaz› ise,
vatandafl›n tüketiciye/müflteriye
dönüfltürülmesi ve güçlendirilmesidir.

Sa¤l›kta dönüflümün son aya¤›nda manzara nas›l?
Dr. Ata Soyer

Halk Sa¤l›¤› Uzman›, 9 Eylül Üniversitesi

S

Yeflil Kart sa¤lık harcamaları
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Çünkü, tüketicinin serbestçe gidip
sa¤l›k kurumunu seçebilmesi kritiktir.
Kamu ile özel aras›ndaki s›n›r›n
parçalanmas› için, tüketici seçimine
ihtiyaç vard›r. Bu noktada tüketimcilik
k›flk›rt›l›r ve böylece tüm halka bakma

yükümlülü¤ü yerine, bireysel
tercihlerin ön plana geçti¤i bir
sisteme evrimle sa¤lan›r. AKP
Hükümeti, yukar›daki senaryoda
ciddi ilerlemeler kaydetmifltir.
Bu ad›mlara neden ihtiyaç

duyulmufltur. Birçok neden
s›ralanabilir. Biz daha fazla geriye
gitmeyelim, 2001 krizi ile Türkiye
ekonomisi, yeni bir evreye girmifltir.
Dünya ekonomisi ile eklemlenme
yolunda yeni bir evreye giren Türkiye
kapitalizminin, bu süreçte rekabet
gücünü art›rmas›, bu gücü art›rmak
için de iki ana unsura önem vermesi
söz konusuydu. Bu unsurlardan biri,
ucuz girdi kullanmak, di¤eri bu ucuz
girdiyi h›zl› kullanmakt›r. Ucuz girdi
denilince, do¤al hammaddeler, enerji
ve emek gücü akla geliyor.
Sermayenin emek gücü için daha
fazla kaynak ay›rmamas›, sa¤l›kla
ilgili geliflmenin bir nedenidir.
De¤iflik sektörlerde biriken
sermayenin de¤erlenme sorunu da
var. Bu biriken sermaye ya sa¤l›k,
e¤itim, su, vb. gibi yeni de¤erlenme
alanlar›na aktar›lmaktad›r ya da yeni
mekanlara yönelmektedir. Daha
önce kamusal olarak sunulan
hizmetlerin özellefltirilmesinin
aç›lmas›, sermayenin yeni
de¤erlenme alanlar› talebi ile ilgilidir.

Küresel rekabete dayanabilmesi için,
yükü hafifletilmeye çal›fl›lan sermaye,
art›k vergi yükümlülüklerini de yerine
getirmek istememektedir. Bu, kamu
hizmetlerinin giderek kaynak
yetersizli¤i nedeniyle çökmesi
demektir. Haliyle bu noktada,
sürdürülmesi gereken hizmetler için,
ek kaynak gerekmektedir. ‹flte bu
noktada gündeme getirilen GSS, bir
sa¤l›k vergisidir.

Bizim SGK’ya iliflkin yaptı¤ımız
tartıflmalar ise bu ba¤lamda
anlams›zd›r. Çünkü, GSS ya da SGK.
Sermayenin vergi vermek
istememesinin sonucu içinden
ç›kamayaca¤›m›z kronik bir kaynak
problemidir. Üstelik, bu sistem, olas›
risklerimiz ve gelece¤imize iliflkin
kazan›mlar›m›z›n gasp› demektir.
Dahas›, yine hastal›klar›m›z ve
emeklili¤imizin sermaye için bir di¤er
de¤erlenme alan› olmas›, buralarda
toplanan fonlar›n kaynak problemi
çeken sermaye taraf›ndan
kullan›lmas› mümkün hale gelir.

Toplam sa¤lık harcamaları (milyar dolar)

Kamu- özel sa¤lık harcamaları. Pay (%)

SGK ilaç harcamaları (2009 fiyatları ile milyon TL) ve ilaç tüketimi (milyon kutu)

1999-2008 arasında 3.6 kat, %72’lik bir artıfl.

Kamunun payı azalmıfl, özelin payı artmıfl.
Henüz 2009- kriz yılı verileri yok.
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TO ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu
yeni dönemde 5 May›s 
2010’da genifl kat›l›mla yapt›¤›

toplant›da flu kararlar› alm›flt›r.
Alınan son durumu (15 A¤ustos
Yönetmeli¤i’nin yürütmesinin
durdurulmas›, “Tam Gün” yasas›
hakk›nda ana muhalefet partisi
taraf›ndan Anayasa Mahkemesi’ne
aç›lan dava vs.) ile ilgili komisyon
sekreteri Dr. Emrullah AKSOY
taraf›ndan komisyona bilgi verildi.

1. “Tam Gün” yasas›n›n uygulanmaya
bafllanaca¤› 30 Temmuz 2010
sonras› için haz›rl›k yap›lmas›na,
a. Tüm iflyerlerinin çal›flan say›lar›n›n
tespit edilmesine,
b. “Tam Gün” yasas›n›n yürürlü¤e
girmesi halinde boflalmas› muhtemel
iflyeri say›s›n›n ve niteliklerinin
saptanmas›na,
c. ‹flyeri Hekimli¤i Sertifikas› olup da
“Tam Gün” yasas›ndan sonra iflyeri
hekimli¤ini südürebilecek
meslektafllar›m›z›n say›s›n›n tesbitine
çal›fl›lmas›na,
2. ‹flyeri Hekimli¤i Temel E¤itimleri
konusunun TTB Kol de¤erlendirme-
sinin sonras›na b›rak›lmas›na,
3. Komisyonun her Çarflamba saat
18:30’da Oda’da toplanmas›na,
4. Komisyonun her ay›n son
Çarflamba’s› bir komisyon üyesinin
iyi iflyeri hekimli¤i uygulamas›
sunumu, deneyim paylafl›m› vs.
olacak flekilde toplanmas›na,
5. Yap›lan seçimde oy birli¤i ile Dr.
Kenan ERGUS’un Komisyon
Baflkanl›¤›na, Dr. H. Avni ÇETEK’in
Komisyon Sekreterli¤ine, Dr. Bülent
ASLANHAN, Dr. Ceyhan AKKAYA
ve Dr. Kenan ERGUS’un TTB ‹flçi
Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kol
Temsilcili¤i görevlerine getirilmesine,
karar verildi.

Aile Hekimli¤i Uygulamas›, “Tam
Gün” yasas›, Kamu Hastaneleri Birli¤i

30.7.2010 tarihinde yürürlü¤e
girmesiyle birlikte hekimler, SGK ile
anlaflmal› özel sa¤l›k kurulufllar›yla
SGK ile anlaflmas›z özel sa¤l›k
kurulufllar›nda ayr› ayr› çal›flabilecek;
k›smi çal›flmalarda bu gruplar
aras›nda geçifl söz konusu
olmayacakt›r. Ancak an›lan
düzenlemede iflyeri hekimli¤i istisna
olarak tan›mland›¤› gibi, iflyeri
hekimli¤inin, niteli¤i gere¤i tedavi
edici di¤er hekimlik hizmetleri
aras›nda de¤erlendirilmesine de
olanak bulunmamaktad›r. Bu
nedenlerle, tam gün yasas›n›n
yürürlü¤e girmesinden sonra da özel
sa¤l›k kuruluflunda yürütülen hekimlik
görevinin yan› s›ra iflyeri hekimli¤ini
de yürütmenin bu aç›dan mümkün
olaca¤› düflünülmekle birlikte, söz
konusu özel çal›flmalara iliflkin olarak
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
yönetmelik düzenlemesi
yap›lmas›ndan sonra yeniden bir
de¤erlendirme yapmak mümkün
olabilecektir.

“Tam Gün” yasas› nedeniyle iflyeri
hekimli¤inden ayr›lmak zorunda kalanlar
k›dem tazminat›na hak kazan›r m›?
Bu konuda ilgili yasada geçici bir
hüküm bulunmamas› sebebiyle
duraksama yaflanmaktad›r. Zira,
yasan›n vermifl oldu¤u k›smi çal›flma
hakk›ndan yararlanarak yürütülen
çal›flman›n yine yasa ile getirilen bir
yasak sebebiyle engellenmifl olmas›
sebebiyle akdin feshedilmesi, iflyeri
hekiminin gerçek iradesini
yans›tmamakla birlikte teknik olarak
istifa gibi görünmektedir.
Hukukumuzda ise, hakl› bir gerekçe
olmaks›z›n istifa edilmesi k›dem
tazminat›na hak kazand›rmamaktad›r.
Ancak, bu konuda yarg›sal
de¤erlendirmeler henüz mevcut
olmamakla birlikte, yeni bir yasal
düzenleme sebebiyle hekimin tek bir
kurumda çal›flmaya zorlanmas› ve
hekimin de resmi kurum çal›flmas›n›
tercih etmesini basit bir istifa
biçiminde de¤erlendirmemek, ifl

Yasa Tasar›s›, ‹flyeri Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimleri Hakk›nda
Yönetmelik…

Son bir y›ld›r alan›m›z› ilgilendiren ve
belirginsizlefltirmeye çal›flan mevzuat
bombard›man›na tabii tutuluyoruz.
Meslek örgütümüz TTB,
bombard›mana cansiperane hukuki
mücadele veriyor. Biz Zonguldak’ta
göçük alt›nda kal›p yaflam›n› yitiren
emekçiler için  ‘Kader’’ veya ‘’Çok
güzel öldüler’’ beyanat› verenlere en
hafif deyimle ‘’aymazlar’’diyoruz.
Çünkü tüm emekçilerin ifl
kazalar›ndan ve meslek
hastal›klar›ndan ar›nd›rılm›fl bir
çal›flma ortam›n› haketti¤ine, ‘’fiziksel,
ruhsal ve toplumsal iyilik hali’’ olarak
tarif edilen sa¤l›¤ın iflçilerin en
vazgeçilmez hakk› oldu¤una
inan›yoruz. Alan›m›zla ilgili akla gelen
sorular› birçok platformda konuflup
paylafl›yoruz. TTB Hukuk Bürosu’nun
ak›l kar›flt›ran sorulara verdi¤i yan›tlar
ile 15 A¤ustos 2009 tarihli ‹SGB ile
OSGB hakk›ndaki yönetmelikle ilgili
son geliflmeleri sizlerle paylafl›yoruz.

‹flyeri hekimli¤i ile ilgili sık sorulan
sorular

“Tam Gün” yasas›na göre özel bir sa¤l›k
kuruluflundaki görevimin yan› s›ra iflyeri
hekimli¤i de yapabilir miyim?
“Tam Gün” yasas›n›n ilgili hükmünün

İşyeri Hekimliği alanında neler oluyor?

B

Dr. Kenan Ergus

BTO ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu Baflkan›
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akdinin feshinde “zorlay›c› neden”
benzeri bir de¤erlendirmede
bulunmak gerekti¤i düflünülmektedir.
Emekten yana düzenleme getirilen
ifl hukuku kurallar›ndan farkl› bir
sonuca ulaflmak, hak ve adalet
ilkelerine uygun bir neticeyi
oluflturmayacakt›r.

“Tam Gün” yasas› dolay›s›yla iflyeri
hekimli¤inden ayr›lmay› düflünürsem
nas›l bir ihbar yaz›s› yazabilirim?
Bu düflüncede olanlar›n ifl akdinin
feshini ihbar yaz›s›n›n, mümkün
oldu¤unca hak kay›plar›na sebep
olmayacak biçimde oluflturulmas›nda
yarar bulunmaktad›r. Örnek feshi
ihbar yaz›s› web sitemizden temin
edilebilr. Bu yaz›n›n iflverene
verildi¤inin daha sonra
kan›tlanabilmesi bak›m›ndan iki örnek
haz›rlan›p birine al›nd› yaz›/imzas›
al›nmal› ya da resmi yolla (noter,
iadeli taahhütlü mektup, vb.)
gönderilmelidir.

Fesih bildirimini ne zaman yapmal›y›m?
Fesih bildirimi ‹fl Kanunu’nda her bir
çal›flma süresine göre belirlenmifl
olan (2 ila 8 hafta) veya sözleflmede
öngörülen ihbar öneline uyularak
yap›lmal›d›r. Bu süreye uyulmamas›
durumunda uymayan taraf, ihbar
öneli süresi ücreti kadar karfl› tarafa
ödeme yapmak zorunda kalabilir.
(Fesih yaz›s›n›n örne¤ine web
sitemizden ulafl›labilir.)

K›smi zamanl› olarak yürütülen iflyeri
hekimli¤i sözleflmesinin feshi
durumunda hak kazan›lan k›dem
tazminat› ne flekilde hesaplan›r?
Haftan›n befl günü çal›fl›lmas›
durumunda k›dem tazminat›, çal›fl›lan
ve çal›fl›lmayan saat ve gün ayr›m›
yap›lmaks›z›n, hizmet akdinin
bafllang›c› ile sona ermesi aras›nda
geçen tüm süre üzerinden
hesaplan›r. Bu konuda çok say›da
Yarg›tay karar› bulunmaktad›r.

‹flyeri hekimlerinin “yenileme
e¤itimlerine” kat›lmalar› zorunlu mudur?
Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan
Yönetmelik ve Tebli¤ ile getirilen,
iflyeri hekimlerinin yedi y›lda bir
yenileme e¤itimine kat›lmalar› aksi
takdirde sertifikalar›n› geçerli

say›lmayaca¤›na iliflkin düzenleme,
Dan›fltay karar›yla durdurulmufl
oldu¤undan; yenileme e¤itimlerine
kat›lma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.

Türk Tabipleri Birli¤i’nden ald›¤›m iflyeri
hekimli¤i sertifikas› geçerli midir?
Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan
ç›kart›lan Yönetmelikle “16.12.2003
tarihinden önce verilmifl sertifikalar
geçerli” kabul edilmifl ise de söz
konusu hükmün yürütmesi Dan›fltay
taraf›ndan durdurulmufltur. Bu
durumda, 19 üniversite ve Türk
Tabipleri Birli¤i’nin birlikte düzenledi¤i
e¤itimler sonucunda verilmifl olan
bütün sertifikalar geçerlidir.

‹flyeri hekimli¤i e¤itimlerini kim
düzenleyebilecektir?
Dan›fltay kararlar›na göre, iflyeri
hekimli¤i sertifika e¤itimlerini özel
kurum ve kurulufllar düzenleyemez.
Çal›flma Bakanl›¤›’n›n kurum ve
kurulufllar› e¤itim kurumu olarak
yetkilendirmesine de hukuken olanak
bulunmamaktad›r. Kurulufl
yasas›ndaki meslek mensuplar›na
mesleki geliflimlerini sa¤layacak
e¤itimleri vermek Türk Tabipleri

Birli¤i’nin yetkisi içinde
de¤erlendirilmifl olmakla birlikte ‹flyeri
Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak
Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri Hakk›nda
Yönetmelikte meslek örgütünün
e¤itim yetkisi Genel Müdürlü¤ün
iznine tabi tutulmufl, buna karfl› aç›lan
davada söz konusu “izin verme”
yetkisinin yürütmesi durdurulmufl
ancak meslek örgütünün tek bafl›na
sertifika e¤itimi verebilece¤ine iliflkin
bir yorum da yap›lmam›flt›r.‹flyeri
hekimli¤i sertifika e¤itimlerini yapma
yetkisi tart›flmas›z olan kurum
üniversitelerdir. Ancak üniversitelerin
bu alanda e¤itim verebilmesi için
bilimsel ve örgütsel bir donan›m›n
olmas›, bir baflka ifadeyle en az›ndan
t›p e¤itimi veren bir üniversite olmas›
gereklili¤inin aranmas› gerekir.

Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan
yetkilendirilen özel hukuk tüzel kiflileri
taraf›ndan kurulmufl bulunan ortak sa¤l›k
ve güvenlik birimlerinin iflyeri hekimli¤i
hizmeti vermesi mümkün müdür?
Dan›fltay taraf›ndan yeni bir karar
verilene kadar iflyeri hekimli¤i,
yürürlükteki yasal düzenlemelere
uygun olarak; yeterli süre ay›rabilecek
iflyeri hekimlerinden ilgili tabip
odas›n›n onay verdi¤i hekimler
taraf›ndan yerine getirilecektir. Özel
hukuk tüzel kiflileri taraf›ndan kurulan
ve Genel Müdürlük taraf›ndan
yetkilendirilen ortak sa¤l›k ve güvenlik
birimi ad› alt›ndaki yap›lar›n faaliyetleri
ise flimdilik mümkün
bulunmamaktad›r.

15 A¤ustos 2009’da yay›mlanan ‹SGB
ile O‹GB hakk›ndaki yönetmelikle ilgili
son durum nedir?
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
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taraf›ndan haz›rlan›rken, süreçte
sunulan görüfllere hiçbir flekilde itibar
edilmeksizin yay›mlan›p yürürlü¤e
sokulmufl olan ‹flyeri Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimleri hakk›nda
yönetmeli¤in bir k›s›m hükümlerinin
iptali istemiyle birli¤imiz ve TMMOB
taraf›ndan aç›lan davalarda
yürütmenin durdurulmas›na karar
verilmifl olup bu kararlar web
sitemizde yay›mlanm›flt›r.

Birli¤imiz taraf›ndan aç›lan davada
Dan›fltay 10. Dairesi taraf›ndan,
daval› idarenin savunmas› al›nd›ktan
sonra bu konuda yeni bir karar
verilene kadar yönetmeli¤in dava
konusu edilen hükümlerinin
yürütmesinin durdurulmas›na karar
verilmifltir.
Bu kararla temel olarak;
1- ‹flyeri hekimli¤inin iflyeri d›fl›nda,
özel hukuk tüzel kiflileri taraf›ndan
oluflturulan birimlerden sat›n
al›nabilmesi,
2- ‹flyeri hekimli¤i için yetersiz süreler
tan›mlanm›fl olmas›,
3- ‹flyeri hekimli¤i hizmeti sunmak
veya e¤itimini vermek üzere özel
hukuk tüzel kiflilerinin Bakanl›k ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan
yetkilendirilebilmesi,
4- 2003 y›l›ndan önce verilmifl olan
iflyeri hekimli¤i sertifikalar›n›n
geçersiz say›lmas›,
5- ‹flyeri hekimli¤i e¤itiminin
kapsam›n› belirleyip, e¤itim sonunda
s›nav›n›n genel müdürlük taraf›ndan
yap›labilmesi,
6- ‹flyeri hekimi ile yap›lacak
sözleflmenin yetersiz bir kapsamla
yönetmelik ekine konulmufl olmas›,
7-Genel müdürlü¤ün bir k›s›m
çal›flanlar›na iflyeri hekimli¤i ile iflyeri
hekimli¤i e¤itimlerinde e¤itici yetkisi
verilmesinin yürütmesi
durdurulmufltur.
Dan›fltay taraf›ndan yeni bir karar
verilene kadar iflyeri hekimli¤i,
yürürlükteki yasal düzenlemelere
uygun olarak; yeterli süre ay›rabilecek
iflyeri hekimlerinden ilgili tabip
odas›n›n onay verdi¤i hekimler
taraf›ndan yerine getirilecektir. Özel
hukuk tüzel kiflileri taraf›ndan kurulan
ve genel müdürlük taraf›ndan

yetkilendirilen ortak sa¤l›k ve güvenlik
birimi ad› alt›ndaki yap›lar›n faaliyetleri
ise flimdilik mümkün
bulunmamaktad›r.
Dan›fltay 10. Dairesi taraf›ndan,
TMMOB taraf›ndan aç›lan davada
verilen kararlarda da özellikle
e¤itimlerin düzenlenmesine iliflkin
olarak Çal›flma Bakanl›¤›’na
yönetmelikle verilen yetkilerin hukuka
ayk›r›l›¤› belirtilerek söz konusu
hükümlerin yürütmesinin
durdurulmas›na karar verilerek bu
alanda e¤itim düzenleme yetkisinin
as›l olarak üniversitelerde oldu¤u
vurgulanm›flt›r.
Bu kapsamda, iflyeri hekimli¤i ve ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itiminin özel
hukuk tüzel kiflileri taraf›ndan
verilebilmesine olanak sa¤lanmas›
ile genel müdürlü¤ün e¤itim kurumlar›
ile e¤itici ve müfredata iliflkin onay
verme ve e¤itimler sonunda s›nav
yapt›rma yetkilerinin de yürütmesi
durdurulmufltur. Bu nedenle, özel
hukuk tüzel kiflilerinin iflyeri hekimli¤i
e¤itimi vermeleri mümkün de¤ildir.
‹flyeri hekimli¤i e¤itimi verebilecek
di¤er kurum ve kurulufllar›n e¤itici
ve e¤itimlerine iliflkin genel müdürlük
yetkilerinin de yürütmesi durdurulmufl
olmakla söz konusu kurulufllar›n
e¤itim yetkilerine iliflkin özel yasal
düzenlemeler olup olmad›¤›n›n her
bir kurum için ayr› ayr›
de¤erlendirilmesi gerekir. Ancak,

belirtmek gerekir ki, iflyeri hekimli¤i
e¤itimi düzenleme yetkisi
bulunmad›¤› yarg›sal kararla da
belirlenen özel hukuk tüzel kiflilerinin
bir k›s›m üniversitelerle birlikte bu
e¤itimleri düzenlemeleri de mümkün
bulunmamaktad›r.

Bütün bunlardan baflka, 09.12.2009
tarih ve 27427 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl olan
‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile
Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
Hakk›nda Yönetmeli¤in
Uygulanmas›na Dair Tebli¤
düzenlemesinde geçerli iflyeri
hekimli¤i belgesine sahip olanlardan
belgenin al›nd›¤› tarihten itibaren yedi
y›l›n› doldurmufl olan iflyeri hekimleri,
15/8/2010 tarihine kadar yenileme
e¤itimine kat›lmak flart›yla yedi y›ll›k
vize alabileceklerdir.

Yenileme e¤itimine kat›lmas› gerekti¤i
halde kat›lmayanlar›n belgesi
16/8/2010 tarihinden itibaren geçerli
kabul edilmeyecektir hükmüne yer
verilmifl ise de; Yönetmeli¤in 52.
maddesindeki yenileme e¤itiminin
kapsam›n› belirleyecek olan
komisyon çal›flmalar›na iliflkin
düzenlemenin de yürütmesi
durdurulmufl olmakla ilgili tebli¤
hükmünün herhangi bir dayana¤›
kalmam›flt›r. Bir baflka anlat›mla,
iflyeri hekimli¤i e¤itimleri konusunda
yasal yetkisi olmad›¤› halde
yönetmelik ile kendisine yetki
tan›mlayan genel müdürlü¤ün
yenileme e¤itimlerine iliflkin
düzenleme yapma yetkisinin
bulunmad›¤› da aç›kt›r. ‹flyeri
hekimli¤inde de di¤er bütün bilimsel
alanlarda oldu¤u gibi sürekli mesleki
geliflim için e¤itim önemli olmakla
birlikte, 15.8.2010 tarihine kadar
yenileme e¤itimine kat›lmayanlar›n
iflyeri hekimli¤i sertifikalar›n›n
geçersiz kabul edilmesinin hukuksal
bir temeli bulunmamaktad›r.

Öte yandan, yönetmeli¤in geçici
maddesinin de yürütmesi
durduruldu¤undan 16.12.2003
tarihinden önce verilmifl de olsa iflyeri
hekimli¤i sertifikalar›n›n geçerlili¤i
konusunda bir tereddüt
bulunmamaktad›r.
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izi üzen, can›m›z› s›kan ya 
da flikayetçi oldu¤umuz bir 
iflten veya olaylar dizisinden

söz ederken, ço¤u zaman söze,
“Gün geçmiyor ki flöyle olmas›n,
gün geçmiyor ki böyle olmas›n”
diyerek bafllar›z. Üzgünüm ama ben
de bu yaz›ma, “Y›l geçmiyor ki
“diyerek, hatta neredeyse “Ay
geçmiyor ki “ diyerek bafllamak
durumunday›m…

10 Aral›k 2009’da Bükköy ve 19
flehit, seksenbefl gün sonra 23
fiubat 2010 da Odaköy ve 13 flehit,
bundan  seksenüç gün sonra 17
May›s 2010’da Zonguldak-Karadon
ve 30 flehit!.. Yaklafl›k olarak alt› ay
içerisinde  62 can yok oldu, 62 aile
yand›-kavruldu, dul kalan efller,
babas›z kalan çocuklar, yüre¤i
yanan anneler ve babalar…  Peki
ne u¤runa, neden bunca can yok
olup gidiyor, kim ya  da kimler
bunun müsebbibi, buna bir son
verme olana¤› yok mu, nereye kadar
gidecek bu can’lar›n yol olup
gitmesi?..

Ömrünün yar›dan fazlas›n›
Zonguldak’ta, Türkiye Taflkömürü
Kurum’unda ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri
Hekimi, Baflhekimi ve Daire Baflkan›
olarak geçirmifl ve yer alt›-yer üstü
iflyerlerinde maden iflçileri ile yan
yana ve omuz omuza olumlu ya da
olumsuz pek çok fley yaflam›fl bir
kifli olarak, üst üste gelen bu kazalar,
yitip giden “can”lar karfl›s›nda
düflünce ve de¤erlendirmelerimi
sizlerle paylaflmak istedim.

fiunu öncelikle belirtmeliyim ki, grizu
nedir, nas›l olursa ne olur, nas›l
patlar, patlarsa ne ya da neler olur

gibi konulara girecek de¤ilim. Zira
gerek maden mühendisleri, gerek
meslek odalar›, gerek ifl
güvenlikçiler vb. taraf›ndan bu
konuda yüzlerce sayfa aç›klama,
teknik bilgi ve mesleki görüfl var
zaten. Benim as›l de¤inece¤im
baflkaca iki konu var, bunlardan
birincisi iflveren faktörü, ikincisi de
denetim faktörü… Ama bundan
önce bir hat›rlatma yapmak
istiyorum; daha önceki yaz›lar›mdan
birinde bir ‹ngiliz atasözünden
bahsetmifltim...

Ne diyor ‹ngilizler: “Kaza yoktur,
tedbirsizlik vard›r. Tedbirsizlik
yoktur, efleklik vard›r…” Siz
‹ngiltere’deki kömür madenlerinde,
Fransa’n›n Alsace-Lorrain kömür
havzas›nda, Almanya’n›n Ruhr
havzas›nda, Rusya’n›n Urallar kömür
havzas›nda böylesine büyük,
böylesine s›k ve maalesef böylesine
çok say›da insan›n öldü¤ü maden
kazalar› duydunuz mu?..
Duyduklar›n›z sadece Çin’de ve
Türkiye’dekiler… Her zaman
söyledi¤imiz gibi “ifl kazas›
olmamal›”. Ancak do¤an›n o büyük
ve ac›mas›z fiziksel ve kimyasal
güçlerine karfl› durarak, yerine göre
de adeta kafa tutarak yap›lan bir
üretimdir yeralt› kömür madencili¤i.
Bunun do¤al sonucu olarak kaza
da olabilir; ne var ki bunlar, ufak
tefek say›labilecek ve kaç›n›lmaz
nitelikteki kazalard›r. Ama bir kerede
onlarca, hatta yüzlerce insan›n
öldü¤ü, yüzlercesinin de yaraland›¤›
ve tam bir felaket ya da facia olarak
tan›mlanan kazalar›n olmas›n› kabul

İçimizi yakan maden kazaları üzerine
düşünceler!..
Dr. Ceyhan Akkaya

TTB ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kolu Baflkan›
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etmek mümkün de¤ildir…
fiimdi, sözünü etti¤im iki faktöre
de¤inelim;
- ‹flveren Faktörü: Yukar›da
de¤indi¤im üç kazaya bakt›¤›m›zda,
üçü de özel sektörün iflletmecili¤ini
yapt›¤› maden ocaklar›nda
meydana gelen kazalard›r. fiuna
hemen aç›kl›k getirmeliyim ki,
Zonguldak’ta meydana gelen son
kaza Türkiye Taflkömürü Kurumu
Genel Müdürlü¤ü’ne ait Karadon
Taflkömürü Müessesesi’nde
meydana gelmifl ise de, kazan›n
meydana geldi¤i yerde yürütülen
üretime haz›rl›k çal›flmalar›, tafleron
olarak faaliyet göstermekte olan özel
sektör taraf›ndan yap›lmakta idi.
Özel sektörü oluflturan iflverenlerin
çok büyük bir bölümü, gerek “iflçi
sa¤l›¤›”, gerekse “ifl güvenli¤i”
alan›nda yap›lmas› gereken zorunlu
ifllerin ve al›nmas› gereken
tedbirlerin büyük bölümünü
gereksiz harcama kayna¤› olarak
gören bir anlay›fl ve yaklafl›m›n
esiridirler.
Al›nmas› gereken tüm önlemler, ya
“yasak savma- cezadan s›yr›lma”
düflüncesiyle, ya da fonksiyonu ve
elde edilecek sonuçlar› ve yararlar›
hiç dikkate almadan, minimum
harcama kriterlerine uyacak flekilde
al›n›r, t›pk› “dostlar al›fl-veriflte
görsün” özdeyiflinde oldu¤u gibi.
Sonuçlar› da iflte ortada...

‹kinci faktörü oluflturan Denetim
Faktörü’ne gelince: Bu konuyu da
iki ayr› alt bafll›kta irdelemek
gerekmektedir, ‹dari para
cezalar›n›n etkisizli¤i ve denetim
elemanlar›n›n etkin olmay›fl›…
Birincisi, ilgili denetim birimlerince
yap›lan denetimler sonucunda
yerine getirilmeyen “iflçi sa¤l›¤›” ve
“ifl güvenli¤i” önlemleri sebebiyle
iflverenlere verilecek olan idari para
cezalar›, al›nmayan önlemlerin
do¤urabilece¤i olumsuz sonuçlarla
(ölümler de dahil)  orant›l› de¤ildir..
O kadar ki bu para cezalar›n›n
baz›lar› cayd›r›c›l›ktan tamamen
uzak ve “komik” denebilecek kadar
küçük miktarlardad›r. O kadar ki
ben bir yer alt› kömür madeni

iflletmesi sahibinin, denetleme
yapan ifl müfettifline “Müfettifl bey,
gelip-gidip rahats›z olma, bir y›ll›k
para cezas›n› bir defada toptan kes,
ne ben seni göreyim, ne de sen
beni!..” dedi¤ine flahitim…

“‹flçi sa¤l›¤›” ve “ifl güvenli¤i”
önlemlerini almayan, bu konuda
duyars›z ve ç›karc› biçimde
davranan iflyeri sahipleri için para
cezalar›n›n bu düzeyde olmas›,
ikinci konu bafll›¤›n› oluflturan
denetim elemanlar›n›n, etkinli¤ini ve
ayn› zamanda sayg›nl›¤›n› da
ortadan kald›ran bir olumsuzluktur.

Çal›flma Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’n›n ülke düzeyindeki Bölge
Çal›flma Müdürlü¤ü ve ‹fl Teftifl
Gurup Baflkanl›¤› bünyesinde görev
yapan müfettifl ve di¤er denetim
elemanlar›n›n say›s› azd›r; gerçekten
azd›r!  Öte yandan, say›lar› yeterli
olup da gerekli oranda denetleme
yapabilseler dahi, yukar›da
de¤indi¤im gibi, idari para
cezalar›n›n da miktar itibariyle düflük
düzeyde olmas›, denetimin
etkinli¤ini ortadan kald›rmaktad›r.

Bu durumda ortaya ç›kan özet tablo
da fludur: ‹flveren, “iflçi sa¤l›¤›” ve
“ifl güvenli¤i” alan›nda al›nmas›
gereken tedbirleri alm›yor,
denetleme yetkisine sahip olan
birimleri ya denetleyemiyor, ya da
denetleyebilse de, denetleme ifllevli
olmuyor.

Ve  sonuç = ‹fl kazas›…
Can kay›plar›, ac›l› aileler ve yüre¤i
yanan bir ulus!..

“Önce insan, önce sa¤l›k, önce ifl
güvenli¤i” söylemimizle tüm
emekçilere kazas›z, ac›s›z günler
diliyorum…
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n›msanaca¤› gibi, Bursa Tabip
Odas›, yatakl› tedavi kurulufllar›
aç›s›ndan Bursa’daki sa¤l›k

hizmetlerini de¤erlendirdi¤i “Bursa’da
Sa¤l›k Hizmetleri: Yatakl› Tedavi
Kurulufllar› Günümüzün
Gereksinimini Karfl›l›yor mu?” adl›
raporunu Aral›k 2009’da kamuoyu
ile paylaflm›flt›. Oda flimdi yine
Bursa’daki sa¤l›k gündemi aç›s›ndan
önemli buldu¤u bir baflka konuyu
elinizdeki bu rapor ile tart›flmaya
açmaktad›r. Rapor, her üç kifliden
birinin çocuk oldu¤u toplumumuzda,
Bursa’daki çocuk sa¤l›¤›, hastal›klar›
ve cerrahisi alan›ndaki tedavi edici
hizmetleri masaya yat›rmaktad›r.

Bursa ili s›n›rlar› içinde yaflayan
toplam nüfus Aral›k 2008 tarihinde
2.507.963 kiflidir. Dünya Sa¤l›k
Örgütü taraf›ndan kabul edilen yafl
s›n›r›na göre (0-18 yafl) Bursa’daki
çocuk nüfusu 739.951’dir ve bu
say›ya göre Bursa’da çocuk nüfusun
oran› %29,5’tir (1).

Bu raporda Bursa’daki çocuk sa¤l›¤›
ve hastal›klar› ile ilgili tedavi edici
hizmetler üç ayr› bölümde
incelenecektir: Yatakl› tedavi
kurumlar›ndaki yatak say›s›, çocuk
sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› say›s›
ve çocuk cerrahisi uzman› say›s›.

Bursa’da çocuklar için ayr›lan  yatak
say›s›
Bursa’da devlet hastanelerinde 635
ve Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k

Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nde
138 olmak üzere kamuda toplam
olarak 773 çocuk yata¤›
bulunmaktad›r. (Tablo 1 ve Tablo 2)

Özel sektörde çocu¤a özgü yatak
say›s› toplam› 16 olarak
görülmektedir ama genel olarak
eriflkin/çocuk yata¤› ayr›m›
bulunmamaktad›r.

Bursa’da çocuk yatak say›s› yeterli mi?
Bursa’n›n genel olarak bin kifliye
düflen yatak say›s›nda Türkiye’nin
gerisinde oldu¤u ve bu durumun
Türkiye’nin dördüncü büyük kentine
hiç yak›flmad›¤› Bursa Tabip
Odas›’n›n Aral›k 2009’da yay›mlad›¤›
“Bursa’da Sa¤l›k Hizmetleri: Yatakl›
Tedavi Kurulufllar› Günümüzün

Bursa’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ve Çocuk Cerrahisi
Bursa Tabip Odas›

Haziran 2010

A

Uzman hekim ve hastane
yata¤› aç›s›ndan bir
de¤erlendirme

Kaynak: ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü.
*Ek olarak 2010 y›l› içinde fievket Y›lmaz E¤itim Hastanesi bünyesine kat›lmas› planlanan Çocuk ve Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Hastanesinde 50’si yeni do¤an yata¤› olmak üzere toplam olarak 200 yata¤›n hizmete aç›laca¤› bilgisi ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ünden al›nm›flt›r.
** Spastik Çocuklar Hastanesi’ndeki 54 yata¤›n tamam› fizyoterapi amac›yla kullan›lmaktad›r.

BURSA DEVLET HASTANES‹ 780 0
ÇEK‹RGE DEVLET HASTANES‹ 524 5
fiEVKET YILMAZ DEVLET HASTANES‹ 506 56*
YÜKSEK ‹HT‹SAS HASTANES‹ 261 0
ONKOLOJ‹ HASTANES‹ 302 0
GÖ⁄ÜS HASTANES‹ 138 0
ZÜBEYDE HANIM DO⁄UMEV‹ 163 30
DÖRTÇEL‹K ÇOCUK HASTANES‹ 350 350
SPAST‹K ÇOCUKLAR HASTANES‹ 54 54**
‹NEGÖL DEVLET HASTANES‹ 308 41
KARACABEY DEVLET HASTANES‹ 151 20
M.KEMALPAfiA DEVLET HASTANES‹ 179 18
M.A⁄IM GEML‹K DEVLET HASTANES‹ 128 14
‹ZN‹K DEVLET HASTANES‹ 921 1
MUDANYA DEVLET HASTANES‹ 45 8
ORHANGAZ‹ DEVLET HASTANES‹ 80 10
ORHANEL‹ DEVLET HASTANES‹ 37 9
YEN‹fiEH‹R DEVLET HASTANES‹ 62 7
HARMANCIK DEVLET HASTANES‹ 10 2
BÜYÜKORHAN ENTREGRE HASTANE 0 0
KELES ENTEGRE HASTANE 10 0

Toplam 4190 635

Tablo 1. Bursa’daki devlet hastanelerinde çocuk yataklar› (2009)

Hastane adı Yatak sayısı Çocuk Yatak sayısı
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Gereksinimini Karfl›l›yor mu?” adl›
raporunda ayr›nt›l› olarak ortaya
konmufltu. An›msanaca¤› gibi,
Türkiye’de bin kifliye düflen yatak
say›s› 2,8 iken, bu say› Bursa’da
2,3’tür.
Bursa’daki çocuk yataklar› aç›s›ndan
önemli bir bulgu devlet
hastanelerindeki çocuk yatak say›s›
oran›d›r. Çocuk nüfusun toplumun
%29,5’ini oluflturdu¤u Bursa’da,
devlet hastanelerindeki yataklar›n
yaln›zca %15,1’i çocuk yataklar›d›r.
(Tablo 1)

Yatak say›s›n›n yeterlili¤i ile ilgili kaba
bir de¤erlendirme yatak doluluk oran›
ile yap›labilir. 2009 y›l›nda Dörtçelik
Çocuk Hastanesi’nde yatak doluluk
oran› %71,3’tür.(2) Uluda¤
Üniversitesi Sa¤l›k Araflt›rma ve
Uygulama Merkezinde ise %100’e
yaklaflan, hatta enfeksiyon
bölümünde oldu¤u gibi %100’ü aflan
yatak doluluk oran› dikkat çekicidir.
(Tablo 2)

Bursa’da gereksinim duyulan hastane
yata¤› say›s›n›n hesaplanmas›
Sa¤l›k yönetimi aç›s›ndan gereksinim
duyulan hasta yataklar› planlan›rken
temel olarak üç veriye gereksinim
duyulur:
1. Nüfus,
2. Bir takvim y›l›nda hastaneye
yatarak tedavi edilmesi gereken
hasta say›s› ve
3. Bir hastan›n hastanede ortalama
kal›fl günü say›s›.

Bursa’da çocuk nüfus (0-18 yafl)
739.951 kiflidir. Bir takvim y›l›nda
hastaneye yatarak tedavi edilmesi
gereken çocuk say›s›n›
hesaplayabilmek için, çocuklarda
y›ll›k olarak hastaneye yatma oran›n›n
bilinmesi gerekir. Y›ll›k hastaneye
yatma oran› için bilimsel literatüre ve
resmi kay›tlara bak›ld›¤› zaman çeflitli
veriler ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in
‹skoçya’da 2008 y›l›nda (0-14) yafl
çocuklarda hastaneye yatma oran›
%1,37’si elektif hastalar, %6,9’u acil
yat›fllar ve %3,21’i günlük yat›fllar
olmak üzere toplam olarak %11,48
olarak gerçekleflmifltir. (3) ‹ngiltere’de
2006 y›l›nda 10 yafl›n alt›ndaki
çocuklarda hastaneye yatma oran›
%8,95 olarak bildirilmektedir. (4)

Almanya’da 2009 y›l›nda (0-2) yafl
çocuklarda hastaneye yatma oran›
%14,5 olarak bildirilmektedir. (5)

Türkiye için çocuklar›n hastaneye
yatma oranlar›na iliflkin resmi bir veri
bulunmamakla birlikte, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden
yola ç›k›larak kestirimde bulunmak
olanakl›d›r. SGK kay›tlar›na göre 2009
y›l›n›n ilk on ay›nda (çocuk+eriflkin)
hasta yat›fl oran› %11,3’tür. (6)

Bir hastan›n hastanede ortalama kal›fl
günü say›s› için ise Dörtçelik Çocuk
Hastanesi’nin 2009 y›l›ndaki resmi
verisini (3,81 gün) kullanmak uygun
olacakt›r. (2)

Bu durumda, Bursa’da gereksinim

duyulan hastane yata¤› say›s›n›
tahmin edebilmek için her üç veride
sa¤lanm›fl olmaktad›r:

- Nüfus (0-18 yafl): 739.951
- Bir takvim y›l›nda hastaneye yatarak
tedavi edilmesi gereken çocuk say›s›:
81.395 (%11).
- Bir hastan›n hastanede ortalama
kal›fl günü say›s›: 3,81.
Bu verilerden yola ç›k›larak önce
yat›lan gün say›s›n›, ard›ndan da
gereksinim duyulan çocuk yatak
say›s›n› hesaplamak olanakl›d›r:
- Yat›lan gün say›s› (Tahmini)= (Bir
takvim y›l›nda hastaneye yatarak
tedavi edilmesi gereken çocuk
say›s›) x (Bir hastan›n hastanede
ortalama kal›fl günü say›s›)
= (81.395) x (3,81) = 310.115 gün
- Bir gün için gereksinim duyulan
yatak say›s› = 310.115/365
= 850 yatak.

Kentte gereksinim duyulan hasta
yata¤› say›s› planlan›rken, yukar›da
hesaplanan 850 yata¤›n %80 doluluk
oran›na göre belirlenmesi gerekir.
Çünkü her yata¤›n her gün dolu
olmas›, özellikle acil yat›fllar d›fl›ndaki
yat›fllar›n hafta içi yat›r›lmak üzere
planlanmas› yüzünden olanakl›
de¤ildir. Ayr›ca sel, deprem ve
aniden ortaya ç›kan salg›n hastal›klar
için y›¤›lma yaratabilecek baflvurular
için de bir miktar yata¤› haz›r
bulundurmak uygun olacakt›r. Bu
durumda Bursa’da çocuklar için
gereksinim duyulan yatak say›s›
(%80 doluluk oran› için) 1.063 yatak
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Bursa’da halen 773 kamu yata¤›
oldu¤u bilindi¤ine göre, kentin
çocuklar aç›s›ndan en az›ndan 290
yatak eksi¤i bulundu¤u söylenebilir.

Yo¤un bak›m yataklar›
Çocuk sa¤l›¤›, hastal›klar› ve cerrahisi
alan›ndaki yo¤un bak›m yataklar›
ikiye ayr›lmaktad›r: Yenido¤an yo¤un
bak›m yataklar› ve çocuk yo¤un
bak›m yataklar›. Bu raporda her iki
yo¤un bak›m yataklar›n›n Bursa’daki
durumu k›saca ele al›nacakt›r.

Yenido¤an yo¤un bak›m yataklar›
Türkiye nüfus ve sa¤l›k araflt›rmalar›

Tablo 2. Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nde çocuk
yataklar› (2009)

ÇOCUK HEMATOLOJ‹+ONKOLOJ‹ 27 98,29
ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI 30 94,02
ÇOCUK SA⁄LI⁄I YO⁄UN BAKIM 12 98,0
YEN‹DO⁄AN 12 99,16
ÇOCUK ENFEKS‹YON 7 102,26
ÇOCUK CERRAH‹S‹ 20 81,88
D‹⁄ER 30
Toplam 138

Bölüm Yatak sayısı Doluluk oranı (%)

Kaynak: Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Araflt›rma ve Uygulama Merkez Müdürlü¤ü  ve Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal› kay›tlar›.
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gerçekleflmektedir. (10) Bu rakam
dikkate al›nd›¤›nda Amerikan Pediatri
Akademisi’nin önerilerine göre Bursa
ili s›n›rlar› içinde 280 yenido¤an
bebek yata¤› (küvöz) mevcut olmas›
zorunludur. Halbuki halen toplam
143 yenido¤an yata¤› (küvöz)
mevcuttur. Bu durumda kentin 137
yenido¤an yata¤› (küvöz) aç›¤›
bulunmaktad›r. Halen Bursa ili s›n›rlar›
içinde 3 Çocuk Yenido¤an Yandal
Uzman› bulunmaktad›r. Yine yukar›da
verilen Amerikan Pediatri Akademisi
verilerine göre yaklafl›k toplam 10
Çocuk Yenido¤an Yan dal Uzman›
varl›¤›na ihtiyaç vard›r.

Çocuk yo¤un bak›m yataklar›
Halen Bursa ili s›n›rlar› içinde Sa¤l›k
Bakanl›¤› hastanelerinde 34 ve T›p
Fakültesi Hastanesi içinde 12 olmak
üzere toplam olarak 46 çocuk yo¤un
bak›m yata¤› mevcuttur. Çocuk
yo¤un bak›m yata¤› say›s› uluslar
aras› standartlara göre yeterli olmakla
birlikte; (11) yetiflmifl eleman (çocuk
yo¤un bak›m uzman› hekim ve yo¤un
bak›m hemfliresi) s›k›nt›s› ve evde
bak›m gerektiren çocuk hastalar için
uygun olanaklar›n bilinmemesi /
sa¤lanamamas› yüzünden yataklar
verimli olarak kullan›lamamaktad›r.
Kendisine t›bben yap›lacaklar›n s›n›rl›
oldu¤u ve yo¤un bak›mda yatmas›
gerekmedi¤i halde, evde bak›m›
yap›lamad›¤› için yo¤un bak›mda
uzun süre yat›r›lmak zorunda kalan
çocuk hastalar çocuk yo¤un
bak›mlar›nda gereksinimi olan
hastalar için yatak bulunmas›n›
zorlaflt›rmaktad›r. Bursa’da çocuk
yo¤un bak›m uzman› hiç yoktur.

Çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzmanlar›
Bursa Tabip Odas›’n›n kay›tlar›na
göre Bursa’daki çocuk sa¤l›¤› ve
hastal›klar› uzman› say›s› 153’tür.
Bunlardan 55’i devlet hastanelerinde
çal›flmaktad›r. Türk Tabipleri Birli¤i
(TTB) veritaban›ndan elde edilen
verilere bak›ld›¤›nda, Bursa’da çocuk
sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› bafl›na
düflen çocuk nüfusu 5111 kiflidir.
Bursa bu say› ile üç büyük ilin d›fl›nda
Edirne ve Kocaeli gibi illerin de
gerisindedir. TTB kay›tlar›na göre

seçilmifl illerde çocuk sa¤l›¤› ve
hastal›klar› uzman› say›s› Tablo 3’de
verilmektedir. Tablo 3’te yer alan
veriler tabip odalar›na üye olan
hekimlere göre hesaplanm›flt›r.
Bursa’da Oda’ya üye olmam›fl 8
hekim ile birlikte toplam uzman say›s›
161’dir ve uzman bafl›na düflen (0-
18) yafl nüfus 4596 kiflidir.

Bursa’da çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzman› say›s› yeterli mi?
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan
kabul edilen yafl s›n›r›na göre (0-18
yafl) Bursa’daki çocuk nüfusu
739.951’dir ve bu say›ya göre
Bursa’da çocuk nüfusun oran›
%29,5’tir. (1)  Uluslararas› bilimsel
kaynaklarda 2040 çocu¤a 1 çocuk
sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› gerekli
oldu¤u bildirilmektedir. (12) Bursa
ilinde ise 4596 çocu¤a 1 çocuk
sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
mevcuttur. Ek olarak, bu soruya yan›t
verebilmek için Dörtçelik Çocuk
Hastanesi bir olgu olarak tart›flmaya
aç›labilir. Hastanede çal›flan çocuk
sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› say›s›
26’d›r. ‹lginç bir nokta, son on y›lda
11’i emekli ve 13’ü özel sektöre
geçmek yüzünden hastaneden
ayr›lan uzman say›s› 24’tür.

Hastanede 2009 y›l›nda 317.656’s›
poliklinikte ve 323.597’si acilde olmak
üzere toplam olarak 641.253 hasta
muayene edilmifltir. Acilde bak›lan
hasta say›s›n›n, polikliniklerde bak›lan
hasta say›s›ndan yüksek olmas›
dikkat çekicidir. Y›l içinde 24.061
hasta yat›r›larak tedavi edilmifltir.
Acildeki hastalardan 39.056’s› ise
gözetim alt›na al›nm›flt›r. Bu
durumda:
• Uzman bafl›na günlük ortalama
poliklinik say›s› 61’dir (Y›ll›k ifl günü
say›s› 200 olarak al›nm›flt›r).
– (317.656/200)/26=61
• Uzman bafl›na günde yatan hasta
say›s› yaklafl›k 10’dur.
– (24.061x3,81)/365 = 251
– 251/26= 9,7
Bu hastanede çal›flan uzmanlar›n
poliklinik ve yatan hastalar d›fl›ndaki
(nöbetler, icaplar, kurullar, raporlar
vb.) iflleri de düflünüldü¤ünde ifl

verilerine göre, ülkemizde do¤an
bebeklerin %7.9’unun do¤um
a¤›rl›klar› 2500 gram›n alt›nda,
%56.2’sinin 2500 gram›n üzerinde
olup, bebeklerin %35.9’unun ise
do¤um a¤›rl›klar› bilinmemektedir.
Ailenin ifadesine göre do¤an
bebeklerin %10’u çok küçük,
%16.2’si normalden küçük, %72.6’s›
normaldir; %1.3’ü ise bilmemektedir.
(7)

Wisconsin Perinatal Bak›m Program›,
6000 canl› do¤um için 12 yo¤un
bak›m yata¤›n›n gerekli oldu¤unu
belirtmifltir. Uluslararas› veriler, özel
bak›m birimlerinde bir y›ldaki canl›
do¤umlar›n her 1000 tanesi için 2
yata¤a ihtiyaç duyuldu¤una iflaret
etmektedir. Tahmin edilen ayr›nt›l›
hesaba göre, y›ll›k her 1000 canl›
do¤um için I. Düzey 0,5 yo¤un bak›m
yata¤›, II. Düzey 0,5 yo¤un bak›m
yata¤› ve III. Düzey 1 yo¤un bak›m
yata¤› bulunmal›d›r. (8) ‹ngiltere’de
bu konuda çal›flan uzmanlar, her
1000 do¤um için neonatal yo¤un
bak›mda 1,1 yatak talebi oldu¤unu
rapor etmektedirler. (9) Bu tahmin
edilen en küçük say›d›r ve afl›r›
derecede immatür bebeklerden sa¤
kalanlar›n say›s›n›n artmas›  gibi
faktörler yatak talebini art›rmaktad›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne göre her
500.000 nüfus için dört adet temel
obstetrik acil merkez ve bir adet ileri
obstetrik acil merkez kurulmal›d›r.
Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre
her 1000 do¤um için bir adet III.
düzey neonatal yatak, 4-6 adet II.
düzey neonatal yatak bulunmal›d›r.
Her 2569 canl› do¤um için bir adet
Yenido¤an yan dal uzman› hekim
(neonatolog) bulunmal›d›r. (7-9)

Bu durumda y›lda yaklafl›k 1.5 milyon
do¤um olan ülkemizde ideal
koflullarda;
- 1500 adet III. düzey neonatal yatak
- 6000 -10000 adet II. düzey neonatal
yatak ve
- 583 adet yenido¤an yan dal uzman›
hekim olmas› gerekmektedir.

Bursa ili s›n›rlar› içinde y›lda yaklafl›k
olarak 40.000 canl› do¤um
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yükünün büyüklü¤ü ortaya
ç›kmaktad›r. Bu koflullarda çal›flan
bir uzman hekimin hastas›na yeterli
zaman› ay›rmas› olanaks›zd›r.

Çocuk cerrahisi uzmanlar›
Bursa Tabip Odas›’n›n kay›tlar›na
göre Bursa’daki çocuk cerrahisi
uzman› say›s› 15’tir. Bunlardan 12’si
devlet hastanelerinde çal›flmaktad›r.
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)
veritaban›ndan elde edilen verilere
bak›ld›¤›nda, Bursa’da çocuk
cerrahisi uzman› bafl›na düflen çocuk
nüfusu 52.135 kiflidir. Bursa bu say›
ile üç büyük ilin d›fl›nda Edirne,
Kayseri, Manisa ve Adana gibi illerin
de gerisindedirb (Tablo 4)

Bursa’da çocuk cerrahisi hastalar›na
ayr›lan yatak say›s› Uluda¤
Üniversitesi T›p Fakültesi’nde 20,
Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çekirge
Birimi’nde 21 ( 2 tanesi kuvöz ve 1
open bed olmak üzere) yatakt›r.
Dörtçelik Çocuk Hastanesi Özlüce
biriminde ise özellikle çocuk

cerrahisine ayr›lm›fl yatak bulunmay›p
hastalar pediatri yataklar›nda takip
edilmektedirler. Bursa fievket Y›lmaz
Devlet Hastanesi’nde ise 4 çocuk
cerrahisi yata¤› bulunmaktad›r. Özel
sektörde çocuk cerrahisine ayr›lm›fl
yatak bulunmamaktad›r.

Yo¤un Bak›m yata¤› aç›s›ndan tüm
hastanelere bakt›¤›m›zda salt çocuk
cerrahisine ait sadece UÜTF’de
2 adet büyük çocuk ve 4 adet
yenido¤an yo¤un bak›m yata¤›
oldu¤u görülmektedir. Devlet
hastanelerinin hiçbirinde özellikle
çocuk cerrahisine ayr›lm›fl yo¤un
bak›m yata¤› bulunmamaktad›r.
Hastalar gerekli görülürse çocuk
sa¤l›¤›na ait yo¤un bak›m
yataklar›nda takip edilmektedirler.
Gerek çocuk gerekse de yenido¤an
yo¤un bak›m yataklar›nda mevcut
olan s›k›nt› da dikkate al›nd›¤›nda
cerrahi sorunu olan çocuklar için
ciddi bir yo¤un bak›m yata¤› sorunu
oldu¤u anlafl›labilmektedir.
Polikliniklerde bak›lan hasta say›lar›

incelendi¤inde; Dörtçelik Çocuk
Hastanesi’nde 2009 y›l›nda 4 ayr›
poliklinikte toplam 48.578 hastaya
bak›ld›¤› ve bunun y›ll›k 200 ifl günü
üzerinden günde ortalama 60,7 gibi
oldukça yüksek bir rakam oldu¤u
görülmektedir. UÜTF çocuk cerrahisi
poliklini¤inde 2009 y›l›nda 7249 hasta
bak›ld›¤› ve poliklinik günü bafl›na
36,2 hastan›n muayene edildi¤i
görülmektedir.

Ameliyat say›lar›na bak›ld›¤›nda;
2009 y›l›nda Dörtçelik Çocuk
Hastanesi’nde 6636, UÜTF’de 1498
ameliyat gerçeklefltirilmifltir. Oldukça
yo¤un bir ameliyat program›na sahip
olan Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde,
salt çocuk cerrahisine ayr›lm›fl yo¤un
bak›m yataklar›n›n olmamas›
nedeniyle bazen ciddi sorunlarla
karfl›lafl›ld›¤› bilinmektedir. Ayr›ca
cerrahi hastalar›n›n çocuk yo¤un
bak›mlarda cerrahi hasta takibine ait
yeterli bilgi ve becerisi olmayan
ekiplerce takibinin uygun olmad›¤›
düflünülmektedir.

Kaynak: TTB

ADANA 147 752835 5121
ANKARA 1010 1388622 1375
ANTALYA 113 598508 5297
BALIKES‹R 41 305127 7442
ÇANAKKALE 15 114598 7640
D‹YARBAKIR 55 729357 13261
ED‹RNE 29 96169 3316
ESK‹fiEH‹R 24 200427 8351
GAZ‹ANTEP 77 723904 9401
‹STANBUL 1918 4114732 2145
‹ZM‹R 498 1067789 2144
KAYSER‹ 59 427775 7250
KOCAEL‹ (‹ZM‹T) 108 494809 4582
KONYA 77 714988 9286
MAN‹SA 76 402281 5293
fiANLIURFA 50 841185 16824
VAN 77 531976 6909
ZONGULDAK 25 181695 7268
BURSA 153 782028 5111

Tablo 3. TTB kay›tlar›na göre seçilmifl illerde çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› say›s› (2009)

‹l Çocuk uzmanı Nüfus (0-19 yafl) Çocuk uzmanı baflına düflen nüfus
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Özel sektöre ait hastanelerin verileri
Bursa’daki özel hastanelerin
tümünün toplam›nda; 16 çocuk
yata¤›, 40 çocuk hekimi, 2 çocuk
cerrah›, 41 küvöz ve 11 respiratör
bulunmaktad›r. Özel hastanelerin bir
k›sm›nda çocuk hastaya özgü
olmayan yataklarda çocuk hasta
yat›r›labilmektedir.

SONUÇLAR
Bu raporda Bursa’ya iliflkin olarak
ana hatlar›yla verilen bilgiler ›fl›¤›nda
yap›lan de¤erlendirme sonucunda
flu sonuçlar dikkati çekmektedir:

1. Bursa ilinde çocuk hastalar için
ayr›lm›fl toplam yatak say›s› nüfusa
oranla yetersizdir. Bilimsel verilere
göre Bursa’da en az›ndan 290 ek
çocuk yata¤›na gereksinim
duyulmaktad›r.
fievket Y›lmaz E¤itim Hastanesi’ne
ba¤l› olarak aç›lmas› planlanan yeni
hastanede 2010 y›l›nda 150 çocuk
yata¤›n›n devreye al›nacak olmas›
(Hastanede 200 yata¤›n aç›laca¤›

bilinmekle birlikte; mevcut 56 yata¤›n
kapat›lacak olmas› nedeniyle ek
olarak aç›lacak yatak say›s› yaklafl›k
150’dir), yatak s›k›nt›s›n› bir parça
azaltabilir. Ancak bu yataklar›n
aç›lmas›yla birlikte Çekirge’deki
hastanenin kapat›lmas›n›n gündeme
gelmesi bir yandan kentin
merkezinde çocuklar için
baflvurulacak her hangi bir hastane
kalmamas›na yol açarken, di¤er
yandan da yatak yetersizli¤i
sorununun aynen sürmesine de yol
açabilecektir. Bilindi¤i gibi,
Çekirge’deki hastanede halen 120
yatak bulunmaktad›r.

2. Yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri
ve yatak say›lar› (küvöz say›s›,
solunum destek cihaz› say›s› vb.)
nüfusa oranla yetersizdir.
Yenido¤an yan dal uzman› hekim
T›p Fakültesi hastanesi d›fl›ndaki
sa¤l›k kurulufllar›nda sadece 1 adet
mevcuttur. Ek olarak 137 yenido¤an
yata¤›na ve yan dal uzmanlar›na
gereksinim duyulmaktad›r.

3. Çocuk yo¤un bak›m üniteleri
yetiflmifl eleman (çocuk yo¤un bak›m
uzman›, yo¤un bak›m hemfliresi)
aç›lar›ndan yeterli de¤ildir, çocuk
yo¤un bak›m uzman› hiç yoktur.

4. Bak›m gerektiren çocuk hastalar
için ülkemizde yeterli bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Bu hastalar çocuk
yo¤un bak›mlar›n› gereksiz yere iflgal
etmektedir.

5. Bursa ilinde çal›flan Çocuk Sa¤l›¤›
ve Hastal›klar› Uzman› say›s› nüfusa
oranla yetersizdir.

6. Çocuk cerrahisi hastalar›n›n izole
çocuk cerrahisi servislerinde
tedavilerinin gerçeklefltirilemedi¤i,
çocuk cerrahi yo¤un bak›m yatak
say›s›n›n az oldu¤u, ameliyathane
say›s›n›n yetersiz oldu¤u ve yan›k
yatak say›s›n›n yetersiz oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

7. Bursa il merkezindeki resmi sa¤l›k
kurulufllar›n›n sadece Bursa ili de¤il

Kaynak: TTB

ADANA 25 752.835 30.113
ANKARA 57 1.388.622 24.362
ANTALYA 11 598.508 54.410
BALIKES‹R 2 305.127 152.564
ÇANAKKALE 1 114.598 114.598
D‹YARBAKIR 9 729.357 81.040
ED‹RNE 2 96.169 48.085
ESK‹fiEH‹R 2 200.427 100.214
GAZ‹ANTEP 5 723.904 144.781
‹STANBUL 107 4.114.732 38.455
‹ZM‹R 52 1.067.789 20.534
KAYSER‹ 10 427.775 42.778
KOCAEL‹ (‹ZM‹T) 3 494.809 164.936
KONYA 10 714.988 71.499
MAN‹SA 12 402.281 33.523
fiANLIURFA 1 841.185 841.185
VAN 5 531.976 106.395
ZONGULDAK 2 181.695 90.848
BURSA 15 782.028 52.135

Tablo 4. TTB kay›tlar›na göre seçilmifl illerde çocuk cerrahisi uzman› say›s› (2009)

‹l Çocuk cerrahı Nüfus (0-19 yafl) Çocuk cerrahı baflına düflen nüfus
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ayn› zamanda Güney Marmara
bölgesindeki illerden (Bal›kesir,
Çanakkale, Kütahya, Yalova, Bilecik)
sevk yolu ile gönderilen sorunlu
olgulara da hizmet verdi¤i
düflünülürse yukar›da belirtilen ciddi
eksikliklerin ve sorunlar›n boyutunun
çok daha büyük oldu¤u
de¤erlendirilebilir. Bu durum
çözülmesi gereken ciddi bir kamu
sa¤l›k sorunu olarak karfl›m›zda
durmaktad›r.

ÖNER‹LER
1. Osmangazi ilçemizde ivedi olarak
bir çocuk hastanesi planlanmal›d›r.

Bilindi¤i gibi, kent merkezinde hizmet
sunan “Çekirge Çocuk Hastanesi”
bir süre önce kapat›larak, Dörtçelik
Çocuk Hastanesi’ne ba¤l› bir birime
dönüfltürülmüfltür. Bu durum
yönetsel olarak yanl›fl oldu¤u gibi,
ayn› zamanda bu hastanenin
kapat›lmas›yla ilgili yaklafl›m›n ilk
ad›mlar›ndan birini oluflturmaktad›r.
fievket Y›lmaz E¤itim Hastanesi
bünyesine kat›lmak üzere aç›lacak
olan Çocuk ve Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Hastanesi Bursa’da çocuk
hastalar için gereksinim duyulan
yataklardaki yetersizli¤i bir ölçüde
giderecek olmakla birlikte; halen
Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne ba¤l›
olarak hizmet veren Çekirge Çocuk
Hastanesi’nin y›k›larak yerine TOK‹
taraf›ndan baflka amaçl› binalar
yap›laca¤›na iliflkin bilgiler yatak
yetersizli¤inin giderilemeyece¤ini
göstermektedir.

Çekirge’deki çocuk hastanesinin
hizmet d›fl› b›rak›lmas› halinde; kent
merkezinde, Osmangazi’de yaflayan
yurttafllar›m›z›n 200 binin üzerindeki
çocuklar› hastaland›klar›nda ya kentin
bat›s›ndaki Dörtçelik Çocuk
Hastanesi’ne, ya da kentin
do¤usundaki fievket Y›lmaz E¤itim
Hastanesi’ne baflvurmak zorunda
kalacakt›r. Bu durum sa¤l›k hizmetine
eriflim aç›s›ndan co¤rafi bir engel
oluflturabilir. Osmangazi ilçemizde
ivedi olarak bir çocuk hastanesi
planlanmal›d›r. Bu hastanenin kent
merkezinde, yeterli bir alanda ve

ulafl›m› kolay bir yerde olmas›na özen
gösterilmelidir. Bu hastane en az
250 yatakl› olmal› ve bir kad›n
hastal›klar› ve do¤um hastanesiyle
entegre çal›flacak biçimde
planlanmal›d›r. Bu hastane için en
uygun yerlerden birisi, halen hizmet
sunulan Çekirge’deki mülkiyeti
SGK’ya ait olan alan olabilir. Bu
alan›n rant amac›yla TOK‹’ye
devredilmesi yerine, toplum sa¤l›¤›n›
korumak ve iyilefltirmek amac›yla
yeni bir çocuk hastanesi olarak halk›n
hizmetine devam etmesinin
sa¤lanmas› büyük bir önem
tafl›maktad›r. Bu alandaki bir çocuk
hastanesi Zübeyde Han›m
Do¤umevi ile birlikte entegre bir
biçimde rahatl›kla hizmet sunabilir.
Bu amaçla, mevcut binan›n bir
mimari revizyon projesiyle elden
geçirilmesi ya da yeniden yap›lmas›
ile ilgili Bursa Akademik Odalar
Birli¤i’nin katk›s›yla bir tart›flma
yürütülmelidir.

2. Yenido¤an Yo¤un Bak›m üniteleri
toplam küvöz say›s›, uzman hekim
(Yenido¤an Yan Dal Uzman› Hekim),
deneyimli sa¤l›k personeli (hemflire)
ve teknik donan›m (solunum destek
cihaz› say›s› vb.) aç›lar›ndan yeterli
düzeylere acilen yükseltilmelidir.

3. Çocuk Yo¤un Bak›m üniteleri
deneyimli sa¤l›k personeli (Çocuk
yo¤un bak›m uzman› hekim ve
hemflire) aç›s›ndan yeterli düzeylere
acil olarak yükseltilmelidir.

4. Bak›m gerektiren çocuk hastalar
için SGK taraf›ndan sa¤lanan evde
bak›m olanaklar› gelifltirilmeli, ifllemler
h›zland›r›lmal›; bak›m›n kapsam ve
içeri¤i bir yandan sa¤l›k çal›flanlar›
ve topluma duyurulurken, di¤er
yandan da bu durumda olan
çocuklar›n ailelerine e¤itim
verilmelidir.

5. Kamu hastanelerinde çal›flmak
üzere (Yeni aç›lacak hastane ve halen
hizmet sunan hastanelerdeki aç›¤›
kapatmak amac›yla) Bursa’ya yeni
çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanlar›n gelmesi sa¤lanmal›d›r.

6. Özellikle kamu hastanelerinde
ba¤›ms›z çocuk cerrahisi servisleri
oluflturulmal›, cerrahi sorunu olan
çocuk hastalar için yo¤un bak›m
yataklar› ayr›lmal›, ameliyathane
say›s› art›r›lmal›, çocuk
hastanelerinde yan›k yataklar›
aç›lmal›d›r.
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Esprit'te meydana gelen olayda
köylülerden biri y›lanlar›n onu yedi¤ini
düflündü¤ünü söyledi. Halk polise, sürekli
ejderha gördüklerini, kendilerine
sald›rd›¤›n› söylüyordu. Bir çocuk b›çakla
büyük annesine sald›rd›. Bir di¤eri, “Ben
uça¤›m” diyerek kendini ikinci kattan
afla¤› att›. Doktora koflan biri ise, “Kalbim
ç›kt›, ne olur yerine tak›n” diye yalvard›.
Sokaklar ç›ld›ran insanlarla doluydu.
5 kifli öldü, 300 kifli yaraland›. 50 kifli
aylarca t›marhaneye kapat›ld›.

Uzmanlar; bu olay›n, ekme¤in içinde
uyuflturucu etkisi yapan bir yaban
mantar›n›n neden oldu¤unu söyledi.
Olay›n ma¤duru köylüler flimdi daha
fazla cevap istiyor. 71 yafl›ndaki Charles
Granjoh, "Neredeyse ölüyordum ve
bunun nedenini bilmek istiyorum" diyor.

“Obama’ya oy verdiyseniz baflka
doktora gidin”
(ntvmsnbc - 03 Nisan 2010)

Üroloji doktoru Jack Cassell,
muayenehanesinin kap›s›na ast›¤› ilanda,
“Obama'ya oy verdiyseniz baflka ürolo¤a
gidin. Sa¤l›k sigortan›z için de¤iflim
hemen flimdi bafll›yor, 4 y›l sonra de¤il”
ifadelerini kulland›. Orlando Sentinel
gazetesine yapt›¤› aç›klamada,
hastalar›n› sorgulamad›¤›n› ya da onlar›
muayene etmeyi reddetmedi¤ini, çünkü
bunun etik olmayaca¤›n› söyleyen
Cassell, “Ancak ilan› okur ve geri
dönerlerse, iyi olur” dedi. Doktorlara
iliflkin flikayetleri araflt›rmakla sorumlu
kurum, bu konuda henüz bir aç›klama
yapmad›.

Domuz gribi Novartis’i ihya etti
(Radikal - 21/04/2010)

‹laç devlerinden ‹sviçreli Novartis firmas›,
bu y›l›n ilk çeyre¤inde geçen y›la oranla,
kârl›l›¤›n› yüzde 49 art›rd›. Bu art›fl›n
önemli sebeplerinden biri “Domuz gribi”
afl›s› sat›fllar› nedeniyle oldu. Çok k›sa
bir süre önce CEO görevine getirilen
Amerikal› Joe Jimenez'in baflar› hanesine
yaz›lan bu kârl›l›k, Novartis hissedarlar›n›n
yüzünü güldürdü. Novartis firmas›ndan
yap›lan aç›klamaya göre, y›l›n ilk yar›s›nda
net gelirler 2.93 milyar dolara ulaflt›.

Bilim insan›n› yarg› aklad›
(Radikal -25/03/2010)

Erzurum’a Palandöken Baraj Gölü'nden
getirilen ve yaklafl›k 360 bin kiflinin içti¤i
suda “fenol” oldu¤unu aç›klad›¤› için
“maafl kesim” cezas› verilen, hakk›nda
15 bin lira tazminat davas› aç›lan Atatürk
Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuhi
Demircio¤lu yarg›da akland›. Mahkeme
karar›nda yapt›¤› çal›flmay› kamuoyu ile
paylaflan Yrd. Doç. Dr. Demircio¤lu hakl›
bulunarak, “Yüzbinlerce insan›n su içti¤i
baraj gölüne hayvan pisliklerinin akmas›
ve kanalizasyon kar›flmas› kabul edilebilir
bir durum de¤ildir.

Duyarl› bir bilim adam›n›n yapm›fl oldu¤u
araflt›rma ve gözlemin sonucunu
kamuoyu ile paylaflmak, bu flekilde
insanlar›n sa¤l›kl› yaflamas›na katk›da
bulunmak olarak alg›lamak gerekir”
denildi.

CIA bir köyü deney için kullanm›fl
(Radikal - 13/03/2010)

Amerikal› bir gazeteci taraf›ndan yap›lan
bir araflt›rmada 60 y›l önce Fransa'da
bir köyün sakinlerinin CIA'n›n deneyi
sonucunda ç›ld›rd›¤› öne sürüldü.
Araflt›rmaya göre CIA, köylülerin
ekme¤ine halüsinasyon ve histeriye yol
açan LSD katt›. 16 A¤ustos 1951'de
yaflanan ve “lanetli ekmek” (Le Pain
Maudit) olarak tarihe geçen olayda befl
kifli öldü ve yüzlerce kifli korkunç
halüsinasyonlar görerek ç›ld›rd›. Ancak
gazeteci H. P. Albarelli, yapt›¤› araflt›rma
sonucunda elde etti¤i belgelere daya-
narak, CIA'n›n, LSD'nin etkilerini test için
bu olaya yol açt›¤›n› söyledi. Gazeteciye
göre CIA'n›n suistimallerine dair 1975
tarihli bir Beyaz Saray raporunda bu
olaya at›fta bulunuluyor.Gazeteci, olay›n
CIA’in “zihin kontrolü” kapsam›nda
yapt›¤› bir deney oldu¤u iddias›n› ortaya
att›. Buna göre; CIA, köyün ekmeklerine
bilerek “LSD” ad› verilen sentetik
uyuflturucu katm›fl ve neler olaca¤›n›
görmek istemiflti. Albarelli’ye göre bu
deney ABD ordusunun Özel
Operasyonlar Birimi taraf›ndan yap›ld›.
Fransa'n›n güneyindeki Pont-Saint-

Geçen y›l ayn› dönemde 1.96 milyar
dolar düzeyinde kalm›flt›. Toplam sat›fllar
25 artarak, 12.1 milyar dolarl›k bir ciroya
ulaflt›. Firma tüm dünyada bu dönemde
1.1 milyar dolarl›k “Domuz gribi” afl›s›
satt›. Novartis ayr›ca geliflmekte olan
ülkelerdeki pazar pay›n› da art›rd›. ‹lk 3
ayl›k dönemde bu pazarlarda yüzde 38
oran›nda büyüyerek, 1.2 milyar dolarl›k
sat›fl yapt›.

Kürtaj hap› Vatikan'› aya¤a
kald›rd›
(Radikal - 02/04/2010)

Katolik dünyas›n›n ruhani lideri Papa 16.
Benedict, kürtaj hap›n›n ‹talya'daki
hastanelerde yasal olarak kullan›lmaya
bafllamas› üzerine tepkisini sert bir
flekilde dile getirdi. San Pietro
Bazilikas›'nda yap›lan ayinde konuflan
Papa 16. Benedict, kürtaj hap› olarak
bilinen ve ceninin ana rahminden
at›lmas›n›, böylece gebeli¤in erkenden
sona erdirilmesini sa¤layan Mifegyne
isimli ilac›n ‹talya'da resmi olarak
hastanelerde kullan›m›n›n bafllamas›na
at›fta bulundu ve ülkede kürtaj› yasal
k›lan yasan›n “do¤ru olmad›¤›n›" iddia
ederek, “Bugün de Hristiyanlar için
önemli olan, hak olarak isimlendirilen bir
haks›zl›¤a önem kazand›rmamalar›d›r.
Mesala do¤mam›fl masum bebeklerin
öldürülmesi gibi" dedi.

Vatikan'a ilk destek iktidar orta¤› Lega
Nord Partisi’nin kalesi Veneto Bölgesi'nin
çiçe¤i burnunda Valisi Luca Zaia'dan
geldi. Zaia, “Hiçbir zaman yetkim
alan›ndaki hastanelerde bu ilac›n
kullan›m› söz konusu olmayacak.
Papa'n›n söylediklerini kulak arkas›
edemem" dedi. Lega Nord'un yeni ele
geçirdi¤i Piemonte Bölgesi'nin yeni Valisi
Robarto Cota da, “Tüm hastanelere bu
ilac›n kaullan›m›n›n durdurulmas›
talimat›n› verdim. Fikrim de¤iflmedi.
Umar›m bu ilaç depolarda çürür"
aç›klamas›nda bulundu. Muhalefet
kanad›ndan Demokratik Parti Lideri
Pierluigi Bersani ise iki bölge valisini
elefltirerek “San›yorum kar›flt›r›yorlar.
Onlar Bölge Valisi oldular, imparator
de¤il" diye konufltu.
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Ekonomik akımlarla etkileşen sağlık
politikaları ve Aile Hekimliği
Dr. Gönül Malat

Halk Sa¤l›¤› Uzman›

ünya tarihinde oluflan farkl› 
ekonomik ak›mlar sonucu 
sa¤l›k politikalar› da de¤iflime

u¤ram›fl, birbirinden farkl› uygulamalar,
ülkelerin tercih etti¤i ekonomik ak›ma
göre, sa¤l›k politikalar› olarak
uygulamada yerlerini alm›flt›r. Dünya
tarihinin bu anlamda önemli ilk ç›k›fl›n›
Adam Smith yapm›fl, 1776 y›l›nda
yay›nlad›¤› “Uluslar›n Zenginli¤i” ad›n›
tafl›yan kitab› ekonominin bilim haline
gelmesini sa¤layan bir temel yap›t
olmufl, sanayi ve ticaret alan›nda
“B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler”
deyimiyle ünlenen Liberalizmi(ni) tarif
ederken “E¤er sa¤l›k sorunlar›n›
çözümleyecek etkin yöntemler olsayd›,
sa¤l›kla ilgili yasalar› desteklerdim”
diyerek, temel görüflü olan liberalizme
ters düflen sa¤l›k politikalar›n› da
belirtmeyi unutmam›flt›r. XVIII. ve XIX.
yüzy›llarda bireylerin ekonomik
durumlar›yla ile sa¤l›k durumlar›
aras›nda kuvvetli bir ba¤ oldu¤u
anlafl›lm›fl, bu durum çeflitli bilimsel
araflt›rmalarla desteklenerek, ekonomik
olarak iyi durumda olan bireylerin
(vars›llar›n) sa¤l›k durumlar›n›n da iyi
oldu¤u yönünde bulgular saptanarak
ortaya konmufltur. Bu saptama bireyler
için geçerli oldu¤u gibi ülkeler için de
geçerlidir.

Dünya tarihindeki iki büyük ekonomik
kriz iki ayr› dünya savafl› do¤urmufl,
I. Dünya Savafl› sonras› t›p alan›ndaki
bilimsel geliflmelerin de etkisiyle yeni
sa¤l›k politikalar› gündeme gelmifl,
sa¤l›k hizmetlerinde koruyucu t›p ve
sosyal t›p konular›ndaki sa¤l›k politikalar›
uygulama alan› bulmaya  bafllam›fl, bu
politikalarla sa¤l›k hizmetlerinin yerel
yönetimlerce karfl›lanmas› gerekti¤i
yönündeki görüfllerle yerel yönetimler
sa¤l›k hizmetlerini gerçeklefltirmeye
bafllam›fllard›r. (Günümüzde sa¤l›k
hizmetlerinin yerel yönetimlerce
verilmesi yönünde hala ›srarl›
savunucular görmelidir ki, yirminci
yüzy›l›n ilk çeyre¤indeki bu sa¤l›k
politikalar›, dönemin flartlar›na uygun
olarak iflini yap›p görevini

getiren dönemin Baflbakan› Thatcher,
ülkenin ulusal sa¤l›k hizmetlerinde
küreselleflme yönünde açmak istedi¤i
gedikleri ‹ngiltere Hekimler Birli¤i
taraf›ndan inan›lmaz protestolarla
karfl›lanm›fl, ayn› zamanda Thatcher’›n
kendi muhafazakar parti seçmenleri bile
sokaklara dökülmüfllerdi. Ülkemizde de
24 Ocak Kararlar›na at›lan imzayla
80’lerin ve 90’lar›n ekonomik
yönlendirmelerine damgas›n› vuracak
IMF ve Dünya Bankas› dönemi
bafllayacak, 1983 y›l›nda Baflbakan
Özal neo-liberalizm  kuram› gere¤i 224
say›l› sa¤l›kta sosyalizasyon yasas›n›n
ihtiyaca yan›t veremedi¤i gerekçesiyle
Aile Hekimli¤i uygulamalar›n›n
bafllat›lmas› yönünde çal›flmalar
yap›lmas› için talimat verecek, Aile
Hekimli¤i uzmanl›¤› 5 Temmuz 1983
tarihinde Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde
yer alacak ve ilk Aile Hekimli¤i Anabilim
Dal› 1984 y›l›nda Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi’nde kurulacakt›.

Günümüzde Aile Hekimli¤i pilot
uygulamalar›, Dünya Bankas›’n›n da
destekleri (küreselleflme bask›lar› diye
okuyun) do¤rultusunda sa¤l›kta
dönüflüm projelerinin ilk aya¤› olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.

tamamlam›flt›r.) II. Dünya Savafl› sonras›,
Keynesyen kuramlar›n gündeme
gelmesiyle sa¤l›k politikalar› kabuk
de¤ifltirerek daha sosyal bir uygulamaya
geçilmeye bafllanm›flt›r. Keynes’in
teorisinde iki önemli unsur vard›r.
Birincisi; tam (herkese) istihdam
gereklili¤i, ikincisi; varl›k (servet)
da¤›l›m›n›n keyfe ba¤l› ve adaletten
yoksun olmas›. Keynes bu iki unsurun
gerçekleflmesi için de “yat›r›m
sosyalizasyonunu” sa¤lamak gerekti¤ini
belirtmifltir. Keynes “Sosyalizasyonun
kaç›n›lmaz tedbirleri, toplumun genel
örf ve adetlerini alt üst etmeden
uygulanabilir” der. 1936 y›l›nda
yay›nlad›¤› kuramlar› yukar›da belirtti¤im
gibi ancak II. Dünya Savafl›’ndan sonra
ses getirmifl, bu politikalar›n etkisiyle
‹ngiltere’de 1947 y›l›nda Aile Hekimli¤i
uygulamas› bafllam›fl 1948 y›l›nda ulusal
sa¤l›k hizmetleri teflkilat› kurulmufltur.
(Hekimce Bak›fl› takip edenler
hat›rlayacaklar, Birleflik Krall›¤›n sa¤l›k
sistemlerini yaz› dizimizde konu
etmifltik). Birleflik Krall›k’taki Aile
Hekimli¤i uygulamalar› tüm
basamaklarda ücretsiz sa¤l›k hizmetini
içeren, Keynesyen kuramlardan
etkilenmifl sosyal politikalar› içeren bir
uygulamad›r asl›nda.

Yaz›m›n bafl›nda da belirtti¤im gibi
ekonomik krizler yeni ekonomik kuramlar
do¤urmufl ve ortaya at›lan kuramlar
kabulleri do¤rultusunda uygulama alan›
bulmufltur. Keynes’in teorileri dünyada
çeflitli ülkelerde uygulanm›fl ama 1970’
lerin ilk yar›s›ndan itibaren bafllayan
gezegenimizin ekonomik s›k›nt›lar›na
sözde yan›t bulabilmek için, Milton
Friedman “neo-liberalizm“i tan›mlam›flt›r.
Friedman’›n neo-liberalizmi güncel
deyimiyle küreselleflme, ABD’de eski
sinema oyuncusu Baflkan Ronald
Reagan, Birleflik Krall›k’ta Demir Leydi
lakapl› Baflbakan Margaret Thatcher ve
ülkemizde 24 Ocak (1980) kararlar›n›
hem haz›rlay›p hem ülkemiz ad›na da
imzalayan eski Dünya Bankas› çal›flan›
(daha sonra Baflbakan ve
Cumhurbaflkan› olacak) Turgut Özal ile
hayata geçirilmifltir. Benim yafllar›mda
olanlar hat›rlayacakt›r. Neo-liberalizm
kuramlar›n› Birleflik Krall›k’ta uygulamaya

D

" ‹ngiltere'deki  Ulusal Sa¤lık Hizmeti sisteminin evrimi de
sancılı olmufltur. Örne¤in, 1951 yılı Nisan ayından itibaren,
hastalardan hem reçete baflına  bir flilin, hem de difl tedavisi
ve gözlük masraflarının yarısı, tahsil edilmekteydi."

Piyasanın
“Görünmeyen Eli”!
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aomi Klein Kanadal› ödüllü bir 
gazeteci, yazar, film yap›mc›s›. 
Kanada Montreal'de do¤du.

Sendikac› dedesi ve Vietnam savafl› karfl›t›
doktor babas› gibi politik bir aktivist ve
küreselleflme muhalifi bir analist olarak
tan›n›yor. ABD’nin Nation ve ‹ngiltere’nin
Guardian Gazetesi’nin sürekli köfle yazar›
olan Naomi Klein, 2004’te Irak Savafl›’ndan
geçti¤i haberler nedeniyle James Arenson
Toplumsal Adalet Gazetecili¤i ödülünü
kazand›. ‹lk kitab› “No Logo”da küresel
markalar› hedef tahtas›na koydu.
Çoksatarlar listesine giren bu kitab›, 28
dile çevrildi. 2002’de yay›nlad›¤› ikinci
kitab› “Tel Örgüler ve Pencereler:
Küreselleflme Tart›flmalar›n›n Ön
Saflar›ndan Haberler”,  Klein'in
küreselleflen pazar ekonomisinin tehlikeleri
üzerine çeflitli yaz› ve konuflmalar›n›
toplad›¤› bir derleme. Tel örgüler asl›nda
çokuluslu flirketler ve hükümet yanl›s›
kurulufllar›n  önceden kamusal olan
kaynaklarla halk aras›na çekti¤i duvarlar›
betimleyen bir metafor. Pencereler ise
aç›p derin bir soluk al›p, özgürlü¤ü
tatman›n yollar›n› simgeliyor. Kitap,
etraf›m›z› çeviren tel örgülere karfl› f›rsat
pencerelerini anlat›yor. ‹lk muhalefet
penceresi 1999 Seattle direnifliyle bafll›yor;
Los Angeles, Prag ve Toronto'da
örgütlenen direnifl öyküleriyle devam

ediyor. ‹kinci bölümde, demokraside tel
örgüleri anlat›l›yor. Serbest ticaretin bedeli,
asl›nda halk›n kendini yönetebilme gücünü
kaybetmesi oluyor. Hintli fizikçi Vandana
Shiva, Dünya Bankas› projelerinin kitlesel
olarak reddedilmesini, belli bir programa
karfl› olmaktan çok yerel demokrasi ve
kendini yönetim için savaflmak oldu¤unu
aç›klar: “Dünya Bankas›’n›n tarihi, iktidar›n
toplumdan al›narak yerel hükümetlere
verilmesi ve sonra da, özellefltirmeler
yoluyla flirketlere devredilmesi fleklindedir.”

Naomi Klein'e göre, serbest piyasan›n
demokrasiye müdahalesi, art›k daha göze
batmayacak flekilde gerçekleflmektedir.
Kimi zaman IMF bir direktifle,  hükümetler-
den sa¤l›k hizmetlerinin ücrete tabi
tutulmas›n› ya da kamu hizmetlerinden
milyarlarca dolar kesinti yap›lmas›n› ya da
örne¤in su sisteminin özellefltirilmesini
istemektedir. Bu bir baraj projesi de olabilir
ve proje, yerlerinden olacak, yaflamlar›
bu yüzden yok olacak toplumlara
dan›fl›lmadan uygulamaya konur. Kimi
zaman Dünya Bankas›, borca batm›fl bir
ülkenin ifl piyasas›nda yabanc› yat›r›mc›lar›
çekmek için toplu sözleflmenin
s›n›rland›r›lmas› da dahil, daha fazla bir
“esneklik” yarat›lmas›n› ister. ‹nsanlar
direnecek olurlarsa birdenbire terörist ilan
edilebilirler ve onlar› bast›racak her yol
mübah say›l›r. Örnekleri pek çoktur. 24
Ocak kararlar›n›n uygulanabilmesi için 12
Eylül faflizmi uygulamaya konmufltur.
fiilide Friedman ve  avanelerinin (Chicago
Boys) neoliberal politikalar›n›n uygulanabil-
mesi için Allende ve binlerce fiilili’nin
ölmesi gerekmiflti. Ayn› biçimde
Arjantin’de, Uruguay’da, Guatemala’da,
neredeyse tüm Güney Amerika’da faflist
iktidarlar peflpefle iktidar olmufl ve
demokrasiyi rehin alm›fllard›r. Bugün
Yunanistan’da patlayan krizde Alman
bankalar›, pervas›zca Yunan Adalar›’n›n
sat›lmas›n› talep etmifllerdir. Demokrasinin
tel örgülerle çevrilmesinin bin türlü yolu
var. Muhalefeti kendi taraf›na çekmek de
bunlardan biri. Güney Afrika’da verilen
›rkç›l›k karfl›t› savafl, yerini ekonomik
›rkç›l›¤a b›rakm›flt›r. Irkç›l›¤›n yerini, yeni
d›fllama sistemleri alm›flt›r.

Naomi Klein kitab›n›n üçüncü bölümünde,
hareketin tel örgüyle nas›l kuflat›ld›¤›n› ve
muhalefetin nas›l suçlu durumuna

getirildi¤ini anlat›r. S›n›r ötesi polis, Seattle
ve sonras›ndan ders alm›fl, küresel
kapitalizm Cenova’da difllerini göstermifl
ve bir direniflçi öldürülmüfltür... Polisin
yeni takti¤i önceden sald›rmak, polis
fliddetini normal göstermek, sivil
itaatsizlikle fliddet aras›ndaki ayr›m›
ortadan kald›rmak, direniflçileri bölmek
fleklindedir.

Kitab›n dördüncü bölümünde Klein,
küresel kapitalizmin muhalefeti
etksizlefltirmek için terörden nas›l
yararland›¤›n› anlat›r: 11 Eylül, elefltirileri
susturmak, yeni ticaret anlaflmalar›na
girmek, ABD’yi yeniden markalamak, ticari
görüflmelere kutsal bir savafl›n hakl›l›¤›n›
katmak için kullan›lm›flt›r.

Son bölümde ise, Meksika’n›n Chiapas
da¤lar›ndaki yerlilerin direniflinden sosyal
forumlara, demokrasiye aç›lan pencereler
anlat›l›yor. Son söz olarak Naomi Klein,
11 Eylül’den sonra dini ve ekonomik
tutuculu¤a karfl› sa¤lam seçeneklere
herzamankinden daha çok ihtiyac›m›z
oldu¤unu vurguluyor.

Son kitab› “fiok Doktrini”nde, kapitalizmin
felaketlerden yararlanarak bunlar›
ekonomik bir f›rsata dönüfltürmesi
anlat›l›yor. Do¤al felaketler, savafllar ya
da ulusal krizlerin, sözkonusu ülkenin
do¤al kaynaklar› ve kamu kurulufllar›
özellefltirilerek, serbest piyasa ekonomisi
dayat›larak nas›l kullan›ld›¤›n›n yüzlerce
belgeyle gösterildi¤i kitab› da, 27 dile
çevrilmifl önemli bir yap›t.

Efli Avi Lewis’le birlikte 2004’te yapt›¤› ilk
uzun metrajl› belgeseli The TAKE'de, 2000
krizinden sonra Arjantin'de iflgal edilen
fabrikalar›n öyküsünü anlatm›flt›r.

Dr. Engin Demiriz

N

Tel Örgüler ve
Pencereler
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Dalaras nihayet ‹stanbul’da. Bu y›l
Avrupa’daki konserlerinin 25. y›l›
nedeniyle düzenledi¤i “Encore Toure”
adl› turnesi kapsam›nda 26 Haziran’da
‹stanbullu hayranlar› ile buluflacak.
Konserde, bestelerini söyledi¤i Zülfü
Livaneli de konuk olacak. Büyük
ihtimallede Hekimce Bak›fl elinize
ulaflt›¤›nda bu konser gerçekleflmifl
olacak. Karfl› k›y›n›n bu ilahi sesinin
flark›lar›n› dinledi¤inizde büyük
olas›l›kla haf›zan›z›n köflelerinde
Türkçe sözler k›m›ldamaya
bafllayacakt›r. Çünkü pekçok flark›s›n›
Türkçe sözleriyle defalarca
dinlemiflizdir. Dalaras'›n kendisi de
Zülfü Livaneli'nin “Kardeflin Duymaz”
adl› flark›s›n› Yunanca sözlerle
söylemifltir. Ancak Asia minör adl›
parças›n›n sözlerini afla¤›daki sat›rlara
almadan yapamayaca¤›m. Sözü,
Ege’nin iki yakas›ndaki topraklarda
yaflayan, bu iki kardefl halk›n müzi¤in
güzelli¤inde birlefltiren flark›n›n fliirine
b›rakal›m.

Dr. Güzide EL‹TEZ

DD eettoonneeD etone

ekimce Bak›fl’›n bu say›s›nda 
DeToNe köflesinin konu¤u 
suyun karfl› yakas›ndan.

George Dalaras, Yunan müzi¤inin
efsane sanatç›lar›ndan. Sanatç›m›z,
1949 y›l›nda Pire’de do¤mufl. Babas›
Lukas Daralas bir Rembetiko flark›c›s›.
Esas ad› Giorios Daralas olan sanatç›
flöhret olma sürecinde ad›n› George
Dalaras olarak de¤ifltirmifltir.

‹lk flark›s›n›n kayd›n› 1967 y›l›nda
yapm›flt›r. Kay›t s›ras›nda oldukça
büyük engellerle karfl›laflan Dalaras’›n
en büyük s›k›nt›s› tam flark›s›n›n
kayd›n› yapaca¤› gün Yunan Askeri
Cuntas›’n›n ilan etti¤i soka¤a ç›kma
yasa¤›d›r. fiark›s› müzik piyasalar›na
ç›kt›¤›nda sanatç›n›n bekledi¤i etkiyi
de yaratmam›flt›r. Bu k›smi
baflar›s›zl›ktan sonra hemen hemen
tüm albümlerini besteci Starros
Kouyioumtzis ile birlikte yapm›flt›r.
Bestecinin 2005 y›l›nda ölümüne
kadar bu böyle devam etmifltir.
Dalaras’›n birlikte ortak çal›flmalar
yapt›¤› sanatç›lar›n›n aras›nda, bizim
çok yak›ndan tan›d›¤›m›z Mikis

H

Dr. Güzide EL‹TEZ

George
Dalaras

Theodarakis’de bulunuyor. Birçok
yunanl› besteci ve söz yazar› ile
çal›flan Dalaras’›n, albümlerinde
kendine ait bestesi bulunmamaktad›r.

Yunan Müzi¤i’nin pürüzsüz ve ilahi
sesi bu güne kadar 60’dan fazla
albüm ç›karm›fl, 50’den fazla albümde
de¤iflik sanatç›larla ortak çal›flma
yapm›flt›r. Bilmem do¤ru bilmem yalan
vikipedia serbest at›fl sitesi dünyan›n
her yöresinde kalabal›k bir hayran
kitlesine sahip olan sanatç› ‹spanyolca
da dahil olmak üzere bir çok dilde
albüm yapm›flt›r.

Gitar, buzuki gibi birçok enstrüman›
çalan sanatç›, önceleri modern Yunan
müzi¤i ile tan›nmas›na karfl› halk
ezgilerini içeren bir tarza kaym›fl,
özellikle köklerini, Ege’nin bizim
k›y›lar›m›zdan alan rembetiko
müzi¤inde unutulmaz albümler
yapm›flt›r. Rembetko, Vyzantinos
Esperinos, Mikra Asia ve La Tragoudia
Mon ülkemizde en çok tan›nan
albümleridir. Düetleri ve solo
çal›flmalar› ile pek çok alt›n ve platin
plak kazanm›flt›r. Goran Bregoviç,
Sting, Bruce Springstein, Tracy
Chapman, Al di Meola, Paco de Lucia,
Peter Gabriel, Emma Shaplin, gibi
dünya starlar› ile düetler, konserler
vermifltir.

Dalaras’›n 40 y›l› aflm›fl parlak müzik
kariyerinin yan› s›ra politik kariyerinden
de bahsetmeden geçmemek laz›m.
‹flçi hareketlerine her zaman destek
olan sanatç›, bu tarz eylemlerin sosyal
etkinliklerinde sahne alm›flt›r. 2006
y›l›nda Birleflmifl Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserli¤i taraf›ndan ‹yi niyet
Elçisi olarak atanm›flt›r. Dalaras K›br›s
olay› nedeniyle uzun süre ülkemize
gelmeyi kabul etmemifltir. Bu olay
sanatç›n›n “Türk düflman›” olarak
tan›nmas›na neden olmufltur. Fakat
öyle bir flark› söylemifltir ki tüm bu
önyarg› ve söylentileri yalanlar
niteliktedir. Asia Minör adl› flark› bu
iki halk için yaz›lm›fl en güzel kardefllik
flark›lar›ndan biridir. Fener Rum
Patrikhanesi’nin düzenledi¤i 2007
senesindeki etkinlikte konser vermek
üzere gelme giriflimi küçük çapl› bir
krize neden olmufl ve evraklar›ndaki
eksiklik nedeniyle ülkemizde konser
verememifltir.

Boğaziçin'de Yanni ve Mehmet
Oturur yan yana akşamları
Ağlar Yanni
Ve Mehmet içerek söyler şarkısını;

Ben Türküm sen Rum
Bende Halkım, sen de halksın
Seni inancın İsa, benimki Allah
Ama ikimize de düşen ah ve vah

Biraz sevgi ve biraz şarapla
Sende sarhoş olursun, ben de
Al iç tasımdan
Dostum ve kardeşim

Ben Türküm sen Rum
Bende Halkım sen, de halksın
Senin inancın İsa, benimki Allah
Ama ikimize de düşen ah ve vah.
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B u say›dan bafllayarak sizlere 
içimizdeki foto¤rafç›lar›
tan›tmaya çal›flaca¤›z. Kuflkusuz

ki  bu çal›flmada foto¤rafç› kimlikleri
ön planda olacak. Foto¤rafa nas›l
bafllad›lar, neler yapt›lar, vb, vb.

‹lk konu¤umuz, Dr. Sezgin Güvel.1963
y›l›nda Adana’da do¤an Dr. Güvel, 20
y›l önce mecburi hizmet için bulundu¤u
Trabzon’da foto¤raf derne¤i (FOTO
FORUM ) kurslar›na giderek foto¤rafa
bafllam›fl. O günden bu yana çok
say›da ulusal ve uluslararas›
yar›flmalarda foto¤raflar› ödüle de¤er
görülmüfl. 2007 y›l›nda FIAP
(Uluslararas› Foto¤raf Federasyonu)
taraf›ndan AFIAP (Artist de la
Federation International de la
Photographie) unvan› verilmifl. Halen
AFAD’da foto¤raf çal›flmalar›na devam
eden Dr. Sezgin Güvel Baflkent
Üniversitesi Adana Hastanesi’nde de

“Yaşama karşı söylemek istediklerimi
fotograflarımla anlatmaya çalışıyorum”

üroloji doçenti olarak mesle¤ini
sürdürmektedir.

Neden foto¤raf çekiyorsunuz, neleri
çekiyorsunuz, biraz anlat›rm›s›n›z?
Herfleyden önce foto¤raf makinas›
kiflilerle iletiflime çok daha kolay
geçmek için bir araç. Elinizde foto¤raf
makinas›n› görenlerin “gazeteci
misiniz“ ile bafllayan “o halde ne
yapacaks›n›z bu foto¤raflar›” ile devam
eden sorular› ile karfl›lafl›yorsunuz.
Kendinizi anlat›yorsunuz, foto¤raf›
anlat›yorsunuz. Siz kendinizi ne kadar
açarsan›z, onlarda size o kadar aç›yor
kap›lar›n› ve iflte foto¤raf asl›nda bu
sohbetlerle bafll›yor. Hatta bence en
önemli aflamas› foto¤raf›n. Böylece
foto¤raf›n› çekti¤iniz kiflilerin
yaflamlar›n›n bir parças›
olabiliyorsunuz. Bir yandan foto¤raf
çekerken bir yandan yaflayarak,
hissederek ö¤reniyorsunuz yaflamlar›,
olaylar›. Sonuçta; ben foto¤raf çekmeyi,
birincisi kendi geliflimim için önemli

Dr. Rahmiye Tanrısever
bir araç olarak görüyorum, ikinci olarak
ise foto¤raf çeken biri olarak yaflama
karfl› kendimi sorumlu görüyorum.
Olaylar›, insanlar›, duygular› yaflama
karfl› söylemek istediklerimi

2010 Yunus Nadi Ödülü’nü kazanan foto¤raf.
“Hayallerin Rengi Beyazd›r.”
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K›sa bir süre önce foto¤raf dal›nda “2010
Yunus Nadi Ödülü”nü ald›n›z. Öncelikle
sizi kutluyorum. Daha önce de pek çok
ödül alm›fl bir sanatç› olarak yar›flmalar
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Do¤rusunu söylemek gerekirse
özgeçmiflimden bahsederken
eskilerde gururla bahsetti¤im bu
ödülleri biraz çekinerek söylüyorum.
Çünkü, son dönemlerde büyük bir
yar›flma enflasyonu var ve foto¤raf
kursunu bitiren kifli hemen yar›flma
peflinde koflma¤a bafll›yor. Bu belki
dernekler taraf›ndan fark›nda olmadan
biraz yönlendirme belki de biraz
kendini ispat etme çabas›. Ne olursa
olsun çok yanl›fl bir bafllang›ç noktas›
bence. Çünkü, yar›flmada al›nan
sonuçlar baz› kiflilere hak etmedi¤i
payeler verebildi¤i gibi tam tersine
baz› kiflilerin de (gereksiz) yaflanan
hayal k›r›kl›klar› sonucu baflar›s›zl›k
duygusu ile foto¤raftan so¤umas›na
neden olabiliyor. Foto¤raf çekmeye
bafllayan kifli bence s›k s›k “ben neden
foto¤raf çekmek istiyorum” sorusunu
kendine sormal› ve kendine verdi¤i
yan›ta göre hareket etmeli.

Yunus Nadi Ödülü di¤erlerinden farkl› olsa
gerek..
Benim iflyerimdeki odam›n duvar›nda
1994 y›l›nda bu ödülü alan Adana’dan
Vahap Akflen’in foto¤raf› as›l›d›r.
Y›llard›r her gün bu foto¤rafa bakar›m
ve herkese gururla gösteririm. Hem
Vahap A¤abey’in foto¤raf› oldu¤u için
hem de Yunus Nadi Ödüllü bir foto¤raf

foto¤raflar›mla anlatmaya çal›fl›yorum.
Dolays›yla neden foto¤raf
çekiyorsunun anlam› sürekli de¤iflmifltir
bende.

Bafllang›çta sadece gezdi¤im
gördü¤üm yerleri, güzel bir çiçe¤i,
tan›flt›¤›m bir insan› foto¤raflamak yani
an›lar› kaydetmekti amac›m. Bir süre
sonra neden bu gördüklerimi
çevremdekiler de görmesin diye
düflünmeye ve gezerken daha
sistematik foto¤raf çekmeye bafllad›m.
Uzun süre gezi foto¤raflar› çektim.
Bunlarla ilgili gösteriler haz›rlad›m ve
bunlar› çeflitli dergilerde de¤erlendirme
yoluna gittim. Son y›llarda ise de¤iflik
projeler üzerinde çal›fl›yorum.
Belirledi¤im projeler hakk›nda
okumaya, ö¤renmeye sonras›nda bu
konu ile ilgili foto¤raflar çekme¤e
çal›fl›yorum. Ortaya ç›kan ürünleri de
bir gösteri, bir sergi yapabilirsem bir
kitap fleklinde paylaflmak istiyorum.
Örne¤in, Ahmet Yakar arkadafl›mla
birlikte 8 ay boyunca Adana’daki
yaklafl›k 10 dökümhaneyi
foto¤raflayarak “DÖKÜMHANEDE”
isimli bir sergi ve albüm çal›flmas›
yapt›k. Sergi May›s ay›nda Adana’da
aç›ld›.

Çok uzun süredir de¤iflik dinler ve
mezheplerdeki ritüeller üzerine  bir
proje çal›fl›yorum. Bunlar›n d›fl›nda
bireysel olarak ve gruplarla yürüttü¤üm
birkaç proje daha var.

oldu¤u için. Bu ödüle sahip olmay›
k›sa bir süre öncesine kadar hayal
etmemifltim. Sonuç da flimdiye kadar
ald›¤›m ödüllerden ayr› bir yere
koydu¤um bir ödül bu. Yunus Nadi
yapt›¤› gazetecilikle önce Ulusal
Kurtulufl Savafl›’n›n sözcülü¤ünü
üstlenmifl, Cumhuriyetin ilan›ndan
sonrada hem milletvekili hem de
gazeteci olarak Cumhuriyetin
korunmas› yolunda mücadele vermifl
bir insan. O’nun ad›n› tafl›yan bu ödüller
1946 y›l›ndan beri de¤iflik dallarda
veriliyor. 2002 y›l›ndan bu yana foto¤raf
dal›nda ödül verilmemiflti. Foto¤raf
dal›nda uzun bir aradan sonra verilen
bu ödüle sahip olmaktan gurur
duydu¤umu söyleyebilirim. Bu ünvana
Yunus Nadi Ödüllü foto¤rafç› ünvan›na
sahip olman›n insana bir sorumluluk,
bir görev yükledi¤ini düflünüyorum.
O da daha iyisini üretme gereklili¤i.

Fazlaca klifle olacak ama son olarak
hekimlik ve foto¤rafç›l›k bir yerlerde
bulufluyor mu?
Hekimlik ve foto¤rafç›l›k ikisinin de
içinde sevgiyi, insan sevgisini
bar›nd›rmas› ortak yanlar› diye
düflünüyorum. Bunun yan›nda foto¤raf,
yo¤un çal›flma temposu içerisinde bir
nefes alma arac›, bir kabuk de¤ifltirme
benim için. Bu sayede zaman zaman
fabrika ayarlar›ma geri dönüp
mesle¤imde daha verimli olabiliyorum
diye düflünüyorum.

Çok teflekkürler, ›fl›¤›n›z bol olsun.
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eyleklerin yuvada 
besleyebilece¤inden çok 
yavrusu olunca, yetifltirebilece¤i

kadar yavruyu yuvada b›rak›p fazla
olanlar› yuvadan atar.

Bizler Bingöl’ün Karl›ova ilçesi,
Tafll›çay Köyü’nde do¤duk. 1990’l›
y›llara kadar hayvanc›l›kla olan
geçimimiz iyi durumdayd›.
Köyümüzün toplam 32 bin küçükbafl
hayvan› vard›. Herkesin hayat› güllük
gülistan iken köyümüze koruculuk
getirildi. Köyümüz için pek de hay›rl›
olmayan günler de böylece bafllam›fl
oldu.

Köyden 86 kifli korucu seçildi. 2.100
nüfuslu bir köyde 86 kiflinin, bu
kiflilerin ailelerini de 10 kifliden
sayarsak, yaln›zca 860 kiflinin
istihdam› sa¤land›. Herkes yaylaya
ç›kamad›¤› için hayvanlar›n› satmak
zorunda kald›. Geri kalanlar›n göç
etmekten, gençlerin gurbete ç›k›p
çal›flmaktan baflka çareleri kalmad›.

Gurbete gelenlerden biri de bendim.
Maddi imkâns›zl›klar yüzünden okulu
b›rak›p ‹stanbul’a geldim. Çocuk
yaflta oldu¤um için ifl bulmakta
zorland›m epey. Önceleri buldu¤um
iflyerlerinde yatma yeri vermedikleri
için çal›flamad›m. Sonra ‹stanbul’a
daha önce gelmifl arkadafllar›m›z›n
çal›flt›¤› kumlama atölyelerinde
çal›flmaya bafllad›m. Bu atölyelerde
yatma yeri veriyorlard›. Di¤er
iflyerlerinde çal›flan kiflilerle
maafllar›m›z ayn›yd›. Bize cazip gelifli
sadece yatacak yer vermeleriydi.
Kumlama, Türkiye’ye yeni geldi¤i için
fazla geliflmemiflti. Karanl›k bir odada
deniz kumuyla kot beyazlat›l›yordu.
Kum fazla harcanmas›n diye de
odalara ufak fan tak›l›yordu. Bu ifllerde
çal›flanlar ya bizim gibi yatma yeri
s›k›nt›s› çekenler ya da yabanc›
uyruklu iflçilerdi. 1999 y›l›nda rodeo

Abdülhalim Demir

KK‹D Komitesi Üyesi

(kumlama) çok afl›r› parlad›.
Neredeyse piyasaya sürülen bütün
kotlara beyazlatma yap›l›yordu. Bir
anda ald›¤›m›z maafllar piyasan›n iki-
üç kat›na ç›kt›. Herkes köydeki veya
çevredeki efline dostuna bu ifli tavsiye
etti. Burada baflka ifllerde çal›flan
arkadafllar dahi ifllerini b›rak›p
kumlama ifline girdiler.

‹stanbul’da iki elin parmaklar›yla
say›lacak kadar kumlama atölyesi
varken bu say› yüzlere ç›kt›. Hiç
kumlama nedir bilmeyen
sermayedarlar bir kumlama ustas›na
3 kurufl fazla verip himayesinde rodeo
kurdular. Rodeo açmak için bir
kompresör, bir hava tank›, birkaç
püskürtme tabancas›ndan baflka bir
fley gerekmiyordu. Unutmadan,
kelepir bir bodrum bir de çal›flacak
iflçi gerekliydi. Bizler ‹stanbul’a gelip
1 sene 10 ay çal›fl›p, köyümüze 15
gün dinlenmeye giderdik. Sigorta
nedir duymufltuk ama ne için gerekli
oldu¤unu anlatmam›fllard›. Bizim
gözümüzde sigorta, 20 y›l ayn›
iflyerinde çal›flan› emekli etmekti.
Oysa sigorta hayat› garanti etmekmifl.
Hadi bizler bilmiyorduk peki devlet
neredeydi; çal›flan iflyerleri vergiye
tabiydi. Elektrik faturas› ödüyorlard›,
vergi ödüyorlard›. Peki, merak
etmiyorlar m›yd› bu iflyerinde ne
üretiliyor, kimler çal›fl›yor. Sonuç
itibariyle; senin belli ifl yasalar›n ve
bunun denetimi için kurumlar›n var.

Sen buraya elektrik, su verip vergi
al›yorsan merak edip
denetleyeceksin; flartlara uygun,
koydu¤un yasaya uygunsa çal›flma
ruhsat› vereceksin.

Ve flu an hepimiz hastay›z, hem de
tedavisi olmayan bir hastal›k. Sadece
köyümüzde resmi olan hasta say›s›
187, doktora gitmeyenlerle beraber
300 kifli hasta ve çaresiz ölümü
bekliyoruz.

Türkiye’nin birçok bölgesinde bu iflten
hastalanan iflçiler var. Bizim
hikâyemiz böyleydi, onlar›nki kim bilir
nas›l?

fiimdiye kadar 3 arkadafl›m›z›
kaybettik ve yata¤a mahkûm
4 arkadafl›m›z var, yaflamlar› oksijen
tüpüne ba¤l›. Asl›nda hepimiz
periflan›z çünkü çal›flam›yoruz,
yürümekte bile zorluk çekiyoruz.
Geçimi bize ba¤l› ailelerimiz var,
onlara bakam›yoruz. Bu bize
hastal›ktan da çok koyuyor. Bizi bu
hallere düflüren ifl sahipleri kadar
devlet de suçludur. Bize sahip
ç›kmal›d›r, en az›ndan bizi
iyilefltiremezse bile bundan sonraki
yaflam›m›z› garanti alt›na almal›d›r.

fiimdi merak ediyorum yaz›m› okuyup
bize sahip ç›kacaklar m›? Yoksa bu
leylek hikayesine gerçekten
inanaca¤›m... Acaba at›lm›fl yavrular
biz miyiz?

Leyleğin atılmış yavruları

L
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oluflturmak için çaba harcamak, bu
hususta katk›da bulunanlara destek
olmak, onlar›n hakk›n› savunmak
fleklinde belirtilirse, Türk Tabipleri Birli¤i
baflta olmak üzere tabip odalar›n›n
politika yapmalar›n›n kaç›n›lmaz görev
oldu¤u aç›kt›r. Bu tür bir politikan›n flu
iki temel ilkesi her zaman göz önünde
bulundurulmal›d›r:

Dr. Hamdi U¤ur

Zamanda yolculuk

ak›n zaman önce yitirdi¤imiz  
Prof. Dr. Rahmi D‹R‹CAN 
hocam›z› sayg›yla an›yoruz…

Tarih,14 Mart 1991, günlerden
Perflembe. Bursa Tabip Odas›
taraf›ndan T›p Bayram› etkinlikleri
kapsam›nda Necatibey K›z Meslek
Lisesi Konferans Salonu’nda kutlama
toplant›s› düzenlenmifl. Atatürk An›t›nda
yap›lan törenin ard›ndan saatler 9:30’u
gösterdi¤inde, Bursa Tabip Odas›
Baflkan› Prof. Dr. Rahmi D‹R‹CAN  aç›fl
konuflmas›  için kürsüde yerini al›yor.
Sevecen ses tonuyla kat›l›mc›lar›
selamlad›ktan sonra, o y›llardaki sa¤l›k
ortam›n› ve hekimlik sorunlar›n›
özetleyen bir konuflma yap›yordu.
Sonra oda dergisinde de yay›nlanan
bu konuflma  flu cümlelerle bitiyordu:
“E¤er politika, amaca varmak için
izlenmesi gereken “yol” olarak alg›lan›r
ve amaç, daha sa¤l›kl› bir toplum

Y
1- “Suçlanmaktan korkmadan bask›lara
ve haks›zl›klara boyun e¤meden
meslek onuruna sahip ç›karak topluma
mümkün olan en üst düzeyde sa¤l›k
hizmeti sunabilmek.
2- Birlik ve beraberli¤imizi
güçlendirmek ve bunun için tabip
odalar›n› etkin k›lacak olanaklar›
sa¤lamaya çal›flmak.”

Bu iki temel ilkeyi kendi yaflam›nda da
eksiksiz uygulayan  Prof. Dr. Rahmi
D‹R‹CAN’›n, Bursa Tabip Odas›’n›n
1990 y›l›ndaki yay›n organ› Bülten’de
(A¤ustos, Sayı 12)  yay›nlanm›fl olan
bir baflka yaz›s›n› da yan sütunlarda
yeniden yay›nl›yoruz. Hocam›z bu
yaz›s›nda, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
alan›na dikkat çekiyor. Son aylarda
tersane ve madenlerimizde oldukça
s›klaflan  ifl kazalar›n› “kader” olarak
nitelemek “densizli¤inde” olan
yöneticilere y›llar öncesinden
sesleniyor ve bir hoca kimli¤iyle
kulaklar›n› çekiyor .

      Günümüzde ülkemizin en önemli
sa¤l›k sorunlar›ndan biri, iflçi sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤idir. fiimdiye kadar
gereken önemle ele al›nmayan bu
konuda baflar›ya ulaflman›n temel
koflulu, konuyla ilgili bakanl›klar›n, ifl
verenlerin, tabip odalar›n›n ve
sendikalar›n etkin bir iflbirli¤ini
gerçeklefltirmeleridir. Türk Tabipler
Birli¤i, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile
ilgili olarak son iki y›l içinde yo¤un bir

İşçi sağlığı ve iş
güvenliğine
gereken
önem verilmelidir

Prof. Dr. M. Rahmi Dirican

Bursa Tabip Odas› Baflkan›

çal›flma içine girmifltir. ‹lk olarak, bu
alanda çal›flan hekimlerin daha etkin
bir çal›flma yapabilmeleri için ifl yeri
hekimli¤i sertifika kurslar› açm›fl ve
hekimlerin bu konuda sürekli e¤itimini
sa¤lamaya çal›flm›flt›r.
      ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda
iflyeri hekimleri çok yararl› hizmette
bulunabilirler. Elli veya daha fazla iflçi
çal›flt›r›lan iflyerlerinde ifl yeri hekimi
çal›flt›rmak yasal bir zorunluktur. Bu
hususu iflverenlere ve iflçilere bir kez
daha hat›rlatmay› yararl› görüyorum.
‹flverenler, iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤iyle ilgili olarak yapacaklar›
yat›r›mlar›n kendileri maddi bir büyük
getirece¤ini düflünebilirler. Ne var ki,
yap›lan araflt›rmalar bu tür yat›r›mlar›n
bir süre sonra, iflgünü kay›plar›n›n
azalmas›nda; makinelerin kullan›m
ömrünün uzamas›nda ve verim
art›fl›nda büyük kazançlar sa¤lad›¤›n›
göstermektedir.
      Resmi kay›tlara göre, 1989 y›l›nda
156.949 ifl kazas›nda 1.447 kifli ölmüfl;
2.634 kifli ifl göremez durumda

sakatlanm›fl; 2,5 milyon iflgünü ve 30
milyarl›k üretim kayb› olmufltur. Etkin
bir ifl güvenli¤i hizmeti bulunan ve
bizden çok daha fazla sanayileflmifl
benzer nüfusa sahip ülkelerde, ifl
kazalar›yla buna ba¤l› ölüm, sakatl›k,
iflgünü kayb› ve maddi kay›plarla ilgili
rakamlar, ülkemizdeki rakamlar›n
yar›s›ndan bile azd›r. Bu durum,
konunun önemini aç›kça
göstermektedir.
      Bursa bir sanayi kentidir. ‹flçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤iyle ilgili tüm
kurumlar, sadece iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i haftas›nda de¤il, tüm y›l
boyunca ortak etkinliklerde
bulunmal›d›rlar. Özellikle konuyla ilgili
sendikalar›n ve iflçilerin, iflyerlerinde
hekim bulundurmas› için gereken
çabay› göstermeleri gerekir. ‹flyeri
hekimli¤i yapan meslektafllar›m›n ise,
iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤iyle ilgili daha
etkin bir hizmet sunmalar›n› ve sadece
tedavi hekimli¤iyle yetinmeyip
koruyucu hekimli¤e de gereken önemi
ve önceli¤i vermelerini rica ederim.
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Haz›rlayan: Dr. Ersan Taflçı

Soldan sa¤a:
1) Sa¤l›kta ne sa¤l›kç›lara ne
hükümetlere yaranabilmifl 1961 tarihli
organizasyon. 2) Eklemle ilgili
- TBMM’de kavga ç›kt›kça verilen.
3) Birinci basamakça reçetelenmesi
sak›ncal› (!) antidepresan. - DC ile müzik
grubu, yaln›z bafl›na Aktinyum. 4)
Alg›lanan nesnelerin, uzay ve
zamandaki konumu. - Dayan›kl›
rechargeable pil içeri¤i. 5) Yarele yarele
gelen fley. - ‹smi zor haber ajans› 6)
AKP iktidar› döneminde sahiplenilmesi
en güç s›fat. - Yan yana bulunmaktan
hofllanmayaca¤›n›z, tekinsiz.
7) Bir dönem Tansu Çiller’e afl›r›
hayranl›¤› (!) nedeniyle “Bac› TV” olarak
da an›lan kanal. - fiifledeki plastik, evcil
hayvan. - ‹ngiliz idrar yo¤unluk birimi.
8) Tencere tabak kaplamas›. - Tersi
yerel bal›klar›m›zdan. 9) Afrika’da halen
misyonerlik faaliyeti sürdüren bir ‹sevi
örgüt (k›saltma). - Makedonya’da içinde
Pazar yap›lan tiyatro flehri. 10) Ad›na
bak›nca üflemeli san›lan vurmal› çalg›.

- Tersi Çufçuflayan klasik yazar›.
11) Volkan Konak’›n laz sevgilisi.
- Nsn, Mys, Hzrn. 12) Bab-› Ali büyük
kap›s›nda, atl› süvariye …….en
rastlad›m. - Her iki anlam›yla da radikal
‹slamc›lar› k›zd›ran. 13) Uluslararas›
Türk Cumhuriyeti. - Maval›n Arapças›.
- Soru soran nota.

Yukardan Afla¤›:
1) “Hep denedin, hep yenildin. Olsun,
gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil”
düsturunu bekleyen Godot. 2) Arnavut
Pirinci (hep ci¤eri olacak de¤il ya).
- Kloroflorokarbona yenik düflen tabaka.
3) K›z alacaksan Mu¤la’dan, Keman
alacaksan adres…. 4) Duygusal
kaybolmak. - Arapça floför gaz›.
5) Tahta at› ilk bulan kifli - Tersi zekas›
yöneticili¤e ancak yeten. 6) Tersi
“seviyeyi düflürmeyelim beyler”.
Altaylar’da giyilen bir tür çorap olarak
da tan›mlanan. (bkz ekfli sözlük)
- “Küçük’ün sansürlü son hecesi.
7) Tersi AKP aç›l›mlar›ndan birine vesile

54 9
16 2
78 3
83 7
25 4
91 6
69 5
37 1
42 8

17 6
83 6
42 5
69 4
71 3
58 2
24 1
96 8
35 7

83 2
47 5
61 9
25 1
96 8
34 7
78 3
52 4
19 6

Zorluk derecesi: KOLAY

89 1
23 4
67 5
91 7
46 2
58 3
74 6
35 8
12 9

27 4
16 5
89 3
38 6
75 1
42 9
93 8
61 2
54 7

63 5
78 9
41 2
52 4
39 8
17 6
25 1
94 7
86 3

Zorluk derecesi: EKSTRA ZOR

63 9
12 5
84 7
57 4
36 1
29 8
71 3
45 2
98 6

12 8
47 9
36 5
68 1
29 4
53 7
84 2
91 6
75 3

74 5
68 3
19 2
32 9
57 8
46 1
95 6
83 7
21 4

Zorluk derecesi: ZOR

74. say›n›n çözümleri

olan din büyü¤ü. - Tersi AKP aç›l›mlar›na
asla vesile olamayacak Yunan (Din
Büyü¤ü) Tanr›ças› (sonunda “e” var)
8) Tersi ters duran insanlar›n iple yapt›¤›
hareketler - Göreli, kay›t numaras›
(relative record number) demesem
hayatta bulamazd›n›z. 9) Hitler’in
meflhur ›rk› - Tersi yar› yerel gsm
flebekesi. - Arapça k›saltmas› E‹EAEM
(El ‹maret El Arabiyye El Muttahide)
olan ülke. 10) Tersi 1929 Nobel edebiyat
ödüllü Alman yazar. 11) fiart belirten
bir ba¤laç. - Bursa kökenli, ülkemizin
en ünlü heavy-metal gruplar›ndan.
12) A¤z› ilgilendiren - Tersi do¤al
afetlerimizden 13) Tersi Halk
sa¤l›¤›m›z›n duayenlerinden geçenlerde
kaybetti¤imiz de¤erli hocam›z.
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ekimler günlük meslek
uygulamalar›nda 
bozulan sa¤l›k ortam›yla

iliflkili olarak daha fazla sözlü
ve fiziksel sald›r›ya maruz
kal›yorlar. Uygulanan sa¤l›k
politikalar› sonucu tüm
sorunlar›n kayna¤› olarak
meslektafllar›m›z hedef haline
gelmifltir. Sa¤l›k ortam›ndaki
kaos ve çözümsüzlük art›kça
sald›r› da fliddet de
artmaktad›r.

Bursa Tabip Odas› böyle bir
ortamda meslektafllar›m›z›n
yan›nda olmak amac›yla
BURSA TAB‹P ODASI
fi‹DDET B‹LD‹R‹M HATTINI
oluflturmufltur.

Bu hatt›n amac›; hekimin veya
sa¤l›k çal›flan›n›n bu hattan
Bursa Tabip Odas› yetkilisine
ulafl›lmas› halinde hukuksal
destek dahil olmak üzere,
meslektafllar›m›z›n yan›nda
olmakt›r.
Bursa Tabip Odas› fiiddet
Hatt›’n› arad›¤›n›zda yetkili
hekim sizinle ilgilenecek ve
bir yönetim kurulu üyesinin
size ulaflmas›n› sa¤layacakt›r.
BURSA TAB‹P ODASI
fi‹DDET B‹LD‹R‹M hatt›na
0 533 695 95 55 nolu
telefondan 24 saat
ulaflabilirsiniz.

fiiddete maruz kalma
durumunda;

BTO Şiddet Bildirim Hattı’ndan
Bize Ulaşın

- Mutlaka kendinizi emniyetli
bir konuma al›n›z.
- Adli kuvvetlere ulafl›n›z.
- Bulundu¤unuz  sa¤l›k
kuruluflunun yöneticisine
ulafl›n›z.
- Tutanak tutulmas›n›
sa¤lay›n›z.
- fiiddet bildirim formunu
doldurunuz.

- Fiziksel fliddete maruz
kald›ysan›z muayene olup
rapor al›n›z.
fiiddet bildirim formunu Bursa
Tabip Odas›n›n web
sayfas›ndan doldurabilirsiniz.

Bursa Tabip Odas›
Yönetim Kurulu
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Çekirge Çocuk Hastanesi; hastanede yatan çocu¤un gözüyle!..




