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‹flyeri hekimleri;
Tamam m›, devam m›?

ASM’ler ve TSM’lerde neler
oluyor?

Borçlu Üniversite Hastaneleri
el de¤ifltiriyor…





uzmanl›¤›yla ilgili üç ayr› yönetmelik
yay›nland›.

Bu yönetmeliklerden “‹flyeri
Hekimlerinin Görev, Yetki,
Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda
Yönetmelik” ile “‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i”nin
yasada olmayan yetkilerin Çal›flma
Bakanl›¤›’na verilmesi, iflyeri
hekimli¤i hizmet sunumunun
tafleronlaflt›r›lmas›, iflletmelerin bir
araya gelip oluflturdu¤u ortak sa¤l›k
birimlerinin yok say›lmas›, e¤itim
hizmetlerini flirketlere verip
üniversitelere Bakanl›k taraf›ndan
yetki verilmeye kalk›fl›lmas›, Türk
Tabipleri Birli¤i’nin yasal yetkilerinin
görmezden gelinmesi, iflyeri
hekimli¤i belgelerinden bir k›s›n›n
keyfi olarak geçersiz say›lmas› gibi
hükümleri içermekteydi.

04.12.2010 tarihinde Tamgün
yasas›n› iptali ile ilgili Anayasa
Mahkemesi’nin gerekçeli karar›
yay›nland›. 31 Aral›k itibariyle de
Aile Hekimleri yeni y›l hediyeleri olan
“Aile Hekimli¤i Ödemeler ve
Sözleflme Yönetmeli¤i"ni alm›fl
bulunuyorlar. Art›k onlar›n bir s›n›f›,
ceza puanlar› var. En hafif ifade ile
tabloya d›flar›dan bakt›¤›m›zda
mesle¤imizin bir sald›r› alt›nda
oldu¤unu söylemek yanl›fl bir
tan›mlama olmaz. Bu sald›r›y› ve
meslek alan›ndaki s›k›nt›lar›m›z›
kamuoyu ile paylaflmak için
düzenledi¤imiz  kampanyaya
kat›l›m›n›z ve deste¤iniz çok
de¤erlidir, bize güç verecektir.

Belki de son söz olarak flunu
eklemek gerekir; Sa¤l›k ortam›n›n
bu karamsar tablosunu aflacak ve
bu s›ral› sald›r› karfl›s›nda
durduracak tek bir güç var.

Bu da “HEK‹M DAYANIfiMASI!”d›r.

ekimce Bak›fl 76-77. say› bir 
arada olarak karfl›n›zday›z.
Bu sayıda bir de konu¤umuz

var, ek olarak Psikiyatri Derne¤i'nin
bülteni sizlerle bulufluyor.

Tatil havas›n›n hakim olmas›
sebebiyle Oda çal›flmalar›n›n
genelde yavafllad›¤› bir takvim olan
yaz aylar›, sa¤l›k ortam›n›n hem
s›cak hem de en hareketli zamanlar›
idi. Fakat k›fl›n yaklaflmas› ve
havalar›n so¤umas› gündemin
hararetini almad›. Bu dönemin
yo¤un çal›flma program›n›
özetlemeye çal›flt›¤›m›z Oda’dan
bölümü bile derginin neredeyse
yar›s›n› kaps›yor. Bu da bizleri iki
say›y› bir arada ç›karmaya zorlad›.

Tamgün yasas› nedeniyle gündemin
oldukça yo¤un geçti¤i yaz aylar›
Anayasa Mahkemesi’nin bu yasa
ile ilgili iptal karar›n› aç›klamas› ile
biraz durulur gibi olsa da; ard›ndan
A¤ustos ay›nda ç›kar›lan
muayenehanelere yeni standartlar
getiren (dayatan) Ayakta Teflhis ve
Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k
Kurulufllar› Hakk›nda” ki yönetmelik
tart›flmalar› yeniden alevlendirdi.

“Zorunlu mali sorumluluk sigortas›”,
‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile iflyeri
hekimli¤i hizmetlerinin taflerona
devrini sa¤layan “6009 say›l› Torba
Yasa”, sa¤l›k hizmetini ve hekimlerin
çal›flma koflullar›n› kötülefltiren “Özel
Hastaneler Yönetmeli¤i” ard› ard›na
ç›kar›lan yönetmeliklerdi.

21.09.2010 tahinde siyasi iktidar
halk sa¤l›¤› hizmetlerini gözden
ç›kartt›¤›n› gösterdi ve topluma
yönelik sa¤l›k hizmetini sunmak
üzere tasarlanan Toplum Sa¤l›¤›
Merkezi say›lar› azaltan bir
düzenleme yapt›. 27 Kas›m’da iflyeri
hekimli¤i ve ifl güvenli¤i
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e¤erli meslektafl›m›z;
Ad› “tam gün” olan ancak tam
süre çal›flma felsefesiyle

ba¤lant›s› olmayan “hekim iflgücü
düzenleme yasas›”n›n Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan verilen baz›
maddelerindeki yürürlü¤ün
durdurulmas› ve iptal karar›n›n
ard›ndan yürürlü¤e girmesi, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n› düfl k›r›kl›¤›na u¤rat›nca;
son üç ay Bakanl›k taraf›ndan
ya¤mur gibi ya¤d›r›lan mevzuat
de¤ifliklikleri ile geçti. ‹leride
çocuklar›m›za anlat›rken bile
inanmakta güçlük çekece¤imiz
“muayenehane kap›lar›n›n 110 cm
olmas›” gibi düzenlemeler; Sa¤l›k
Bakan›’n›n iptal karfl›s›ndaki ruhsal
durumunu ortaya koymas›
bak›m›ndan ibret vericidir.

Daha önce de söylemifltik, bir kez
daha yineleyelim: “Hekim eme¤ini
de¤ersizlefltirmeye çal›fl›yorlar!”
Bunun yolunun hekimlerin serbest
çal›flma haklar›n›n ellerinden
al›nmas›ndan geçti¤inin fark›ndalar.
Muayenehaneleri, özel poliklinikleri
ve küçük özel hastaneleri yok etmeyi
planl›yorlar! Ancak yanl›fl
anlafl›lmas›n; yok edilenlerin yerine
Kamu Sa¤l›k Kurulufllar›n›
koymayacaklar.

Bu yok ediflin temel amac› küresel
sermayeye, yarat›lan “Türkiye Sa¤l›k
Piyasas›”nda daha fazla yer
açmakt›r. Son befl y›lda, say›lar›
h›zla artan zincir hastanelere ortak
olan yabanc› sermaye bu gerçe¤in
kan›tlar›ndan yaln›zca bir tanesidir.
Bakanl›k taraf›ndan yap›lan son
düzenleme ile yüz yata¤›n alt›nda
özel hastane aç›lmas›n›n
yasaklanmas›; ‹stanbul’da aile
hekimli¤i sistemine zincir
hastanelerin eklenmesi için
giriflimler, h›zla aç›lan t›p fakülteleri
ve e¤itim hastaneleri di¤er kan›tlar
olarak karfl›m›zda durmaktad›r.

Bütün bunlara kamu-özel iflbirli¤i ile
yap›lmak istenen ve sa¤l›k
kampüsleri ad› verilen dev hastane
zincirlerini de eklemek gerekir.

Bir yandan küçük ve orta ölçekli
özel sa¤l›k kurulufllar› yok edilirken;
di¤er yandan kamu hastaneleri de
çökertilmektedir. Bu konuyu uzun
uzun konuflmaya gerek yok;
Bursa’da son y›llarda baz›lar› ayn›
hastanede olmak üzere birbiri pefli
s›ra yaflad›¤›m›z yang›nlar durumu
bütün ç›plakl›¤›yla gözler önüne
sermektedir. Kamu hastaneleri,
ad›na “Performans” denilen “hizmet
bafl› ödeme” rüzgar›n›n pefline zorla
tak›lmakta; baflta hasta ve çal›flan
güvenli¤i olmak üzere, kamu
hastanelerinin altyap› gereksinimleri
için neredeyse hiçbir kaynak
ayr›lmamaktad›r! Kamu
hastanelerinin çökertilmesi ile

Hekim emeğini değersizleştirmeye
çalışanlara yanıtımız ne olacak?
Dr. Kay›han Pala
Yönetim Kurulu Baflkanı
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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

birlikte; küresel hastane zincirleri
“piyasa”dan daha fazla kar elde
etmek olana¤›na da kavuflacakt›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤› “Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›” ad›n› verdi¤i neoliberal
sa¤l›k politikalar›n› uygulayarak
sa¤l›k alan›n› küresel sermayenin
ç›kar›na düzenlemektedir. Bu
nedenle önümüzdeki günlerde
flimdiye kadar karfl›m›za
ç›kar›lanlara ek olarak; arsas› de¤erli
kamu hastanelerinin kent d›fl›na
tafl›nma giriflimleri, GSS taraf›ndan
sa¤lanan temel teminat paketinin
s›n›rlanarak bir tür araçlardaki kasko
gibi hastalar›m›z›n “ek ve
tamamlay›c› özel sa¤l›k sigortas›”na
zorlanmas›, muayenehanelerde
hastalar›m›za kimlik numaralar›yla
elektronik veri taban›na girdikten
sonra bakmak zorunlulu¤u, t›p
fakültelerindeki ö¤retim üyelerinin
hasta bakanlar/bakmayanlar olarak
 daha keskin çizgilerle ayr›lmas›na
yönelik düzenlemeler ve aile
hekimlerinin giderek art›r›lan
yükümlülüklerinin ç›kar›lmas› kimseyi
flafl›rtmas›n!

Bütün bu geliflmelerin ›fl›¤›nda
hekimlerin yan›t vermesi gereken
önemli bir soru karfl›m›zda
durmaktad›r: NE YAPACA⁄IZ?
Yaln›zca hukuk mücadelesi ile çok

fazla yol alamayaca¤›m›z ortadad›r.
Hukuk duvar›na çarpt›kça Sa¤l›k
Bakanl›¤› hemen yeni düzenlemelere
yönelmektedir. Her biri için hukuksal
mücadele kaç›n›lmaz olmakla
birlikte, yeterli de¤ildir. Düflünsenize
110 cm geniflli¤inde kap› isteyen
düzenleme önümüzdeki dokuz ay
içerisinde iptal edilmezse; bütün
muayenehaneler kapanmak
zorunda kalacakt›r! Burada temel
sorun, muayenehanelerin
kapanmas›n›n yaln›zca
muayenehanesi olan hekimleri
ilgilendirmedi¤inin, tüm hekimler
taraf›ndan yeterince
içsellefltirilmemifl olmas›d›r.

E¤er bugünlerde yaflad›klar›m›z›n
temel olarak “Hekim eme¤inin
ucuzlat›lmas›na yönelik giriflimler”
oldu¤unu onayl›yorsak; baflta
kamuda çal›flan meslektafllar›m›z
olmak üzere bir gün s›ran›n tüm
hekimlere gelebilece¤i
unutulmamal›d›r. Giderek sorunlar›
büyüyen, eflitsizleflen ve çal›flma
bar›fl›n› bozan “performans” sistemi,
hekim eme¤inin ucuzlat›lmas›na
yönelik giriflimlerin kamudaki
yüzüdür. Bu sistemle ilgili
önümüzdeki aylarda yap›lmas›
beklenen düzenlemeler hepimizi
yak›ndan ilgilendirmektedir.

Kamu hastanelerinin
çökertilmesi ile birlikte; küresel
hastane zincirleri “piyasa”dan
daha fazla kar elde etmek
olana¤›na da kavuflacakt›r.

Bütün bu geliflmelerin
›fl›¤›nda hekimlerin yan›t vermesi
gereken önemli bir soru
karfl›m›zda durmaktad›r:
NE YAPACA⁄IZ?

E¤er bugünlerde
yaflad›klar›m›z›n temel olarak
“Hekim eme¤inin ucuzlat›lmas›na
yönelik giriflimler” oldu¤unu
onayl›yorsak; baflta kamuda
çal›flan meslektafllar›m›z olmak
üzere bir gün s›ran›n tüm
hekimlere gelebilece¤i
unutulmamal›d›r.

Hukuk mücadelemizin yan›na
üretimden gelen gücümüzü
kullanarak nas›l bir örgütsel
mücadele yürütmemiz gerekti¤i
önümüzdeki aylar›n en yak›c›
gündemini oluflturmaktad›r.
Beklentimiz, üyelerimizin bu
gündemi de¤erlendirmek üzere
Oda etkinliklerine daha aktif
kat›lmalar›d›r.

‹yi hekimlik ve sa¤l›k hakk› için bir
araya gelerek ortak tutum belirlemek
d›fl›nda, baflka bir seçene¤imiz
yoktur. Bu ülkede, hekimler bir araya
gelir, ortak davranabilirse; hiçbir
güç sa¤l›k alan›nda “hekimlere
ra¤men” her hangi bir düzenleme
yapamayacakt›r!

Esen kal›n.
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Son altı aylık sürede BTO gerek yönetim kurulu ve gerekse üyelerinin katılımıyla, yoğun bir dönemi yaşadı.
Bunlardan görece önemli olduğunu düşündüğümüz bir bölümü sayfalarımıza taşıdık.

“Oda”dan...

17 HAZ‹RAN 2010
M‹MARLAR ODASI VE BURSA
TAB‹P ODASI
Bursa Tabip Odas› Genel
Sekreteri Dr. Güzide EL‹TEZ ve
Dr. Emrullah AKSOY Mimarlar
Odas›’nda düzenlenen Kent ve
Mimarl›k Komitesi hakk›ndaki
toplant›ya kat›ld›. Kente yap›lacak
yeni sa¤l›k yat›r›mlar›n›n tart›fl›ld›¤›
bu toplant›da Bursa Tabip
Odas›n›n görüflü aktar›larak, bu
konuda daha önce düzenlenmifl
olan rapor iletildi.

18 HAZ‹RAN 2010
V. ULUSLARARASI ‹fiÇ‹ F‹LMLER‹
FEST‹VAL‹
2006 y›l›ndan
bugüne tüm
aflamalar›nda
gönüllülerin
eme¤iyle
oluflturulan 5.
Uluslararas›
‹flçi Filmleri
Festivali
Bursa’da,
gerçekleflti.

Bursa
düzenleyicileri; Nilüfer Belediyesi,
Nilüfer Kent Konseyi, Disk Birleflik
Metal -‹fl, Disk Dev Sa¤l›k -‹fl, Türk-
‹fl Petrol -‹fl, Kesk Bursa flubeler
platformu, TMMOB -MMO Bursa
flubesi, Bursa Tabip Odas›, Ça¤dafl
Hukukçular Derne¤i, Ça¤dafl
Gazeteciler Derne¤i ve
Halkevlerinden olufluyordu.
5. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali
18 Haziran da Mahfel’den Heykel’e
yap›lan festival yürüyüflü ve Bandista
konseri ile bafllad› Festivalin
duyurulmas›, gösterimlerin ve
etkinliklerin gerçeklefltirilmesi
s›ras›nda afifl, broflür as›lmas› ve

19 HAZ‹RAN 2010
BURSA KENT KONSEY‹NDE
“‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi
GÜVENL‹⁄‹NDE D‹YALOG”
TOPLANTISI
‹flçi sa¤l›¤› ifl Güvenli¤i alan›ndaki
sorunlara çözüm bulmak
amac›yla oluflturulan Bursa Kent
Konseyi taraf›ndan düzenlenen
“‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inde
diyalog” gündemli toplant›ya bu
alanda Türk Tabipleri Birli¤i
görüfllerini iletmek üzere Bursa
Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤i Komisyonu Baflkan›
Dr. Kenan ERGUS kat›ld›.

22 HAZ‹RAN 2010
A‹LE HEK‹MLER‹ ‹LE TOPLANTI
Belediye binalar›nda kirac›
konumunda çal›flan aile
hekimlerinin kiralama bedelleri
nedeniyle yaflad›klar› sorunlar›
çözebilmek için toplant›
düzenlendi.

22 HAZ‹RAN 2010
Dr. Ömer MUfiTUCU SGK
FATURA ‹T‹RAZ
KOM‹SYONUNA KATILDI
Kamu ve Özel Sa¤l›k
Kurulufllar›n›n faturalar›n›
inceleyen komisyonda
temsilcili¤i bulunan Bursa Tabip
Odas›n›n ad›na bu toplant›lara
Dr. Ömer MUfiTUCU kat›ldı.

23 HAZ‹RAN 2010
BTO fi‹DDET B‹LD‹R‹M HATTI
ÇALIfiMAYA BAfiLADI
fi‹DDET‹ B‹LD‹R‹N!... Bursa Tabip
Odas› taraf›ndan hekim ve sa¤l›k
çal›flanlar›n›n sa¤l›k kurumlar›ndaki
görevleriyle ilgili maruz kald›klar› her
türlü (sözlü, fiziksel, cinsel) fliddeti
bildirmeleri için 24 saat çal›flan “BTO
fi‹DDET B‹LD‹R‹M HATTI”n› oluflturdu.
Hekimlerin sözlü ve fiziksel fliddete
u¤rad›klar›nda, bu telefondaki ilgili
hekime ulaflarak her türlü hukuksal
ve mesleki deste¤i alacaklar› çal›flma
gurubu oluflturuldu.

23 HAZ‹RAN 2010
BASIN AÇIKLAMASI
“TEHL‹KEL‹ ATIK BERTARAF
TES‹S‹ “
Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikas›n›n öncülü¤ünde 2008
y›l›nda Bursa ili Yeniflehir ilçesinde
yap›lmas› düflünülen ve
gerçekleflmeyen Tehlikeli At›k
Bertaraf Tesisi, 2010 y›l›nda
Orhaneli ilçesi s›n›rlar›nda
bulunan iki farkl› alandan birinde
yap›lmas› düflünülmüfl konunun
de¤erlendirilmesine karar
verilmifltir. Konu Orhaneli
Belediye Baflkan› Say›n ‹rfan
TATLIO⁄LU taraf›ndan Bursa ‹l
Koordinasyon Kurulu ve Bursa
Akademik Odalar Birli¤i (BAOB)
gündemlerine tafl›nm›flt›r.
30 Nisan 2010 Cuma günü
Orhaneli ‹lçesinde gidilerek tesisin
kurulmas› öngörülen alanda
inceleme yap›ld›. Bursa Tabip
odas› Çevre komisyonunu da
kat›l›m› ile bir rapor haz›rlan›larak
kamuoyu ile paylafltı. Haz›rlanan
bu raporda “Yüksek teknolojiye
sahip yakma tesisleri olabilir ama
hiç kirletici b›rakmayan tesis diye
bir fleyin olmayaca¤›n›n” alt›
çizilerek; Kirletici tesislerin drenaj

da¤›t›lmas›, salonlar›n düzenlenmesi,
etkinliklerin görüntülenmesi gibi
çal›flmalarda bu sene Bursa Tabip
Odas› aktif olarak yer ald›.

Yerleflkesindeki Bursa Tabip Odas›
toplant› salonunda Coca Cola Davas›,
Fidel, Anlat›lmam›fl Tarih ve Maradona
filmleri gösterildi.
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üyeliklerine, Feride AKSU TANIK,
Özdemir AKTAN, Özlem AZAP, Erifl
B‹LALO⁄LU, Zülfikar CEBE, Hüseyin
DEM‹RD‹ZEN, Arzu ERB‹L‹C‹, Gülriz
ERSÖZ, Osman ÖZTÜRK, Halis
YERL‹KAYA VE Mehmet ZENC‹R
getirildi. Yüksek Onur Kurulu, Aytaç
ARAS, Berna ARDA, Hakan
G‹R‹TL‹O⁄LU, Mehmet fiükrü
GÜNER, Orhan ODABAfiI, Sermet
KOÇ, Mehmet Selim ÖLÇER, Fatih
SÜRENKÖK ‹LE Yaflar ULUTAfi’ tan
olufltu.
Denetleme kurulu üyeliklerine ise Taha
KARAMAN, Umut Karasu ve Zafer
TUNCER seçildi Göreve seçilen yeni
Merkez Konseyi 2010-2012 dönemi
için görev da¤›l›m›n› yaparak Erifl
B‹LALO⁄LU‘nu Türk Tabipleri Birli¤i
Merkez Konseyi baflkan› seçti ,Genel
Sekreterli¤e de Feride AKSU TANIK
getirildi.

alanlar›n›n içine, büyük yerleflimlerin
üstüne yap›lmas› zaten yanl›fl bir
tercihken, Bursa ili sahip oldu¤u
do¤al ve ekolojik yap›s› ile bu tür
tesisler için uygun bir co¤rafya
olmad›¤› belirtildi. Bu tür tesislerin
yap›m› düflünüldü¤ünde ne
kazan›laca¤›ndan çok neler
kaybedilece¤ine bakmak ve
de¤erlendirmek gerekmektedir.
Dranaj alanlar›n›n beslenim noktalar›
sanayi için hiç uygun olmadı¤ı,
do¤al kaynaklar› ve güzellikleri ile

25-26-27 HAZ‹RAN 2010
TTB BÜYÜK KONGRES‹
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
Türk Tabipleri Birli¤i 59. Büyük
Kongresi  25-27 Haziran 2010

tarihlerinde Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Morfoloji Binas› Abdulkadir
Noyan Konferans Salonu’nda
gerçeklefltirildi. 25 Haziran günü TTB
59. Büyük Kongresi sayg› duruflu ile
aç›ld›, Türk Tabipleri Birli¤i Baflkan›’n›n
aç›fl konuflmas›n›n ard›ndan;
konuklar›n konuflmalar›, Kongre
Baflkanl›k Divan› seçimi, Merkez
Konseyi Çal›flma Raporununun , Mali
Raporunun ve Denetleme
Raporlar›n›n okunmas› ve ibras› ile
oda baflkanlar› ve delegeler
taraf›ndan dilek temenni konuflmalar›
yap›ld›.
27 Haziran 2010 Pazar günü “Türkiye
Hekim Platformu”, “Hekimlerin
Güçbirli¤i” ve “Etkin Demokratik TTB
Grubu” olmak üzere üç ayr› listenin
yar›flt›¤› kongrede, Türk Tabipleri
Birli¤i merkez kurullar› seçimi yap›ld›.
TTB 59. Büyük Kongresi seçimini
Kongrenin 502 delegesinin 457’sinin
oy kulland›¤› ve 456 oyun geçerli
say›ld›¤› seçimde, oylar›n ortalama
olarak yaklafl›k yüzde 55’ini alan
mevcut yönetimdeki Etkin Demokratik
TTB Grubu’nun listesi kazand›. Buna
göre, TTB Merkez Konseyi

ilgi bekleyen ve Mustafa
Kemalpafla Çay› havzas›n›n
ortas›nda yer Orhaneli’nin bu tür
tesisler için  hiç de uygun bir seçim
olmad›¤›, ayr›ca  çevre ve halk
sa¤l›¤›n› tehdit eden böyle bir
tesisin, yörede yaflayan insanlar›n
sa¤l›¤›n› tehlikeye atmas› yan›nda,
bölgenin tar›m ve hayvanc›l›¤a
dayal› ekonomisini de ortadan
kald›raca¤›n›n alt› çizildi. Ayn›
zamanda yüzey ve yeralt› sular›n›n
kirlenmesi, Bursa’n›n su

kaynaklar›n›n kirlenmesi demek
olaca¤›ndan bu kaynaklara
do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l›
olan canl› yaflam›n, insan ve çevre
sa¤l›¤› ile tar›m ve hayvanc›l›¤›n
da olumsuz etkilenmesi
kaç›n›lmazd›r ve insan sa¤l›¤›n›
hiçe sayarak kar güdüsüyle
kurulacak bu tür tesislere sadece
Bursa-Orhaneli’ de de¤il Orhaneli
gibi do¤al kaynaklara ve ekolojik
de¤erlere sahip her yerde karfl›
ç›k›lmas› gerekti¤i ifade edildi.

24 HAZ‹RAN 2010
BURSA D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI’NIN
DÜZENLED‹⁄‹ KONGRE AÇILIfiINA
KATILDIK
Merinos Atatürk Kongre Kültür
Merkezi’nde 22 ülkeden bin 600
kiflinin kat›ld›¤›, 17. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi ile Expodental
2010 Fuar› yap›ld›. Bursa Difl
Hekimleri Odas› Baflkan› Emel
COfiKUN ile Türk Diflhekimleri Birli¤i
Baflkan› Prof. Dr. Murat AKKAYA,
Dünya Diflhekimleri Birli¤i Baflkan›
Roberta V‹ANNA ve Diflhekimleri
Birli¤i Avrupa Bölge Örgütleri Baflkan›
Gerhard SEEBERGER aç›l›flta birer
konuflma yapt›lar. Üç gün süren
kongrede, diflhekimli¤indeki yeni
geliflmeler ve sektörün sorunlar›n›n
ele al›nd›¤› 49 oturum gerçeklefltirildi.
Ayn› zamanda aç›lan Expodental
2010 fuar›nda ise diflhekimli¤inde
kullan›lan son teknoloji ürünleri
sergilendi.

28 HAZ‹RAN 2010
VAL‹L‹K TARAFINDAN
DÜZENLENEN ‹L
KOORD‹NASYON KURULU
TOPLANTISINA DR. GÜZ‹DE
EL‹TEZ KATILDI
Bursa ‹l Koordinasyon Kurulu
toplant›s› ‹lin kamu kurulufllar›n›n
yöneticilerinin kat›l›m› ile Çarflamba
Valilik Binas›’nda yap›ld›. Bursa
Valisi baflkanl›¤›nda
gerçeklefltirilen ‹l Koordinasyon
Kurulu toplant›s›nda 2010 y›l›
Bursa ilindeki kamu yat›r›mlar›n›n
ilk 6 ayl›k de¤erlendirmesi yap›ld›.
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05 TEMMUZ 2010
PROF. DR. KAYIHAN PALA
GEML‹K KENT KONSEY‹
TARAFINDAN DÜZENLENEN
GEML‹KTE “SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹ VE SORUNLARI”
KONULU PANELE
KONUfiMACI OLARAK KATILDI.

02 TEMMUZ 2010
BURSA TAB‹P ODASI HUKUK
BÜROSU ÇALIfiMALARINA
BAfiLADI
Bursa Tabip Odas› Hukuk
Bürosu avukatl›k ve hukuksal
dan›flmanl›k hizmeti sunmak
üzere 1 Temmuz 2010 tarihinde
hizmete bafllam›fl
bulunmaktad›r. Bu amaçla
Avukat Zeki KAHRAMAN ve
Avukat Nilgün BERK ile
sözleflme imzalanm›flt›r.
Sözleflmeye göre avukatlar›m›z
hafta içi ger gün 15.00-17.00
saatleri aras›nda Bursa Tabip
Odas› üyelerine telefonla
dan›flmanl›k hizmeti
sunacaklard›r.

Avukatlarla yüz yüze görüflmek
isteyen üyelerimiz önceden
Tabip Odas›na baflvurarak
randevu almak yoluyla her hafta
Perflembe günleri 16.30-19.00
saatleri aras›nda odam›zda
görüflme olana¤› bulacaklard›r.

29 HAZ‹RAN 2010
DR. ALPER TÜRKBAYRAK  ‹L
SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄Ü
TARAFINDAN DÜZENLENEN
“AC‹L SA⁄LIK H‹Z METLER‹
KOORD‹NASYON”
TOPLANTISINA KATILDI.

30 HAZ‹RAN 2010
ÇEK‹RGE ÇOCUK HASTANES‹ ‹LE
‹LG‹L‹ TÜRK ‹fi  ‹LE ORTAK BASIN
AÇIKLAMASI YAPILDI VE
TOPLANAN ‹MZALAR TESL‹M
ED‹LD‹
Bursa’da Çekirge Çocuk
Hastanesi’nin kapat›lmamas› için Türk-
ifl 25 bin imza toplad›.  ‹mzalar Bursa
Tabip Odas› taraf›ndan toplanan
imzalarla birlefltirilerek, konunun
TBMM’de görüflülmesi ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ulaflt›r›lmas› için Bursa
Milletvekili Abdullah ÖZER’e teslim
edilmek üzere CHP ‹l Baflkan› Gürhan
AKDO⁄AN’a verildi. Bursa Tabip
Odas› Baflkan› Prof Dr Kay›han PALA
ve Türk-‹fl 8. Bölge Baflkan› Sabri
ÖZDEM‹R in ortaklafla düzenledikleri
bas›n toplant›s›nda, Çekirge Çocuk
Hastanesi’nin kapat›lmas›na karfl›
olduklar›n› söylediler. Türk-‹fl Bölge
Baflkan› Sabri ÖZDEM‹R, “Buna
tepkimizi, Tabip Odas›’n›n etkinli¤ine
Türk-‹fl Bölge Temsilcili¤i olarak tüm
sendikalar›m›zla birlikte kat›larak
gösterdik dedi. Çekirge Çocuk
Hastanesi’nin bulundu¤u binadaki
yetersizlik yeni yap›lanma ile
giderilerek bu hastane daha sa¤l›kl›
bir flekilde hizmete devam
edebilece¤ini ifade etti, Türk-‹fl olarak
hastanenin kapat›lmamas› için Bursa
Tabipler Odas›’na destek olacaklar›n›
kaydetti. Toplant›da Bursa Tabip
Odas› Baflkan› Prof Dr. Kay›han PALA
da Türk-‹fl’in imza kampanyas›na
katk›s›ndan duydu¤u memnuniyeti
dile getirerek “Elimizdeki bir kurulufl
olan Çekirge Çocuk Hastanesinin
kapat›lmas› yanl›flt›r. Bu hastane
kapat›lmamal›. Hastanenin yeterince
alan› var. Bu arazi verimli bir flekilde
kullan›ld›¤›nda hastane daha geliflmifl
bir flekilde hizmetine devam
edebilir” dedi.

01 TEMMUZ 2010
U.Ü.T.F. MEZUN‹YET TÖREN‹NE
KATILDIK
Uluda¤ Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden mezun olmaya hak

kazanan 234 ö¤renci için
Kültürpark’taki Aç›k Hava
Tiyatrosunda mezuniyet töreni
düzenlendi T›p Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Sad›k KILIÇTURGAY’
›n aç›l›fl›n› yapt›¤› törende
mesle¤e hekimlik and›n›
söyleyerek ad›m atan genç
meslektafllar›m›z, diplomalar›n›
ald›lar. Bursa Tabip Odas› ad›na
Baflkan Prof. Dr. Kay›han PALA
Okul birincisi olan Huri SABUR’a
bir plaket ve tüm mezunlara da
“Hofl geldiniz” yaz›s› verdi.

4 TEMMUZ 2010
CPR KURSU DÜZENLEND‹

05 TEMMUZ 2010
YÖNET‹M KURULU ONKOLOJ‹
HASTANES‹N‹ Z‹YARET ETT‹.

06 TEMMUZ 2010
YÖNET‹M KURULU ÇEK‹RGE
DEVLET HASTANES‹NDE ÇALIfiAN
HEK‹MLER‹ Z‹YARET ETT‹.

07 TEMMUZ 2010
YÖNET‹M KURULU YÜKSEK
‹HT‹SAS HASTANES‹NDE ÇALIfiAN
HEK‹MLER‹ Z‹YARET ETT‹.

08 TEMMUZ 2010
YÖNET‹M KURULU fiEVKET
YILMAZ DEVLET
HASTANES‹NDEK‹ HEK‹MLER‹
Z‹YARET ETT‹.

09 TEMMUZ 2010
YÖNET‹M KURULU DEVLET
HASTANES‹NDE ÇALIfiAN
HEK‹MLER‹ Z‹YARET ETT‹.

“haberler  06



13 TEMMUZ 2010
TAM GÜN YASASI HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
Anayasa Mahkemesi’nin hafta
içinde karar vermesi olas›l›¤›
nedeniyle Türk Tabipleri Birli¤inin,
Tabip Odalar›n›n, hekimlerin neye
itiraz etti¤ini bir kez daha aç›klamak
için Bursa Tabip Odas›’nda bas›n
toplant›s› yap›ld›. Oda Yönetim
Kurulu Üyesi, Emrullah Aksoy,
‹brahim Akif Karak›l›ç, Sa¤l›k
Emekçileri Sendikas› Baflkan›
Candan Çoflkun, Türk Tabipler
Birli¤i Büyük Kongre Delegeleri
Çetin TOR ve Ersan TAfiÇI’n›n
kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda;
Hükümetin sürekli olarak yan›lt›c›
beyanlar vererek hekim ücretlerine
yönelik aç›klamalar yapmakta
oldu¤u ve hekimleri hedef tahtas›

Bursa Tabip Odas› Yönetim Kurulu
hekimlerin sa¤l›k ortam›ndaki son
geliflmeleri de¤erlendirmek ve
sorunlar› hekimlerin çal›flma
ortam›nda paylaflabilme ve
konuflabilmek amac› ile öncelikle
komu hastanelerinden bafllayarak
hastane ziyaretlerine bafllad›. Bu
sorunlar›n çözümü için hekimlerin,
hastane yöneticilerinin görüfl ve
önerilerini alan Yönetim Kurulu y›l

06 TEMMUZ 2010
PROF. DR. KAYIHAN PALA
SAADET PART‹S‹ TARAFINDAN
ÇEK‹RGE ÇOCUK HASTANES‹
HAKKINDA YAPILAN BASIN
AÇIKLAMASINA KATILDI
Saadet Partisi Çekirge`deki Çocuk
Hastanesi`nin kapat›lmak istenme-
sine karfl› ç›kan ve Tabip Odas›`na
destek verdi. Saadet Partisi Osman-
gazi ‹lçe Baflkanl›¤›`nda Tabip
Odas› Baflkan› Prof. Dr. Kay›han
Pala`n›n da kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirilen toplant›da, Saadet Partisi
Osmangazi ‹lçe Baflkanl›¤›, Çekirge
Çocuk Hastanesi`nin kapat›lmak
istenmesine tepki gösterdi. Çekirge
Çocuk Hastanesi`nin Bursa için

06 TEMMUZ 2010
YÖNET‹M KURULU N‹LÜFER
BELED‹YE BAfiKANINI
Z‹YARET ETT‹
Yönetim Kurulu Nilüfer Belediye
Baflkan› Mustafa  BOZBEY’e
nezaket ziyaret yapt›. Ziyaret
s›ras›nda Oda Baflkan› Prof Dr.
Kay›han Pala kendisine özellikle
Akademik Odalar Yerleflkesinin
oluflturulmas›ndaki çabalar› ve
Bursa Tabip Odas›na yapt›¤›
katk›lardan dolay› teflekkürlerini
ileterek an› plaketi verdi.

içinde en az iki kez hekimlerle
buluflmay› öngörmekte ve hastane
ziyaretlerini davam etmeyi
planlamaktad›r.

07 TEMMUZ 2010
U. Ü. TIP FAKÜLTES‹ Ö⁄RENC‹LER‹ TAB‹P ODASINDA
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi son s›n›f ö¤rencileri Halk Sa¤l›¤›
stajlar›n›n bir tam gününü Bursa Tabip Odas›nda geçiriyorlar. Toplant›
salonunda yap›lan e¤itimde Oda Yöneticilerinden, TTB ve Tabip Odalar›n›n
çal›flmalar› hakk›nda bilgi sahibi olan ö¤renciler, sa¤l›k politikalar›n› ve
sa¤l›k alan›ndaki güncel sorunlar› tart›flmak, birinci basamak hekimlik
alan›ndaki uygulamalar› ö¤renmek olana¤›n› buluyorlar. Ayr›ca eski Oda
Baflkanlar›m›z Ahmet DO⁄AN ve Çetin TOR, ö¤rencilerle sohbet ortam›nda
hekimlik an› ve deneyimlerini paylafl›yorlar.

büyük bir öneme sahip oldu¤unu
belirten Tabip Odas› Baflkan› Prof
Dr. Kay›han Pala ise, Çocuk
Hastanesinin kapat›lmas›yla
Osmangazi s›n›rlar› içinde yaflayan
bir çocu¤umuz sa¤l›k hizmeti
almaktan al›konulursa, bunun
vicdani sorumlulu¤unun alt›ndan
kimse kalkamaz dedi.” Samanl›
sa¤l›k kompleksine harcanmas›
düflünülen 300 milyon euronun
20`de birini ay›rarak Çekirge`deki
13 dönümlük araziye dünya
standartlar›nda çok mükemmel bir
hastane yap›labilece¤ini” ifade etti.
“Sa¤l›kta en önemli kavramlardan
birinin sa¤l›k hizmetine eriflebilmek
oldu¤unu” söyledi.
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20 TEMMUZ 2010
“‹NG‹LTERE’DE A‹LE HEK‹M‹
OLMAK” KONULU SÖYLEfi‹
‹ngiltere’de aile hekimli¤i yapan
Dr Özgür AKBABA Tabip Odas›
toplant› salonunda Bursal› aile
hekimleri ile bulufltu. 5 y›ld›r
‹ngiltere’de çal›flan Dr.Özgür
AKBABA buradaki hekimlik
deneyimlerini ve aile hekimli¤i
sisteminin nas›l uyguland›¤›n›
anlatt›.

haline getirdi¤i söylendi. Bu yasa ile
ilgili Hükümet ve Sa¤l›k Bakan›’n›n
kamuoyuna söylediklerinin do¤ru
olmad›¤›n›, gerçe¤i yans›tmad›¤›n›,
aldatmaca oldu¤unu bildiklerini ifade
ettiler. Tam Gün ad›yla bilinen yasa
halen TBMM gündeminde olan Kamu
Hastane Birlikleri yasa tasar›s› ile
birlikte de¤erlendirildi¤inde Bakanl›¤a
ba¤l› e¤itim ve araflt›rma hastaneleri
ile t›p fakülteleri hastaneleri baflta
olmak üzere sa¤l›k ortam›nda telafisi
mümkün olmayan sak›ncalar
do¤aca¤›n› söylediler. ”Hekimlerden
tafleron iflçilere, kamu-özel ayr›m›
olmaks›z›n bütün sa¤l›k çal›flanlar›n›n,
ifl güvencesi baflta olmak üzere, özlük
haklar›n›n kal›c› bir flekilde
düzeltilmesini; Hekimlerimizin ve
sa¤l›k çal›flanlar›n›n, iyi ve nitelikli
hizmet üretecekleri, iflsizlik kayg›s›
duymayacaklar› ve emekliliklerinde
geçinebilecekleri düzenlemelerin
acilen yap›lmas›n› bir kez daha talep
ediyoruz.”dediler. Anayasa
Mahkemesinden; sadece bizlerin
de¤il, gelecek nesillerimizin de sa¤l›k
hakk›n› gasp eden uygulamalar›n bir
parças› olan bu yasayla ilgili yürürlü¤ü
durdurma ve iptal karar› vermelerini
talep etiklerini aç›klad›lar.

14 TEMMUZ 2010
ÇA⁄DAfi YAfiAMI
DESTEKLEME DERNE⁄‹N‹N
E⁄‹T‹M MERKEZ‹ AÇILIfiINA DR.
GÜNHUR BAfiIBÜYÜK KATILDI.

17 TEMMUZ 2010
CHP N‹N GÖRÜfi ALIfiVER‹fi‹
TOPLANTISINA DR. ‹BRAH‹M
KARAKILIÇ, DR. EMRULLAH
AKSOY, DR. ÇET‹N TOR KATILDI
Ana Muhalefet Partisi taraf›ndan
ilimizdeki de¤iflik alanlar›ndaki
sorunlar›n görüflülece¤i toplant›ya
Yönetim Kurulu Üyesi  Emrullah
AKSOY, ‹brahim Akif KARAKILIÇ,
Çetin TOR kat›ld›lar. Cumhuriyet
Halk Partisi Baflkan› Kemal
KILIÇDARO⁄LU’nun da kat›ld›¤›
toplant›da Bursa ilinin sa¤l›k
sorunlar›n› ve Bursa Tabip Odas›’n›n
Tam Gün Yasas› ile ilgili görüflleri
aktarıldı.

19 TEMMUZ 2010
BAOB TOPLANTISINA
PROF. DR. KAYIHAN PALA VE
DR. GÜZ‹DE EL‹TEZ KATILDI
Bursa’da bulunan meslek
odalar›n›n oluflturdu¤u Bursa
Akademik Odalar Birli¤inin
Temmuz 2010 ayl›k ola¤an
toplant›s›na Yönetim Kurulumuz
kat›ld›.

BAOB‘un gündeminde Bursa’da
yap›lmas› planlanan yeni Adliye
binas›n›n yer seçimi, Samanl›
Sa¤l›k Kompleksi ve Bursa'daki
Sa¤l›k binalar›n›n durumlar›n›n
de¤erlendirilmesi, Burcum
köyüne yap›lmas› planlanan
Akros Çimento fabrikas›, Aktepe
Metal Hurda ve Tafl›mac›l›k San.
Tic. A.fi. firmas›n›n Orhaneli’ye
kurmak istedi¤i At›k Kablo ve
Elektronik eflya geri kazan›m
tesisi vard›.

20 TEMMUZ 2010
SA⁄LIK BAKANI DR. RECEP
AKDA⁄ “Anayasa Mahkemesi’nin
Karar›n› Israrla Yanl›fl
Yorumlamaktan Vazgeçmeli ve
Sonucu Kabullenmelidir!”
BAfiLIKLI BASIN AÇIKLAMASI
YAPILDI
Bursa Tabip Odas› taraf›ndan Tam
Gün Yasas› ve sa¤l›k alan›ndaki
di¤er geliflmeleri de¤erlendirmek
üzere Akademik Odalar
yerleflkesinde bas›n toplant›s›
düzenleyen Bursa Tabip Odas›
Baflkan› Prof. Dr. Kay›han Pala,

Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n Anayasa
Mahkemesi'nin kararlar›n› yanl›fl
yorumlamaktan vazgeçmesi
gerekti¤ini kaydetti.

Prof. Dr. Kay›han Pala, "Kamucu,
herkese, her yerde, her zaman eflit,
ücretsiz, ulafl›labilir bir sa¤l›k sistemi
için Sa¤l›kta Neoliberal Dönüflüm
program› terk edilmeli, kamuda
sa¤l›k çal›flanlar› için performansa
dayal› ödeme sisteminin baflat
oldu¤u ücretlendirme sistemi yerine,
maafllar›n baflat oldu¤u bir ödeme
sistemine geçilmeli" dedi.
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21 TEMMUZ 2010
TAM GÜN YASASI HAKKINDA SON
GEL‹fiMELER ‹LE ‹LG‹L‹ TOPLANTI
DÜZENLEND‹
Tam Gün Yasas› ile ilgili geliflmeleri
de¤erlendirmek üzere 21 Temmuz
Çarflamba günü Tabip Odas›’nda
düzenlenen toplant›
meslektafllar›m›z›n yo¤un kat›l›m›yla
gerçeklefltirilmifltir. Toplant›da

22 TEMMUZ 2010
BAOB ORTAK BASIN
AÇIKLAMASI “SAMANLI SA⁄LIK
KOMPLEKS‹”
Bursa Akademik Odalar Birli¤i
taraf›ndan "Samanl›'ya Sa¤l›k
Kampüsü Yap›lmas› Uygun
De¤ildir, Bu Giriflimden
Vazgeçilmelidir" konulu bas›n
aç›klamas› 22 Temmuz 2010
Perflembe günü BAOB
Yerleflkesinde yap›ld›. Yap›lan
aç›klamadan al›nan ana hatlar
afla¤›daki gibi s›ralanm›flt›r:
“Bursa’da Samanl›’ya 1200 yatakl›
5 hastane yap›lmas›yla ilgili
giriflim bir süredir gündemdedir.
Devletin sa¤l›k�alan›na yat›r›m
yapmas› hepimizin desteklemesi
gereken bir yaklafl›md›r. Samanl›

Kampüsü anlafl›ld›¤› kadar›yla bir
“Kamu-Özel Ortakl›¤›” giriflimidir.
Bu tip giriflimlerin dünyan›n baflka
ülkelerinde de örnekleri
bulunmaktad›r.
Temel olarak bu giriflimlerin
sa¤l›kta özellefltirmenin bir aya¤›
oldu¤unu söylememiz gerekir.
Ancak Samanl›'da yap›lmas›
planlanan ve ad› Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan "Sa¤l›k Kampüsü"
olarak belirlenen bu giriflimin
konunun uzmanlar› taraf›ndan
yeterince tart›fl›lmadan hayata
geçirilmesi, istenmeyen baz›
olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Bursa'da neredeyse tamamen
bitmifl ve y›llard›r aç›lmay›
bekleyen bir ruh hastal›klar›
hastanesi varken, ikinci bir ruh

Anayasa Mahkemesinin baz›
maddeleri iptal etmesi nedeni ile
Tam Gün Yasas›n›n bu haliyle
uygulamada oluflacak fiili durumla
ilgili ayr›nt›lar tart›fl›ld›. Baflkan Prof.
Dr. Kay›han Pala taraf›ndan Türk
Tabipleri Birli¤i’nin Ana Muhalefet
Partisine yasal de¤ifliklik için

önerdi¤i yasa maddeleri ve
bunlardan hangilerinin Anayasa
Mahkemesine Ana Muhalefet Partisi
taraf›ndan götürüldü¤ü anlat›ld›.
Tam Gün yasas›n›n baz› maddelerini
iptali sonras›nda hekimlerin
yaflayacaklar› sorunlar ve çözüm
önerileri tart›fl›ld›.

hastanesi yapmak ak›lc› bir
yat›r›m de¤ildir. Bir baflka örnek
adli psikiyatri merkezidir.
Bursa'n›n önemli bir gereksinimi
olmakla birlikte, dünyadaki
örneklerine bakt›¤›n›z zaman, adli
psikiyatri merkezlerinin izole
alanlarda hizmet verdi¤i
görülmektedir. 1200 yatak için
(Özellikle de psikiyatri, adli
psikiyatri ve fizik tedavi
yataklar›n›n çok yüksek bir
maliyetinin olmad›¤› bilinirken)
300 milyon Euro çok yüksek bir
bütçe gibi görünmektedir. Ayr›ca
Samanl›n›n yerinin seçimi
konusunda hem DS‹'nin, hem de
Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n
baz› itirazlar› olmufltur.
Samanl›’da kampüs için seçilen
yerin ciddi taflk›n riski tafl›d›¤›
‹nflaat Mühendisleri Odas› Bursa
fiubesi taraf›ndan da
aç›klanm›flt›r. Bursa Tabip Odas›,
Samanl› kampüsu girifliminin
konunun uzmanlar›, meslek
örgütleri, sivil toplum örgütleri ve
Bursa'da yaflayanlar ile ayr›nt›l›
olarak tart›fl›lmadan hayata
geçirilmemesi gerekti¤ini bir kez
daha kamuoyu ile paylaflmay› bir
görev saymaktad›r.”
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28 TEMMUZ 2010
YEN‹fiEH‹R ÇARDAK KÖYÜNDEK‹
GEÇ‹C‹ TARIM ‹fiÇ‹LER‹ Z‹YARET
ED‹LD‹

Bursa Tabip Odas› Yönetim Kurulu
28 Temmuz 2010 tarihinde Yeniflehir
bölgesindeki geçici tar›m iflçilerinin
konaklad›klar› bölgeyi ziyaret
etmifltir. Geçici yerleflim alan›,
Yeniflehir’e 15 km kala, Çardak
Köyü giriflinden yaklafl›k 2 km sonra
yer alan bölgedeki kamu arazisi
üzerine kurulmufltur.

Yirmi y›ld›r bu bölgede konaklayan
mevsimlik tar›m iflçileri Diyarbak›r,
Mardin, fianl›urfa ve Gaziantep
bölgelerinden geldi¤i saptanm›flt›r.
Yerleflim alan›nda pek çok sorunun
göze çarpt›¤› görüldü. Yaklafl›k 250-
300 civar›nda olan hanede yaflayan
insanlar›n temel yaflam ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmam›fl oldu¤u ve bar›nma
koflullar›n›n çok ilkel flartlara sahip
oldu¤u gözlenmifltir. Burada
yaflayan kiflilerle konuflularak bir
dizi sorunun varl›¤› tespit edilmifltir.
1300 kiflinin yaflad›¤› tahmin edilen

24 TEMMUZ 2010
PROF. DR. KAYIHAN PALA
TTB’DE DÜZENLENEN TAM
GÜN YASASI ‹LE ‹LG‹L‹
YÜRÜTÜLEN MÜCADELEN‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LD‹⁄‹
TOPLANTIYA KATILDI
TTB Baflkanlar Kurulu 24
Temmuz 2010 tarihinde 26 tabip
odas›n›n kat›l›m›yla Ankara’da
topland›. Toplant› TTB Merkez
Konseyi Baflkan› Dr. Erifl
B‹LALO⁄LU’nun aç›l›fl
konuflmas›yla bafllad›.
Toplant›n›n gündemi; Anayasa
Mahkemesi karar›na iliflkin bilgi
aktar›m›, hukuksal
de¤erlendirme ve yap›lanlar›n
paylafl›lmas›, olas› sorunlar,
tutumumuzun belirlenmesi,
Zorunlu Mesleki Sorumluluk
Sigortas› ile ilgili son
geliflmelerin de¤erlendirilmesi,
Torba Yasan›n de¤erlendirilmesi
ve Referandumun
de¤erlendirilmesi olarak
belirlendi. Toplant›da “Tüm
Tabip Odalar›, Sa¤l›k Bakan›’n›n
hekimleri afla¤›layan, TTB’yi ve
Tabip Odalar›n› suçlayan
aç›klamalar› nedeniyle Bakan
hakk›nda disiplin soruflturmas›
aç›lmas› için giriflimde
bulunmal›d›r, TTB Merkez
Konseyi ivedi olarak Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan iptal
edilen kamuda performansa
dayal› ödeme sisteminin yerine
geçmek üzere bir teklifi
haz›rlamal› ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na sunmal›d›r, TTB
daha önce haz›rlam›fl oldu¤u
gerçek Tam Gün Yasa Tasar›s›n›
ivedilikle gözden geçirmeli
TBMM’ye sunulmak üzere ana
muhalefet partisine iletmelidir”
kararlar› al›nd›.

27 TEMMUZ 2010
‹L SA⁄LIK MÜDÜRÜ ‹LE YÖNET‹M
KURULUMUZ ÇEK‹RGE ÇOCUK
HASTANES‹N‹ Z‹YARET ETT‹
Bursa ‹li Sa¤l›k Müdürü Özcan
AKAN, ve Oda  Baflkan› Prof. Dr.
Kayahan PALA, Yönetim Kurulu
Üyeleri Dr. Güzide EL‹TEZ, Dr.
‹brahim KARAKILIÇ Çekirge Çocuk
Hastanesini ziyaret ederek
hastanenin son durumunu hakk›nda
hastane yöneticilerinden bilgi ald›lar.

27 TEMMUZ 2010
DR. fiEREF TUZCU NÜKLEER
KARfiITI PLATFORM
TOPLANTISINA KATILDI.

Çocuk Hastanesini gezen ve
incelemelerde bulunan Yönetim
Kurulu, hastanenin personel ve
iflleyifl aç›s›ndan içinin boflalt›lmas›
uygulamas›n›n alt›n› çizerek, bu
uygulamaya karfl› ç›kt›.
Bir kez daha hastanenin arazisinin
buraya bir çocuk hastanesi
yap›lmas› için yeterli oldu¤u
söylenerek, bu konudaki Oda
giriflimlerinin devam edece¤i Sa¤l›k
Müdürüne iletildi.

bu yerleflimde, bar›nma toprak
üzerine yerlefltirilmifl el yap›m›
çad›rlarla sa¤lanmaktad›r. Burada
yaflayanlar ya¤›fll› havalarda
çad›rlar›n içine su bask›nlar›
oldu¤unu ifade etmektedirler. Bu
bar›nma alan›nda temiz içme ve
kullanma suyu yoktur. Su ihtiyaçlar›
bölgede kendi olanaklar› ile açt›klar›
artezyen kuyular›ndan
sa¤lanmaktad›r.  Çad›rlara elektrik
sa¤lanamam›flt›r. Kanalizasyon
bulunmamaktad›r. Temizlik
ihtiyaçlar›n› gidermek için evlerin
birkaç metre ötesinde etraf› bezlerle
kapanm›fl üstü aç›k tuvalet ve banyo
olarak düzenlenmifl yerler vard›r.
Yemek piflirmek için yine bezlerle
çevrilmifl alanlar mutfak olarak
kullan›lmaktad›r. Bar›nma alan›nda
yaflayanlar çöplerin toplanmad›¤›n›

ayr›ca ilaçlaman›n da
yap›lmad›¤›n›
söylemektedirler.
Tar›m iflçilerinin bu
bölgede uzun zaman
konaklamalar›
nedeniyle çocuklar›
okula gidememektedir.
Oda Yönetim Kurulu
bu tespitlerini kamuoyu
ile paylaflmak üzere bir
rapor haz›rlam›fl ve
bunu web sayfas›nda
yay›nlam›flt›r.
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28 TEMMUZ 2010
DR. GÜZ‹DE EL‹TEZ SGK
TOPLANTISINA KATILDI
Kamu ve Özel Sa¤l›k Kuruluflla-
r›n›n faturalar›n› inceleyen komis-
yonda temsilcili¤i bulunan Bursa
Tabip Odas› ad›na bu toplant›lara,
Tabip Odas› Genel Sekreteri
Dr. Güzide Elitez kat›lm›flt›r.

30 TEMMUZ 2010
PROF. DR. KAYIHAN PALA
BARO TARAFINDAN
DÜZENLENEN YARGI
BA⁄IMSIZLI⁄I KONULU
KONFERANSA KATILDI.

08 A⁄USTOS 2010
DR. EMRULLAH AKSOY K‹MYA
MÜHEND‹SLER‹ ODASINDA
‹LKYARDIM VE MESLEK
HASTALIKLARI E⁄‹T‹M‹ VERD‹
Kimya Mühendislerinin daveti
üzerine Kimya Mühendisleri oda
üyelerine yönelik Meslek
Hastal›klar› ve ‹lkyard›m e¤itimini
Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Emrullah AKSOY verdi.

09 A⁄USTOS 2010
DR. CANDAN COfiKUN SGK
FATURA ‹T‹RAZ KOM‹SYONU
TOPLANTISINA KATILDI
Kamu ve Özel Sa¤l›k
Kurulufllar›n›n faturalar›n›
inceleyen komisyonda
temsilcili¤i bulunan Bursa Tabip
Odas› ad›na bu toplant›lara Dr.
Candan COfiKUN kat›lm›flt›r.

29 TEMMUZ 2010
BURSA S‹V‹L TOPLUM DERNE-
⁄‹N‹N BAOB Z‹YARET‹NE PROF.
DR. KAYIHAN PALA KATIDI.

29 TEMMUZ 2010
BAOB’LA ORTAK DÜZENLE-
NEN BURSA ADL‹YES‹ ‹Ç‹N
YER SEÇ‹M‹ KONULU BASIN
AÇIKLAMASINA DR. GÜZ‹DE
EL‹TEZ KATILDI.

05 A⁄USTOS 2010
DR. ERSAN TAfiCI SGK
FATURA ‹T‹RAZ KOM‹SYONU
TOPLANTISINA KATILDI
Kamu ve Özel Sa¤l›k
Kurulufllar›n›n faturalar›n›
inceleyen komisyonda
temsilcili¤i bulunan Bursa Tabip
Odas› ad›na bu toplant›lara
Dr. Ersan TAfiCI kat›lm›flt›r.

09 A⁄USTOS 2010
BAOB TOPLANTISINA PROF. DR.
KAYIHAN PALA KATILDI
Bursa Akademik Odalar Birli¤i
A¤ustos ay› ola¤an toplant›s› 09
A¤ustos 2010 Pazartesi günü
gerçeklefltirilmifltir.  Burcum köyü
ve 11 köy muhtar›na yaz›lan BAOB
yaz›s›n›n incelenmesi, Bursa Bilim
ve Teknoloji Platformu çal›flmalar›,
17 A¤ustos Depremi anma
program› ve etkinlikler, Jeoloji
Mühendisleri Odas› Bursa fiubesinin
Nilüfer Belediyesinden
kiralanamayan 3. ofisi, BAOB
bileflenleri Elektrik ve Su
harcamalar›, gündem konuları idi.
Toplant›da; 8- 17 A¤ustos
Depreminin 11. y›l›nda depremde
hayat›n› kaybedenleri anmak ve
Deprem gerçe¤inin önemini
vurgulamak için 16 -17 A¤ustos
tarihlerinde TMMOB Bursa ‹KK
taraf›ndan gerçeklefltirilecek
etkinliklere kat›lmaya, depremin
yaratt›¤› toplumsal sonuçlar
konusunda kamuoyu duyarl›l›¤›n›
artt›rmak, hükümetin ve yerel
yönetimlerin sorumluluklar›n›
hat›rlatmak amac›yla Bursa’da bas›n

aç›klamas› ve panel yapmaya,
ayr›ca Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›n›n baz› maddelerinde
de¤ifliklik yap›lmas› hakk›ndaki
yürütülen çal›flmalarla ilgili olarak
BAOB bileflenlerinin, üyelerinin ve
halk›n do¤ru flekilde
bilgilendirilebilmeleri için Bursa
Barosunun deste¤iyle BAOB ad›na
bilgilendirme (Panel ya da
Konferans ) yap›lmas›na, ayr›ca bu
çal›flmadan sonra Anayasa
de¤iflikli¤i ile ilgili olarak BAOB
görüflünün aktar›laca¤› bir bas›n
aç›klamas› yap›lmas›na karar
verilmifltir.

10 A⁄USTOS 2010
ATT YÖNETMEL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹
TOPLANTI YAPILDI
03 A¤ustos 2010 tarihinde
Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren hem
muayenehanelerin hem de
muayenehane d›fl›nda ayakta
hizmet sunan özel sa¤l›k
kurulufllar›n›n aç›lmas›na ve
sürdürülmesine iliflkin yeni
düzenlemeleri içeren “Ayakta
Teflhis Ve Tedavi Yap›lan Özel
Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda
Yönetmelikte De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”i
de¤erlendirme toplant›s›  10
A¤ustos 2010 Sal› günü Tabip
Odas› toplant› salonunda
gerçeklefltirildi. Bu konudaki
de¤iflikleri aç›klayan Baflkan Dr.
Kay›han PALA hekimlerin
sorular›na yan›t verdi.

11 A⁄USTOS 2010
YEN‹fiEH‹R RAPORU VAL‹
YARDIMCISI HÜSEY‹N EREN’E
SUNULDU
28 Temmuz 2010 tarihinde Bursa
Tabip Odas› Yönetim Kurulu
Yeniflehir bölgesindeki geçici tar›m
iflçilerinin konaklad›klar› bölgeyi
ziyaret etmiflti. Yirmi y›ld›r bu
bölgede konaklayan mevsimlik tar›m
iflçilerinin temel yaflam ihtiyaçlarının
karfl›lanmam›fl oldu¤u ve bar›nma
koflullar›n›n çok ilkel flartlara sahip

31 TEMMUZ 2010
PROF. DR. KAYIHAN PALA
AKP TARAFINDAN S‹V‹L
TOPLUM ÖRGÜTLER‹ ‹LE
B‹RL‹KTE DÜZENLED‹KLER‹
ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
HAKKINDAK‹ B‹LG‹LEND‹RME
TOPLANTISINA KATILDI.
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oldu¤u gözlenmifltir. Burada
yaflayan kiflilerle konuflarak bir dizi
sorunun varl›¤› tespit edilmifltir.
Bu tespitlerini bir rapor haline getiren
Tabip Odas› Yönetim Kurulu, yapt›¤›
ziyarette Bursa Vali Yard›mc›s›
Hüseyin EREN’e Yeniflehir raporunu
iletti. Ayr›ca Bursa Valisi fiahabettin
HARPUT ziyaret edilerek
Yeniflehir’deki mevsimlik tar›m
iflçilerinin sorunlar› ile ilgili bilgi
aktar›ld›.

18 A⁄USTOS 2010
DR. GÜNHUR BAfiIBÜYÜK
ÖZELLEfiT‹RME KARfiITI
PLATFORM TOPLANTISINA
KATILDI.

28 A⁄USTOS 2010
DR. GÜNHUR BAfiIBÜYÜK
AKTEPE METAL HURDA VE TAfi.
SAN. VE T‹C. HAKKINDAK‹
TOPLANTIYA KATILDI
Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikas›n›n öncülü¤ünde Orhaneli
ilçesinde kurulmak istenen Tehlikeli
At›k Bertaraf Tesisi hakk›nda görüfl
bildirmesi için Orhaneli Belediye
Baflkan› taraf›ndan Bursa ‹l
Koordinasyon Kurulu ve Bursa
Akademik Odalar Birli¤i (BAOB)
gündemlerine tafl›nm›flt›r.

30 Nisan 2010 Orhaneli ‹lçesinde
gidilerek, tesisin kurulmas›
öngörülen alanda yap›lan
incelemenin rapor haline getirilmesi
için oluflturulan komisyonda Dr.
Günhur BAfiIBÜYÜK görev ald›.

02 EYLÜL 2010
“ÇEK‹RGE ÇOCUK HASTANES‹N‹N
DURUMUNU VE GELECE⁄‹N‹
TARTIfiIYORUZ”  KONULU BASIN
TOPLANTISI YAPILDI
Bursa Tabip Odas› raporuna iliflkin ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ünün itirazlar›n›n
de¤erlendirildi¤i, Çekirge'deki Çocuk
Hastanesinin mevcut durumu ve
gelece¤i ve Bursa'da planlanan di¤er
kamu sa¤l›k yat›r›mlar›n›n
de¤erlendirildi¤i bas›n toplant›s› 02
Eylül 2010 Perflembe günü ‹l Sa¤l›k

Müdürü Dr. Özcan AKAN'›n da
kat›l›m›yla Bursa Tabip Odas›nda

04 EYLÜL 2010
TTB VE TAB‹P ODALARI HATAY’DA
TOPLANDI
4 Eylül Cumartesi günü 1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü nedeniyle Hatay
Tabip Odas›'n›n ev sahipli¤inde
düzenlenen etkinli¤e 18 tabip
odas›ndan kat›l›m oldu. Hatay’da
düzenlenen toplant›ya Prof Dr
KAYIHAN PALA, DR. GÜZ‹DE
EL‹TEZ, DERV‹fi ALP GAZ‹TEPE VE
DR. EMRULLAH AKSOY kat›ld›.

Toplant› Hatay Tabip Odas› Baflkan›
Selim MATKAP ve TTB Merkez
Konseyi Baflkan› Erifl
B‹LALO⁄LU'nun aç›l›fl
konuflmalar›n› takiben bar›fla güncel
tehditler anlam›nda Dörtyol olaylar›
Hatay Tabip Odas› Baflkan› Selim
MATKAP taraf›ndan, ‹negöl olaylar›
ise Bursa Tabip Odas› Baflkan›
Kay›han PALA taraf›ndan aktar›ld›.
Diyarbak›r Tabip Odas› Baflkan›
fiemsettin KOÇ'un bölgenin
sosyoekonomik durumu ile
bölgeden bak›fl› anlatt›¤›
konuflmas›ndan sonra Dr. fiükrü

gerçeklefltirildi. Bursa sa¤l›k
ortam›ndaki sorunlar›n tart›fl›ld›¤›
toplant›da Sa¤l›k Müdürü, Osmangazi
ilçesine yeni bir çocuk hastanesi
yap›lmadan Çekirge Çocuk
Hastanesinin kapat›lmayaca¤›
yönünde bir aç›klama yapt›. Ayr›ca
Oda Baflkan› Kay›han PALA yap›lmas›
planlanan Samanl› Sa¤l›k Kompleksi
konusundaki yanl›fllar› dile getirerek,
Bursa ilindeki sa¤l›k yat›r›mlar›
çal›flmalarında Bursa Tabip Odas›’n›n
da görüfllerinin al›nmas› gerekti¤inin
alt›n› çizdi.

HATUN kürt sorunu, soruna
yaklafl›m ve TTB tarihindeki tutumu
içeren bir sunum yapt›. Anadolu
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nden
‹ncilay CANGÖZ isebar›fl›n dilini
anlatan bir sunum yapt›.

Toplant›y› izleyenlerin kat›l›m›yla
sürdürülen forumda söz alanlar,
bölgede yaflanan s›k›nt›lardan,
sorunun kendisine ve çözümüne
iliflkin için yaklafl›mlar›n› ifade ettiler.
Yüze yak›n kat›l›mc›n›n oldu¤u
toplant›da yap›labileceklere iliflkin
önerilerin yan› s›ra bu tür etkinliklerin
ço¤alt›lmas› beklentisi dile getirildi.

haberler  12



07 EYLÜL 2010
BURSA TAB‹P ODASI INTERN
HEK‹M BULUfiMASI
Bursa Tabip Odas›’nda yap›lan
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
son s›n›f ö¤rencilerinin Halk Sa¤l›¤›
dersin ikincisi gerçekleflti. Toplant›
salonunda yap›lan e¤itimde,
Yönetim Kurulu Üyelerinden TTB ve
Tabip Odalar›n›n çal›flmalar›
hakk›nda bilgi sahibi olan ö¤renciler,
sa¤l›k politikalar›n› ve sa¤l›k
alan›ndaki güncel sorunlar›
tart›flmak, birinci basamak hekimlik
alan›ndaki uygulamalar› ö¤renmek
olana¤›n› buldular. Ayr›ca eski Oda
Baflkanlar›m›z Ahmet DO⁄AN ve
Çetin TOR, ö¤rencilerle sohbet
ortam›nda hekimlik an›lar›n› ve
deneyimlerini paylaflt›lar.

07 EYLÜL 2010
BAOB TARAFINDAN ANAYASA
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLENEN BASIN
AÇIKLAMASINA DR. GÜZ‹DE
EL‹TEZ KATILDI
Bursa Akademik Odalar Birli¤i
A¤ustos ay› ola¤an
toplant›s›nda al›nan karar
gere¤i; Anayasa de¤iflikli¤i ile
ilgili olarak BAOB görüflünün
aktar›laca¤› bas›n aç›klamas›
yap›lmas› planlanm›flt›.
07.09.2010 Sal› günü BAOB
yerleflkesi ortak toplant›
salonunda yap›lan bas›n
toplant›s› ile BAOB ortak görüflü
kamuoyuna aç›kland›.

07 EYLÜL 2010
PROF. DR. KAYIHAN PALA
L‹NE TV DE CANLI YAYINA
KATILDI
Line TV ile Bursa Tabip Odas›
haftada iki gün, (Sal› ve
Perflembe) sa¤l›k alan›nda ortak
program yapmakla ilgili bir
protokol oluflturdu.

Konuk konuflmac›lar› ve konular›
Bursa Tabip Odas› taraf›ndan
belirlenen bu program, 7 Eylül
2010 tarihinde program Oda
baflkan› Prof. Dr. Kay›han PALA
ile bafllad›.

13 EYLÜL 2010
BAOB TOLANTISINA PROF. DR.
KAYIHAN PALA KATILDI
Bursa Akademik Odalar Birli¤inin
Eylül 2010 ayl›k ola¤an toplant›s›,
afla¤›daki gündemi görüflmek
üzere EMO Bursa fiubesinde
yap›ld›. BAOB Kent Çal›fltay›,
konular›n›n, çal›fltay tarih ve
yönteminin belirlenmesi, Aktepe
Metal Hurda ve Tafl›mac›l›k San.
ve Tic. A.fi. nin Orhaneli ilçesinde
yapmay› hedefledi¤i tesisle ilgili
çal›flma gurubu raporunun
de¤erlendirilmesi gündeminde
tart›flt›¤› konulard›.

18 EYLÜL 2010
PROF. DR. RAHM‹ D‹R‹CAN VE
HALK SA⁄LI⁄I SEMPOZYUMU
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Halk
Sa¤l›¤› Anabilim Dal› ve Bursa Tabip
Odas› taraf›ndan Nisan ay›nda
yitirdi¤imiz Bursa Üniversitesi T›p
Fakültesi Dekanl›¤› ve Bursa Tabip
Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› da
yapan de¤erli hocam›z Prof. Dr.
Rahmi D‹R‹CAN’›n an›s›na
düzenlenen   “Prof.Dr. Rahmi
D‹R‹CAN ve Halk Sa¤l›¤›
Sempozyumu” 18 Eylül 2010
Cumartesi günü Bursa Tabip Odas›

Toplant› Salonunda
gerçeklefltirilmifltir. Dr. Alpaslan
TÜRKKAN'›n sunuculu¤unu yapt›¤›
sempozyuma konuflmac› olarak;
U.Ü.T.F. Halk Sa¤l›¤› AD Baflkan›
Prof.Dr. Necla Tugay AYTEK‹N, Bursa
Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr.
Kay›han PALA, TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu
TANIK, U.Ü.T.F. Halk Sa¤l›¤› AD
Emekli Ö¤retim üyesi Prof. Dr. Hamdi
AYTEK‹N, U.Ü.T.F.Halk Sa¤l›¤› AD
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Emel ‹RG‹L,
Yeni Kuflak Köy Enstitüleri Derne¤i
ad›na Nadir GEZER, Prof. Dr. Rahmi
D‹R‹CAN'›n o¤lu ‹hsan D‹R‹CAN, Halk
Sa¤l›¤› uzman› Dr. Umur Gürsoy
Ankara Ün. T›p Fak. Halk Sa¤l›¤› AD
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK
ve U.Ü.T.F. Aile Hekimli¤i AD Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Nazan B‹LGEL kat›ld›
Sempozyum boyunca  ideal hekim
örne¤i olan Rahmi D‹R‹CAN
hocam›z›n çal›flmalar› kiflili¤i ve an›lar›
anlat›ld›.
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18 EYLÜL 2010
DR. BÜLENT ASLANHAN ANKARA’DA DÜZENLENEN ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I
VE ‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ KOL TOPLANTISINA KATILDI
TTB ‹flyeri Hekimli¤i Kolu toplant›s› Ankara’da yap›ld›. Kol temsilcisi
olarak Yürütme Kuruluna Dr. Bülent ASLANHAN seçildi.

19 EYLÜL 2010
MARMARA TAB‹P ODALARI
BÖLGE TOPLANTISI
Marmara bölgesinde faaliyet
gösteren tabip odalar› aras›ndaki
iletiflimi art›rmak ve sa¤l›kla ilgili
gündemdeki konular› bir araya
gelerek de¤erlendirmek üzere 19
Eylül 2010 Pazar günü Türk Tabipleri
Birli¤i Merkez Konseyi ve 11 Tabip
Odas›ndan yaklafl›k k›rk Tabip
Odas› yöneticisinin kat›ld›¤›
Marmara Tabip Odalar› Bölge

22 EYLÜL 2010
BU SON OLSUN: ARTIK BURSA’DA
HASTANE YANGINLARI
‹STEM‹YORUZ! BAfiLIKLI BASIN
AÇIKLAMASI YAPILDI
21 Eylül 2010 Sal› günü Bursa’da iki
hastanede yang›n oldu. ‹lk yang›n
sabaha karfl› 05.30’da Onkoloji
Hastanesi’nde, ikinci yang›n T›p
Fakültesi Hastanesi’nde 14.05’te
yafland›. Her iki yang›nda da
hastalar›m›z›n ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n
zarar görmemesi ve olay›n maddi
kay›plarla atlat›lmas› sevindiriciydi,
ancak Bursa Tabip Odas› Yönetim
Kurulu yang›nlarla ilgili olarak baz›
konulara kamuoyunun dikkatini
çekmek için bir aç›klama yay›nlad›.
Bu aç›klamada Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
ivedi olarak devlet hastanelerine
yang›n güvenli¤i ile ilgili olarak kaynak

ay›rmas› gerekti¤i, tafleron firmalar›n
çal›flmalar› yüzünden ç›kan yang›n
ve benzeri olaylar›n tekrar› durumunda
kamuoyunun ikna edilmesinin
mümkün olamayaca¤›n›n” alt› çizildi.
“Bursa’daki kamu hastanelerinin
gerek deprem gibi do¤al afetler,
gerekse de yang›n gibi insan kaynakl›
afetler olmak üzere risk
de¤erlendirmeleri yap›lmas› gerekti¤i
ve hastanelerin yang›nla ilgili risklerinin
azalt›lmas›n›n yan›nda, çal›flanlar›n
yang›na haz›r olmas›n› sa¤lamak için
e¤itimler düzenlemek ve tatbikatlar
yapmak gerekmektedir” dendi. Daha
önce gerçekleflen yang›nlar
hat›rlat›larak yang›nlar›n ard›ndan ne
yaz›k ki kentteki bütün hastaneleri
kapsayan yang›n güvenli¤ine iliflkin
bir toplant› gerçekleflmedi¤i söylendi.
“Bu iki yang›nda da ‹tfaiye Örgütü

Toplant›s› Bursa Tabip Odas›nda
gerçeklefltirildi.
Toplant›da "Tam Gün Yasas›n›n
yürürlü¤e girmesinin ard›ndan
yaflanan geliflmelerin
de¤erlendirilmesi ve bölgesel olarak
ortak tutum al›nmas›na iliflkin
öneriler", " 25-26 Eylül 2010 tarihinde
Ankara’da yap›lacak TTB-GYK
toplant›s›na haz›rl›k", "Aile Hekimli¤i
uygulamas›n›n Tabip Odalar›
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi"
görüflüldü.

k›sa sürede yang›n yerine ulaflm›fl,
güvenlik güçleri geçifl önceli¤i olan
araçlar için yollar› açm›fl, arama-
kurtarma ekipleri k›sa sürede olay
yerine ulaflm›fllard›r. 112 ekipleri ve
tüm hastaneler ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ünün organizasyonu ile
hasta tafl›maya ve kabule haz›r hale
getirilmifllerdir. Öncelikle itfaiye örgütü
olmak üzere, yang›nlar›n
söndürülmesinde eme¤i geçen
herkese, büyük bir özveri ile çal›flan,
baflta Dekan ve Baflhekim olmak
üzere tüm yöneticilere ve sa¤l›k
çal›flanlar›nın hepsine teflekkür
ediyoruz” dendi.
Her iki yang›n için de konunun
uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanacak
raporlar›n, tüm ayr›nt›lar›yla
kamuoyuna aç›klanmas› gerekti¤i
önemle belirtildi.

28 EYLÜL 2010
DR. fiEREF TUZCU KENT KON-
SEY‹ TARAFINDAN DÜZENLE-
NEN BURSA ÇEVRE DÜZEN‹
ÇALIfiTAYI TOPLANTISINA
KATILDI.

28-29 EYLÜL 2010
YEN‹fiEH‹R ÇARDAK MEV-
S‹ML‹K TARIM ‹fiÇ‹LER‹N‹N
SA⁄LIK TARAMASI YAPILDI
Uluda¤ Üniversitesi Halk Sa¤l›¤›
Ö¤rencileri ve Bursa Tabip Odas›
tarafından Yeniflehir Çardak
Bölgesi’nde yaflayan geçici tar›m
iflçilerine sa¤l›k taramas› yap›ld›.
Nilüfer Belediyesi ve Bursa
Eczac›lar Odas›n›n da destek
oldu¤u taramada, kötü yaflam
koflullar›nda yaflayan, bar›nma,
temiz su, elektrik, gibi temel
yaflam koflullar›ndan yoksun bu
insanlara Bursa Tabip Odas›
taraf›ndan yürütülen kampanya-
da toplanan ve Nilüfer Belediye-
since sa¤lanan giysiler de da¤›-
t›ld›. Yap›lan sa¤l›k taramas›nda
hastal›klar› tespit edilen kiflilere
Bursa Eczac›lar Odas› taraf›n-
dan temin edilen ilaçlar›n da¤›t›-
m› ve baz› hastalar›n ilgili hasta-
nelere sevkleri yap›ld›.
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Yönetmen Yard›mc›l›¤›n›  Hidayet
Ünal yap›yor.
Yönetmen Volkan KAVAS ve
Yönetmen Yard›mc›s› Hidayet ÜNAL
her ikisi de hekim, Seyreylem
toplulu¤unu kurarak belgesel filmler
yap›yorlar.
Bu filmi
sponsor
almadan
kendi
olanaklar› ile
çektiler.
Hastal›k
Kokusu”
filminin
sonunda
bizlerle filmin
oluflum
sürecini
paylaflt›lar ve
sorular›
yan›tlad›lar.

06 EK‹M 2010
STE ETKN‹L‹⁄‹ “BATI N‹L V‹RÜSÜ”
Bursa Tabip Odas› Sürekli T›p
E¤itimi Komisyonu taraf›ndan
düzenlenen “Sürekli T›p E¤itimi
Etkinlikleri” Doç. Dr. Yasemin
HEPER'in konuflmac› olarak kat›ld›¤›
"Bat› Nil Virüsü" konulu programla
06 Ekim 2010 Çarflamba günü
BOAB Yerleflkesinde yap›ld›.
Toplant›da medyada son günlerde
s›kça tart›fl›lan bir konu olan Bat› Nil
Virüsü konusunda hekimlere bilgi
verildi. Ülkemizde de vakalar›n
görülmesi ile gündeme gelen
hastal›kla ilgili; bulafl flekli, klini¤i ve
tedavisi hakk›nda aç›klamalarda
bulunuldu.

07 EK‹M 2010
SA⁄LIK BAKANLI⁄I TARAFINDAN
YAYINLANAN YÖNETMEL‹KLER‹N
HEK‹MLERE YANSIMASI HAKKINDA
TOPLANTI YAPILDI
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan son
dönemde yay›nlanan (23 Eylül 2010
Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik/25 Eylül 2010 Ayakta
Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k
Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelikte
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair

Yönetmelik/  29 Eylül 2010 Sa¤l›k
Bakanl›¤› Taflra Teflkilat› Yatak ve
Kadro Standartlar› Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik) Yönetmeliklerin hekimlere
yans›mas›n› de¤erlendirmek için 7
Ekim 2010 Perflembe günü saat
18.30’da Tabip Odas›nda bir toplant›
düzenlenmifltir. Toplant› yaklafl›k
yetmifl üyemizin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›da hekimlerin sa¤l›k alan›nda
yaflad›¤› sorunlarla ilgili olarak
toplumu bilgilendirmeye yönelik bir
kampanya düzenlenmesine karar
verilmifltir. Bu kampanya ile billboard,
gazete ilan›, TV ilan›, TV program›,
bas›n toplant›s›, elektronik a¤lar vb.
kullan›larak, hekimlerin karfl›laflt›klar›
güçlükler ve sa¤l›k alan›n›n
sürüklenmekte oldu¤u yer ile ilgili
toplumun bilgilendirilmesi
amaçlanmaktad›r.

11 EK‹M 2010
ALL‹ANO‹  KARANLI⁄A
GÖMÜLMES‹N!
Antik ça¤ t›bb›n›n en önemli
eserlerinin bulundu¤u, ‹zmir'in
Bergama ilçesi s›n›rlar›nda yer alan
antik kent Allianoi’nin karanl›¤a
gömülmek istenmesine karfl› ç›kmak
için TTB öncülü¤ünde
Allianoi’deydik. Yortanl› Baraj›’n›n
sular› alt›nda kalacak olan Allianoi’yi
kurtarmak, tarih ve kültür katliam›na
dur demek için 10 Ekim Pazar günü
yap›lan etkinli¤e Oda’m›z› temsilen
Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr.
Günhur BAfiIBÜYÜK, Dr. Emrullah
AKSOY ve TTB Büyük Kongre
delegemiz Dr. Çetin TOR kat›ld›.

18 EK‹M 2010
“HASTALIK KOKUSU” F‹LM‹
GÖSTER‹LD‹
Konak Kültür Merkezinde yap›lan
gösteride “Hastal›k Kokusu” filmi,
hastanelerde her gün yaflanan,
sa¤l›k ekibinin bir ölçüde yo¤un
çal›flma temposundan ve
al›flkanl›klar›ndan ötürü görmedi¤i,
hasta ve hasta yak›nlar›n›n
do¤rudan içinde olmalar›na karfl›n
ad›n› koyamad›klar› yaflant›lar› su
yüzüne ç›kar›p tart›flmaya aç›yor.
Film, yaflam›n›n bir döneminde ciddi
hastal›k deneyimi ile karfl› karfl›ya
kalan kiflilerin tan›kl›klar› ekseninde
flu sorulara yan›t ar›yor: “Ciddi bir
hastal›kla yaflamak nas›l bir fleydir?
Kifli böyle bir hastal›kla yüzleflmek
durumunda kald›¤›nda ne yaflar?”
Seyreylem toplulu¤u taraf›ndan
yap›lan filmin yönetmenli¤ini Melda
Pelin Yarg›ç,Volkan KAVAS ve
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18  EK‹M 2010
KAMPANYA DÜZENLEND‹
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan Eylül ay›
içerisinde gerçeklefltirilen mevzuat
de¤iflikliklerini görüflmek üzere Tabip
Odas›’nda 07 Ekim 2010 tarihinde
yap›lan toplant› yaklafl›k yetmifl
üyemizin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›da, sa¤l›k alan›nda yaflan›lan
sorunlar› arka planlar›yla birlikte
toplumla paylaflman›n önemine
de¤inilmifl ve Tabip Odas›’ndan bu
konuda medya arac›l›¤› ile toplumu
bilgilendirmek üzere bir kampanya
açmas› istenmifltir. Toplant›ya kat›lan
hekimler böylesi bir kampanya için

finansman deste¤i sa¤lamak üzere
Tabip Odas›’n›n hekimlerden ba¤›fl
istemesini de önermifllerdir.
Yönetim Kurulumuz bu öneriyi
de¤erlendirmifl ve 25 Kas›m – 31
Aral›k 2010 tarihleri aras›nda sa¤l›k
alan›nda hekimlerin yaflad›¤›
sorunlarla ilgili olarak toplumu
bilgilendirmeye yönelik bir kampanya
düzenlenmesine karar vermifltir. Bu
kampanyan›n TBMM’de Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n bütçesi görüflülürken
ülke çap›nda düzenlenmesi için TTB
Merkez Konseyi’ne de
baflvurulmufltur. Kampanyada
hekimlerin karfl›laflt›klar› güçlükler ve

sa¤l›k alan›n›n sürüklenmekte oldu¤u
yer ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi
amaçlanmaktad›r. Bu amaçla ulusal
gazetelere ilan vermek de içinde
olmak üzere billboard, gazete ilan›,
TV ilan›, TV program›, bas›n toplant›s›,
elektronik a¤lar vb. her türlü olana¤›n
kullan›lmas› planlanmaktad›r. Bu
kampanyan›n bütçesi, üyelerimizden
bu kampanyada kullan›lmak üzere
yap›lan ba¤›fllar ile sa¤lanacakt›r. Bir
yandan toplumu bilgilendirmek üzere
Kampanya yürütürken, di¤er yandan
da TBMM’de milletvekillerinin ziyaret
edilmesi ve sorunlar›m›z›n
paylafl›lmas› da planlanmaktad›r.

27 EK‹M 2010
15. PRAT‹SYEN HEK‹ML‹K
KONGRES‹ YAPILDI
15.Pratisyen Hekimlik Kongresi 27-
31 Ekim 2010 tarihinde Antalya Side
Starlight Otel'de yap›ld›. “Güvenceli
Çal›flma ve Mesleki Ba¤›ms›zl›k” ana
temal› kongrede 4 kurs ve 20 oturum
gerçeklefltirildi. 300'den fazla hekimin
kat›ld›¤› kongrede birinci basama¤›
ilgilendiren çeflitli konular ifllendi.
Kongreye Bursa'dan 8 meslektafl›m›z
kat›ld›.

27 EK‹M 2010
EKG KURSU YAPILDI
Bursa Tabip Odas› Sürekli T›p
E¤itimi Etkinlikleri çerçevesinde
13-20-27 Ekim tarihlerinde Eriflkin
EKG Kursu Dr. Cem HEPER'in
sunumuyla gerçeklefltirildi. 13
Ekim 2010 Çarflamba günü Temel
EKG, 20 Ekim 2010 Çarflamba
Gö¤üs A¤r›s› ve EKG, 27 Ekim
2010 Çarflamba Aritmiler ve EKG
konular› ele al›nd›.

Bursa Tabip Odası’nın, Nilüfer Belediyesi’nden
kiralanan ve iki toplantı salonundan oluşan

yeni ofisi hizmete açıldı.
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11 KASIM 2010
KAMPANYA ‹LE ‹LG‹L‹
DE⁄ERLEND‹RME TOPLANTISI
YAPILDI
Bursa Tabip Odas›nda sorunlar›m›z›
toplumla paylaflmak üzere yürütmeyi
kararlaflt›rd›¤›m›z medya
kampanyas›na iliflkin ayr›nt›lar›
görüflmek üzere toplan›ld›. Bütün
üyelerimize ça¤r› ç›kard›¤›m›z toplant›
11 Kas›m 2010 Perflembe günü
19.30-21.30 saatleri aras›nda 29
üyemizin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

03 KASIM 2010
ONKOLOJ‹ HASTANES‹NDE SES
TARAFINDAN DÜZENLENEN 9
SAAT MESA‹ UYGULAMASINI
PROTESTO EYLEM‹
Sa¤l›k Bakanl›¤› “Tam Gün” olarak
ad›n› duyurdu¤u “Hekim ‹flgücü
Piyasas› Düzenleme Kanunu” ile
birlikte sa¤l›k çal›flanlar›n›n eme¤ini
de¤ersizlefltirmek için, sürekli olarak
mevzuat düzenlemeleri yapmaktad›r.
Yasan›n ç›kar›lmas›n›n ard›ndan sa¤l›k
çal›flanlar›n›n özlük haklar›nda bir
iyilefltirme olmad›¤› görülmüfltür.
Ç›kar›lan “Tamgün Yasas›” ile, sa¤l›k
çal›flanlar›n›n haftal›k çal›flma süresinin
45 saatten 40 saate indirilerek daha
az çal›flacaklar› iddia edilmiflti.
Bakanl›k taraf›ndan yasan›n
ç›kar›lmas›n›n hemen ard›ndan

10 KASIM 2010
BURSA TAB‹P ODASI - ‹NTERN
BULUfiMASI

Bursa Tabip Odas›’nda düzenlenen
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi son
s›n›f ö¤rencilerinin Halk Sa¤l›¤›
dersinin üçüncüsü yap›ld›.
Türk Tabipleri Birli¤i ve Bursa Tabip
Odas›’n›n tan›t›m› BTO Genel Sekreteri
Dr. Güzide EL‹TEZ, Uzmanl›k

06-07 KASIM 2010
BTO ÖRGÜT OKULUNDA
Ankara Tabip Odas› taraf›ndan
Bolu’da düzenlenen Örgüt
Okuluna Dr. Eylem YENTÜRK ve
Dr. Gökan AKTAfi kat›ld›

08 KASIM 2010
BAOB toplant›s›
BAOB toplant›s› Akademik
Odalar Yerleflkesinde yap›ld›.
Toplant›n›n gündemi BAOB Kent
Çal›fltaylar› kapsam›nda Ulafl›m
konusunda gerçeklefltirilecek
çal›fltay›n tarih ve program›n›n
belirlenmesi, ‹zmit Körfez Geçifli
ve Bursa-Bal›kesir-‹zmir Otoyolu
projesi hakk›nda BAOB
görüflünün oluflturulmas›, Kestel
Su dolum Tesisleri hakk›nda
Mimarlar Odas› ÇED raporunun
de¤erlendirilmesi, Acemler
kavfla¤›nda yap›lan büyük reklam
tabelalar›n›n de¤erlendirilmesi
idi.

yay›nlanan bir genelgeyle sa¤l›k
çal›flanlar› 40 saat çal›fl›r görünmekle
birlikte, zorunlu ö¤le tatili nedeniyle
haftal›k 45 saat çal›flmaya
zorlanmaktad›r. Oysaki sa¤l›k hizmeti
kesintisiz çal›flmay› gerektiren bir
hizmettir.
Türk Tabipleri Birli¤i ve Bursa Tabip
Odas› bir yandan bu olumsuz durumu
ortadan kald›rmak için örgütsel ve
hukuksal mücadele yürütürken; bir
yandan da bu mücadeleyi yürüten
di¤er meslek örgütleri ve sendikalara
destek vermektedir.
Bu amaçla, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas› (SES) taraf›ndan
3 Kas›m 2010 Çarflamba günü 12.00-
13.00 saatleri aras›nda AOS Onkoloji
Hastanesinde gerçeklefltirilen
eylemdeydik.

Dernekleri, Uzmanl›k Alanlar›ndan
Deneyimler; BTO Yönetim Kurulu
üyesi Dr. ‹brahim KARAKILIÇ, TTB
ve Tabip Odalar›n›n tarihçesi ve
gelece¤e bak›fl BTO eski baflkan› Dr.
Çetin TOR, Hekimlik meslek ahlak›
düzenlemeleri  BTO T›p Eti¤i
Komisyonu Doç Dr. Murat C‹VANER,
Birinci Basamak Hekimli¤i BTO
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Alper Tunga
TÜRKBAYRAK taraf›ndan anlat›ld›.
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Toplant›da önce Yönetim Kurulumuz
taraf›ndan sorunlar›m›z ve çözüm
yollar›na iliflkin genel bir
de¤erlendirme yap›ld›. Ard›ndan
toplant›ya ‹stanbul’dan gelerek kat›lan
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman
ÖZTÜRK taraf›ndan TTB taraf›ndan
yürütülen çal›flmalarla ve önümüzdeki
döneme iliflkin önceliklerle ilgili bilgi
aktar›ld›. Daha sonra, medya

kampanyas›nda kullan›lmak üzere
tasar›mc›lar taraf›ndan haz›rlanan
taslak görsellerin paylafl›lmas›n›n
ard›ndan, toplant›ya kat›lanlar
kampanya ile ilgili görüfl ve önerilerini
paylaflt›lar.
Toplant›da öne ç›kar›lan vurgulardan
birisi tam süre çal›flma ile ilgili TTB
önerilerinin hekimlerle paylafl›lmas›
oldu.

25 KASIM 2010
“SUT VE BÜTÇE UYGULAMA
TAL‹MATI YER‹NE TANI ‹L‹fiK‹L‹
GRUPLAR” HEK‹MLER‹ NE
BEKL‹YOR KONFERANSI
DÜZENLEND‹
Bursa Tabip Odas›, ülkemize
getirilmeye çal›fl›lan bu yeni ödeme
sistemi ile ilgili üyelerimizi
bilgilendirmek amac›yla ‹stanbul
Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Raflit TÜKEL’in konuflmac› olarak
kat›ld›¤›  bir konferans düzenlemifltir.
Konferansta Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan
sa¤l›k kurulufllar›na yap›lan geri
ödeme sisteminin de¤ifltirilmesine
iliflkin bir çal›flma yürütülmekte
oldu¤u, Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i
(SUT) ad›yla bilinen uygulama yerine
Tan› ‹liflkili Gruplar (Diagnosis Related
Groups, DRGs) uygulamas›na
geçilmesi planland›¤› anlat›ld›.

DRGs’lerin oluflturulmas›ndaki temel
amac›n, ABD’de 1980’lerde “her
birinin bir hastaneden benzer ç›kt›lar
veya hizmetler almas› beklenen vaka
tiplerinin bir tan›m›n›n yap›lmas›”
olarak aç›klanm›fl olmas›na karfl›n;
DRGs’lerin sa¤l›k kurulufllar›n›n
finansman› ve hizmet sunumlar›nda
belirleyici olan bir araç oldu¤u
belirtildi. Bu süreçten hekimlerin nas›l
etkilenece¤i tart›fl›ld›.

28 KASIM 2010
STE ETK‹NL‹⁄‹, PED‹YATR‹K EKG
Bursa Tabip Odas› Sürekli T›p E¤itimi
Komisyonu taraf›ndan Prof. Dr. Ergün

28 KASIM 2010
TTB ‹NSAN HAKLARI KOL
TOPLANTISI
Dr. Dervifl Alp Gazitepe
Ankara‘da düzenlenen “TTB
‹nsan Haklar› Kol Toplant›s›”na
kat›ld›.

29 KASIM  2010
SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMI
K‹M ‹Ç‹N?
Line TV’DE ‹LK TELEV‹ZYON
ÇEK‹M‹ YAPILDI
1 Aral›k 2010 Çarflamba günü Line
TV’de  “SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM
PROGRAMI K‹M ‹Ç‹N” slogan›yla
gerçeklefltirilen kampanya bir TV
program›yla bafllad›.

Program 21.00-23.00 saatleri
aras›nda yay›nland›.

Programa; Baflkan Prof. Dr. Kay›han
PALA, Genel Sekreter Dr. Güzide
EL‹TEZ, BTO Yönetim Kurulu üyesi
Dr. ‹brahim KARAKILIÇ, Dr.
Emrullah AKSOY, Dr. Dervifl Alp
GAZ‹TEPE, Dr. Alper Tunga
TÜRKBAYRAK Dr. Günhur
BAfiIBÜYÜK ile  Prof. Dr. Hamdi
AYTEK‹N, Dr. Çetin TOR, Dr. Yaflar
ÇEL‹K, Dr. Eylem YENTÜRK, Doç
Dr. Murat C‹VANER, Prof. Dr. Nihat
SAPAN, Dr. Mehmet GÜLAY, Dr.
Çetin ERDOLU,  Dr. Ferda F‹RD‹N
KUMAfi, Dr. Hamdi U⁄UR, Dr.
Candan COfiKUN,  Dr. Ali UÇAR,
Dr. Ahmet DO⁄AN ve UÜTF
ö¤rencisi ‹nt. Dr. Okan AYDIN
konuflmac› olarak kat›ld›lar.

Konuflmac›lar hekimlerin meslek
uygulamalar›nda yaflad›klar›
sorunlar›, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
uygulamakta oldu¤u “Sa¤l›kta
Dönüflüm Program› “nedeniyle
yaflad›klar› özlük hakk› kay›plar›n›
dile getirdiler. Neden böyle bir
kampanya düzenlemek gereksinimi
duyduklar›n› ve kampanya için

Ç‹L, Doç. Dr. Özlem BOSTAN, Dr.
Evren SEM‹ZEL ve Dr. Hamide
MELEK'in konuflmac› olarak kat›ld›¤›
"Pediyatrik EKG" konulu etkinlik 28

Kas›m 2010 tarihinde 26 hekimin
kat›l›m› ile Bursa Tabip Odas›nda
gerçeklefltirilmifltir. Bursa Tabip Odas›
web sayfas›ndan ilgili sunumlara
ulafl›m sa¤lanm›flt›r.
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seçilen bu slogan›n içeri¤inin
nelerden olufltu¤u, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n son zamanlarda
yay›nlad›¤› yönetmeliklerin hekimlere
olumsuz yans›malar›n›, Özel
hastanelerde çal›flan hekimlerin ve
serbest hekimlerin yaflad›¤›
sorunlar›, t›p fakültelerinin Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na devredilmesinin
nedenlerini, Aile Hekimli¤i

sistemindeki sorunlar›, sa¤l›k
çal›flanlar›na karfl› son zamanlarda
artan fliddet olaylar›n›n nedenlerini,
performans uygulamas›nda hem
hekimler hem hastalar aç›s›ndan
yaflanan olumsuzluklar› anlatan
hekimler, nas›l bir sa¤l›k ortam›nda
çal›flmak istediklerini söylediler.
“Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n›n
terk edilmesi gerekti¤ini belirttiler.

01 ARALIK  2010
SÜREKL‹ TIP E⁄‹T‹M‹
TOPLUMDAN KAZANILMIfi
ENFEKS‹YONLARDA ANT‹B‹YOT‹K
KULLANIMI
Prof. Dr. Reflit MISTIK’›n konuflmac›
olarak kat›ld›¤› “Toplumdan
Kazan›lm›fl Enfeksiyonlarda
Antibiyotik Kullan›m›” konulu Sürekli
T›p E¤itimi Komisyonu taraf›ndan
düzenlenen toplant› yap›ld›.

08 ARALIK 2010
SÜREKL‹ TIP E⁄‹T‹M‹
GRAM NEGAT‹FLERDE D‹RENÇ MEKAN‹ZMALARI
Sürekli T›p E¤itimi Komisyonu taraf›ndan düzenlenen Doç. Dr. Emel
YILMAZ‘›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› Gram Negatiflerde Direnç
Mekanizmalar› konulu etkinlik gerçeklefltirildi.

05 ARALIK 2010
TTB ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fiYER‹
HEK‹ML‹⁄‹ KOL TOPLANTISI
Ankara‘da düzenlenen TTB ‹flçi
Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kol
Toplant›s›na Dr. Emrullah
AKSOY ve Dr. Bülent
ASLANHAN kat›ld›.

Toplant›da 27 Kas›m 2010
tarihinde Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren
yönetmelikler tart›fl›ld›.

Al›nacak baz› tedbirler ve yasal
giriflimlerin d›fl›nda, tepkimizi
toplu olarak göstermek,
elefltirilerimizi kamuoyuna
sunmak için somut bir fleyler
yap›lmas› gerekti¤i üzerinde
duruldu.

16 Aral›k 2010 Perflembe günü
saat 13:00’de TMMOB’la
yap›lacak ortak eylemle Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na
“Bu yönetmelikler olmam›fl,
görüflmeye geliyoruz!”
slogan›yla 100 ‹flyeri Hekimi
ve100 ‹fl Güvenli¤i
Mühendisi’nin kat›laca¤› bir
yürüyüfl düzenlenmesine,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’n›n önünde bas›n
aç›klamas› yap›lmas›na karar
verildi.
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9 ARALIK 2010
SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMI
K‹M ‹Ç‹N?
AS TV’DE CANLI YAYINDAYDIK
9 Aral›k 2010 Perflembe günü AS
TV’de canl› yay›nda kampanyan›n
ikinci televizyon çekimi yap›ld›. Saat
21.00 de, yay›nlanan programa
konuflmac› olarak Baflkan Prof. Dr.
Kay›han PALA, Genel Sekreter Dr.
Güzide EL‹TEZ, BTO Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Emrullah AKSOY,
Dr. Dervifl Alp GAZ‹TEPE, Dr. Alper
Tunga TÜRKBAYRAK, Dr. Günhur
BAfiIBÜYÜK ile Dr. Çetin TOR, Dr.
Çetin ERDOLU,  Dr. Candan
COfiKUN ve UÜTF ö¤rencisi ‹nt Dr.
Okan AYDIN konuflmac› olarak
kat›ld›lar. Bursa Tabip Odas› olarak
sa¤l›k alan›nda, hekimlerin yaflad›¤›
sorunlara dikkat çekmek için
bafllat›lan kampanya anlat›ld›. 2
saat15dakika olarak yay›nlanan
programda, Tam Gün yasas› ile
sa¤l›k alan›nda oluflan de¤iflimler,
hastanelerdeki hizmet al›m›,
tafleronlaflma, özel hekimlik ve özel
sektörde çal›flan hekimlerin yaflad›¤›
sorunlar, emekli hekimlerin sorunlar›,
t›p e¤itiminde yaflanan sorunlar,
sa¤l›k çal›flanlar›na karfl› artan
fliddet konuflmalar›n bafll›klar›yd›.

9 ARALIK 2010
KAMPANYA ‹Ç‹N BASIN
TOPLANTISI DÜZENLEND‹
Sorunlar›m›z› toplumla paylaflmak
üzere yürütmeyi kararlaflt›rd›¤›m›z
medya kampanyas› çerçevesinde
“SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMI
K‹M ‹Ç‹N” slogan›yla 9 Aral›k 2010
Perflembe Bursa Tabip Odas›’nda
bas›n toplant›s› düzenlendi.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n sa¤l›k
çal›flanlar›na ve hastalara etkisinin
de¤iflik çal›flmalarla kamuoyuna
aktar›ld›¤› toplant›da,  bu program

sonras› hekimlerin yaflad›¤›
olumsuzluklar olarak; hekimlerin
çal›flma süreleri k›salmad›¤›,
radyasyonla çal›flma süresi artt›¤›,
Tam Gün sonras› ücretlerden
kesintilerin artt›¤›, özel sektörde
maafllar›n (4-15) ay ötelenerek
ödenmedi¤i, iflyeri hekimli¤i tafleron
flirketlere devredildi¤i, t›p fakülteleri
finansal krize sokuldu¤u, sa¤l›k
kurulufllar›nda fliddet olaylar›n›n artt›¤›,
hekimlerde mesle¤e yabanc›laflman›n
ve depresyonun artt›¤›, hekim
eme¤inin de¤ersizlefltirildi¤i
konular›na dikkat çekildi.

De¤erli meslektafl›m›z, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan Eylül ay› içerisinde
gerçeklefltirilen mevzuat de¤iflikliklerini görüflmek üzere Tabip Odas›’nda 07
Ekim 2010 tarihinde yap›lan toplant› yaklafl›k yetmifl üyemizin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilmifltir.

Toplant›da, sa¤l›k alan›nda yaflan›lan sorunlar› arka planlar›yla birlikte toplumla
paylaflman›n önemine de¤inilmifl ve Tabip Odas›’ndan bu konuda medya
arac›l›¤› ile toplumu bilgilendirmek üzere bir kampanya açmas› istenmifltir.
Toplant›ya kat›lan hekimler böylesi bir kampanya için finansman deste¤i
sa¤lamak üzere Tabip Odas›’n›n hekimlerden ba¤›fl istemesini de önermifllerdir.

Yönetim Kurulumuz bu öneriyi de¤erlendirmifl ve 15 Kas›m-31 Aral›k 2010
tarihleri aras›nda sa¤l›k alan›nda hekimlerin yaflad›¤› sorunlarla ilgili olarak
toplumu bilgilendirmeye yönelik bir kampanya düzenlenmesine karar vermifltir.
Bu kampanyan›n TBMM’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bütçesi görüflülürken ülke
çap›nda düzenlenmesi için TTB Merkez Konseyi’ne de baflvurulmufltur.

Kampanyada hekimlerin karfl›laflt›klar› güçlükler ve sa¤l›k alan›n›n sürüklenmekte
oldu¤u yer ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu amaçla
ulusal gazetelere ilan vermek de içinde olmak üzere billboard, gazete ilan›, TV
ilan›, TV program›, bas›n toplant›s›, elektronik a¤lar vb. her türlü olana¤›n
kullan›lmas› planlanmaktad›r. Bu kampanyan›n bütçesi, üyelerimizden bu
kampanyada kullan›lmak üzere yap›lan ba¤›fllar ile sa¤lanacakt›r.

De¤erli meslektafl›m›z, Sizden bu kampanya için 50 TL tutar›nda bir ba¤›fl
yapman›z› bekliyoruz. Ba¤›fl›n›z› lütfen 25 Kas›m 2010 tarihine kadar Tabip
Odas›na iletiniz. Toplanan ba¤›fllar›n tümü söz konusu kampanya için
kullan›lacakt›r. Hiç kuflkusuz ba¤›fl tutar› artt›kça, topluma sesimizi duyurmakla
ilgili olanaklar da artacakt›r. Lütfen, yaln›zca kampanyaya ba¤›fl yapmakla
yetinmeyip; kampanyada kullan›lmas›n› istedi¤iniz görüfl ve önerileriniz ile
birlikte sloganlar› da Tabip Odas›na iletiniz.

De¤erli meslektafl›m›z, ‹yi hekimlik ve sa¤l›k hakk› için bir araya gelerek ortak
tutum belirlemek d›fl›nda baflka bir seçene¤imiz yoktur. Bu ülkede, hekimler
bir araya gelir, ortak davranabilirse; hiçbir güç sa¤l›k alan›nda “Hekimlere
ra¤men” her hangi bir düzenleme yapamayacakt›r!

Bir yandan toplumu bilgilendirmek üzere Kampanya yürütürken, di¤er yandan
da TBMM’de milletvekillerinin ziyaret edilmesi ve sorunlar›m›z›n paylafl›lmas›
da planlanmaktad›r. Geliflmeler ayr›nt›l› olarak üyelerimize duyurulacakt›r.

Kampanyaya deste¤inizi bekliyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyoruz.

Prof. Dr. Kay›han PALA
Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan

Banka Hesab›: Garanti Bankas› Bursa Gazc›lar fiubesi
(fiube Kodu: 037) 6297503   IBAN: TR96 0006 2000 0370 0006 2975 03

Kampanya Duyurusu
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BURSA TAB‹P ODASI VE TTB

Bursa Tabip Odas›’nda 07 Ekim 2010 tarihinde Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan Eylül ay› içerisinde gerçeklefltirilen mevzuat
de¤iflikliklerinin konufluldu¤u toplant›da, sa¤l›k alan›nda yaflan›lan
sorunlar› toplumla paylaflman›n önemine de¤inilmifl ve Tabip
Odas›’ndan bu konuda medya arac›l›¤› ile toplumu bilgilendirmek
üzere bir kampanya açmas› istenmiflti.

Toplant›ya kat›lan hekimler, Tabip Odas›’n›n kampanya için
finansman deste¤i sa¤lamak üzere hekimlerden ba¤›fl istemesini
de önermifllerdi. Yönetim Kurulu bu öneriyi de¤erlendirerek
sa¤l›k alan›nda hekimlerin yaflad›¤› sorunlarla ilgili toplumu
bilgilendirmeye yönelik bir kampanya düzenlenmesine karar
verdi.  Kampanyan›n ülke çap›nda düzenlenmesi için de TTB
Merkez Konseyi’ne baflvuruldu. Kampanyada hekimlerin
karfl›laflt›klar› güçlükler ve sa¤l›k alan›n›n sürüklenmekte oldu¤u
yer ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi amaçland›. Bu amaçtan
yola ç›karak billboard, gazete ilan›, TV ilan›, TV program›, bas›n
toplant›s›, elektronik a¤lar vb. her türlü olana¤›n kullan›lmas›
planland›. Bu kampanyan›n bütçesi, bu kampanyada kullan›lmak
üzere üyelerimizin yapt›¤› ba¤›fllar ile sa¤lanaca¤› aç›kland›.

13.12.2010 günü de Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi, bir
aç›klama yaparak Haziran 2010 tarihinde yap›lan Büyük
Kongre’sinden bu yana yap›lan yerel, bölgesel ve merkezi
toplant› ve etkinlikte Türkiye sa¤l›k ortam›n› güncel geliflmeler
›fl›¤›nda de¤erlendirdiklerini, TBMM’de Sa¤l›k Bakanl›¤›
bütçesinin görüflülece¤i 17 Aral›k 2010 günü, Tabip Odalar›n›n
Baflkanlar› ile Ankara’da TBMM önünde “sa¤l›k ve hekimlik
ortam›n›n sorunlar›n› ve taleplerimizi” dile getiren bir bas›n

aç›klamas›n›n yap›laca¤›n› ve “kampanya”n›n bafllat›laca¤›n›
aç›klad›. Eylem takvimi çerçevesinde belirtilen tarihlerde tüm
ülkeyi kapsayacak flekilde bu organizasyonunun yap›laca¤›
aç›kland›.

Kampanyan›n hangi gereksinimlerden do¤du¤u konusunda
mevcut durum, geliflmeler ve tasar› halindeki haz›rl›klar
çerçevesinde tablo k›saca afla¤›daki gibi özetlendi.

1) Ülkemizde sa¤l›k hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas› h›z kazanarak
sürüyor.
2) Ç›kart›lan yasalar ve yönetmeliklerle hekimlik uygulamalar›
ve sa¤l›k ortam› yeniden biçimlendiriliyor:
- Kamu Özel Ortakl›¤› ihaleleriyle büyük sa¤l›k yerleflkelerinde
yatakl› tedavi hizmetlerinin uluslar aras› büyük sermayeye devri
gerçeklefltiriliyor.
- TBMM gündemindeki Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›
ile hastaneleri s›n›fland›rmay›, 2011’de uygulamaya girecek olan
Tan›yla ‹liflkili Gruplar ise bu s›n›fland›r›lacak hastanelerin
verebilecekleri sa¤l›k hizmetlerini, dolay›s›yla Sosyal Güvenlik
Kurumunca bedeli ödenecek hizmetleri s›n›fland›ran bir
yaklafl›m› gündeme getiriyor.
3) Bu tabloda halk›m›z› bekleyen sa¤l›k hakk›n›n giderek
k›s›tlanmas›d›r.
4) “Tam Gün” Yasas› ise sözleflmeli ve uzun çal›flma saatleri ile
güvencesiz, emeklili¤e yans›mayan performansa dayal› ödemeyi
hekimlik gündemine tafl›yor. Bu durumda hekimleri bekleyen
ise giderek artan fliddete maruz kalmak pahas›na daha esnek,
daha uzun süre, daha ucuza ve güvencesiz çal›flmakt›r,

10.30 TTB Merkez Konseyinde toplanma

11.00 TBMM için yola ç›k›fl

11.30 TBMM önünde bas›n aç›klamas›

13.00 TTB Baflkanlar Kurulu Toplant›s›

EYLEM TAKV‹M‹

17 ARALIK 2010

TAB‹P ODALARININ YÖNET‹C‹LER‹
POL‹S‹N ENGELLEMES‹NE RA⁄MEN
TBMM’YE YÜRÜDÜ, ‹Y‹ HEK‹ML‹K/
N‹TEL‹KL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹
KAMPANYASINI BAfiLATTI
Türk Tabipleri Birli¤i’ne ba¤l› tabip
odalar›n›n baflkanlar›, Sa¤l›k Bakanl›¤›
bütçesi görüflüldü¤ü s›rada bas›n
aç›klamas› yapmak ve siyasi partilerin

Baflkanvekilleriyle görüflmek için
TBMM’ye giderken polis ablukas›na
al›nd›.
TBMM’de Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesi
görüflülürken, orada bas›n aç›klamas›
yapmak ve siyasi partilerin grup
baflkanvekilleriyle önceden
randevusu al›nan görüflmeleri
yapmak için TTB Merkez Konseyi
Baflkan› Dr. Erifl B‹LALO⁄LU, TTB

‹kinci Baflkan› Prof. Dr. Özdemir
AKTAN, TTB Genel Sekreteri Prof.
Dr. Feride Aksu TANIK, TTB Merkez
Konseyi üyeleri ve tabip odalar›
baflkanlar›ndan oluflan bir heyet,
17.12.2010 günü saat 11.00’de Türk
Tabipleri Birli¤i önünden hareket
ederek, doktor önlükleriyle,  tek kiflilik
s›ra halinde TBMM’ye do¤ru yürüyüfle
geçti. Hekimler saat 11.20’de

“Sa¤lıkta Donüflüm Programı Kim ‹çin?” kampanyası
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Güvenpark’a geldiklerinde polis
taraf›ndan önleri kesildi. Hekimlerin
TBMM’ye gitmesini “yasad›fl› eylem”
olarak niteleyen polis, hekimleri abluka
alt›na ald›. Tabip odas› baflkanlar›
polisin tepkisini abluka içinde yere
oturarak protesto ettiler.

Tabip odalar› baflkanlar›na hitaben
konuflan TTB Merkez Konseyi
Baflkan› Dr. Erifl B‹LALO⁄LU, “Bu
ülkenin hekimleri bile TBMM’ye
gidemiyorsa bunun bir tek anlam›
vard›r. Biz burada bunu s›n›yoruz.
Güvenlik görevlileri amirlerine
sorsunlar bu ülkenin hekimlerine ne
yapmalar› gerekti¤ini. Ve ne yapmalar›
gerekiyorsa onu yaps›nlar” diye
konufltu.

TTB ve tabip odas› yöneticilerinin tüm
›srar›na karfl›n, polisin hekimleri
geçirmemekte direnmesi üzerine,
CHP Milletvekilleri Ali ASLAN ve Sacit
YILDIZ da olay yerine gelerek
hekimlere destek verdi. Tabip odas›
baflkanlar›n›n demokratik haklar›n›
kullanmak için gösterdikleri kararl›
tav›r ve yürütülen temaslar
sonucunda, polis ablukas› kald›r›larak,
tabip odas› baflkanlar›n›n TBMM
önüne yürümesine izin verildi. Polis
eflli¤inde TBMM önüne ulaflan heyet
burada bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Burada konuflan TTB Merkez Konseyi
üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK, TTB
yöneticileri ve tabip odas› baflkanlar›
olarak daha önce randevular›n›
ald›klar› görüflmeleri yürütmek ve bir
bas›n aç›klamas› yapmak üzere
buraya gelirken, hiç hesaplamad›klar›
bir olayla karfl›laflt›klar›n› söyledi.

Hekimlerin, Ankara’da iktidar›n polisi
taraf›ndan “ yasa d›fl› gösteri
yapmakla suçland›¤›n› ve abluka
al›nd›¤›n› belirten Öztürk, “Öncelikle
bunu protesto ediyoruz. Kimsenin
buna hakk› yoktur” diye konufltu.
Tabip odas› baflkanlar›, siyasi iktidar›n
hekimlere yönelik bu “ileri demokrasi”
uygulamas›n› düdük ve ›sl›klarla
protesto etti.Ard›ndan TTB Merkez

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ MEZUN‹YET
ÖNCES‹ TIP E⁄‹T‹M‹ RAPORU – 2010
BASIN AÇIKLAMASI
TTB Merkez Konseyi, 22 Aral›k 2010
günü Türk Tabipleri Birli¤i Mezuniyet
Öncesi T›p E¤itimi Raporu – 2010 ‘u
Türkiye’nin befl ilinde (Ankara,
‹stanbul, Bursa, Adana ve Denizli)
ayn› anda yap›lan bir bas›n toplant›s›

Konseyi Baflkan› Dr. Erifl B‹LALO⁄LU
bas›n aç›klamas›n› yapt›.

Polisin müdahalesini protesto eden
B‹LALO⁄LU,  buradan 17 Aral›k 2010
-13 Mart 2011 tarihleri aras›nda
yürütülecek ‹Y‹ HEK‹ML‹K /N‹TEL‹KL‹
SA⁄LIK H‹ZMET‹ MÜCADELE
KAMPANYASI’n›n da bafllat›ld›¤›n›
duyurdu.

22 ARALIK 2010 ile aç›kland›. Bursa Tabip Odas›
Baflkan› Prof. Dr. Kay›han PALA
taraf›ndan yap›lan bas›n toplant›s›na
bas›n mensuplar›, ÜUTF ö¤retim
üyeleri, hekimler ve ö¤renciler
kat›lm›flt›r. Aç›klamada; Türk Tabipleri
Birli¤i (TTB), mezuniyet öncesi t›p
e¤itiminde var olan durumu t›p
fakültelerinin verdi¤i bilgilerle 1997
y›l›ndan bu yana yay›nlad›¤› raporlarla
görünür k›lmakta oldu¤u, Türk
Tabipleri Birli¤i Mezuniyet Öncesi T›p
E¤itimi Raporunun;  t›p fakültelerinin
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dekanlar›n›n bildirimlerine
dayand›r›larak bir fark›ndal›k
yaratmak, ayn› zamanda y›llar içindeki
geliflimi ve de¤iflimi ilgili platformlara
tafl›mak amac›yla iki y›lda bir
yay›nland›¤› belirtildi.

Raporun içeri¤i konusunda; “T›p
e¤itiminin niteli¤inin gelifltirilmesine
yönelik çal›flmalar 1980’lerin bafl›ndan
beri yürütülmektedir. Bu süreçte
Edinburgh Bildirgesi (1988) ve Dünya
T›p E¤itimi Zirvesi Önerileri (1993)
dönüm noktas› olarak kabul edilebilir.
Edinburgh Bildirgesi’nde t›p e¤itiminin
amac› tüm bireyler için sa¤l›¤›n
geliflimini sa¤layacak hekimler
yetifltirmek olarak tan›mlanm›flt›r.
Hekimlerin dikkatli bir dinleyici,
gözlemci ve duyarl› bir iletiflimci ve
etkin bir klinisyen olarak yetiflmeleri
beklenmektedir.

Ülkemizde 2002’de 50 olan t›p

Üniversiteler ve T›p Fakülteleri ile ilgili
sorunlar›n ve taleplerimizin
dillendirildi¤i ve 1 Aral›k’ta bafllat›lan
imza kampanyas›n›n sonuçlar›n›n
Aral›k ay›n›n son haftas›nda YÖK’e
iletilmesi hedeflenmektedir.

22-28 ARALIK 2010

Bu zaman diliminde Birinci Basamak
Sa¤l›k Hizmetlerinin sorunlar›n› ve
taleplerimiz dile getirecek etkinlikler
yap›lacakt›r.

03-12 OCAK 2011

‹llerde ve merkezde bu alan›n
sorunlar›n› ve taleplerimizi ifade eden
ortak bas›n aç›klamalar› yap›lacakt›r.

03-12 OCAK 2011

Gerçek Tam Süre çal›flma konusunda
TTB taraf›ndan haz›rlanan yasa
tasar›s› çerçevesinde nitelikli sa¤l›k
hizmeti, güvenceli ve insanca
yaflayabilecek ücret taleplerimizi
dillendirece¤imiz bir dönem olacakt›r.

13-27 OCAK 2011

TTB merkezde ve illerde Tam Süre
çal›flma talebimizi ifade eden bas›n
aç›klamas› yap›lacakt›r.

27 OCAK 2011

Özelde çal›flan hekimlerin sorunlar›n›
ve bu alanda çal›flan meslektafllar›m›-
z›n taleplerini iflaret edecek bu
haftan›n sonunda merkezde ve illerde
bir bas›n aç›klamas› yap›lacakt›r.

28 OCAK-6 fiUBAT 2011

Özelde çal›flan hekimler ile ilgili bas›n
aç›klamas› yap›lacakt›r.

6 fiUBAT 2011

E¤itim hastanelerinde ve T›p
Fakültelerinde uzmanl›k e¤itimi gören
Asistan hekimlerin çal›flma
koflullar›n›n, e¤itim ve özlük haklar›
ile ilgili sorunlar›n›n gündeme
getirilece¤i bu haftan›n sonunda
e¤itim hastanelerinin ve uzmanl›k
e¤itiminin sorunlar›n› ve taleplerimizi
gündeme getiren bas›n aç›klamas›
yap›lacakt›r.

7 -16 fiUBAT 2011

Uzmanl›k E¤itimi ve asistan hekimlerin
sorunlar› ile ilgili bas›n aç›klamas›
yap›lacakt›r.

16 fiUBAT 2011

Sa¤l›k hizmetlerinin sunuldu¤u
ortamlarda yaflanan en yak›c›
sorunlardan biri olan hekimlere ve
sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin
gündeme getirilece¤i bir haftan›n
sonunda merkezde ve illerde birer
bas›n aç›klamas› yap›lacakt›r.

17-25 fiUBAT 2011

“Hekime ve Sa¤l›k Çal›flanlar›na
Yönelik fiiddet” konulu bas›n
aç›klamas› yap›lacakt›r.

25 fiUBAT 2011

Ankara’da
SA⁄LIKTA ÖZELLEfiT‹RMEYE
KARfiI ‹Y‹ HEK‹ML‹K N‹TEL‹KL‹
SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
mitingi düzenlenecektir.

13 MART 2011

fakültesi say›s› 2010’da 74’e
yükselmifltir (Art›fl %48). 2002’de
4.556 ö¤renci t›p fakültelerine
al›nm›flken, bu say› 2010’da 8.090’a
yükselmifltir (Art›fl %78). Son on y›lda
aç›lan çok say›da t›p fakültesine
ra¤men bunlardan bir k›sm› aç›k bir

misyon, yeterli kaynak, yeterli klinik
e¤itim ve araflt›rma olanaklar›ndan
yoksundur. T›p e¤itiminde son y›llarda
çok önemli geliflmeler sa¤lansa bile
hekimleri bilgi toplumuna
haz›rlayabilmek için hala reform ve
yeniliklere gereksinim vard›r.”dendi.
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verilebilecek azami iflçi say›s›nda
art›fla gittik.
2- Özellikle ilçelerde onay verirken
baflka uygun ve istekli bir  hekim
bulunmas› halinde,
meslektafllar›m›z›n fazla say›labilcek
iflyerlerini b›rakacaklar›na dair
taahütname almak kayd›yla bir
hekime birkaç iflyeri için  onay
verdik.
3- Ayn› iflverene ait olup  ayn›/veya
çok yak›n  adreste faaliyet göteren
 iflyerleri için onay veriken iflçi say›s›
konusunda  daha  esnek davrand›k
4- En çok s›k›nt› yaflayaca¤›m›z
‹negöl ilçemizde 4 meslektafl›m›z›n
kamu görevlerinden istifa edip
sadece iflyeri hekimli¤i yapmak
istemeleri bu ilçedeki soruna
çözümü kendili¤inden getirmifl oldu.
5- ‹flyerlerine daha fazla zaman
ay›raca¤›n›  düflündü¤ümüz 112
Ambulans Hizmetleriyle, Acil
Servislerinde çal›flan
meslektafllar›m›z›n iflyeri hekimli¤i

ile Hekimli¤ine geçiflte çok 
say›da meslektafl›m›z›n 
zorunlu olarak iflyeri

hekimli¤inden istifa edece¤i
bilinciyle komisyonumuz,
iflyerlerinin hekimsiz kalmamas› için
sürekli yeni planlar oluflturdu,
durumu komisyon toplant›lar›nda
tart›flıldı. Aile hekimli¤ine bafllayan
129 meslektafl›m›z iflyeri hekimli¤ini
b›rakmak zorunda kald›. Döner
sermaye katk› paylar›ndaki ciddi
kesintiler nedeniyle iflçi say›s›n›n az
oldu¤u iflletmelere iflyeri hekimi
bulma s››k›nt›m›z önceden de
mevcuttu. Aile hekimli¤ine bafllayan
meslektafllar›m›z›n istifalar›yla
özellikle ilçelerimizde iflyeri hekimli¤i
yapacak hekim bulma s›k›nt›s›n› da
beraberinde getirdi. Sorunun
çözümü için hemen flu önlemlere
baflvurduk:
1- Geçici bir döneme özgü olmak
kayd›yla BTO ‹flyeri Hekimi Atama
Yönergesini esneterek bir hekime

Aile Hekimliğinin  İşyeri Hekimliğine
yansımaları
Dr. Kenan Ergus

BTO ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu Baflkan›

Bursa’da aile hekimli¤ene geçifl,
iflyeri hekimli¤inin piyasaya
aç›lma dönemine denk
geldi¤inden, bir tarafta
boflalacak iflyelerine yeni iflyeri
hekimleri atamak gerekecek,
öbür tarafta ise iflçi sa¤l›¤›n›
sadece bir rant kap›s› olarak
gören anlay›flla mücadele
etmek gerekecekti. ‹flçi sa¤l›¤›
alan›nda kurulan flirketler
ortal›kta fink at›p, kazanacaklar›
tatl› paralar için avuçlar›n›
ovufltururken, TTB’nin inançl›
ve inatç› hukuksal mücadelesi
sonucunda bu flirketler
avuçlar›n› yalar duruma
düfltüler. Bu dönemde arac›
flirketler üzerinden iflyeri
hekimli¤i onay› isteyen tüm
talepleri reddettik ve iflyeri
hekimli¤i sözleflmesinin ancak
ve ancak hekim ile hizmet
verece¤i flirket arasnda hiçbir
arac› olmaks›z›n flart›yla
onaylama konusunda ›srarc›
olduk.

A
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kaynaklanmaktad›r, zaten bu say›n›n
çok kabar›k olmad›¤› da aflikard›r.
‹flyeri hekimli¤i ile birlikte baflka
mesleki etkinli¤i olan üyelerimizin
di¤er mesleki etkinlikleriyle ilgili
ayr›nt›lar, ekteki tabloda
görülmektedir.

Ankara’da alanla ilgili kulisler,
pazarl›klar son h›z›yla gidedursun,
iflçi sa¤l›¤› ve iflyeri hekimli¤i ile ilgili
mevzuat bofllu¤undan kaynaklanan
kaos hala devam etmektedir.

Çal›flma Bakanl›¤›  iflçi sa¤l›¤›
hizmetlerini ille de özellefltirmek ve
TTB’nin alanla ilgisini kesmeye
çal›flmaktad›r. TTB ise meydan› bofl
b›rakmamak için var gücüyle
hukuksal mücadelesine devam
etmektedir. Alanla ilgili geliflmeleri
hep birlikte takip edece¤iz.

bürokratik engeller ç›kart›lmaya
çal›fl›lmaktad›r. SGK yetkilileri
muayenehanesi olan hekimlerin,
son tam gün yasası ile kamuda tam
gün çal›flt›klar› halde döner sermaye
paylar›ndan bir kesintinin
olmayaca¤›n› bilmelerine ra¤men
SGK onay› için ›srarla part time
çal›flt›klar›na dair belge istemektedir.
Dolay›s›yla yasal hiç bir dayanaklar›
olmad›¤› halde kamuda çal›flan
hekimlerin iflyeri hekimli¤i
yapmalar›n› engellemektedirler. Bu
sorun TTB Hukuk Bürosuna iletilmifl
ve TTB sorunun çözümü için
giriflimlere bafllanm›flt›r.

Bursa’daki ‹flyeri Hekimli¤i Yapan
Meslektafllar›m›z›n Di¤er Mesleki
Etkinlikleri Eylül 2010 verilerine göre
Bursa’da toplam 308 meslektafl›m›z
iflyeri hekimli¤i yapmaktadır.
Bunlardan 108 meslektafl›m›z,
sadece iflyeri hekimli¤i yapmakta
olup baflka herhangi bir mesleki
etkinlikte bulunmamaktad›r. Alan›n
sahiplenilmesi ve hizmet kalitesinin
artt›r›lmas› anlam›nda bunu çok
olumlu bir geliflme olarak görüyoruz.
Gönül ister ki iflyerinde ister bir iflçi,
ister bin iflçi olsun, tüm çal›flanlar
iflyeri hekimli¤i hizmetinden
yararlans›n ve iflyeri hekimli¤i
sadece yan gelir sa¤layan ek bir ifl
olmaktan ç›k›p hekimin  tüm mesai
ve enerjini harcad›¤› bir alan olsun.

‹flyeri hekimli¤inin yan›s›ra baflka
mesleki faaliyetleri olan
meslektafllar›m›z›n say›s› ise 198’dir.
Bu 198 meslektafltaflm›z›n 72’si ayn›
zamanda  kamuda çal›flmakta, 47’si
özel poliklinikte çal›flmaktad›r. 27
iflyeri hekimi ise ayn› zamanda özel
hastahanede çal›flmakta, 16 iflyeri
hekimi meslektafl›m›z›n
muayenehanesi vardır. Az say›da
meslektafl›m›z›n iflyeri hekimli¤nin
yan› s›ra birkaç mesleki etkinli¤i
daha (‹H + muayenehane + özel
poliklinik gibi) bulunmaktad›r. Bir
meslektafl›m›z›n çok say›daki
mesleki etkinli¤inin yan› s›ra iflyeri
hekiml¤i de yapmas› arzulanan bir
durum olmamakla birlikte, bu durum
belli zorunlu koflullardan

yapma istekleri bu gruptaki
meslektafllar›m›z›n iflyerlerine
ay›rabilecekleri zaman nedeniyle
‘’iyi iflyeri hekimli¤i’’ anlam›nda bizim
de teflvik etti¤imiz bir grup olmufltur.

Bu dönemde iflyeri say›s›n›n artmas›
ve iflyeri hekimli¤i yapacak hekim
say›s›ndaki azalma
meslektafllar›m›z›n ücretlerine de
olumlu olarak yans›m›fl,
meslektafllar›m›z›n pazarl›k elini
güçlendirmifltir. Odan›n
yönlendirmesiyle birçok iflletme,
“Ortak Sa¤l›k Birimi” oluflturarak
hizmet alma yoluna gitmifltir. Bursa
ve ilçelerinde  544 iflyeri 195 Ortak
Sa¤l›k Birimi oluflturmak suretiyle
iflyeri hekimli¤i hizmeti almay› tercih
etmifltir. Bu 544 iflletmedeki iflçi
say›lar› de¤iflkendir; kiminde 20-30
iflçi varken, kiminde  iflçi say›s› 150-
 200’ü geçebilmektedir. Oluflturulan
195 Ortak Sa¤l›k Birimi’ndeki iflçi
say›lar› da farkl›d›r.

Kimi Ortak Sa¤l›k Biriminde toplam
80-90 iflçi varken kiminde 500-600
iflçi bulunabilmaktedir. Özellille
sadece iflyeri hekimli¤i yapan
meslektafllar›m›zdan olmak flart›yla
bir kaç Ortak Sa¤l›k Birimine birden
bakan çok say›da meslektafl›m›z
vard›r. Böylece hep önerdi¤imiz
Ortak Sa¤l›k Birimlerinin oluflumu
kendili¤inden hayata geçirilmifl oldu.

Temmuz sonunda tam gün
yasas›n›n iptaliyle, bu kez alan›m›zla
ilgli hiç akla gelmeyecek baflka

‹flyeri hekimli¤nde son durum rakamlar›

Oluflturulan Ortak Sa¤l›k Birimi
say›s›:195

Ortak Sa¤l›k Birimlerinden hizmet alan
iflletme say›s›: 544

Aile Hekimli¤i nedeniyle 2009 Ekimde
istifa eden iflyeri hekimi:129

Eylül 2010 sonu itibar›yla iflyeri hekimli¤i
yapan üyelerimizin toplam say›s›: 306

Sadece iflyeri hekimli¤i yapan
üyelerimiz: 108

‹flyeri hekimli¤i ile birlikte baflka mesleki
ekini¤i olan üyelerimiz: 198

‹flyeri Hekimli¤i ile birlikte baflka mesleki
etkinli¤i olan meslektafllar›m›z›n da¤›l›m›

‹H+Kamu : 72

‹H+Özel Poliklinik : 47

‹H+Özel Hastahane : 27

‹H+Muayenehane : 16

‹H+Kamu + Özel Poliklinik : 14

‹H+Kamu+Muayenehane : 13

‹H+Muayenehane Özel Poliklinik : 3

‹H+Özel Poliklinik+Özel Hastahane: 3

‹H Muayenehane+Özel Hasahane : 2

‹H+Kamu+Özel Hastahane : 1
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ursa'da aile hekimli¤i 
uygulamas› 1 Ekim 2010 
tarihinde bir y›l›n› tamamlad›.

Geçen süre içinde yaflananlar
bizlerin öngörüsünü ve kayg›lar›n›
hakl› ç›karacak kadar s›k›nt› doluydu.

Bu süreç asl›nda y›llar öncesinden
bafllam›flt›. 1996 y›l›nda Eski Sa¤l›k
Bakan› Y›ld›r›m Aktuna zaman›nda
Bilecik ve Ankara ile birlikte Bursa'da
Ertu¤rulgazi Sa¤l›k Oca¤›'nda ilk Aile
Hekimli¤i uygulamas› denenmiflti.
Ancak de¤iflen hükümetlerle niyet
de¤iflmemiflse de gerçeklefltirecek
zaman ve politik güç sa¤lanamad›.
AKP hükümetlerinin 2002 y›l›nda
bafllayan iktidar›yla, y›llard›r
sürüncemede kalan “Sa¤l›kta
Dönüflüm” h›z kazand›. ‹limizde 21
fiubat 2008 tarihinde bafllayan Aile
Hekimli¤i 1. Aflama uyum e¤itimleri
8 Nisan 2009 tarihinde 26.Tur e¤itimi
ile tamamland›.Yaklafl›k 14 ay süren
e¤itim sürecinde 45'i il d›fl›ndan
olmak üzere toplam 2064 hekim
e¤itime kat›ld›. E¤itime kat›lanlar›n
önemli bir k›sm›n›n uzmanlardan
oluflmas› dikkat çekiciydi. Tüm
Türkiye'de en fazla uzman›n e¤itim
almak için baflvurdu¤u il Bursa oldu.
Emeklilik sonras› Aile hekimi
olabilmek ve  iflyeri hekimli¤i
yapabilmek önemli nedenlerdendi.
Pratisyen hekimlerin ise tamam›na
yak›n› e¤itimlere kat›ld›. Birço¤u,
y›llard›r y›prat›lan bir sistem olan
sa¤l›k ocaklar›n›n kapanmamas›n›
istese de, özellikle ‹zmir ve Denizli
örneklerini bilenler olarak bafllar›na
gelebilecekleri öngörüp, aile
hekimli¤ine zorunlu evet diyenlerdi.

18 May›s 2009 tarihinde Bursa ‹li için
belirlenen 152 Aile Sa¤l›¤› Merkezi
(ASM) ile 731 Aile Hekimli¤i Birimi
(AHB) hakk›nda detayl› görsel
bilgilerin yer ald›¤› sayfalar Sa¤l›k

olamayan ASM'lere yerleflenlerdi.
Hem kendilerine ve Sa¤l›k
Müdürlü¤ü'ne uygun bir bina
bulmalar› hem de tüm giderleri kendi
ceplerinden karfl›lamalar›
gerekiyordu. Tüm bunlar› da 3 ay
içinde yapmal›yd›lar. Ama en kötüyü
yaflayanlar hizmet puanlar›n›n az
olmas› nedeniyle Bursa merkezde
yaflamalar›na ra¤men ilçelerde yer
bulabilenlerdi. Kurum ve çal›flma
arkadafllar›n›n de¤iflmesi yan›nda
belki de tüm yaflamlar› de¤iflecekti.
Çocuklar› okulda okuyanlar, kendi
evinde oturanlar, efli ile ayr› ilçelerde
çal›flmak zorunda kalanlar, her gün
yüzlerce kilometre yol gitmek
zorunda kalanlar vard›.

Di¤er yandan aile hekimli¤i
uygulamas›nda kullan›lacak
bilgisayar programlar›nın seçimi
s›k›nt›l›yd›. Daha önce sa¤l›k
ocaklar›nda kullan›lan program›n
sahiplerinin üretti¤i program, Sa¤l›k
Müdürlü¤ü taraf›ndan gizli bir flekilde
desteklenir ve hekimlere kabule
zorlan›rken, baflka bir program bir
ilaç firmas› arc›l›¤› ile hekimlere
ücretsiz sunuldu. 1 Ekim 2009
tarihinde hafta içi uygulamaya
geçildi.Bir gün önce sa¤l›k oca¤›
olan binalar ertesi gün tabelalar›
de¤ifltirilerek ASM'lere dönüfltü.
Birgün önce sa¤l›k ocaklar›nda,
hastanelerde, 112'lerde, AÇSAP ve
VSD'de çal›flanlar ertesi gün yeni
kurumlar›nda yeni odalar›nda
buldular kendilerini. 3 ay› verimsiz
bir flekilde geçiren Sa¤l›k
Müdürlü¤ü'nün sundu¤u binalar
altyap› aç›s›ndan yetersizdi. Hekimler

Müdürlü¤ü web adresinde
yay›nland›, ve hekimler, puanlar›na
göre çal›flmalar› muhtemel kurumlar›
ziyaret etmeye bafllad›.

5 Haziran 2009 tarihinde hekimler
taraf›ndan defalarca itiraz edilen
hizmet puanlar› yay›nland›. Aile
Hekimli¤ine geçilen her ilde tepkilere
neden olan ve 6.7.2005 tarihinde
yürülü¤e giren Aile hekimli¤i Pilot
Uygulamas› Hakk›nda Yönetmelik ile
belirlenen ve daha sonra 5.12.206
tarihinde de¤iflikli¤e gidilen
maddeleriyle  verilen puanlar, e¤itici
hekimlere üst s›ralarda yer alma flans›
tan›d›. 6-7 Haziran 2009 tarihlerinde
yap›lan yerlefltirmelerle aç›k olan 731
pozisyonun tamam› hekimlerce
dolduruldu. Yerlefltirmelere,
baflvuran 995 hekimden 68'i
kat›lmazken 137 hekim seçme
haklar›ndan feragat etti¤ini komisyon
önünde sözlü olarak beyan etti. 59
hekimin ise pozisyonlar›n
tükenmesinden ötürü seçim s›ras›
gelmedi. Yerlefltirmeler s›ras›nda
hekimlerin heyecan› üniversite
s›nav›nda tercih yapan bir
ö¤rencikinden az de¤ildi. Birçok
etmenin çal›flmaya bafllayacaklar›
koflullar› etkilemekteydi. Kimi
hekimler birlikte çal›flacaklar› kiflileri
ana ölçüt al›rken, kimi hekimler
binalar› veya bölgeyi temel ölçüt
kabul etti. Hizmet puanlar› düflük
olanlar ise kendilerine s›ra gelip
gelmeyece¤ini düflünüyordu.

Yerlefltirmeler sonunda yerlerin
belirlenmesi yeni bir telafl› da
beraberinde getirdi. Birlikte
çal›flacaklar› hekim arkadafllar›
tan›mak, birlikte çal›flacaklar›
kurumlar›, odalar› ve malzemeleri
görmek, incelemek ve eksiklikleri
saptamak, birlikte hizmet sunacaklar›
ebe-hemflireleri bulup, onlar›
sözleflme yapmaya ya da çal›flmaya
ikna etmeleri gerekiyordu. Daha kötü
koflulda olanlar henüz binas›

B

Dr.  Alper Tunga Türkbayrak

BTO Pratisyen Hekimler Komisyonu

Aile Hekimliği sürecinde Bursa'da ASM'ler
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hafta içine denk gelen uygulama
bafllang›c›nda bir yandan hizmet
almaya gelen halk› bilgilendirmeye
çal›fl›rken di¤er yandan odalar›ndaki
eksiklikleri (boya-badana, internet
ve elektrik ba¤lant›s› vb) gidermeye
çal›flt›lar. Birçok ASM'de yar›m gün
bir gün hatta baz›lar›nda günlerce
hizmet sunulamad›.

Aile hekimlerine ba¤lanan nüfuslar,
yerlefltirme tarihine kadar yap›lan
yo¤un! ETF çal›flmalar› sonucu
belirlenmiflti. Ancak uygulama
bafllay›nca  verilen nüfuslar›n gerçe¤i
yans›tmad›¤› görüldü. Kayd›
yap›lmam›fl kiflilerin varl›¤›, TC'si
olmayan yabanc› uyruklular›n
kayd›n›n yap›lamam›fl olmas› ve
kayd› var gözükenlerin tafl›nm›fl
olmas› ETF çal›flmalar›n›n yeniden
yap›lmas›n› zorunlu k›ldı. Hekimlerin
kendilerine ba¤l› nüfusun fazla olmas›
ve y›llard›r AKP iktidar›n›n uygulad›¤›
politikalar sonucu olarak artm›fl sa¤l›k
talebi nedeniyle ortaya ç›kan yo¤un
poliklinik, hekimlerin tüm zaman›n›
almaya bafllam›flt›r. Sa¤l›k
ocaklar›nda daha önce ya da uzun
y›llar çal›flmam›fl hekimler uyum
sa¤lamakta zorlan›rken az say›da
da olsa baz› hekimler daha önce
çal›flt›klar› binalarda devam etmenin
rahat›n› yaflad›lar. Uygulamaya
geçilmeden önce Sa¤l›k
Müdürlü¤ü'nce say›mlar› yap›lan
malzemeler, birçok hekimce
kiralan›rken baz›lar› da eczane ve
ilaç firmalar›n›n yard›mlar›n› (!)
reddetmedi. Az say›da da olsa baz›
hekimler odalar›n› kendi olanaklar›
ile donatmaya çal›flt›lar. ‹yi
kurgulanmam›fl ve yeterli altyap› ve
personel deste¤ini almam›fl,
yetkilendirilmifl ama sorumluluk
verilmemifl, TSM'lerde hekimler ile
aile hekimleri aras›nda yaflanan
sürtüflmeler sonucunda birbirini rakip
olarak görmeye bafllam›fllard›r.
Aile hekimleri poliklinikten f›rsat
buldukça bölgesini tan›maya, yeni
kay›t girmeye, kurumdaki eksiklikleri
gidermeye çal›fl›rken, Sa¤l›k
Müdürlü¤ü yeni ifller üretmektedir.
TSM personelinin yetersiz olmas›
nedeniyle okul afl›lamalar›nda aile

hekimleri ve aile sa¤l›¤› elemanlar›
görevlendirildi. Merkez ilçe ve di¤er
ilçelerde adli hekimlik ve acil nöbetleri
gündeme geldi. 15-49 yafl aras›ndaki
tüm kad›nlar›n 2 y›l içinde Talasemi
taramas›ndan geçirilmesi, tüm
nüfusun 1 y›l içinde boy, kilo, bel ve
kalça çevresi ölçümlerinin yap›lmas›
gibi gerçekle ba¤daflmayan ve
hekimlerin iflyükünü art›ran istekler
memmuniyetsizlik yaratmaktad›r.
Ayl›k çal›flmalar, al›flk›n olmayan bir
çok hekim için bir külfet olarak ortaya
ç›ksa da, art›k istenmemesi ne kadar
yanl›flsa parça parça istenmeye
bafllanmas› da o kadar yanl›fl
olmufltur.

Y›llard›r ücretler konusunda ma¤dur
olan ve bu ma¤duriyetini iflyeri
hekimli¤i ve/ve ya nöbet tutarak
gidermeye çal›flan pratisyen hekim,
ifl güvencesinden yoksunlu¤u,
sözleflmeli hekimli¤i ve gelece¤i
belirsiz bir mesleki çal›flmay› flerhen
kabul ederek, ancak haketti¤ini
düflündü¤ü bir ücreti edinmiflken;
bu seferde kendini sistemin içine bir
esnaf olarak buldu. Bulundu¤u
binan›n ve kulland›¤› eflyan›n kiras›
d›fl›nda yan›nda çal›flt›rd›¤›
personellerin ücretini, elektrik, su,
telefon, do¤algaz, onar›m ve sarf
malzemesi giderlerini hesaplamak
ve ödemek zorunda b›rak›ld›. Özürlü
rampas› için mühendisle, do¤algaz
sobas› için ustas›yla, badana için
boyac›yla u¤raflan bir hekimin verimi
yüzde kaç azal›r? Birer özel
muayenehaneye, iflletmeye
dönüfltürülen aile hekimli¤i birimleri,
yo¤un iflyükünün alt›nda kendisinden
herfley istenen ve yaln›zlaflt›r›lan
“sözde aile hekimlerinin” birer
sömürülesi yaflam alanlar› oldu.
Sa¤l›k Bakanl›¤› aile hekimli¤i
uygulamas›n› y›l sonuna kadar tüm
yurda yaymay› planlarken ASM'lere
kendince bir s›n›flamaya tabi
tutmaktad›r. May›s 2010 tarihinde
yay›nlanan Aile Hekimli¤i Uygulama
yönetmeli¤i ASM'leri A, B, C, D olarak
s›n›flamakta ve hekimlere verilen cari
giderler ad›ndaki ödemeleri bu
s›n›flamaya göre vermeyi
öngörmektedir. Daha önce özel

hastaneleri ayn› flekilde s›n›fland›ran
Bakanl›k, bununla ayn› zamanda
hekimleri ve tabi ki hizmet alan
vatandafl› da s›n›flamaktan
çekinmemektedir. Bugüne kadar
cami altlar›nda, apartman
dairelerinde, tuvaletten ve marangoz
atölyelerinden bozma mekanlarda
hizmet sunulmas›na sessiz kalan
Bakanl›k, flimdi ASM'lerin “A s›n›f›”
olmas›n› istemektedir. Asl›nda bu,
hekimlere ödenen ücretlerin
azalt›lmas› demektir. Bakanl›k bunu
aç›kca de¤il ama birçok uyulmas›
imkans›z ölçütler oluflturarak
yapmaktad›r. T›pk› tam gün yasas›
k›smi iptali sonras› yapt›¤› gibi.
Bugün, son bir y›lda yaflanan
s›k›nt›lar, aile hekimli¤i uygulamas›n›n
sak›ncalar›n› göstermesi aç›s›ndan
ibret vericidir. Hekim-eczac›-ilaç
firmas› iliflkileri daha öncede
yaflan›rd› ama maalesef, bu
uygulamayla daha görünür olmufltur.
Bir y›l geçmesine ra¤men binalar›n
altyap›s› iyilefltirilememifl, baflka
binalara geçmek isteyen hekimler
çeflitli bahanelerle engellenmifltir.
TSM'lerin ve çal›flanlar›n say›s›
art›r›lmas› beklenirken tam tersine
son ç›kar›lan yönetmelikle TSM'ler
azalt›lm›flt›r.

Bugün AKP'nin “Sa¤l›kta Dönüflüm”
program› sona yaklaflmaktad›r.
Ç›kar›lmas› beklenen birkaç yasa ve
yönetmelikle çember kapanm›fl
olacakt›r. Kimileri zorunlu, kimileri
isteyerek aile hekimi¤ini seçenler,
gelece¤e umutla bakabilmenin
hayalini kurmaktad›r. Hergün s›rt›na
yüklenen yüklerin alt›nda ezilmeden,
ayd›nl›¤a eriflebilmenin hesab›
içinde. Acaba zaman buna
elverecek mi?

Hep birlikte yaflay›p görece¤iz.

27  güncel



armara Üniversite 
Hastanesi 25 y›ld›r hizmet 
verdi¤i ‹stanbul,

Altunizade’deki hastanesinden ayr›larak
Pendik’te Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n bir
hastanesine geçmektedir. Bu
hastanede T›p Fakültesi ö¤retim üyeleri
sa¤l›k bakanl›¤›n›n bir personeli olarak
çal›flacaklard›r. 2547 say›l› YÖK
yasas›ndaki 38. madde ile bu
hastanede görevlendirilen ö¤retim
üyeleri, sa¤l›k bakanl›¤›n›n uygulad›¤›
performans sistemi ile çal›flacaklar ve
hastanenin idaresi sa¤l›k bakanl›¤›nda
olacakt›r. Baflhekim t›p fakültesi ö¤retim
üyelerinden biri olmakta ancak atamas›
üniversite hastanelerinde oldu¤u gibi
rektör taraf›ndan de¤il, Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu nedenle de
görevden almak da sa¤l›k bakanl›¤›n›n
yetkisindedir. Ayr›ca 6 adet baflhekim
yard›mc›s› ve hastane müdürleri de
sa¤l›k bakanl›¤› taraf›ndan atanm›fl
durumdad›r. Özetle hastanenin mali
ve idari kontrolü üniversitede de¤il,
sa¤l›k bakanl›¤›ndad›r.

Marmara Üniversite Hastanesi’nin
hizmet verdi¤i bina kendisine ait
olmayan, kiralanm›fl bir bina olup,
orijinali huzur evi olan bu bina y›llard›r
hastaneye benzetilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Üniversite kendi hastanesini
Bafl›büyük’te 15 y›ld›r yapmaya
çal›flmakta ancak bina
bitirilememekte/bitirilmemektedir.
Altunizade’deki hastane binas›na
depreme dayan›ks›zl›k raporu verilince
bu hastaneden en k›sa zamanda
ç›kmak gerekti¤i belirtildi. Hatta
hastanenin bir blo¤unun y›k›lmak için
depreme bile gereksinim göstermedi¤i
aç›kland›. Bunun üzerine bu blok
kapat›l›nca zaten fizik olarak yetersiz
ve köhne binada hizmet verme olana¤›
kalmad›. ‹stanbul’daki kamu
hastanelerinin ‹stanbul T›p ve
Cerrahpafla T›p dahil olmak üzere

M

Prof. Dr. A. Özdemir Aktan

Marmara Univ. T›p Fakültesi Genel Cerrahi ABD Ö¤retim Üyesi
TTB ‹kinci Baflkan›

Üniversite hastaneleri
nereye gidiyor?

Bu tabela art›k yok!

tamam› için bu gibi raporlar mevcutken
neden Marmara’da uygulaman›n
h›zland›r›ld›¤› da çok aç›k de¤ildir.
Üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤› aras›nda
yap›lan protokol tüm ö¤retim üyelerinin
görüflüne sunuldu ve ö¤retim üyelerinin
%60 › yap›lan oylamada bu protokola
hay›r dedi. Buna ra¤men “T.C. Sa¤l›k
Bakanl›¤› Pendik Marmara Üniversitesi
Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi”ne
geçifl karar› al›nd›. Bu hastane ismi bile
kendi türünün ilk örne¤idir. Ancak bu
uygulama Türkiye’de ilk olmay›p, yeni
kuruldu¤u için hastanesi olmayan Rize
ve Sakarya’daki t›p fakültelerinde
uygulanmaktad›r. Ancak eski ve göz
önünde olmas› nedeni ile Marmara
önemli bir örnektir.

Sa¤l›k Bakanl›¤› uzunca bir süredir
üniversite hastanelerinin iyi
yönetilmedi¤ini, zarar etti¤ini ve bu
nedenle de hastane idaresinin sa¤l›k
bakanl›¤›na devredilmesi ve t›p
fakültesinin sadece e¤itim ile u¤raflmas›
önermekteydi. Üniversiteler sa¤l›kta
dönüflüm program› ile birlikte,
sistematik olarak ekonomik aç›dan
zorda b›rak›larak, borç bata¤›na
sürüklendi. SUT fiyatlar› ile en kompleks
hastalar› tedavi etmeye çal›flan
üniversitelerin, ekonomik darbo¤aza
sürüklenmesi kaç›n›lmazd›. Bunlar›n
aras›nda ise Marmara, kendine ait bir
binas› olmad›¤›ndan, en kolay lokma
olarak görüldü ve asimile edildi.
Bu uygulaman›n Marmara ile s›n›rl›
kalmayaca¤› aç›kça ortadad›r.
1 A¤ustos 2010’da Resmi Gazetede
yay›nlanan yasa ekonomik olarak zor
durumda olan üniversite hastanelerinin
rektörün baflvurusu ile maliyeden
yard›m alabilece¤ini ancak bu durumda
idari ve mali yönden kendilerine
söylenenleri yapmalar› gerekece¤ini
belirtmektedir. Zor durumda olmayan
üniversite hastanesi olmad›¤›na göre,
bu yasa bütün üniversiteler için idari
ve ekonomik özerkli¤in ortadan
kalkaca¤› anlam›n› tafl›maktad›r.

Üniversiteler kurulufl yasas› ile özerk
kurumlar olarak yap›land›r›lm›fllard›r.
Buradaki amaç ö¤retim üyelerinin her
türlü siyasi bask›dan ar›narak
araflt›rmalar›n›, e¤itimlerini ve
uygulamalar›n› özgür olarak bilimsel
çerçeve içinde yapmalar›n›n
sa¤lanmas›d›r. Üniversiteler fikir ve
bilim üreten kurumlar olarak
planland›¤›ndan, buradaki ö¤retim
üyeleri fikirlerini de özgürce ve bask›dan
uzak ifade edebilmelidirler. Ancak mali
özerkli¤in ortadan kalkt›¤› bir durumda
özerklikten söz edilemez. Üniversitelerin
ekonomik ve idari özerkli¤i bu yeni
yasa ile ortadan kald›r›lmaktad›r.

Üniversite hastanelerine karl›l›k gözü
ile bak›lamaz. Bu hastanelerde zor,
yap›lamayan ve yap›lmaktan kaç›n›lan
ifllemler yap›lmakta ve beraberinde
e¤itim ve araflt›rma yürütülmektedir.
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n tüm hastanelere
getirmek istedi¤i sistem flu anda
bakanl›k hastanelerinde uygulanan
performans sistemidir. Performans
sistemi e¤itim ve araflt›rmay› hiç
desteklememekte ve yap›lan t›bbi ve
cerrahi ifllemler karfl›l›¤›nda
ücretlendirmeyi uygulamaktad›r.

Üniversitelerin birinci görevinin e¤itim
ve araflt›rma oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda getirilmek istenen sistemin
performans uygulamas›n›n di¤er
sak›ncalar› yan›nda asistan ve ö¤renci
e¤itimini olumsuz olarak etkileyece¤i
ve araflt›rmalar› ise tamamen
durduraca¤› ortadad›r. Artan t›p
fakültesi ve ö¤renci say›s› da
eklendi¤inde t›p e¤itiminin kalitesinde
ciddi sorunlar›n ortaya ç›kaca¤› aç›kt›r.
Getirilen uygulamalarla t›p fakültelerinin
özerklikleri yok edilmek istenmektedir.
Ekonomik olarak özerk olmayan
üniversite hastanelerine siyasetçilerin
bask›s› müdahalesi kaç›n›lmazd›r. ‹yi
bir e¤itim ortam›n›n sa¤lanmas› ancak
idari, ekonomik ve fikri özerklik ile
mümkündür.

güncel  28



on 8 y›ld›r AKP hükümeti 
taraf›ndan uygulanmakta olan 
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›

(SDP) ile sa¤l›¤›n di¤er alanlar›
dönüfltürülürken iflçi sa¤l›¤› ve iflyeri
hekimli¤i alan›da bu dönüflümden
nasibini almaya devam ediyor! ‹flyeri
hekimli¤i ile ilgili en son düzenleme
27 Kas›m 2010 tarihinde Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
ç›kar›lan bir yönetmelikle yap›ld›. 15
A¤ustos 2009 yönetmeli¤inde (bu
yönetmelikle ilgili TTB’nin açm›fl
oldu¤u iki ayr› davada da yarg›
yürütmeyi durdurma karar› verdi)
oldu¤u gibi bu düzenlemede de iflyeri
hekimli¤i e¤itimlerinin ÇSGB’den yetki
almak flart›yla üniversiteler ve
kurulacak özel firmalar taraf›ndan
verilebilece¤i belirtiliyor. Yine bu
düzenlemeye göre iflyerlerinin iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmetlerini
‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi (‹SGB)
arac›l›¤›yla kendileri sunabilecekleri
gibi iflyeri d›fl›nda kurulacak Ortak
sa¤l›k ve Güvenlik Birimi (OSGB)nden
de almas›n›n önünde bir engel yok.
Bu yönetmeli¤in bir öncekinden en
önemli fark› Toplum Sa¤l›¤› Merkezi
(TSM)nin de gerekli flartlar› sa¤lamas›
durumunda iflyeri hekimli¤i
hizmetlerini sunabilece¤ini söylemesi
olmufl.
TTB’nin 2006-2009 y›llar› aras›nda
üniversiteler ile iflbirli¤i yaparak verdi¤i
sertifikalar geçersiz say›lm›fl, ancak
bu dönem al›nm›fl sertika ile hali
haz›rda iflyeri hekimli¤i yapan
hekimlerin iflverenlerinin iki ay
içerisinde bu durumu bakanl›¤a
bildirmesi halinde, bir y›l süre ile
çal›flabilecekleri; bu bir y›l içinde de
mutlaka yeniden 180 saat teorik, 40
saat pratik olmak üzere e¤itim almalar›
gerekti¤i belirtilmifltir. TTB taraf›ndan
2003 öncesi verilen sertifikalar›n ise,
alt› ay içersinde 30 saatten az
olmamak üzere al›nacak yenileme
e¤itiminden sonra geçerlilik
kazanaca¤› söylenmifl.

Bu düzenlemeler yap›l›rken
TTB,TMMOB, T‹SK, iflçi sendikalar›
gibi taraflar›n görüflleri yeterince
al›nmamaktad›r. ‹flçi sa¤l›¤› ve iflyeri
hekimli¤i alan›nda TTB’nin yaklafl›k
çeyrek as›rl›k bilgi, birikim ve
deneyimleri yok say›larak, iflyeri
hekimli¤i güvencesiz, geleceksiz bir
çal›flma flekline dönüfltürülerek,
taflerona devredilmek istenmektedir.
Bu düzenlemelerin temel amac›; iflçi
sa¤l›¤› ifl güvenli¤i hizmetlerini iflletme
d›fl›ndan al›nabilen bir hale
dönüfltürerek bu alana yat›r›m
yapacak sermaye gruplar›na kar elde
edebilecekleri yeni pazarlar
yaratmakt›r. Mevcut sertifikalar›n
durumu ile ilgili önemli birkaç noktay›
paylaflmak isterim: Birincisi; bu
yönetmeli¤in tamam› TTB taraf›ndan
iptali istemiyle yarg›ya tafl›nm›flt›r.
‹kinci olarak, yönetmelikte yazan
yenileme e¤itimi için alt› ayl›k, temel
e¤itim için bir y›ll›k süreler k›sa süreler
de¤il. Acele etmeye, farkl› aray›fllar
içinde olmaya gerek yok. Çünkü,
gerek TTB’nin gerekse Bursa Tabip
Odas› olarak bizlerin bu konuda
yürüttü¤ü bir tak›m çal›flmalar söz
sonusu ve olgunlaflt›¤›nda iflyeri
hekimi meslektafllar›m›zla paylafl›yor
olaca¤›z. 15 A¤ustos
yönetmeli¤inden sonrada benzer bir
durumla karfl› karfl›yayd›k. O
zamanda bir y›ll›k bir süre içinde
yenileme e¤itimi almam›z gerekti¤i
yaz›yordu, yarg›ya tafl›nd› ve bir y›l
dolmadan dan›fltayyürütmeyi
durdurdu. Bu dönemde hukuksal
mücadele kadar  örgütselolarakda
mücadele etmemiz ve bunun içinde
birlikve dayan›flma içinde olmam›z
gerekti¤ini düflünüyorum.Aksi halde
hukuksal olarak belli kazan›mlar› elde
etsekte ayn› yapt›r›mlarla tekrar tekrar
karfl› karfl›ya kalabiliyoruz.
27 Kas›m 2010 yönetmeli¤inden
sonra iflyeri hekimi atama yetkisi
konusunda bilinçli olarak tabip
odalar›n› yetkisizmifl gibi gösterme

çabalar›n›n bofl ve gerçe¤i
yans›tmayan  çabalar oldu¤unu, 6023
say›l› Türk Tabipleri Birli¤i kanununun
5. maddesinin bu yetkiyi TTB’ye
dolay›s›yladatabip odalar›na vermekte
oldu¤unu paylaflmak isterim. Bu
kanun maddesi yürürlükte oldu¤u
sürece bu yetki tabip odalar›n›nd›r.
Son  zamanlarda iflyeri hekimleri
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 21 A¤ustos 2010
tarihinde yay›mlad›¤› Sertifikal› E¤itim
Yönetmeli¤i’nin iflyeri hekimi
sertifikalar›n› kapsay›p kapsamad›¤›na
kafa yordular. Çünkü yönetmelikte
hangi sertifikalar›n bu yönetmeli¤in
kapsam›na girip girmedi¤i konusunda
bir netlik yoktu. Türk Tabipleri Birli¤i
daha önce iptali için yarg›ya tafl›d›¤›
bu yönetmelikle ilgili 31 Aral›k 2010
tarihinde bir aç›klama yaparak iflyeri
hekimli¤i sertifikalar›n›n özel mevzuata
göre verildi¤ini ve bu yönetmeli¤in
kapsam› d›fl›nda oldu¤u söyledi. Bu
aç›klamaya ra¤men Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n bu konuda tekrar
de¤erlendirme yapma ihtiyac› içinde
oldu¤unu ö¤reniyoruz. Burada iki
kritik soru var asl›nda;
1. Sa¤l›k Bakanl›¤› kendi haz›rlam›fl
oldu¤u yönetmeli¤in neyi kapsay›p
kapsamad›¤›n› neden bilmez?
2. Sa¤l›k Bakanl›¤› daha önce
kedisinin vermifl oldu¤u sertifikalar›
neden tescil etme ihtiyac› duyar?

Sertifikalarm›z bile iki bakanl›k
taraf›ndan paylafl›lam›yorken! TTB’nin
y›llarca bu alanda ne kadar büyük
ifller baflard›¤›n› çok daha iyi
anl›yorum.

Son söz; sa¤l›kta dönüflüm
program›n›n finalinin oynanmaya
bafllad›¤› bu dönemde iflyeri hekimleri
olarak iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
alan›ndaki tafleronlaflmaya ve
piyasalaflmaya karfl› birlikte hareket
etmeye her zamankinden daha çok
ihtiyac›m›z var.

İşyeri Hekimliği alanındaki son gelişmeler
Dr. Emrullah Aksoy

S
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epinizin bildi¤i gibi Dünya 
Sa¤l›k Örgütü 1978’deki
Alma-Ata bildirgesinde “2000

y›l›nda herkese sa¤l›k” projesini
ortaya koymufl, hedefine ulaflmak
için de özellikle az geliflmifl ve
geliflmemifl ülkelerde önceden
bafllatt›¤› çal›flmalara daha da h›z
vermiflti. 60’l› y›llar›n ilk yar›s›ndan
itibaren dünyada sa¤l›¤a bak›fl
“herkese eflit düzeyde sa¤l›k
hizmetinin” hedeflendi¤i bir bak›flt›.

Alma-Ata hedefi de bu genel bak›fl›n
özet sonucu gibiydi. Fakat 70’li
y›llar›n ekonomik s›k›nt›lar› ve bu
y›llar›n ikinci yar›s›nda Milton
Friedman’›n Neo-liberalizmini
aç›klamas› ile “herkese eflit düzeyde
sa¤l›k hizmeti” bak›fl› da de¤iflmeye
bafllad›. Tabii ki bu de¤iflim asla
olumlu anlamda olmad›. Kan›mca
Neo-liberalizm güncel deyimiyle
küreselleflme, ezici bask›lar›yla tüm
dünyan›n bak›fl›nda “sa¤l›k
hizmetlerinde eflitlik “kavram›n›
erozyona u¤ratarak, devletlerin bu
sosyal devlet anlay›fl›ndan s›yr›larak,
kiflilerin daha bireysel ve özel
sigortalarla kendilerinin sa¤l›k
harcamalar›n› karfl›lad›klar› bir
kabule yol açt›.

Bu kabulü ülkemize uyarlarsak
sa¤l›kta dönüflüm projesinin ta
kendisidir. Sa¤l›kta dönüflüm projesi
hepinizin bildi¤i gibi sa¤l›k
hizmetlerinin her üç basama¤›nda
da uygulanan bir dönüflümdür.
Birinci basama¤›nda sa¤l›k ocaklar›
ve sa¤l›k grup baflkanl›klar›
sisteminden dönüflerek aile
hekimli¤i ve toplum sa¤l›¤›
merkezleri halini alm›flt›r.

Birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde
sa¤l›k ocaklar› döneminde, sa¤l›k
oca¤› hekimleri, koruyucu hekimlik

ve erken tan› tedavi hekimli¤ini
birlikte yürütmekteydiler. En az›ndan
sosyalizasyonda hizmet biçimi bu
flekilde planlanm›flt›.
Aile hekimli¤inde ise, birinci
basamak sa¤l›k hizmetleri kesin
çizgilerle (sa¤l›k hizmetlerine hiç de
uygun olmayan flekilde) ikiye
ayr›lm›flt›r. Koruyucu hizmetler
toplum sa¤l›¤› merkezine (bölgesel
tabanl› hizmetler sa¤l›k ocaklar›
gibi), bireysel ve daha tedaviye
dönük hizmetler aile hekimlerine
(muayenehaneler gibi) verilmifltir.

Hep söylenir ve bilinir sa¤l›k
hizmetleri bir bütündür. Böyle kesin
çizgilerle sa¤l›k hizmetlerini
birbirinden ay›r›rsan›z hizmet, hizmet
olmaktan ç›kar baflka bir niteli¤e
bürünür. Ifl›klar içinde yats›n, bana
halk sa¤l›n› sevdiren, sevgili hocam
Prof. Dr. Rahmi D‹R‹CAN’›n Halk
Sa¤l›¤› kitab›nda hekimler aç›s›ndan
bu hizmetleri anlatt›¤› tablosunda
(an›s› önünde sayg›yla e¤ilerek)
küçük de¤ifliklikler yaparak bu
durumu anlatmaya çal›flay›m.

TSM’ler ne iş yapar?

H

San›yorum bu küçük de¤iflikliklerle
yapt›¤›m tablo sa¤l›kta dönüflüm
projesinin birinci basama¤›n›
oldukça net bir flekilde özetliyor.

Sa¤l›k Bakanl›¤› daha yeni yeni TSM’
lere ilgi göstermeye bafllad›. Çünkü
y›lsonunda tüm ülke aile hekimli¤i
sistemine geçmifl olacak. Böylece
aile hekimlerinin iflvereni art›k
bakanl›k de¤il SGK olacak
dolay›s›yla aile hekimleri
sözleflmelerini SGK’ la imzalayacak
bakanl›kla organik ba¤lar›
kalmayacak. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
temsilcisi ve taflra teflkilat›n›n uç
noktas› ( ilçe ) TSM’ lerden oluflacak.

Dr. Gönül Malat

Halk Sa¤l›¤› Uzman›

Toplum Sa¤l›¤› Merkezi
(Sa¤l›k Oca¤› Hekimi)
1. Özellikle hastal›k ve sakatl›klar›n
önlenmesiyle ilgilenir.
2. Toplumun çeflitli gruplar›n›
etkileyen hastal›klarla ilgilenir.
3. Toplumun korunmas›nda olumlu
sonuçlar verecek, ekonomik yönden
uygulanabilir yöntemlerle çal›fl›r.
4. Yasal önlemlerden yararlan›r veya
koruyucu (önlem) yasalar› yetkiyle
uygular.
5. Bireylerin sa¤l›kl› olmalar› için
etkin sa¤l›k e¤itimleri yapar.
6. Gelirini kamu bütçesinden al›r.
7. Tüm hizmet alan›nda bulunan
bireylerin (ilçe) sa¤l›¤›ndan
sorumludur.

8. Hizmet gere¤i yönetimsel
sorunlarla u¤rafl›r, multidisipliner
çal›fl›r.

Aile Hekimi (Tedavi Hekimi)
1. Hastal›klar›n veya yaralanmalar›n
Tan›-Tedavisi ile ilgilenir.
2. Hastas› bireylerdir. Ailenin tüm
bireyleriyle ilgilenir.
3. Hastas›n› tedavi ederken
maliyetini göz önüne almaz.
4. Hastalar›na özel hizmet sunmaya
çal›fl›r. Bu konuda yasal hakk› vard›r.
5. Hastalar›na, gerekiyorsa ailelerine
sa¤l›k e¤itimleri yapar.
6. Performansa dayal› olarak
SGK’dan al›r.
7. Sadece kendisine baflvuran
hastalar›n sa¤l›¤›ndan sorumludur.
8. Yönetimsel sorunlar› yoktur. Ama
di¤er hekimlerle yar›flma içindedir.
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Bakanl›k bu noktaya gelinceye
kadar (ki bulundu¤umuz bu nokta
bile hala çok geride) çok sanc›l› bir
süreç yafland›.

Aile hekimli¤i pilot uygulamalar›n›n
bafllad›¤› y›llarda Toplum Sa¤l›¤›
Merkezleri (TSM) aile hekimli¤ini
tercih etmeyen hekimlerden ve Aile
Sa¤l›¤› Eleman› (ASE) olmayan
yard›mc› sa¤l›k personelinden
(baz›lar›n›n gözünde ifle
yaramazlardan, baz›lar›n›n gözünde
de sisteme karfl› olanlardan)
olufltu¤u için, üzüntü duyarak
yaz›yorum “Toplama Kamp›” diye
de s›kl›kla an›ld›.  Toplama Kamp›
ismini, aile hekimli¤ini tercih etmifl
ya da edecek olan bürokratlar dahi
(sa¤l›k müdürleri yard›mc›lar› vb.)
telaffuz ettiler ki, TSM’lerde hekim
ve yard›mc› sa¤l›k personeli
kalmas›n (aile hekimli¤i sistemindeki
hekim ve yard›mc› sa¤l›k personeli
aç›¤›n› kapatmak için), ve dahi
herkes aile hekimi veya aile sa¤l›¤›
eleman› olsun. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n
gözünde, Aile hekimli¤i oldu¤undan
daha de¤erli, TSM’ler ise
de¤ersizlefltirilerek sözde ikinci
hatta üçüncü s›n›f sa¤l›k
çal›flanlar›n›n bulundu¤u
çal›flmayan, üretmeyen, personel
deposu olan ve ihtiyaca binaen
geçici göreve gidecek çal›flanlardan
oluflan bir kurum gibi alg›lat›ld›.

Bununla birlikte bakanl›kta az›c›k
da olsa sa¤duyu sahibi olan
yöneticiler asl›nda TSM’lerin sistemin
yürütülmesi için ne kadar
fonksiyonel bir kurum oldu¤unun
geç de olsa fark›na vard›lar. Çünkü
Aile hekimli¤i uygulama
yönetmeliklerinde aile hekimlerinin
yönetimi ve denetimi konusunda
büyük boflluklar vard›. Bakanl›k tüm
verilerini dijital ortamdan do¤rudan

al›p Ankara’da toplayarak
merkeziyetçi bir tav›r al›yor ama
verilerin gerçekli¤i ya da do¤rulu¤u
konusunda bir bilgiye sahip
olam›yordu. Sa¤l›k Bakanl›¤› bunun
için TSM’lere gerçekten gereksimi
oldu¤unu anlad›¤›nda 2009 y›l›n›n
Ocak ay›yd›.

TSM’qlerdeki personel hekimlerde
dahil, aile hekimlerinin yan›na veya
yerine geçici aile sa¤l›¤› eleman› ve
görevlendirilmifl aile hekimi olarak
sürekli rotasyona gönderildi. Bu
durum da, TSM’lerin yönetmelikte
(TSM yönetmeli¤i) belirtilen
görevlerini yerine getirememesine
dolay›s›yla, daha da
de¤ersizleflmesine yol açt›.
TSM’lerin bu görüntüsü,
de¤erlendirip denetleyece¤i aile
hekimlerinin; TSM’ye bak›fllar›n› da
çok olumsuz etkiledi. Dolay›s›yla
birinci basamakta zaten
yönetmeliklerin s›k de¤iflmesi ve
boflluklar›ndan do¤an aksakl›klara
bir de bu hatal› ve önyarg›l› bak›fllar
eklenince tamamen sa¤l›k hizmeti
sunum, yönetim ve denetim
kargaflas› olufltu. Her il kendine göre
TSM’lere görev verdi.
Böylece bakanl›k bünyesinde
bulunan TSM’ler farkl› uygulamalarla
özellikle denetimlerde bir standard›
tutturamad›. Tüm bunlarla beraber
yaman bir çeliflki söz konusuydu.

Bu durum, de¤ersizlefltirilen ve
ücretlendirme aç›s›ndan neredeyse
cezaland›r›lan (TSM’de kald›klar›
için) toplum sa¤l›¤› merkezlerinin,
aile hekimlerini de¤erlendirme ve
denetlemesiydi.

Gündem o kadar bafl döndürücü
h›zla ilerliyor ki yaz›m› haz›rlay›p
yay›nlamas› için çal›flmalar
yap›l›rken TSM’lerle ilgili iki
yönetmelik de¤iflikli¤i nedeniyle
güncelli¤ini yitirdi¤i için, yaz›ma son
dakika eklemesi yapmak zorunda
kald›k. Birinci de¤ifliklik 2010’un
Kas›m ay›n›n ikinci yar›s›nda resmi
gazetede yay›nlanan ve TTB’nin
yürütmeyi durdurma karar› için
baflvurdu¤u TSM’lerin iflyeri hekimi
çal›flt›rmas› ile ilgili en basit
de¤imiyle  abesle ifltigal yönetmelik
de¤iflikli¤i, ikincisi ise henüz resmi
gazetede yay›nlanmam›fl fakat
Hekimce Bak›fl elinize ulaflt›¤›nda
büyük olas›l›kla yay›nlanm›fl olacak
olan TSM’lerin kapat›l›p sa¤l›k grup
baflkanl›klar› olarak yola devam
edilmesi ve aile hekimlerinin denetim
ve de¤erlendirilmesinin bu konuda
yetkilendirilmifl özel kurulufllarca
gerçeklefltirilecek olmas›.
Tafleronlaflman›n bu kadar›na da
pes do¤rusu.

Bilmiyorum baflka söze gerek var
m›?
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ekimce Bak›fl Dergimiz Yay›n 
Kurulu, yak›n zamana kadar 
çal›flmakta oldu¤um ve

istemeyerek ayr›lmak durumunda
kald›¤›m bir önceki ad›yla Çekirge
Çocuk Hastanesi, flimdiki ad›yla
Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çekirge
Biriminde yaflanan sorunlara ait bir
yaz› yazmam› istedi¤inde önce
neden hekim oldu¤umu düflünecek
kadar geriye gittim. 1982 y›l›nda T›p
Fakültesine girerken ne istedi¤imi
çok iyi bilmesem de, insani boyutu
olan bir ifl yapmak istedi¤imi
biliyordum. Önümde ideal insanlar
olarak gördü¤üm hekim büyüklerim
vard›. San›r›m onlar gibi gönül insani,
gönül zengini bir eriflkin olma iste¤i
a¤›r bast›.

Haz›r yazma f›rsat› yakalam›flken
sadece hastane ile ilgili sürece ait
de¤il, e¤itimime, meslek hayat›ma
ait düflünce ve duygular›m› da
aktarmak istedim. Maalesef
e¤itimime bafllad›ktan sonra meslek
hayat›m boyunca en a¤›r basan
duygu, hayal k›r›kl›¤› oldu. Fakülte,
ihtisas e¤itimi ve meslek hayat›
boyunca anlad›m ki toplumumuzda
ak›lc› standartlar yoktu, standart
olursa bu genellikle çifte standart
olurdu. Kalite anlay›fl›m›zdan (var
m›yd›? Tam emin de¤ilim) kolayca
ödün verebilirdik. Ben kervan›n yolda
düzüldü¤ü bir T›p Fakültesinde
okudum ve ihtisas yapt›m. Bu çok
piflman oldu¤um bir gençlik hatas›yd›
ve bugün karfl›laflt›¤›m üniversite
ça¤›na gelmifl her gence e¤itim
ald›¤›n›z alan kadar, e¤itim ald›¤›n›z
kurumun niteli¤i de çok önemli
demeden duramamam galiba
bundan. Çünkü iyi bir çiçek tohumu
olsan›z da, iyi bir toprak, sulama,

bak›m, bahç›van bulamazsan›z çiçek
vermeniz çok zordur. E¤itim bu
yüzden insan›n kaderini, e¤itimini
ald›ktan sonrada hizmet etti¤i
insanlar›n kaderini etkileyecek kadar
önemli, hayati öneme sahip bir
konudur. Ben flimdi görece yeni
aç›lanlara bak›nca donan›ml›, köklü
kalan fakültemin çok daha yüksek
standartlarda olmas› gerekti¤ini
düflünürken, neredeyse her ile bir
t›p fakültesi kampanyas›na dönen
alt yap›s›z aç›lan t›p fakültesini
düflündükçe ülkemin e¤itim anlay›fl›
ile gurur duyam›yorum.
‹htisas sonras›, SGK ile anlaflma söz
konusu da olmayan dönemde iki y›l
özel sektörde çal›flt›m ve hekimle,
hasta aras›na para iliflkisi girdi¤inde
rahat hekimlik yapamad›¤›m›,
karfl›l›kl› güven duygusunun
zedelendi¤ini düflündüm.

Atamalarda 2001 y›l› mart ay›nda
Bursa’da yeni aç›lan SSK Çocuk
Hastanesi’ne bafllad›m. Al›flt›¤›m›n
çok üzerinde temposu olan bu
hastane, flehrin merkezinde, çok
güzel ulu a¤açlar› bar›nd›ran bir
bahçesi olan misafirhaneden bozma

bir binayd›. fiehirdeki di¤er çocuk
hastanesi de bir apartmanda hizmet
veriyordu.

Devletin planl› programl› ihtiyaca
yönelik uygun alt yap› ile açt›¤› bir
Çocuk Hastanesi ülkemizin 4. büyük
ilinde yoktu. Dörtçelik Çocuk
Hastanesi Özlüce Biriminin de bir
ba¤›flla bafllad›¤›n› düflünürsek
Bursa’da tam anlam›yla devletin
planlay›p açt›¤› tek çocuk hastanesi
fievket Y›lmaz Hastanes’ine ba¤l›
aç›lan hastane olacak.

Çekirge Çocuk Hastanesi’nde bir
araya gelen ekiple çok zor flartlarda
on y›la yak›n bir süre çok ciddi bir
sa¤l›k hizmeti verildi.
Yataklara hastalar› çift yat›rmak
zorunda kald›k. Kuvözlere çift bebek
yat›rmak zorunda dahi kald›k. Bu
dönemde ben hep bir yaln›zl›k, tek
bafl›na b›rak›lm›flt›k duygusu
hissettim. Hastayla sorunlarla bafl
baflas›n›z. Çözmek zorundas›n›z ve
pek de muhatab›n›z yok. Yak›n
zamana kadar 3. basamak yo¤un
bak›m gereken bir çok hastay›
sevkedemedi¤imiz çok oldu. Ancak

Orta yaşına gelmiş bir hekimin
hayal kırıklıkları
Dr. Günhur Bafl›büyük

Pediatri Uzman›
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son y›llarda bu sorun k›smen
hallolabildi.

Ayr›ca idari kadrolar›n seçiminde
günlük siyasetin çok etkili oldu¤u bu
nedenle kurumsallaflma zorlu¤u
çekildi¤i fleklinde bir düflüncem hep
oldu. Neden o y›llarda bu hastanenin
sorunlar› bugünkü kadar görülmedi,
gündeme gelmedi diye sormadan
edemiyorum. Sanki cevapta bir
arkadafl›m›z›n söyledi¤i gibi “kedi
yavrusunu yiyece¤i zaman fare
görür” de gizli. Arsan›n rant›, k›ymeti
gündeme geldi, sorunlar görülür
oldu. Bu demek de¤il ki hastane bu
bina ile bu flartlarda çal›fls›n. Bunu
hiçbir çal›flan istemedi. Ama bu
sürede çal›flanlar flunu hissettiler,
hastanelerinden hergün bir araç,
gereç, çal›flan Özlüce birimine
çekildi. Hastanenin hekimleri,
çal›flanlar› uygumalar hakk›nda
muhatap al›nmad›lar, yok say›ld›lar.
Ben, kendimi evime hergün haciz
geliyor gibi hissetti¤imi söyledi¤imde,
bir arkadafl›m da ülkesi iflgale
u¤ram›fl biri gibi hissediyorum
demiflti.

Sa¤l›k müdürü Say›n Dr. Özcan Akan
ile bu konu konuflulurken bize
hastane arsas› küçük 13,5 dönüm
yer, arsa uygun de¤il, ambulans
girifli sorunlu derken çifte standartlar
gündeme geldi. Biz de kendisine
eskiden SSK’ya ait olan arsaya
Çekirge Çocuk Hastanesi’nden çok
daha küçük alana, bizim

hastanemize paralel bizden sonra
yap›lm›fl hastaneyi, yine otopark›n
üst k›sm›na, bizim hastanemizden
bölünen  ve söylentilere bak›l›rsa,
4.5 dönüm kadar olan  araziye
yap›lmas› planlanan yeni hastaneyi
sorduk. Cadde üzerinde de yine
bizim hastanemiz için say›lan
k›staslara uymayan iki hastane
hizmetteydi. Ald›¤›m›z cevap onlar
baflka oldu. Çocuklar›n, ailelerin
s›k›nt›l› ifller için geldikleri hastanede
biraz ferahlamalar›n› sa¤layan bu
güzel bahçeye çocuklar için yeni bir
hastane binas› yapmak çok mu
zordu?

Eksikliklere ra¤men çok gönülden,
sevgiyle, sayg›yla çal›flan bir ekip
bu süreçte da¤›ld›. Ben de ikinci
evim gibi gördü¤üm hastanemden
ayr›lmak zorunda kald›m. fiimdi yine,
yeniden, yeni kurulan belirsizliklerin
oldu¤u bir hastanedeyim. Art›k Türk
vatandafl› olman›n bir parças› bu
diyorum kendime.

Eski hastanede son haftam
poliklinikten, otopark›n üzerindeki,
yeni hastane yap›lacak olan 4.5
dönümlük arazide a¤açlar› kesen
h›zarlar›n sesini duyarak geçti.
Bir Alman arkadafl›m ev yapt›r›rken
tek bir a¤aç kesmek zorunda kalm›flt›
ve oturdu¤u flehrin Belediyesi Floray›
da takip etti¤i için bir k›z›lc›k a¤ac›
dikmeden tapuyu vermemiflti.
Bursa’da günümüzde sessizce 4.5
dönüm yeflil alan yok edildi.

Ben art›k flehir içinde aya¤›m›
basacak toprak, alt›na s›¤›nacak
a¤aç bulamayaca¤›mdan da endifle
ediyorum. Midas’›n her
dokundu¤unun alt›na çevrilmesi gibi,
her dokundu¤unu betona çeviren
bir rant canavar› hayat›m›za
hükmediyor.

Samimiyetle sorunlar›m›zla
ilgilenildi¤ini hiç hissedemiyorum.
Acilde hafta sonlar› zaman zaman
üçyüz-dörtyüze yak›n hasta bakmak
zorunda kalan hekim arkadafllar›m›
görüyorum. Çok yo¤un de¤ildi 150-
200 hasta bakt›k rakamlar›n›
duyuyorum. Bu arkadafllara haliniz
nicedir diye bir soran var m›? Merak
ediyorum.

Tek kayg›m hastalar›ma rahatça,
gerekti¤i gibi bakmak olmal›yken,
22 y›ll›k bir hekim olarak gelecek
kayg›m devam ediyor. Emeklili¤ime
yans›yacak temel maafl›m bir hakim
maafl›n›n yar›s›ndan az, geçimim;
yap›lan iflin niteli¤ini
de¤erlendirmeden niceli¤ine bakan
parça bafl› ifl sistemine dayal›. Son
derece büyük sak›ncalar› olan
gerçek bir performans
de¤erlendirmesi de olmayan bu
sistem yapay bir sa¤l›k arz›
yaratmas›na neden oluyor, ifl bar›fl›n›,
meslektafllar aras›nda dayan›flmay›
bozuyor. Bu sistemde ayda 3-4
nöbet tutuyor, tam çal›fl›yor yine de
flu ortalama denen fleyi
tutturam›yorum, puan laf›n› telaffuz
etmekten utan›yorum. Ciddi anlamda
haks›zl›¤a u¤rarken, sistemin
dayatt›¤› yozluklar›n d›fl›nda kalmak
istiyorum.

Hepimizin daha mutlu, verimli
çal›flabilece¤i, insanlar›m›z›n çok
daha iyi hizmet alabilece¤i flartlar›
oluflturmak çok da zor de¤ilken heba
olan ülke kaynaklar›na üzülmemek
elde de¤il. Bu k›sa dertleflme yaz›s›n›
benzer kayg›lar› tafl›yan
meslektafllar›ma sab›r, dayanma
gücü dileyerek ve birlikten kuvvet
do¤ar sözünü hat›rlatarak bitirmek
istiyorum.
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odern zamanlar ya da 
kapitalizm, kaba bir 
genelleme ile 250 y›l önce

hüküm sürmeye bafllad›
yeryüzünde. Modern zamanlar
öncesi de flehirler vard› ama
fabrikalar yoktu. Aristokrasi yani
toprak beyleri vard›, sahip denirdi
onlara, evlerine malikâne...

Topraklar insanlarla birlikte o
sahiplerindi. Köleler ve uflaklar vard›.
‹nsanlar al›n›p sat›l›r, kar›n toklu¤una
24 saat çal›flt›r›l›rd›. Sanayi devrimi
ile toprak sahipli¤i önemi yitirirken
sanayi üretimi, al›m sat›m, finans
gibi kavramlar dünyay› yönetir oldu.

Ortası yok ya iflçisin ya da ifl adamı
‹fl adam› denen insan tipini yaratan
kapitalizm yüzy›llar öncesinde bu
güne h›zla evrildi.  Dünya savafllar›,
teknolojik geliflmeler derken geldik
bugüne. fiimdi ya ifl adam› ya da
iflçisiniz. Aras› yok. Orta s›n›f
insanl›¤›n direniflinin bir kazan›m›yd›.
Okumufl yazm›fl olma ayr›cal›¤›na
sahip olanlar, mühendisler,
doktorlar, zanaatkârlar, esnaflar gibi
kendi ad›na ifl ve hizmet üretip
geçimini sa¤layabilenlerdi orta s›n›f.
Kapitalist ça¤ içinde birer birer yok
oluyorlar. Terziler, sobac›lar,
çerçiler, ayakkab›c›lar, demirci
ustalar›, daha neler neler. fiimdi
hepsi üretim band›nda ifl adam›
denen patronlar s›n›f›na art› de¤er
üretiyorlar. Mesleki ba¤›ms›zl›¤›n›
yitirdiler. Mülksüzlefltiler. ‹flçilefltiler.
Simdi s›ra sa¤l›k sektöründe, bir
avuç hastane sahibi ve yüz binlerce
hastane çal›flan›ndan biri olmak

kalacak yak›nda
hekimlikten geriye.

Mülksüz ve iflçi
olma dayatması
Hekimli¤i statü
olarak, s›n›fsal
kazan›mlar›m›z
yerine korumaya
çal›fl›yoruz ama
bofluna
oldu¤unun
fark›nday›z asl›nda
hepimiz. Mesleki
statü, üretim
band›ndaki
s›ran›zdan baflka bir fley de¤il art›k.
“Tam-gün” maskesi alt›nda bize
dayat›lan da tam bu iflte:
‹flçileflmek...

Hekimlerin sahip oldu¤u
muayenehane, klinik, poliklinik,
laboratuar, dal ya da t›p merkezi ne
varsa hepsini birden yok etmek için
ad›m ad›m yap›lan ve art›k
tamamlanmak üzere olan sald›r› bu
yüzden iflte:  Mülksüzlefltirmek için...

Parça bafl› ve para kazand›racak
üretim yapt›¤›n kadar kazanma ve
bu yolda giderek tümüyle kurals›z
çal›flt›r›lma dayat›l›yor bizlere. Etik
ve mesleki de¤erler, hele ki çal›flan
s›n›f kazan›mlar› ilk terk edilmesi
gerekenler olarak, yok ediliyor.

Sanayi devrimi, seri üretim, bant
sistemi, fordizm,  vs vs yollar› afl›p
geldik bugüne. Bu süreç hiç te kolay
olmad›. Dünya, bedeli toplumlar
taraf›ndan ödenmifl bir sosyal, refah

devleti hedefine kilitlenmiflti.  Sosyal
devlet kazan›lm›fl toplumsal haklar
demekti. ‹nsan haklar› demekti. Biz
bu ülkede henüz ulaflamadan,
dünyada refah devleti bitti. Siyasetin
kural› bu iflte, kazan›mlar›n›n
arkas›nda güçlü duramayanlar
mahkumdur elindekilerini
kaybetmeye. Yunanistan’da,
Fransa’da ve daha birçok geliflmifl
ülkede yaflanan ve hayat› durduran
karmaflalar bu y›k›m› direnen çal›flan
s›n›f›n isyan› toplam›nda.

Tarihte Tam Gün
Tam gün çal›flma 3 paragrafa
s›¤d›rman›n imkâns›z oldu¤u 3
yüzy›l öncesinde, madenlerde söz
konusu idi. ‹nsanlar madenlerde
kar›n toklu¤una, günde18–20 saat
çal›flt›r›l›rlard›. Ben tam gün çal›flma
diye buna derim iflte!

‹nsanlar o zamanlar tek kurtulufl yolu
olarak kaç›fl› düflünüyor, kaçmaya
çal›flan iflçiler yakaland›klar› yerde

Tam-Gün çalışma, 8 saatlik iş günü
ve 3 Kasımlar tarihi ve de Müsteşar
Nihat Tosun imzalı bir genelge
Dr. Candan Coflkun

SES Baflkanı
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öldürülüyordu. Ya da daha iyi
sahiplere denk gelirlerse
hapsediliyorlard›. Evet, çal›flmak
zorunlu idi. Angarya henüz insanl›k
suçu ilan edilmemiflti. Bir erkek iflçi
tam gün çal›flmas› karfl›l›¤›nda
sadece kendi karn›n› doyuracak
kadar gelir elde edebildi¤i için, 10
yafl›ndan itibaren madenlerde, 6
yafl›ndaki çocuklar ise tekstilde
çal›fl›yordu, hem de tam gün
esas›na göre. Tabi ki kad›nlar ve
çocuklar çok daha az ücret al›yordu.

James Watt, 1775 y›l›nda buhar
makinesinin geliflmifl bir modelini
icat etti¤inde, o anda tarihin geri
kalan›nı tümden de¤ifltirdi¤ini
bilmiyordu. Bafllatt›¤› sanayi devrimi
dünyay› top yekün yok etmenin,
tüketip bitirmenin efli¤e getirdi ama
getirdi¤i siyasi ve ekonomik sistem
sürüyor hâla...

Çalıflanların kazanımları
Makinelerin iflsiz, yani aç b›rakt›¤›
insanlar›n ilk tepkisi makine k›r›c›l›¤›
(Luddist) hareketi oldu. Çal›flanlar
bu ilk ve ilkel refleks yerine daha
örgütlü tepkiler gelifltirdiler zamanla,
mektup yazd›lar mesela y›lar
boyunca (Çartist hareket), sonra
çal›flma koflullar›na karfl› grev
komiteleri oluflturdular, sonra bunlar
döndü sendikalara, sendikalar
topland›, yönetime kar›flmal›y›z
dediler ve kurdular siyasi partileri.

Siyasi partiler o kadar sendikalar›nd›
ki, daha dün denecek kadar yak›n
bir tarihe kadar örne¤in ‹ngiliz ‹flçi
Partisi’nin üyesi olunmazd›. ‹flçi
partisini, sendikalardan seçimle
gelen delegeler yönetirdi.

‹flçi oldu¤unun fark›nda olabilenler,
ifl adam›na karfl› bir araya
gelebildiler ve genel oy hakk›na
kadar çok say›da hak kazand›lar.

Sigorta, sa¤l›k güvencesi, ücretli
izin ve 8 saatlik ifl günü hakk›
kazand›lar. Çal›flanlar›n bu büyük
serüveni, insanl›k serüveninin genel
fonunda; Dünya savafllar›, baflta
Afrika olmak üzere 3. dünyan›n

sömürüsü, Devrimler, bilim
dünyas›nda yaflanan büyük
ilerlemeler eflli¤inde geliflti ve
insanl›k serüveni ile emekçilerin
serüveni birbirini etkiledi.

1857 y›l›nda, insanca çal›flma
koflullar› için greve giden 40 000
dokuma iflçinin isyan›, 8 Mart günü
ço¤u kad›n 129 iflçinin yanarak can
vermesiyle sonuçland›.

Bugün sevgililer günü gibi hediye
ticareti yap›lan bir güne dönüflse
de 8 Mart, 8 saatlik ifl günü
mücadelesinin bir dönüm noktas›
idi. T›pk› 1 May›s gibi; 1 May›s
1886’da yine ABD bu kez yüz binler
8 saatlik ifl günü için greve gittiler.

‹ktidar emekçilere ac›mas›zl›¤›n›
kan›tlama kararl›l›¤›ndayd›. Atefl
açarak yüzlercesini öldürdüler ve
sonunda dört iflçi önderi as›larak
idam edildi.

8 saatlik ifl günüdür 1 May›s, küresel
grev günüdür, o günde beri...

Bir günü üçe bölüp, “8 saat uyur, 8
saat çal›fl›r, 8 saat dinlenirim”
diyenler tüm dünyada kazand›
sonunda, nerede ise yüz y›l önce,
bugünler art›k birçok ülkede çal›flma
süresi 8 saatinin alt›nda.

3 Kasımlar tarihi
Bu co¤rafyada bu serüvenin d›fl›nda
kalmad›. Ço¤u ithal ve d›fl bask›yla
olsa da Türkiye’de, Dünya’ya paralel
bir seyir izledi. Çok kaba genelleme
kolayc›l›¤›n› sürdürürsek, 3 Kas›m
1839'da okunan Tanzimat
Ferman›n›n, Türk tarihinde
demokratikleflmenin ilk somut ad›m›
sayabiliriz. 3 Kas›m 1839 gününden
beri padiflah›n mal› say›lmaktan
kurtulduk kabul edebiliriz yani
kendimizi. Bu fermanla,
yarg›lanmadan idam edilmeler,
mal›na el koymalar son bulurken,
devletin kendisini hukuk devleti
sayd›¤›n› söyleyebiliriz.

3 Kas›m1839 (Tanzimat Ferman› ile)
bafllayan süreç 3 Kas›m 2002’de
(AKP iktidarlar›n bafllad›¤› seçim)
son bulmad›ysa, hukuk devletiyiz
hala... Yani Yüce Meclisin halk›n
iradesi ad›na kulland›¤› güçle
ç›kard›¤› yasalar ve bu yasalara
uygun tüzük ve yönetmeliklere göre
yönetilmeli ve çal›flma yaflam›
evrensel insan haklar›na göre
düzenlenmeli, düzenlenmektedir
de¤il mi ülkemizde? Hay›r! Ne yaz›k
ki hay›r, özellikle sa¤l›kta sistem,
son 8 y›ld›r böyle ifllememekte.
Havada uçuflan ve kerameti
kendinden menkul bir genelgeler
düzeni yürürlükte.
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Tafleron bakanlı¤ından genelge
demokrasisi
Hadi, genelgelerle yaflaya
geldi¤imiz sürece bakal›m hep
birlikte.

“Hizmet al›m›” diye bir uygulama
bafllad› bir keyfi yaz› ile. 3 ayl›¤›na
sözleflmeli uzman hekim aran›yordu,
3 asgari ücret bedelle... Kofltuk
mahkemelere, dur dedi, ba¤›ms›z
yarg›... Ama flimdi yüz binlerce
sözleflmeli sa¤l›k çal›flan› var, hekim
de dâhil, hatta pratisyen hekimler
sözleflmeliye geçmek için yar›flt›
birbiriyle. Sa¤l›k çal›flanlarının
neredeyse yar›s› ifl güvencesini
yitirdi…

Sonra BT, MR almam, özel ve güzel
sektörüm kursun paray› k›r›flal›m
dedi bir yaz›, biz yine kofltuk
mahkemelere, Anayasa 125.
madde. 657 vs, vs derken, Dan›fltay
ayk›r› dedi Anayasam›za. Anayasa
Mahkemesi o fikirde de¤ildi.
Anayasa mahkememize göre Say›n
Özal’›n Anayasaya soktu¤u
özellefltirme maddesine göre
yap›labilirdi tüm bunlar. fiimdi tüm
devlet hastanelerinde görüntüleme
hizmeti tafleron flirketler elinde, hem
de nerede ise tekel konumunda,
hem de SGK’dan görüntüleme için
al›nan paralar›n yüzde 85’i bu
flirketlere gitmesi pahas›na. Devlet
hastaneleri için için özelleflti bu yolla.

Örnekler çok, s›k›lmad›n›zsa devam
edelim; bir baflka genelge döflendi,
bir müsteflar, radyasyon çal›flanlar›
bir y›l› aflk›n bir süre, yasad›fl› bir
biçimde kanser tehlikesiyle yüz yüze

ve angarya
niteli¤inde, olmas›
gerekenin nerede ise
iki kat› süre
çal›flt›r›ld›lar. Sonunda,
gecikse de karar›n›
yarg› verdi, durdurdu
hukuksuzlu¤u. fiimdi
ise yasa de¤ifltirildi
fazla çal›flt›rma
sürüyor hâlâ…

Bir baflka genelge de
Maliye Bakanl›¤›ndan gelip girdi
hayat›m›za, 50 y›ld›r Devleti
yönetenler yan›lm›flt›. Do¤ruyu
sadece Say›n Müdür biliyordu.
Hastane çal›flanlar› da yedi¤i
yeme¤in yar› paras›n› ödemeliydi.
Üniversitemiz uygulad› hemen bu
genelgeyi, aylarca u¤raflt›k,
mahkeme bitmeden geri ad›m att›
hükümet, kurtard›k bu hakk›m›z›.

9 saatlik angarya genelgesi
Son bir örnekle bitirelim; bir genelge
ile tarihi 8 saatlik çal›flma süresi
kavgas› bafllad› yeniden. Tamda
sa¤l›kta, 12 Eylül’ün kal›nt›s› 30 y›ll›k,
günlük 9 saatlik mesai haks›zl›¤›nın
de¤ifltirilen yasan›n yürürlükten
kald›r›ld›¤› günlerdi. Bakan bey
TV’de vermiflti müjdeyi. Bu haks›zl›¤›
da biz sonland›rd›k diyordu.
Tam-Gün yasas›n ne iyi bir yasa
oldu¤unu anlatmak için s›k s›k
an›lm›flt› bu düzenleme. Bu yasa
hiç olmazsa bir yerinden iyi bir fley
yapacakt› iflte… Ama nerde…
Unutmufltuk,  genelgede bir fley
vard›. Bu demokrasiye, yasaya,
yönetmeli¤e, akla, bilgiye o kadar
güvenmemek gerekirdi. Ve tamda
öyle oldu.

Bu genelge sözde Tam-Gün yasas›
yürürlülü¤e girdikten sadece “tam
bir gün” sonra kaleme al›nd›.
Sa¤l›kta günlük 9 saat çal›flma
dayatan yasan›n Tam-Gün yasas›yla
kald›r›ld›¤›ndan söz ediyordu bu
genelge. Yatakl› Tedavi Kurumlar›
‹flletme Yönetmeli¤ine göre
hastanelerde hizmet sunumu 24
saat kesintisizdir diyordu. Hatta
polikliniklerde bile kesintisiz hizmet

verilmeliydi. Kural buydu,
hastanelerde kesintisiz hizmet
esast›. ‹lgili yasa ve yönetmeli¤i tek
tek say›yordu bu genelge ve
sonunda hastanelerde günlük fiilen
9 saatlik çal›flmay› dayat›yordu.
Nas›l m›? Hem kesintisiz hizmet
esast›, hem de saat 12.00 ile 13.00
saatleri aras›nda ö¤le tatili esast›.
Genelge aynen bunu söylüyordu.
Eylemlerimiz, dilekçe vermelerimiz,
iktidar yak›n› sendika ve TTB de
dahil tüm sendikalar›m›z›n açt›¤›
davalar›m›z sürüyor. Hukukuz olarak
günlük 9 saat mesai de…

Yani ülkemizde sa¤l›k emekçileri
için, günlük 8 saat mesai davas›,
150 y›l sonra bile hâlâ güncel.

Sonuç
3 Kas›m 1839 (Tanzimat Ferman›)
bafllayan demokrasi serüvenimizin,
3 Kas›m 2002 dönemecinde;
ülkemizde AKP hükümeti kuruldu
ve biz Sa¤l›k Emekçileri, Sendikam›z
SES ile birlikte 3 Kas›m 2010
tarihinde bu genelgenin dayatt›¤›
angarya karfl› eylemdeydik. Hekim,
Hemflire, Teknisyen, Sekreter,
Tafleron iflçileri hep birlikte.

Tarih, tabi ki di¤er 3 Kas›mlar yan›na
eklemez, 300 hastane çal›flan›n›n
1 saatlik eylemini ama söz
genelgeden, 8 saat ifl gününden,
sözde tam-gün yasas›ndan,
angaryadan, eme¤in haklar›ndan,
sa¤l›kta yaflad›¤›m›z
hukuksuzluktan, özellefltirmeden,
güvencesizlefltirmeden ve
iflçilefltirme sürecinden aç›l›nca, biz
de ekleyiverdik kendi direniflimizi,
emekçilerin tarihinin aras›na…

8 Martlar, 1 May›slar gibi yeniden
ve top yekün karfl› koyuflu
beceremedikçe bu küçük direnifller
sürüp gidecek böylece…

Bafll›kta ad› an›lan imza sahibine
s›ra gelmeden bitti bu yaz›.
Çok tarihten söz ettik bu yaz›da onu
da tarihe havale edelim gitsin be...
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ürk Tabipleri Birli¤i eski 
baflkanlar›ndan, halk sa¤l›¤› 
önderi Prof. Dr. Nusret Fiflek,

ölümünün 20. ve do¤umunun 96.
y›ldönümü nedeniyle düzenlenen
etkinlikle an›ld›.

Türk Tabipleri Birli¤i, Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Halk
Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Fiflek Enstitüsü
Çal›flan Çocuklar Bilim ve Eylem
Merkezi Vakf›, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal
Politika Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi, Nükleer Tehlikeye Karfl›
Bar›fl ve Çevre ‹çin Sa¤l›kç›lar
Derne¤i, Sevda Cenap And Müzik
Vakf›, Karikatür Vakf› ve Çankaya
Belediyesi’nce düzenlenen etkinlik
kapsam›nda, “Etik Üzerine Düflünce
Ortam›” konulu panel, Nusret Fiflek
Halk Sa¤l›¤› Ödülleri Da¤›t›m Töreni,
Çal›flan Çocuk Karikatürleri
Yar›flmas› Ödül Töreni, 2. Çal›flan
Çocuk Karikatürleri Yar›flmas› ve
Sergisinin Aç›l›fl› ve “Bir Bar›fl
Dinletisi” adl› mini konser yer ald›.

Nusret Fiflek'in ölüm y›ldönümü olan
3 Kas›m 2010 günü, Çankaya
Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar
Merkezi'nde gerçeklefltirilen etkinlik,
Fiflek Enstitüsü Çal›flan Çocuklar
Bilim ve Eylem Merkezi Vakf› Genel
Yönetmeni Prof. Dr. Gürhan Fiflek'in
yönetti¤i "Etik Üzerine Düflünce
Ortam›" konulu panel ile bafllad›.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Ahmet Makal, Türk Tabipleri Birli¤i
Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Erifl
Bilalo¤lu ve Kocaeli Üniversitesi
‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz
Çelik'in konuflmac› oldu¤u panelde,
"e¤itimde, t›pta ve sendikal yaflamda
etik" konusu ele al›nd›.

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. Zafer Öztek ve TTB Merkez
Konseyi Baflkan› Dr. Erifl
Bilalo¤lu'nun konuflmalar›n›n
ard›ndan Nusret Fiflek Halk Sa¤l›¤›
Ödülleri'nin Da¤›t›m Töreni'ne
geçildi.

Nusret Fiflek Halk Sa¤l›¤› Hizmet
Ödülü Uluda¤ Üniversitesi T›p
Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim
Dal›'ndan Nisan 2010'da emekli olan
Prof. Dr. Hamdi Aytekin'e verildi.
Prof.Dr. A.Hamdi Aytekin’e Nusret
Fiflek Halk Sa¤l›¤› Hizmet Ödülü 224
say›l› Sa¤l›k Hizmetlerinin
Sosyallefltirilmesi Hakk›ndaki
Kanun’un uygulanabilirli¤inin bir
göstergesi olarak hizmet sunan ve
hizmetin uygunlu¤u ile bölgenin
sa¤l›k düzeyine önemli katk›
sa¤layan Gemlik E¤itim ve Araflt›rma
Bölgesi’nde uzun y›llar devam eden
çal›flmalar›; Türkiye’de lepra
epidemiyolojisi konusunda Prof. Dr.
Türkan Saylan’la birlikte yapt›¤›
çal›flmalar›; Nilüfer E¤itim ve
Araflt›rma Bölgesi örne¤inde oldu¤u
gibi yerel yönetimlerle iflbirli¤i
konusunda uygulanabilir ve etkin bir
model gelifltirme çabalar›; halk
sa¤l›¤› bak›fl aç›s›n› meslek örgütü
içerisinde ve çok sektörlü bilimsel
etkinliklerle yayg›nlaflt›rma çabalar›;
yetifltirdi¤i çok say›da ö¤renci ve
uzman ile halk sa¤l›¤› alan›na önemli

katk›lar sa¤lamas› gerekçeleri ile
halk sa¤l›¤› konusunda iz b›rak›r
çal›flmalar yapm›fl ve hizmetler
vermifl olmas› nedeniyle verildi.
Nusret Fiflek Sa¤l›k Oca¤› Ödülü de
Mersin Tarsus Merkez 6 No'lu Sa¤l›k
Oca¤›'na verildi. Nusret Fiflek Halk
Sa¤l›¤› Bilim Ödülü'ne ise de¤er
aday bulunamad›. Prof. Dr. Hamdi
Aytekin'e ödülünü TTB Merkez
Konseyi Baflkan› Dr. Erifl Bilalo¤lu,
Mersin Tarsus Merkez 6 No'lu Sa¤l›k
Oca¤› Sorumlu Hekimi Dr. Metin
Uzabac› ve Mersin Üniversitesi T›p
Fakültesi ö¤retim üyesi Yrd. Doç.
Öner Kurt'a ise Fiflek Vakf› ad›na
Prof. Dr. Gürhan Fiflek sundu.

Fiflek Enstitüsü Çal›flan Çocuklar
Bilim ve Eylem Merkezi Vakf›'n›n
Karikatür Vakf› ile birlikte düzenledi¤i
Çal›flan Çocuk Karikatürleri
Yar›flmas›'nda ödül alan ‹brahim
Tuncay da ödülünü Çankaya
Belediye Baflkan› Bülent Tan›k ile
Fiflek Vakf› Baflkan› Oya Fiflek'in
elinden ald›.

Ödül töreninin ard›ndan, 2. Çal›flan
Çocuk Karikatürleri Yar›flmas› ve
Sergisinin Aç›l›fl› ve Kokteyli'ne
geçildi. Kemanda Meriç F›ratl›,
piyanoda Senem Berkalp’in
seslendirdi¤i “Bir Bar›fl Dinletisi”nin
ard›ndan sona eren etkinli¤i, çok
say›da davetli izledi.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü
Prof. Dr. Hamdi Aytekin’e verildi

T

37  güncel



Örnek olarak da dünyaca ünlü bir ilaç
firmas›n›n 2005 y›l›nda yapt›¤› bir
araflt›rmadan ç›kan kad›nlar›n yüzde
63'ünde cinsel isteksizlik sorunu oldu¤u
sonucunu ve hemen sonras›nda ayn›
firman›n bu derde derman olacak bir hap
üretmesini gösteriyor. Ayn› flekilde
2006'da bir flirket, kad›nlarda testosteron
art›rmak için hormon ilaçlar›, 2008'de
baflka bir firma yine kad›n libidosunu
harekete geçirdi¤ini iddia etti¤i ilaçlar
üretmifl.

‹ddiaya sahip ç›kanlara göre, flirketlerin
ayakta kalmak için hastal›k icat etmesi
flart. Ayr›ca cinsel ifllev bozuklu¤u, firmalar
taraf›ndan 'kas›tl› olarak' yanl›fl
yorumlanabiliyor. Uzmanlar, herkesin ayn›
s›kl›k ve nitelikte seks yapmas›n›n bir norm
olmad›¤›n› söylese de firmalar araflt›rmalar›
normlar çerçevesinde yap›p d›fl›nda
kalanlar› 'hasta' olarak tan›ml›yor.

Günay çaresiz: Baraj bitmifl, ne yapacaks›n›z?
(Radikal - 18/09/2010)
“Ben oraya bir ‘Pafla Il›cas›’ deyip
geçmiyorum. fiu anda bir baraj planlamas›
yap›lsa ben orada yap›lmas›na karfl›
ç›kar›m. Ama 1990’l› y›llarda ihale edilmifl,
gövdesi yap›lm›fl, her türlü süreci
tamamlanm›fl ve su tutmay› bekleyen bir
baraj var. Bölgede tar›m yapmak için su
bekleyen insanlar var, ne yapacaks›n›z?
Biz devrald›¤›m›zda baraj gövdesi bitmifl.
Bakanl›k olarak flu anda sadece koruma
önlemlerini en iyi biçimde nas›l yapabiliriz
konusundaki çal›flmam›z.
Yapabilece¤imiz bu. ”Yortanl› Baraj›’n›n
sular› alt›nda b›rak›lmak istenen Allianoi,
12 y›l boyunca kaz›ld›. Kaz›lar sürerken
inflaat› tamamlanan barajda su tutulmas›
‘gecikince’ kal›nt›lar›n üzerinin kapat›l›p
su alt›nda ‘korunmas›’, baraj ömrünü
tamamlay›nca kaz›lar›n yeniden bafllamas›
önerisi gündeme geldi. Defalarca daval›k
olan bu öneri son olarak kal›nt›lar›n üzerine
‘siltli kil’ yerine ‘kum’ örtülmesi karar›yla
yürürlü¤e konuldu. Ve önceki gün 100’ü
aflk›n iflçinin eflli¤inde Allianoi’un
horasanharc› süsü verilmifl betonla
kaplan›p üstüne kum dökülmesine
baflland›.

‹talya’da doktorlar “Tasarruf Plan›”na karfl›
grevdeydi
(Bianet, 20/07/2010)
‹talya'da kamu hizmeti veren doktorlar,

Ölümle savaflman›n patent hakk› olur mu?
(CNNTürk - 13/06/2010)
Jenerik ilaç üretiminin yaklafl›k yüzde 50’si
Hindistan’da yap›l›yor. Bu ilaçlar özellikle
geliflmekte olan ülkeler için büyük öneme
sahip. Nitekim ilaç alabilecek durumda
olmayan milyonlarca AIDS hastas› da bu
sayede tedavilerini sürdürebiliyor. Ancak
Avrupa Birli¤i, Hindistan ile yapaca¤› yeni
ticaret anlaflmas› kapsam›nda, jenerik
ilaçlara s›n›rlama getirip yüksek maliyetle
üretim yapan ilaç flirketlerinin patent
sürelerini uzatmak istiyor. Avrupa Birli¤i
serbest ticaret anlaflmas› kapsam›nda,
Hindistan’daki jenerik ilaç üretimini Avrupa
ilaç sektöründeki patent haklar›n› daha
s›k› korumak amac›yla engellemek istiyor.
Bu yeni anlaflma milyonlarca AIDS
hastas›n›n tedavilerini sürdürmelerini
zorlaflt›racak. Y›lllard›r hastalar›n adil
flartlarda ilaç alabilmesi için mücadele
veren Leena Menghaney; “Hayati önem
arz eden ilaçlar piyasadan çekilecek. Ve
jenerik ilaç üretimi durduruldu¤unda, ilaç
sektöründe tekelleflme bafllayacak.
Piyasada rekabet olmad›¤›ndan da, ilaç
fiyatlar› astronomik düzeye ç›kacak”
diyerek, yeni düzenlemenin milyonlarca
AIDS hastas› için bir felaket olaca¤›n›
ifade etti. S›n›r Tan›mayan Doktorlar
örgütü; patentli ilaçlarla y›ll›k tedavi masraf›
yaklafl›k 12 bin dolar iken, jenerik ilaçlarla
özellikle de Hindistan’da üretilenler
sayesinde hasta bafl›na y›lda yaklafl›k 80
dolara düfltü¤ünü belirtiyor.

Kad›nda 'cinsel bozukluk' ilaç firmas›
uydurmas› m›?
(MedyaFaresi - 02/02/2010)
“Kad›nlarda cinsel ifllev bozuklu¤u,
asl›nda ço¤unlukla ilaç firmalar› taraf›ndan
piyasa yaratmak için üretilmifl bir hastal›k”.
‹ddian›n sahibi Avustralyal› gazeteci Ray
Moynihan. Moynihan, ilaç firmalar›n›n bir
yandan kad›nlar için Viagra benzeri bir
ilaç gelifltirmek için yat›r›m yaparken, bir
yandan da bu tür ilaçlara talep yaratt›¤›n›
söylüyor. Habere yer veren ‹ngiliz The
Independent gazetesinin aktard›¤›na
göre, ilaç firmalar› t›p alan›ndaki kanaat
önderleriyle de birlikte çal›flarak, toplumda
kad›nlarda cinsel ifllev bozukluklar›n›n
yayg›n oldu¤u kan›s› yaratmaya çal›flm›fl.
Gazete, firmalar›n, bunun için kad›nlar›n
büyük ço¤unlu¤unda cinsel ifllev
bozuklu¤u bulundu¤una iflaret eden
araflt›rmalar yay›mlad›klar›n› da belirtiyor.

Berlusconi hükümetinin tasarruf planlar›n›
protesto etmek için greve gitti. Doktorlar
sendikas›na göre, dün gerçekleflen grev
boyunca 40 bin t›bbi müdahale ertelendi.
Hükümetin sa¤l›k projeleri nedeniyle zarar
gören sa¤l›k personelleri, Roma'da
parlamento önünde bir eylem
gerçeklefltirdi. Ülkenin tüm doktorlar›n›n
genifl kat›l›m gösterdi¤i grev, tüm
hastaneleri etkiledi. Hastanelerde sadece
acil servisler hizmet verdi. Ülkenin en
büyük sendikas› olan ‹talyan Genel ‹flçi
Konfederasyonu sekreteri Massimo
Cozza, vatandafllara verilen rahats›zl›ktan
dolay› özür dilediklerini ifade etti, ancak
ekledi: “Halk›n en de¤erli fleyi olan sa¤l›¤›
tehlikede. ”Sa¤l›k çal›flanlar›n›n greve
gitmelerinin en büyük nedeni, hükümetin
uygulayaca¤› ekonomik tedbirlerin yeni
doktor atamalar›n› durduracak olmas›.
Sendikalara göre istihdam›n durdurulmas›
önümüzdeki dört y›l boyunca yaklafl›k 30
bin doktor ve sa¤l›k personeli aç›¤›
yaratacak. Berlusconi hükümetinin 25
milyar avro tasarruf etmeyi bekledi¤i
"tasarruf plan›" henüz meclisten onay
almad›.

Doktor hatas›nda YSfi aradan ç›kt›
(ntvmsnbc, 22 Ekim 2010)
Hekimlerin mesleki hatalar› nedeniyle
yarg›land›klar› davalar›n gere¤inden fazla
uzamas›na neden oldu¤u için art›k bilirkifli
olarak Yüksek Sa¤l›k fiuras›n›n (YSfi)
görüflü beklenmeyecek. Hükmü iptal
eden Anayasa Mahkemesi, kurula bu
görevin 1930'larda verildi¤ine, oysa bugün
mahkemelerin görüflünü alabilece¤i t›p
fakülteleri, devlet hastaneleri veya adli t›p
kurumu gibi donan›ml› t›bbi kurumlar›n
bulundu¤unun alt›n› çizdi. Kadirli 1. Asliye
Ceza Mahkemesi, mesleki hatas›ndan
dolay› hekimin yarg›land›¤› bir davada
bilirkifli olarak görüflünün al›nmas› zorunlu
olan Yüksek Sa¤l›k fiuras› raporunun 3
y›l 7 ay 23 gün sonra gelmesi üzerine
Anayasa Mahkemesi'ne baflvurmufltu.,
Mahkemenin baflvurusuna göre, Yüksek
Sa¤l›k fiuras› mevzuat› gere¤i y›lda bir
defa toplan›yordu ve dosyalar birikiyordu.
Bunun sonucu ise uzayan yarg›lama
süreci nedeniyle davalar zaman
afl›m›ndan düflüyordu. Ayr›ca, hüküm
verilirken söz konusu fluran›n görüflü
dikkate al›nm›yor ve Adli T›p'tan gelen
rapora göre karar veriliyordu.

HABER tığ TEBER
Derleyen: Dr. Murat Civaner
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Teşekkürler, biz ayrılıyoruz!

lke çap›nda sayg›n bir nöroloji
bölümüne sahip Prag’daki 
Vinohrady hastanesi, Mart

2011 tarihinde hekimlerinin %80’ini
kaybetmifl olabilir. Tüm ülkedeki
yaklafl›k 4,000 meslektafl›yla birlikte
bu hekimler, düflük maafllar›n›
protesto etmek için istifa dilekçesi
verdiler. Hekim sendikas› LOK’un
baflkan› Martin Engel,
DeutscheWelle’ye yapt›¤›
aç›klamada; “‹fle yeni bafllayan bir
hekimin ayl›k maafl› 17,000 crown.
Bu da vergi öncesi yaklafl›k saatte
4 euro’ya karfl›l›k geliyor” diyor.
“Fast-food restoran›nda daha fazla
kazan›rs›n›z” diye ekliyor ve
hekimlerin asl›nda bunu çok önceleri
yapmalar› gerekti¤ini belirtiyor.

Dr. Engel ve sendikadaki
meslektafllar› “Teflekkürler, biz
ayr›l›yoruz” isimli bir kampanya
yürütüyorlar. Eski bir ambulans
ülkeyi turluyor ve hekimlere ifllerini
ne zaman ve nas›l b›rakacaklar›n›
anlat›yor.

Destek çabalar›
fiu ana dek Çek Cumhuriyeti’ndeki
hastanelerde çal›flan 16,000
hekimin yaklafl›k dörtte biri istifa
dilekçelerini imzalam›fl durumda.
Mektuplar Aral›k ay›n›n sonunda
yöneticilere gönderilecek.
Hastaneler gelecek y›l›n bahar›nda
kendilerini ciddi biçimde hekim
s›k›nt›s› çekerken bulabilir.

Dr. Engel 30 y›ll›k mesleki deneyime
sahip bir radyolog. Ayl›k maafl› vergi
öncesi 1,600 euro, ki bu Avrupa’daki
benzer niteliklere sahip
meslektafllar›ndan çok daha düflük.
Kendisi gibi hekim olan efli ve o¤lu

sa¤l›k reformunun etkilerini
görebilmek için bir y›l beklemelerini
önerdi: “Aç›kças›, “Ya flimdi bize
daha fazla para verirsiniz, ya da
korkunç sorunlar yarat›r›z, ülkedeki
sa¤l›k hizmetini yok ederiz” türünden
fleyler söylemek, son derece
sorumsuzca.” Sa¤l›k Bakanl›¤›;
sorunu ciddiye ald›klar›n›, ancak
4,000 hekimin ço¤unun yeterince
‹ngilizce bilmedi¤ini ve Avrupa
ülkelerinde çal›flmak için gerekli
nitelikleri tafl›mad›klar›n›, dolay›s›yla
tümünün birden bir gecede ülkeyi
terk edemeyece¤ine inand›klar›n›
aç›klad›. Heger’e göre istifa
edebilecek ve ülke d›fl›nda ya da
Çek Cumhuriyeti’ndeki özel
polikliniklerde çal›flabilecek hekim
say›s› 700 civar›nda.

da istifa dilekçelerini imzalam›fl
durumda. Dr. Engel yurtd›fl›nda
yaflamak için çok yafll› oldu¤unu,
ancak pek çok genç hekimin
Almanya, Avusturya ya da
Britanya’daki hastaneler taraf›ndan
büyük bir isteklilikle ifle al›nd›¤›n› ve
oralarda hekimlerin alt› yedi kat daha
fazla kazand›klar›n› söylüyor.

Sorumsuz davran›fl m›?
Sendika hekimlerin maafllar›n›n
ulusal ortalaman›n üç kat›na
yükseltilmesini talep ediyor. Sa¤l›k
Bakanl›¤› bu talebin içinde
bulunulan ekonomik kriz ve bütçe
k›s›nt›lar› göz önüne al›nd›¤›nda
gerçekçi olmad›¤›n› aç›klam›fl
durumda. Sa¤l›k Bakan› Leos Heger
geçen hafta gazetecilere, hekimlerin
kararlar›n› gözden geçirmeleri
gerekti¤ini söyledi ve planlad›klar›

Ü

4,000 Çek hekim düflük maafllar nedeniyle istifa ediyor.

DeutscheWelle, 20/12/2010
http://www.dw-world.de/dw/article/0,6359710,00.html

Derleyen: Dr. Murat Civaner
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Aile Hekimliğinin dayanılmaz hafifliği
Dr. Gönül Malat

Halk Sa¤l›¤› Uzman›

afll›¤› okuyan meslektafllar›m,
bu ça¤r›fl›m›ma belki 
k›zacaklar, ama amac›m Aile

Hekimlerini de¤il, Aile Hekimli¤i
sistemini irdelemek. S›rf bu nedenle
yaz›m›n bafll›¤›n›, okudu¤umda çok
be¤endi¤im ve çarp›c› buldu¤um
Milan Kundera’n›n roman›yla çok
uyumlu olmas›na ra¤men ”Aile
Hekimi olman›n dayan›lmaz hafifli¤i
“bafll›¤›n› koymad›m.

Meslektafllar›m›z›n kendi istekleri ve
gereksinimleri do¤rultusunda aile
hekimi olmalar› en do¤al haklar›d›r.
Kesinlikle tart›flmak istedi¤im konu
bu de¤il, irdelemeye çal›flaca¤›m
konu, sistemin topluma etkileri,
sistemin uygulama alan›nda aç›¤a
ç›kan ve duyulmamas› olanaks›z
frotmanlar›.

Kan›mca bu frotmanlar› üç ana
bafll›kta toplamak mümkün.

1. Etkin yönetim ve ba¤lant›l› olarak
denetimle ilgili yaflanan sorunlar
2. Aile hekimli¤i uygulamas›yla
birlikte koruyucu ve önleyici
hizmetlerin, ifllevselli¤i ve etkinli¤iyle
ilgili sorunlar
3. Ola¤an ve günlük çal›flmalar
s›ras›nda karfl›lafl›lan disiplin ve etik
uygulama sorunlar›

Gelin beraber maddeleri tek tek
irdeleyelim.

1. Etkin yönetim ve ba¤lant›l› olarak
denetim:
 Yönetim bilimlerinde ortaya konmufl
kurallar› tekrarlamak istemiyorum
ama flunu herkes bilir ki; konu
hakk›nda bilgili ve etkin yönetim ayn›
zamanda etkin denetim de

do¤urmaktad›r. Eh; yönetmeli¤i
idareci olarak bileceksiniz ve alt
birimlerinize aktaracaks›n›z ki,
uygulamalar› denetleyebilesiniz. Her
ilin kendi flartlar›na göre
çal›flmas›nda ortaya ç›kan, sa¤l›k
bakanl›¤›nca “olumlu “kabul edilen,
uygulama flekilleri, bir sonraki
yönetmelikte yerini bulmakta, bu da
s›k yönetmelik de¤iflikli¤inin
nedenlerinden birisi olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

Kan›mca bafl›ndan beri ç›km›fl tüm
yönetmelikler, de¤ifliklikleri de dahil
olmak üzere, aile hekimli¤i
uygulamalar›n›n yönetiminde ve
özellikle denetiminde yetersiz
kalmaktad›r. Bu nedenle aile
hekimleri bir bak›ma
“dokunulmazl›k” kapsam›nda

demektir. Sahada, sistemin yeni
olmas› ve her ilin kendi personel
durumu ve flartlar›na göre de¤iflik
bir uygulama yapmas› (bence
mecburen benimsemek durumunda
kalmas› nedeniyle) en baflta
yönetimsel ve dolay›s›yla denetimsel
birlikteli¤i sa¤l›k bakanl›¤›
bünyesinde ortadan kald›rmaktad›r.

Yönetimsel birliktelik olmay›nca
özellikle il müdürlükleri ve sa¤l›k
grup baflkanl›klar› (Toplum sa¤l›¤›
merkezleri TSM) kendi el yordam›yla
kurallar› uygulamaya geçirmekte ve
buna göre de denetim
oluflturmaktad›rlar. Aile hekimli¤i
uygulama yönetmeli¤i s›k s›k
de¤iflmekte ve birine adapte olurken
yenisi uygulamaya geçmektedir. Bu
da do¤al olarak yönetim s›k›nt›lar›
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çal›flmaktad›rlar. Aile Hekimi olan
meslektafllar›m al›nmas›n. Bu durum
yönetmeli¤in kendilerine sundu¤u
“yasal bir hak”t›r. Do¤al olarak bu
haklar›n› sonuna kadar
kullanacaklard›r.

2. Aile hekimli¤i uygulamas› ile
koruyucu ve önleyici hizmetlerin,
ifllevselli¤i ve etkinli¤iyle ilgili
sorunlar:

Sa¤l›k Ocaklar› döneminde, bahsi
geçen hizmetler ve özellikle afl›lama
hizmetleri, bence o dönemin en yüz
güldürücü hizmetleri olmufltur.
Performansla çal›flmaya geçildikten
sonra, k›flk›rt›lm›fl hasta profiliyle
birlikte, koruyucu ve önleyici
hizmetler daha geri planda kalm›fl,
toplumun bu al›flkanl›¤› (k›flk›rt›lm›fl
hasta) olufltu¤u s›rada, Pilot aile
hekimli¤i uygulamalar› bafllam›fl,
arz ve talebe uygun olarak tedaviye
yönelik hizmetler, birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinde (aile
hekimli¤inde) öne ç›km›flt›r. fiimdi
baz›lar› diyeceklerdir ki, afl›lama
oranlar›n› karfl›laflt›ral›m sa¤l›k
ocaklar› dönemindeki afl›lama
oranlar› daha az, aile hekimli¤i
dönemindeki oran çok daha fazla.
Evet, belki rakamlar böyle söylüyor
olabilir ama benim kastetti¤im de
tam bu. Bizim eskiden kalem afl›s›
dedi¤imiz durum flimdi zamana ve
teknolojiye ayak uydurarak mause
afl›s› haline gelmifltir. (Bu cümlemi
aile hekimleri, kendileri yap›yormufl
gibi lütfen alg›lamas›nlar, sistem
bunu yapmaya oldukça elverifllidir.
Üstelik performansla çal›fl›rken
sistem sizi do¤rudan, vicdan ve
ahlak›n›zla bafl bafla b›rakmaktad›r).

Aile hekimlerinin dijital ortamda
bildirdikleri afl› oranlar›yla form 023’

ile çal›flmazlar. Sadece sözleflme
kurallar›na uymad›klar› durumlarda
ihtar al›rlar, ayn› olaydan iki defa
ihtar alan aile hekiminin sözleflmesi
feshedilir. Bu duruma yukar›daki ilk
madde de de¤inmifltik
(dokunulmazl›k). Yönetim birimleri
adaleti sa¤lamak için etkin bir
denetim sistemi oluflturmad›klar›
sürece sözleflme ihlallerini
saptamak da oldukça zordur. Ayr›ca
yönetim birimleri yetersiz personelle,
ihlalleri saptama konusunda
oldukça k›s›r çal›flabilmektedir.
Sistemin içinde olan aile hekimleri
ve yönetim birimlerinin (müdürlükler,
TSM’ler) ço¤u ve hatta bakanl›k
sisteme ileri derecede miyopik
bakmaktad›r. Bu genel bak›fl da
sorunlara çözüm bulmay›
zorlaflt›rmaktad›r.

Yukar›da konu edilen üç sorun
anatomik sorunlard›r. Bu sorunlar
belki onlarca mikroskopik bölümlerle
irdelenebilir.

O da umar›m gelecek yaz›lara…

ler kesinlikle uyumlu de¤ildir. Ayr›ca
etkin afl›lama yani, so¤uk zincir
kurallar›n›n tamam›na uyulmufl
olmas›ndan, afl›n›n do¤ru ve uygun
yap›lmas›na kadar olan süreçten
bahsediyorum. Bu süreçte aile
hekimli¤i uygulamas›n›n bafl›ndan
beri aksakl›klar yaflanmaktad›r.
Önceden birinci basamakta çal›fl›p
sonra aile hekimi olan
meslektafllar›m›z özellikle sorumlu
hekimlik veya so¤uk zincir
sorumlular› bu konuya hakim
görünmekle birlikte, ikinci
basamaktan aile hekimli¤ini tercih
etmifl meslektafllar›m›z›n afl›lama
program› ve so¤uk zincirle ilgili
hizmet içi e¤itim gereksinimlerinin
oldu¤unu düflünüyorum. Kan›mca
iki, en fazla befl y›l sonra ülkemizde
küçük çapl› epidemilerle bu durum
kendini aç›¤a vuracakt›r. Hakl›
ç›kmayaca¤›m› umal›m. Görünen o
ki, bu tablo, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
yetkilerini SGK’ya devretmesiyle
(aile hekimlerinin SGK’n›n çal›flan›
olmas›yla) birlikte, daha denetimsiz
ve daha bafl›bofl bir hal alacakt›r.

3. Ola¤an ve günlük çal›flmalar
s›ras›nda karfl›lafl›lan disiplin ve etik
uygulama sorunlar›:
Asl›na bakarsan›z bu konunun bir
k›sm›n› yukar›daki maddelerde
belirttim. Sistem sizi, ister istemez
(serbest piyasa yap›s› nedeniyle)
vicdani ve ahlaki bir tak›m s›k›nt›lar
yaflamaya zorluyor. Bence sa¤l›k
bakanl›¤› aile hekimli¤i tercihini
hekimler aras›nda art›rmak için,
adalet terazisinin aile hekimleri
taraf›nda olan k›sm›n›n a¤›r
basmas›n› bilerek sa¤lamaktad›r.
Bu ileride de böyle olacak anlam›na
gelmemelidir.

Aile hekimleri bir disiplin yönetmeli¤i
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Gezici
yoksulluk
Dr. Alpaslan Türkkan

Halk Sa¤l›¤› Uzman›

aylon, branda ve kumafl 
parçalar›ndan oluflturulmufl irili
ufakl› çad›rlarla kapl› alana

girdi¤imizde, burada yaklafl›k 2000
kiflinin bar›nd›¤›n› biliyorduk.

Bilmeyen birinin; tüm derme çatma
çad›rlar›n kap›s›n›n kapal› olmas›, az
say›da insan görülmesi d›fl›nda
yaflam izi görememesi nedeniyle
alan›n terkedilmifl oldu¤unu
düflünmesi do¤al karfl›lanmal›yd›.
Oysa yaflamlar›n› burada
sürdürenlerin büyük ço¤unlu¤u
verimli Yeniflehir ovas›nda fasulye
toplamak üzere çal›flmaya gelmifller;
çal›flamayan hasta, yafll› ve
çocuklar›n› geride b›rakm›fllard›.

Çad›r köy için Bursa’dan yola ç›kal›
bir saat olmufl; saatler 14’ü
gösteriyordu. Buray› ve burada
yaflayanlar› ziyaretimizin amac›;
ö¤rencilerimiz ile mevsimlik iflçileri
buluflturmak, yaflam koflullar›n›
yerinde gözlemek, gereksinimi
olanlara poliklinik hizmeti sunmak ve
bire bir halk e¤itimi yapmakt›.
Araçlardan indi¤imizde oras› için
beklenmedik sesleri duyup ortaya
ç›kan kalabal›k bir çocuk grubu
çevremizi sard›. Çocuklar›n tav›rlar›
yabanc›lara al›flk›n olduklar›n›
sergiliyordu. Yeniflehir’in Çardak

20 metrekarelik büyük çad›rlar›n
ço¤u tek odadan oluflmakla birlikte
baz›lar› bölünmüfl, içinde ikinci bir
oda oluflturulmufltu. Gezdi¤imiz
çad›rlar içinde bir tanesi bizi flafl›rtt›.
Bu çad›r di¤erlerine göre daha iyi
görünmesinin yan› s›ra içindeki
televizyon ve çamafl›r makinesi ile
de dikkat çekiciydi. Bu çad›r
çavuflundu.
Derince aç›lm›fl bir çukurun üzerine
ayaklar›n› basmak için yerlefltirdikleri
iki kalas ya da tafltan oluflan helâlar›n
etraf›n› naylonla kapatarak
oluflturduklar› helâ çad›rlar›;
uyuduklar›, oturduklar› ana çad›rdan
3-4 metre uza¤a yerlefltirilmiflti. Her
ailenin-ki baz› aileler 15-20 kifliden
olufluyordu- kendine ait bir helâ çad›r›
vard›. Bu çad›rlar›n içinde, su
bulunan bidonlar›n yan› s›ra kürek
ve kazma bulunmas› s›k karfl›lafl›lan
görüntüydü. Banyo çad›rlar da ana
çad›rdan uzakta kurulmufl, üstü aç›k
b›rak›lm›flt›. Helâ çad›rlardan farkl›
olarak biraz daha büyüklerdi ve
içinde fazla say›da su bidonu
bulunuyordu. Foto¤raf çekme
konusundaki rahatl›¤›m›z ana
çad›rlar›n foto¤raflar›n› çekerken de
devam etti. Ancak ayn› durum banyo
ve helâ çad›rlar için geçerli de¤ildi.
Çad›r köy sakinlerinin bu konudaki
hassasiyetlerini Yeniflehir Toplum
Sa¤l›¤› Merkezi’nden gelen
teknisyenin uyar›s›ndan önce
hissettik. Özel alan kabul
etmelerinden ya da banyo ve helâ

köyüne yaklafl›k iki kilometre
uzakl›ktaki çad›r köy ve orada
yaflayanlar hakk›nda Bursa Tabip
Odas›’n›n haz›rlad›¤› Çardak
Raporu’ndan okudu¤umuz kadar›yla
bilgimiz vard›. ‹lk olarak; ekibimizi
oluflturan Uluda¤ Üniversitesi T›p
Fakültesi Halk Sa¤l›¤› ö¤retim üyeleri,
k›rsal hekimlik staj›n› yapan intern
doktorlar, Nilüfer Halk Sa¤l›¤› E¤itim
ve Araflt›rma bölgesinde çal›flan
ebe/hemflireler ve asistanlar›m›z ile
birlikte çad›rlar, su, kanalizasyon,
çöp ve beslenme özellikleri hakk›nda
bilgi edinmek için k›sa bir gezi
düzenledik. Bu s›rada çocuklara ek
olarak hepsi de kad›n olan birkaç
yetiflkin çad›rlar›ndan ç›kt›. Bu kamu
arazisi, kendi içinde ifllevsel bir
düzeni olan irili ufakl› çad›rlarla
kapl›yd›. Zaman geçirdikleri, gece
yatt›klar› büyük çad›rlar, yemek
yaparken kulland›klar› mutfak
çad›rlar, banyo çad›rlar ve genelde
bunlar›n en küçükleri olan helâ
çad›rlar›. Bu k›sa keflif gezisi
s›ras›nda çocuklar›n foto¤raf çekme

konusundaki
rahats›zl›¤›m›zla
örtüflmeyen rahat
tav›rlar içinde poz
vermeleri bizi
foto¤raf çekme
konusunda
cesaretlendirdi.

Gece oturduklar›
ve uyuduklar› 15-
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alandaki alt› tulumbadan
sa¤lan›yordu. Tulumbadan akan su
bulan›kt›. Alanda akar su
olmad›¤›ndan, tulumban›n bulan›k
suyunun çad›rlara tafl›nmas›
gerekiyor ve bu ifl de kad›nlar ve
çocuklara kal›yordu. Gün içinde
tulumbalardan çekilen suyun irili
ufakl› çad›rlara tafl›narak
depolanmas›n› izledik.

Çöplerini, kazd›klar› büyükçe bir
çukurda biriktiriyorlard›. Bu çöplük,
buradan ayr›l›rken üstü toprakla
örtülerek kapat›lacakt›. Çöplükte
bölgenin temel ürünü domates ve
so¤an dikkati çekiyordu. Ambalaj
at›klar›n›n azl›¤›-en fazla pet flifle
vard›- ambalajl› ürünlere ulaflmada
s›k›nt› yafland›¤›n› gösteriyordu. K›sa
bir süre önce belediyenin koydu¤u
çöp konteyn›rlar› da bofltu ve çad›r
köyü gezerken, çevreye yay›lm›fl
çöpleri görünce, kendi olanaklar› ile
oluflturduklar› çöp toplama alan›n›
da amac›na uygun kullanmad›klar›n›
gözledik.

Terkedilmifllik düflüncesi yaratan
alan, on saattir çal›flt›klar› tarlalardan
römorklar›nda ço¤u kad›ndan oluflan
yolcular›n› tafl›yan traktörlerin
kald›rd›¤› toz eflli¤inde hareketlendi.
On saatlik toplama iflinden dönen
kad›nlar, römorklardan indiklerinde
bu kez akflam yeme¤i haz›rlama
ifline girifliyorlard›. Kad›nlar›n yemek
u¤rafllar› gündeme geldi¤inde, 15-
16 yafllar›nda olan ve tarladaki iflleri
su kanal› açmak oldu¤undan daha
kolay ifl yapt›klar›n› söyleyen iki
delikanl›, erkek olman›n daha kolay
oldu¤unu söylüyordu. Onlardan

olarak kulland›klar› bu çad›rlardan
utand›klar›ndan, buralarda foto¤raf
çekmemizden rahats›zl›klar›n› belli
etmifllerdi.

Yemekler üç taraf› kapal›, genelde
güneye bakan bölümleri aç›k
b›rak›lm›fl mutfak çad›rlarda
pifliriliyordu. Mutfak çad›rlar yaklafl›k
banyo çad›rlar›n büyüklü¤ünde olup
içinde atefl yakmada kulland›klar›
odunlar ve tencereler bulunuyordu.
Birden fazla ailenin ortak kulland›¤›
tand›rlar ise ekmeklerin yap›m›nda
kullan›l›yordu. Yirmiye yak›n tand›r
ekme¤i hamurunu tepsiye koymufl,
çad›r›n›n yak›n›ndaki tand›ra tafl›m›fl
kad›n›n yan›na, bir süredir sohbet
etti¤imiz Sedat’›n annesi olmas›
nedeniyle birlikte gittik. Bir akflam
yeme¤inde bitece¤ini söyledi¤i
ekmekleri piflirdi¤inde bizim de
tatmam›z› istedi. Yirmili yafllar›n›n
ikinci yar›s›ndaki kad›n kendini
bildi¤inden beri her y›l›n alt› ay›n›
burada geçirdi¤ini söyledi. Tand›ra
odaklanm›fl söyleflide her y›l tand›r›
çamur ve keçi k›l› kullanarak yeniden
yapt›¤›n›, bir önceki y›l yapt›¤› tand›r›
her geldi¤inde y›k›lm›fl olarak
bulmaktan yak›nd›. Tand›rlar›n
y›k›lmas›n› bölge halk›n›n onlardan
duydu¤u rahats›zl›¤a ba¤l›yordu.
Buna benzer yak›nmalar› daha sonra
farkl› kiflilerden de duyduk. Bölge
halk›n›n onlar›n bu alana yerleflip
kalmalar›ndan kayg›land›klar›n›
anlatt›lar. Anlafl›lan bölge halk›
tarladaki ürünü kald›rmak için geçici
mevsimlik iflçilere gereksinim
duyuyor ancak onlar›n bu alana
yerleflip kalmas›n› da istemiyordu.

Bizimle birlikte çad›r köye gelen ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü yetkilileri ile
Yeniflehir Toplum Sa¤l›¤›
Merkezi’nden meslektafllar›m›za ek
olarak il sa¤l›k müdürlü¤ünün bir
ekibi de s›tma taramas› için bizden
önce gelmifl, kan örne¤i al›yordu.
Özellikle bu y›l ald›klar› hizmetten
çok memnun oldu¤unu bildiren
halk›n; TSM taraf›ndan su
dezenfeksiyonu için da¤›t›lan klor
tabletlerini k›s›rl›¤a yol açt› düflüncesi
ile kullanmad›klar›n› ö¤rendik. Su,

daha küçük ve dokuz
yafl›ndaki Sedat, annesine
tand›r ekme¤i yaparken
yard›m etmemesinin
gerekçesini-ben k›z m›y›m-
erkek mi? sorusu ile
yan›tlam›flt›. Toplumsal
roller çok netti; Sedat
ekmek yaparken annesine
yard›m etmeyecekti.

Hava karar›nca, kendi
aralar›nda toplad›klar› para

ile ald›klar› jeneratörün çal›flt›r›lmas›
çad›rlar›n ço¤unu tek ampul ile
ayd›nlatt›. Bulan›k artezyen suyunu,
sa¤l›ks›z helâlar› kullanan, tafl›ma su
ile y›kanan bu topluluk için elektrik
daha vazgeçilmezdi.

Daha önce kendisine, bir dönem
gazetelerin kupon karfl›l›¤› da¤›tt›¤›,
çocuk e¤itiminde kullan›lan oyuncak
bilgisayar verilmifl olan Mazlum’a pil
götürülmüfltü. Mazlum’un pil
gereksinimi bir gün önce çad›r köyü
ziyaret edenler taraf›ndan bildirilmiflti.
Mazlum, pili olmad›¤› için daha önce
kullanamad›¤› oyunca¤›na pilleri
büyük bir hevesle takt›. Yere oturmufl,
oyunca¤›n› kuca¤›na yerlefltirmifl,
çevresinde kalabal›k bir çocuk grubu
toplanm›flt›. Hello diyerek aç›lan
oyunca¤›ndan bafl›n› kald›r›p
“merhaba” diyor dedi gülümseyerek.
Gün boyu oyunca¤›n› elinde
dolaflt›ran 13 yafl›ndaki Mazlum’un
kestane rengi saçlar›nda bit
oldu¤unu akflamüzeri yapt›¤›m›z
muayenesinde ö¤renecektik.
Ovada fasulye ifli bitmek üzereydi
ve en son biber toplayarak
memleketlerine döneceklerdi.
Burada kazand›klar›n›
memleketlerinde sene sonuna kadar
tüketeceklerini söylüyorlard›. ‹flveren
on saatlik çal›flma için kifli bafl›na
25-26 lira veriyor, çal›flan›n eline 22-
23 lira geçiyordu. Aradaki 3 liral›k
fark, di¤erlerinden farkl› görünümde
çad›r› da olan çavuflundu. Bu alanda
yaflayan 2000 kiflinin 17-20 çavuflu
oldu¤u söyleniyordu. Kimi çavufl
çal›flt›rd›¤› iflçilerin her türlü sorunu
ile ilgilenirken kimileri onlar›n
sorunlar›ndan uzak duruyordu.
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Tan›flt›¤›m›z Ali çavufl, 130 iflçisi
oldu¤unu söyledi. Çavufllar, ürün
sahibi ile ba¤lant› kuruyor, bir sonraki
y›l için anlafl›yor, ço¤u kendi akrabas›
olan iflçileri Yeniflehir’e getiriyordu.
Y›lda iki kez yüzlerce kilometre yol
alan bu kalabal›k grubun trafikte de
kötü deneyimleri oldu¤unu ö¤rendik.
Çavufllar›n ço¤unun arac› vard› ve
iflçileri tarlaya tafl›nmada bu araçlar›
kullan›yordu. ‹flveren de iflçi de
çavuflu tan›yor, birbiri ile muhatap
olmuyordu. ‹flçi için iflveren çavufltu.
Günlük kazanc›n›n yaklafl›k %12’sini
verdi¤i çavuflun ayn› zamanda
amcas›n›n o¤lu oldu¤unu söyleyen
delikanl› bu durumdan hoflnuttu.
“Ben çavuflu bilirim. Param› ondan
al›r›m. Tarla sahibini tan›mam bile…”
diyordu. Akflamüzeri motosikleti ile
tak›m elbisesi içinde geldi¤inde
amcao¤lu çavufl ile de tan›flm›fl
olduk. Delikanl›lar, kendi
memleketlerinde günde 10-15 lira
kazanabilseler buralara
gelmeyecekleri konusunda
hemfikirdi. Sosyal güvenceleri
olmadan ayl›k en fazla 300-450 liraya
raz›yd›lar. “Bu eziyeti çekmeyiz o
zaman…” diyorlard›.

Tarlada çal›flmaya gitmemifl olan 25
yafl›ndaki kad›n›n iki gün önce
do¤um yapt›¤›n› ö¤rendik. Temmuz
ay›nda gebe kad›n say›s› 18 ve
bebek say›s› 55 idi. Burada do¤um
yap›lmas› çok seyrek görülen bir
durum de¤ildi. Yeni a¤lad›¤› k›rm›z›
gözlerinden belli olan kad›n
çocu¤unun “küvette” oldu¤unu
söyledi. Do¤umuna az bir süre
kalm›flken gelmiflti yüzlerce kilometre
uzaktan. Do¤um, Yeniflehir Devlet
Hastanesinde olmufl, iç organlar›n›n
yeterince geliflmedi¤i söylenerek
ambulans ile Bursa’ya gönderilmiflti.
Baba, bofl küvez bulabildikleri özel
bir hastaneye yat›r›lan bebekle
birlikte hastanedeydi. Bu nedenle iki
gündür çal›flam›yordu. Kad›n iki y›l
önce de ayn› fleyleri yaflad›¤›n›
anlat›yor, umutsuz bir flekilde “bunun
da durumu kötü” diyordu. Sonradan
görümce oldu¤unu ö¤rendi¤imiz
kad›n “bunun çocuklar› hep böyle
oluyor… hiç çocu¤u yok” derken

bebe¤i hastanede olan umutsuz
kad›n ezildi.

Geçici süre için geldikleri
Yeniflehir’de sa¤l›k hizmetine
ulaflmada s›k›nt› yaflad›klar›ndan söz
ediyorlard›. ‹flçiler tarlalardan
döndükten ve alan kalabal›klaflt›ktan
sonra, Bursa’dan getirdi¤imiz
jeneratör ile ayd›nlatt›¤›m›z ve içini
muayene odas› haline
dönüfltürdü¤ümüz karavanda
poliklinik yapt›k. Muayene edilenlerin
ilaçlar› Bursa Eczac›lar Odas›
taraf›ndan ücretsiz olarak verilmek
üzere sa¤lanm›flt›. Bel ve s›rtta
yo¤unlaflan kas a¤r›s› yayg›n
flikâyetti. Hepsi de yak›nmalar›n›n
çal›fl›rkenki durufllar›ndan
kaynakland›¤›n› biliyordu. On saat
boyunca çömelme/e¤ilme a¤r›ya
neden oluyordu. Ertesi gün ve
sonraki günlerde ayn› flekilde
çal›flacaklar›n› bildi¤imiz bu
insanlar›n tedavisinde kas
gevfletici/a¤r› kesici vermenin d›fl›nda
bir fley yapamaman›n çaresizli¤ini
yaflad›k. Muayenelerimiz s›ras›nda
toplumsal s›n›flar›, ayr›cal›kl› olmas›
beklenen konumlar› iflaret eden “ o
çavuflun k›z›, kar›s›…” gibi uyar›lar
ile de karfl›laflt›k.

Çocuklar›n su ile doldurup a¤z›n›
tam kapamadan yere koyduklar›
küçük pet fliflelerin üzerine
z›playarak, bast›klar›nda flifleden
f›flk›ran su ile birbirlerini ›slatmaya
çal›flt›klar› oyun s›ras›nda, neflesi ile
Serap dikkatimizi çekti. Beflkardeflin
en büyü¤ü olan Serap dokuz
yafl›ndayd› ve bu alanda yaflayan

okul ça¤›ndaki 247 çocuktan biriydi.
Mersinden gelmifllerdi. Serap di¤er
çocuklara göre daha flansl›yd›. Okula
gidiyordu. Geldiklerinde okullar
kapal›yd›. Okullar aç›ld›¤›nda ise
babas› onu Koyunhisar’daki okula
yazd›rm›flt›. Serap hava iyi
oldu¤unda birkaç arkadafl› ile
yürüyerek okula gitti¤ini söyledi.
Serap’›n okula devam›n› hava
koflullar› belirliyordu. Tarla ifli
bitti¤inde Mersin’e döndüklerini ve
orada okuluna devam etti¤ini anlatt›.
Bir e¤itim dönemini iki farkl› flehirde
ve okulda tamaml›yordu.

Çad›r köyde iflimiz bitti¤inde saatler
20’yi gösteriyordu. Bursa’ya
dönerken üzerimize yaflad›klar›m›z›n
hüznü çökmüfl, yorgunlu¤un da
eklenmesi ile konuflmaz olmufltuk.
Bu alanda ve burada yaflayanlar için
yap›lmas› gereken daha çok ifl
oldu¤u ortak görüfltü. Bizim
akl›m›zda orman… gücümüz
yetti¤ince a¤aç ile ilgilenmifltik.
Verimli ovan›n ürünü kald›r›lmal›, bu
ifli yapanlar da insana yarafl›r flekilde
yaflamal›yd›. Çardak köyü
yak›nlar›ndaki bu çad›r köy bir
örnektir. Her y›l Bursa’da oldu¤u gibi
birçok kent k›rsal›nda mevsimlik tar›m
iflçileri çad›r köyler oluflturmaktad›r.

Çad›r köylerde örne¤imize benzer
sorunlar yaflanmaktad›r. Mevsimlik
tar›m iflçilerinin sorunlar›n›n afl›lmas›
ise sosyo-ekonomik boyutu ile de
kapsaml› politikalar›n gelifltirilmesi
ve daha önemlisi uygulanmas› ile
gerçekleflecektir.



Alkol ve hipertansiyon
Dr. Cem Heper
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lkol al›m›n›n gün geçtikçe 
yayg›nlaflmas› ve 
hipertansiyonun en s›k

karfl›lafl›lan sorun haline gelmesi, alkol
ile hipertansiyon aras›ndaki iliflkiyi ön
plana ç›kar›yor.

Hipertansiyonun ve içki çeflitleri
aras›ndaki iliflki var m›?
Al›nan alkol miktar› att›kça kan
bas›nc›nda yükselme riski artmaktad›r.
2005 y›l›nda sonuçlar› yay›nlanan bir
Çin araflt›rmas›na göre, alkol al›m›
artt›kça hipertansiyon s›kl›¤›
artmaktad›r. Sonuçlar› 2004 y›l›nda
yay›nlanan, Japonya’da yap›lm›fl ve
bira, saki, flarap, floku ile viski türü
içkilerin karfl›laflt›r›ld›¤› bir di¤er
araflt›rmada da, içki türünden çok
alkol miktar› ile ba¤lant›l› olarak
hipertansiyon s›kl›¤›n›n artt›¤›n› ortaya
koyulmufltur. Bira ve flarap içenlerde
yap›lan ve 2005 y›l›nda Hypertension
dergisinde yay›nlanan bir araflt›rmaya
göre ise, hipertansiyonu olmayan
insanlar bu içecekleri 1 ay
tüketiklerinde, kanlar›ndaki endotelin-
1 maddesi artmakta ve kan
bas›nçlar›nda yükselme
bafllamaktad›r. Öte yandan
hipertansiyonlularda �alkol k›s›tlamas›
ile kan bas›nc›nda 2.7-1.4 mmHg
azalma sa¤land›¤› rapor edilmifltir.
Alkolün kan bas›nc›na etkisinin oldu¤u
ve bunun türünden çok, do¤rudan
do¤ruya al›nan alkol miktar›na ba¤l›
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yüksek alkollü
içecekleri seçenler genellikle daha
fazla alkol ald›klar› için daha fazla
etkilenmektedirler.

Alkolün damar fonksiyonlar› ve yap›s›na
etkisi var m›?
Az miktarda alkol tüketiminin, iyi
kolesterolü (HDL’yi) artt›rmas›,
trombosit ve fibrinojen gibi p›ht›
yap›mda yer alan etkenleri iyi yönde
etkilemesi bir yanda, alkolün kan
bas›nc›n› artt›rmas› ve homosistein
metabolizmas›n› olumsuz etkilemesi
di¤er yanda yer almaktad›r. Bu
konuda 2004 y›l›nda yay›nlanan bir

hipertansiyonlunun izlem s›ras›nda
ölen 1018’i incelendi¤inde, az ve ›l›ml›
düzeylerde alkol alman›n kan bas›n-
c›ndan ba¤›ms›z olarak kardiyolojik
ölümleri azaltt›¤› saptanm›flt›r. Benzer
bulgular Fransa’da yap›lan ve 36 583
flarap içicisi orta yafll› erke¤in 13 ile
21 y›l aras›nda süren takiplerinden
elde edilen verilere dayanan 2004
y›l›nda yay›nlanm›fl bir araflt›rmada
da bulunmufltur. Günde 60 gramdan
az alkol alkol alan erkeklerde bütün
nedenlere ba¤l› ölümlerde azalma
oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Daha
fazla alkol tüketimi olanlarda veya bira
ve di¤er içkileri tüketenlerde ise
alkolün herhangi bir yarar›
görülmemifltir. Bu araflt›rmalarda
flarap içenlerin yedikleri yemeklerin
göz önüne al›nmamas›, di¤er gruplar
ile olan yaflam tarz› ve beslenme
al›flkanl›klar›ndaki farkl›l›klar›n
incelenmemesi hem elde edilen
verilerin güvenilirli¤ini, hem de
sonuçlar› bir miktar tart›fl›labilir
yapmaktad›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütünün Global
Burden of Disease 2000 Comperative
Risk Analysis çal›flmas›nda tüm
hipertansif hastal›klar›n yüzde 16 s›n›n
alkolle ba¤lant›l› olabilece¤i
bildirilmifltir. Sonuçta genel olarak
hipertansiyonlular›n alkol kullan›rken
bir gün içinde 30 gram etil alkol
düzeyini aflmamalar› önerilmektedir.
Alkolün hipertansiyonun oluflumunda
ve sonras›nda olumsuz etkilerinin
oldu¤u unutulmamal›d›r.
Son olarak özellikle aç kar›na veya
yemek d›fl›nda al›nan alkole ba¤l›
olarak, hem kalp ve dolafl›m sistemine
ba¤l›, hem de tüm nedenlere ba¤l›
ölümlerde art›fl oldu¤unu hat›rlatmak
istiyorum.

En içten sayg› ve mesleki baflar›
dileklerimle,

araflt›rma, orta yafll› ve ileri yafll›
insanlarda, al›nan alkol ile ana
atardamar olan aortan›n esnekli¤i
aras›nda ters veya J flekilli bir iliflki
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Orta
yafll› Japon erkeklerinde yap›lm›fl 9
y›ll›k bir araflt›rmada da alkol kullan›m›
ile aorta esnekli¤inin azalmas›
aras›nda iliflki oldu¤u yay›nlanm›flt›r.

Alkol, fleker hastal›¤› ve metabolik
sendrom aras›nda iliflki var m›?
2005 y›l›nda sonuçlar› aç›klanan
Western New York araflt›rmas›nda,
karaci¤er fonksiyonlar›nda etkilenme-
nin bir belirtisi olan gama-GT düzeyi
art›fl› ile hipertansiyon geliflimi aras›nda
iliflki oldu¤u, ve göbekli olup karaci¤e-
rinde ya¤lanma saptanan olgularda
riskin özellikle yüksek oldu¤u bildiril-
mifltir. Alkol ile metabolik sendrom
aras›nda sadece kan bas›nc› art›fl› ile
de¤il, ayn› zamanda, trigliserid düze-
yinde art›fl, göbeklenme (santral
fliflmanl›k) ve ürik asit art›fl› aras›nda
da iliflki vard›r. 1998de sonuçlar›
yay›nlanan bir araflt›rma (Korean
National Health and Nutrition
Examination Survey) günde 30
gramdan fazla alkol kullan›m›n›n
erkeklerde kan bas›nc›n› artt›rd›¤›,
kad›nlarda flekeri yükseltti¤ini ve her
iki cinsiyette de trigiserid art›fl›na
neden oldu¤unu ortaya koydu.
Amerikada yap›lan ve 4510 kiflinin
incelendi¤i NHBI Family Heart Study
adl› arat›rmada da alkol kullan›m› ile
metabolik sendromun tüm
parametreleri aras›nda olumsuz bir
iliflki oldu¤u, e¤itim diyet ve bedensel
aktivite art›fl› ile de, tüm parametreler-
de iyileflme sa¤lanabilece¤i ortaya
kondu. Ayn› yöndeki bulgular Third
National Health and Nutrition
Examination Survey adl› araflt›rmada
da yay›nland›. Sonuçta al›nan alkol
miktar› ile hipertansiyon ve metabolik
sendrom aras›nda iliflki olabilece¤i
anlafl›lmaktad›r.

Hipertansiyonu olanlar ne kadar alkollü
içki içebilir?
ABD de yap›lan Physicians Health
Study adl› araflt›rmada yer alan 14125
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oplumun yafllanmas› ve atriyal 
fibrilasyonlu hastalar›m›z›n h›zla
artmas›n›n yan› s›ra, bu sa¤l›k

sorunun tedavisinde sa¤lanan
ilerlemeler sonucunda, en son 2006
y›l›nda yay›nlanan ESC ( Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i) k›lavuzu bu y›l
tekrar yenilendi. Yeni k›lavuzun ele
ald›¤› bafll›ca konular, girifl k›sm›
d›fl›nda, 21 ana bafll›k alt›nda topland›.

Bunlar:
1) Atriyal fibrilasyonun tan›s›,
tiplendirilmesi ve bafllang›ç tedavileri
2) Antitrombotik tedavi
3) Akut h›z ve ritm tedavisi
4) Uzun vadeli tedavi

21) Pulmoner Hastal›klar
Bu k›lavuzu  adresinden indirebilir ve
okuyabilirsiniz. Türk Kardiyoloji
Derne¤i sitesinden de tercümesini
okuma olana¤›m›z var. Toplumun
yüzde 1-2 sini etkileyen ve s›kl›¤›
giderek artan, hayat kalitesinde önemli
ölçüde azalmaya ve   hastaneye
yat›fllar›n önemli bir k›sm›na yol açan,
bafll›ca ölüm ve felç nedenlerinden
biri olan atriyal fibrilasyonun tan› ve
tedavisine getirilen yeni standartlar›n
hepimize yararl› olaca¤›na tüm
kalbimle inan›yorum.

Sayg›lar›mla,

5) H›z kontrolü
6) Ritm kontrolü-anti aritmik ilaçlar
7) Ritm kontrol-sol atriyal kateter
ablasyonu
8) Ritm kontrol - cerrahi ablasyon
9) Upstream tedavi
10) Kalp yetmezli¤i
11) Sporcular
12) Kapak hastalar›
13) Akut Koroner Sendromlar
14) Diabetes mellitus
15) Yafll›lar
16) Gebeler
17) Postoperatif atriyal fibrilasyon
18) Hipertiroidi
19) Wolf Parkinson White Sendromu
20) Hipertrofik Kardiyomiyopati

Atriyal fibrilasyon ve
yeni kılavuz
Dr. Cem Heper

Kardiyolog
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vrupa Kardiyoloji Derne¤i 
taraf›ndan yay›nlanan, yeni 
2010, Eriflkin Konjenital Kalp

Hastal›klar› (GUCH) k›lavuzu
sayesinde, çocukluk ça¤›nda
uygulanan tedavilerin baflar›s›
sonucunda yaflam süreleri uzayan,
konjenital kalp hastal›¤› ile dünyaya
gelmifl hastalar›n takip ve tedavisine
hepimizin kolayl›kla anlayabilece¤i
yeni standartlar getirildi.

Detaylar›n›, www.escardio.org
sitesinden okuyabilece¤iniz bu
k›lavuzda ele al›nan bafll›ca konular
iki ana bafll›k alt›nda toplanarak

Fallot Tetralojisi, Büyük Arterlerin
Transpozisyonu, Büyük arterlerin
düzeltilmifl transpozisyonu, Fontan
opreasyonu sonras› hastalar,
Pulmoner arter  kondüitleri,
Eisenmenger Sendromu ve a¤›r
pulmoner hipertansiyon, Siyanotik
hastalar›n Tedavisi, vd.)
Gelecekte daha da geliflerek
yenilenece¤ine inand›¤›m bu
k›lavuzun hem pediatrik, hem de
eriflkin hastalar›m›z›n takip ve
tedavisinde hepimize son derece
yararl› olaca¤›na inan›yorum.

Sayg›lar›mla,

yay›nland›:
1) Genel Öneriler (Öykü, Muayene,
EKG, X-ray, Ekokardiyografi, Kardiyak
MR, Bilgisayarl› Tomografi, Egzersiz
testleri, Tan›sal ve Giriflimsel
Kateterizasyon, Cerrahi Tedavi, Kalp
yetmezli¤i, Aritmiler, ‹nfektif
Endokardit, Egzersiz ve Spor,
Gebelik, Genetik Dan›flma ve
Kontrasepsiyon)
2) Özel Sorunlar (Atriyal Septal Defekt,
Ventriküler Septal Defekt,
Atriyoventriküler Septal Defekt, Patent
Ductus Arteriosus, Sol Ventrikül Ç›k›m›
Obstrüksiyonu, Aorta koarktasyonu,
Marfan Sendromu, Ebstein Anomalisi,

A

Erişkin konjenital kalp
hastalıklarında yeni kılavuz
Dr. Cem Heper

Kardiyolog
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transplantasyon adaylar›nda kullan›ma
giren yeni yard›mc› destek cihazlar›n›n
tedavide almas› gereken yerler
belirlendi. K›lavuzda yer alan konu
bafll›klar› flu flekilde yer ald›:

1) Girifl
2) NYHA fonksiyonel s›n›flamas› III ve
IV olan hastalarda
pacemaker/defibrilatör fonksiyonlu
kardiyak resenkronizasyon tedavisi
3) NYHA fonksiyonel s›n›flamas› I/II olan
kalp yetmezlikli hastalarda defibrilatör
fonksiyonlu kardiyak resenkronizasyon
tedavisi
4) Kalp yetmezli¤i ve kronik atriyal
fibrilasyonu olan hastalarda
pacemaker/defibrilatör fonksiyonly
kardiyak resenkronizasyon tedavisi
5) Kalp yetmezli¤i ve konvansiyonel

Kalp yetmezliği kılavuzu revize edildi
Dr. Cem Heper

Kardiyolog

on y›llarda gittikçe h›zlanan 
kardiyolojik geliflmeler,  
Avrupa Kardiyoloji Derne¤inin en

son 2008 y›l›nda yay›nlanan Kalp
Yetmezli¤i K›lavuzunu yenilemek, veya
daha do¤ru bir deyimle, tamamlamak
zorunda b›rakt›.

Bu yeni k›lavuzda kalp yetmezli¤i
hastalar›n›n tedavisinde yer alan kalp
pilleri ve yard›mc›
araçlar›n kullan›m›
konusunda
odaklan›ld›. Kalp
çal›flmas›n›
kolaylaflt›r›c› piller
ve kalp durmas›n›
önleyici ve
aritmileri düzeltici
piller ile

S pacemaker endikasyonu olan
hastalarda pacemaker/defibrilatör
özelli¤i olan kardiyak resenkronizasyon
tedavisi
6) Kalp transplantasyonuna uygun
olmayan a¤›r kalp yetmezlikli hastalarda
sol ventriküler yard›mc› cihazlar›n
kullan›m›.

Bu k›lavuzu,
www.escardio.org/guidelines
adresinden indirebilir ve okuyabilirsiniz.
Türk Kardiyoloji Derne¤i sitesinden de
tercümesini okuma olana¤›m›z var.
Dilerim bu k›lavuzun içerdi¤i tedaviler
en k›sa süre içinde ucuzlar, bu
olanaklara ulaflabilme imkanlar›m›z artar
ve bunlar sayesinde hastalar›m›z›n
yaflam süresini ve kalitesini artt›rmam›z
mümkün olabilir.

Yeni miyokardiyal revaskülarizasyon
kılavuzu
Dr. Cem Heper

Kardiyolog

Koroner baypas ameliyatlar› 
ve perkütan koroner giriflim 
yöntemleri, artan deneyim ve

geliflen yeni teknolojiler sayesinde hem
yayg›nlaflmakta, hem de baflar›lar›
sürekli olarak artmaktad›r. Bu
yöntemlerin yan› s›ra, özellikle stabil
koroner arter hastalar›n›n  medikal
tedavisinde de son derece baflar›l›
sonuçlar al›nmaya bafllanm›fl ve yaflam
beklentileri oldukça artm›flt›r.

Bütün bunlar›n bir araya getirilmesi ile,
2010 y›l›nda, ESC (Avrupa Kardiyoloji
Derne¤i) taraf›ndan konumuza yeni
standartlar getirildi.
Bu k›lavuzda ele al›nan konular girifl
k›sm›ndan sonra 12 bafll›k alt›nda
toplanmaktad›r.
Bunlar:

1) Skorlama ve risk de¤erlendirmesi,
komorbitidenin etkisi
2) Karar verme ve hasta bilgilendirme
ifllemleri
3) Giriflim öncesi tan› ve görüntüleme
4) Stabil koroner arter hastalar›nda
revaskülarizasyon
5) ST segment elevasyonu olmayan
akut koroner sendromlarda
revaskülarizasyon
6) ST segment elevasyonlu  miyokart
infarktüslülerde revaskülarizasyon
7) Özel Durumlar (D. mellitus, Kronik
böbrek hastal›¤›, Kapak replasman›
gerekenler, Karotis hastalar›, Periferik
arter hastalar›, Kronik kalp yetmezli¤i,
Aritmili hastalar, Girift revaskülarizasyon
ifllemleri, vd.)
8) Koroner baypas cerrahisinde
prosedürel özellikler

K 9) Perkütan koroner giriflimlerde
prosedürel özellikler
10) Antitrombotik ilaç tedavisi
11) Sekonder korunma
12) Takip stratejileri

Bu k›lavuzu,
www.escardio.org/guidelines
adresinden indirebilir ve okuyabilirsiniz.

Türk Kardiyoloji Derne¤i sitesinden de
tercümesini okuma olana¤›m›z var.
Hepimize yararl› olaca¤›na inand›¤›m
bu k›lavuzun, getirdi¤i standartlar ve
oldukça pratik olmas› nedeni ile, en
k›sa süre içinde  masan›z›n
çekmecesinde yerini alaca¤›na
inan›yorum.

Sayg›lar›mla,

47  aktüel t›p



sokaklarda büyümüfl. 5 yafl›ndan
bu yana fado söyleyen bir sanatç›.
Önce ailesinin restoran›nda flark›
söylemeye bafllam›fl. Bafllangıçta
caz tarz›nda müzik yapan sanatç›
bir ara Brezilyada soul, caz tarz›nda
flark› söylemifl. ‹lk büyük ç›k›fl›n›
1999 y›l›nda Lizbon ve Porto’da
yap›lan Amalia Rodrigues’› anma
konserlerinde fado söyleyerek yapt›.
Sanatç› bu müzikle ilgili “Fado
yaln›zca bir müzik de¤il, bir histir.
Üzücü de¤il melankoliktir. Ben bu
müzi¤i seçmedim, bu benim
kaderimdi.” diyor...

‹lk albümü “Fado em mim”  300.000
sat›fl yaparak tüm zamanlar›n en
çok satan Fado albümü oldu.
Portekiz’de bu müzi¤in yeniden
canlanmas›na liste bafl› olmas›n›
sa¤lad›. Bir anda müzi¤i ile tüm
dünyan›n ilgi oda¤› olan Mariza,
ald›¤› “German Critic Awards 2001-
2003”, “BBC Dünya Müzik Ödülleri

Dr. Güzide EL‹TEZ

DD eettoonneeD etone

ir zamanlar büyük bir denizin
k›y›s›nda yaflayan bir halk 
varm›fl. Bu halk›n erkekleri bu

uçsuz bucaks›z denizin ard›ndakileri
anlatan, içinde canavarlar›n, cinlerin,
perilerin cirit att›¤› hikayelerle
büyürlermifl. ‹çlerinden baz›lar› bu
hikayelerin büyüsüne kap›l›p,
bilinmezin cazibesine karfl›
koyamay›p denize yelken açm›fllar.
Maceradan maceraya koflan, yeni
topraklar keflfeden, yeni halklar
tan›yan bu insanlar›n birço¤u geri
dönememifl.

‹nsanl›k bu denizcilerin cesaretine,
keflifler ve bulufllar tarihini borçlu.
Bu yolculuklarda yitip giden geri
dönmeyen erkeklerin arkas›ndan
a¤lamak da bu ülkenin kad›nlar›na
kalm›flt›r. ‹flte FADO, okyanusa
aç›lan erkeklerin arkas›ndan yak›lan
a¤›tlar›n tümüne verilen isim.
Lizbon’un arka mahallerinde do¤an
bu müzi¤in ad›, Portekizce’de
“kader- al›nyaz›s›” anlam›na geliyor.

B

Dr. Güzide EL‹TEZ

Fado-Kader-Melankoli
Mariza
Belki de Avrupa k›tas›ndaki en
hüzünlü, en melankolik müzik olan
fadoyu söyleyen kifliye de Fadista
ad› veriliyor. Klasik, Geleneksel ve
Orijinal fado olmak üzere 3 çeflit
fado var. Yaklafl›k 150 y›ll›k geçmifli
olan bu flark›lar›n say›s›n›n 300
kadar oldu¤u san›l›yor.

Geleneksel fadoda müzik ayn›,
sözler de¤ifliyor. Klasik fado bunun
tam tersi, sözler ayn› kal›p beste
de¤ifliyor. Orijinal fadoda ise
flark›c›n›n tarz› ön plana ç›k›yor. Her
ne kadar melankolik müzik olarak
bilinse de oldukça fazla say›da
nefleli, canl› hatta k›vrak fadoya da
rastlan›yor. Fado sahnede
söylenirken fadistaya biri klasik
di¤eri bas iki gitar, bir de 12 telli,
Portekiz udu da diyebilece¤imiz
çalg› efllik ediyor.

Günümüzde fadistalar›n en büyü¤ü,
Amalia Rodriguez olarak tan›n›yor.
Portekiz’in bu ünlü sesi 1950
y›llar›ndan sonra fadonun Lizbon’un
“fado evleri”nden ç›karak tüm dünya
taraf›ndan tan›nmas›n› sa¤lam›flt›r.
Amalia yüzlerce plak yapt›, onlarca
da film çekti ve Portekiz için bir
efsaneye dönüfltü.70 li yafllar›na
kadar sahnede kald›, ilerlemifl
yafl›na ra¤men flark› söylemeyi
sürdürdü. 79 yafl›nda öldü¤ünde
Portekiz ard›ndan derin bir yasa
gömüldü. Amalia’ya halk› taraf›ndan
“Portekiz ruhunun kraliçesi” ünvan›
verilmifltir. Amalia Rodruegez’den
sonra birçok ünlü Fadista bu tahta
yaklaflamad›, hep Amalia’n›n
gölgesinde kald›lar. fiimdi ise bu
taht›n bir Prenses’i var: MAR‹ZA.

1973 do¤umlu Mariza, Portekiz’in
sömürgesi Mozambik’de do¤mufl.
Mariza, Fadonun do¤du¤u
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2003”, “European Breakers Award
2003”, “Portugals Personality of the
Year Award 2003” ve “Coup de
Couer Mirror Award-Canada 2003”
ödülleri ile ününe ün katt›. Portekiz
Devleti taraf›ndan Portekiz kültürünü
yurtd›fl›nda en iyi temsil eden
sanatç› unvan› alan Mariza’ya, 1999
y›l›nda efsane fado flark›c›s› Amalia
Rodrigues’in ad›n› tafl›yan vak›f
taraf›ndan "Fadonun Sesi" unvan›
verildi. Böylece Amelia’n›n taht›na
varisli¤i tescillenmifl oldu.

‹kinci albümü “Fado Curvo”.  Mariza
neden bu ad› seçti¤i soruldu¤unda
flöyle diyor:
Curvo e¤ri demektir. Yaflam da
dümdüz de¤ildir ki zaten, t›pk› müzik
gibi, tutku gibi.”

Mariza yeni albümünde Amalia
gelene¤inden biraz uzaklafl›p soul
ve caz esintilerine a¤›rl›k vermifl.
fiark›lar›nda klasik fado
enstürmanlar›n›n yan›nda piyano,
çello, davul gibi çalg›lar da
kullanm›flt›r. Art›k fadodan vaz m›
geçti¤i soruldu¤unda “Ben Orijinal
fado söylemeyi denedim. fado ile
ilgili kendi görüflümü yans›tmaya
çal›flt›m. Ben kurallar› k›rmak,
gelenekleri y›kmak amac›yla yola
ç›kmad›m, bunu fadoyu sevdi¤im
için yap›yorum çünkü fado
ilerlemeye, geliflmeye aç›k bir müzik

türü” diyor.
Grammy Ödüllerine aday gösterilen
ilk Portekizli sanatç› olan Mariza, ilk
Dünya Müzik Ödülünü de yine fado
söyleyerek alm›flt›. Paris'te Fen
Edebiyat Akademisi'nin “Medaille”
de verdi¤i madalyas›yla
ödüllendirilen sanatç›, son albümü
"Terra" ile En ‹yi Folk Müzik ve En
‹yi Prodüktör dallar›nda Latin
Grammy Ödüllerinin de sahibi oldu.
2006 y›l›nda ç›kan son albümü
”Terra” genel olarak daha s›k caz
s›n›rlar›nda dolafl›yor. ‘Beijo de

Saudade’ adl› parça Cesario Evora
için yaz›lm›fl bir a¤›t ve albümün en
dikkat çeken çal›flmas›.

Buika ile birlikte gerçeklefltirilen
‘Pequenas Verdades’ adl› düet,
‘Fronteira’ adl› parça ise fadonun
Küba müzi¤i ile kaynaflmas›. “Terra”
fadonun köklerine bütünüyle sad›k
fakat tarz› farkl› bir yönde do¤ru
ilerliyor. Mariza’n›n bu albümdeki
kristal netli¤indeki vokalleri ise bizleri
büyülemeye devam edece¤ini
gösteriyor.

Sadece Fado’nun en iyi yorumcusu
unvan›n›n yan› s›ra, dünyan›n en
heyecan verici vokallerinden birisi
olan Mariza, çok k›sa bir sürede
kendisine parlak bir flöhret sa¤lad›.
fiu bir gerçek ki, Mariza’n›n
albümleri ona sahip oldu¤u ünü
getirmesine ra¤men, as›l hayran
kitlesi canl› performanslar›ndan
sonra olufluyor.

Ülkemizde de canl› peformans› ile
kendine s›k› bir hayran kitlesi edindi.
Fado’nun özlem ve ac›y› yans›tt›¤›
melankolik yap›s›n›n aksine,
Mariza’n›n müzi¤e getirdi¤i yaflama
heyecan› ise bu müzik tarz›n›n  tüm
dünyan›n müzikseverleri taraf›ndan
sevilmesini sa¤l›yor. Kendisi art›k,
bugün Portekiz’in ikinci en büyük
fadistas›…

D U Y U R U
''14 Mart Tıp Bayramı’nda
sergilenmek üzere, hekimlerin
çocukları arasında bir foto¤raf
yarıflması düzenlenmifltir.

Yarıflma koflulları web sayfasında
yayınlanacaktır.''
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oan Jara, Pinochet cuntas›n›n
iflkenceyle öldürttü¤ü ünlü fiilili
devrimci flark›c› V‹CTOR

JARA'n›n yoldafl›, ''companera''s›.
Bugün 83 yafl›nda olan Joan Jara,
bir ‹ngiliz dansç›. 50’lerde fiiliye
dans ö¤retmeni olarak gelir ve fiili
üniversitesinin dans kumpanyas›na
kat›l›r. Victor Jara ile burada tan›fl›r.
Victor'la evlendikten sonra Pinochet
darbesine dek fiili'de kal›r.

11 Eylül 1973. fiili. Santiago kenti.
Darbecilerin uçaklar› baflkanl›k
saray› Moneda'y› bombalar ve fiilinin
sosyalist baflkan› Allende öldürülür.
Ayn› gün Santiago Üniversitesinde
Allende'nin yapaca¤› konuflmay›
bekleyenler aras›nda Victor Jara da
vard›r, tutuklanarak Santiago
stadyumuna getirilir.

18 Eylülde efli Joan Jara onu flehir
morgunda elleri k›r›lm›fl ve pekçok
yerinden kurflunlanm›fl olarak bulur.
Duydu¤u ac›y› bast›rmak
zorundad›r, kimli¤ini gizleyerek
cesedi al›r.

'' Zay›f kupkuru görünüyordu. Ama
Victor'du. Gözleri aç›kt› ve
kafas›ndaki ürkütücü yarayla
yanaklar›ndaki morluklara ra¤men
meydan okurcas›na hiddetle ileri
bakar gibiydi. Giysileri y›rt›lm›flt›,
gö¤sü delikdeflikti ve karn›nda
kocaman bir yara vard›. Elleri
bileklerinden k›r›lm›fl gibi tuhaf bir
aç›yla duruyordu. Ama bu, Victor'du,
kocamd› aflk›md›.''

Victor Jara, 1932’de küçük bir köyde
yoksul bir ailenin çöcu¤u olarak
do¤du. Babas› iflsiz bir alkolik,
annesi iflçiydi, dü¤ünlerde flark›
söyleyen bir halk türkücüsüydü.
Victor müzi¤in büyüsünü
annesinden ö¤rendi.Annesinin
ölümünden sonra okulu b›rak›p
de¤iflik ifllerde çal›flmak zorunda
kald›. Askerlik dönüflü fiili
üniversitesi Tiyatro okuluna girdi.
Pek çok oyun sahneledi. ‹yi bir
dansç›yd›. Nueva Cancion (yeni
türkü) ak›m›n›n kurucusu fiilili sanatç›
Violeta Parra ile tan›flt›, fiili halk
müzi¤inden ve Latin Amerika
folkloründen esinlenerek besteledi¤i
ve söyledi¤i flark›lar k›sa sürede
devrimci direniflin simgeleri haline
geldi. 1971’de Allende'nin
seçilmesinden sonra fiili kültür
politikas›nda etkin görevler ald›. Art›k
Jara'n›n flark›lar› okullarda,
fabrikalarda, gecekondularda,
sokaktayd›. Kimi zaman hüzünlü
ama ço¤unlukla coflkulu sesi
Amerika k›tas›n› afl›p tüm dünyaya
yay›ld›:
1978 yaz›, Ankara. Ça¤dafl
Sahnede, ad›n› fiili’deki bu müzik
ak›m›ndan alan YEN‹ TÜRKÜ, Victor
Jara'n›n kimsesiz bir sokak çocu¤u

için yazd›¤› Luchin flark›s›n› Türkçe
söylüyor:
Varsa Luchin gibi çocuklar
Toprak ve solucan yiyen
Açal›m hemen kafeslerini
Uçup gitsinler kufllar gibi.

Joan Jara Yar›m Kalan fiark›'y›
darbeden sonra k›zlar›yla birlikte
geri dönmek zorunda kald›¤›
‹ngiltere'de 1983 te yazar. Kitap
Victor Jara'y›, sanat›n›, kiflili¤ini,
birlikte sürdürdükleri devrimci
savafl›m› anlat›r. 1993’te darbenin
ve Victor'un öldürülüflünün 20.
y›l›nda genç kuflaklara olanlar›
an›msatmak için yeniden yay›nlan›r.
Joan Jara ve k›zlar› kanl› diktatörlü¤e
karfl› ilk ayaklanmalar›n bafllad›¤›
80’lerde fiili’ye geri döndüler ve
orada yaflamlar›n› sürdürüyorlar.

1994’de Victor Jara an›s›na bir vak›f
kurdular ve Victor'un katillerinin
yarg›lanabilmesi için bugüne dek
b›kmadan savaflt›lar.

Dr. Engin Demiriz

J

Yarım kalan
şarkı/Joan
Jara

Victor Jara son bestelerinden
Manifiesto'da neden flark›
söyledi¤ini anlat›r:

fiark› söylemem ne türkü aflk›mdan
Ne de sesimin güzelli¤indendir.
fiark› söylerim çünkü gitar›m›n
Hem akl› var hem duygusu
Topraktand›r yüre¤i ve
Güvercin kanatl›d›r...

fiark›m ne alk›fllar için
Ne de yadellerde flöhret için
fiark›m bu darac›k ülke için...
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Herkes foto¤raf çekiyor; konserde,
yolda, piknikde... Fotograf 
makinas› reklamlar›nda da ifade

edildi¤i gibi “GÖR-ÇEK” devri.
Yaflad›¤›m›z her an› belgeleme¤e
çal›fl›yoruz. Foto¤raf makinas›n›n icad
edildi¤i y›llardan bu yana çekilen
bütün foto¤raflar nas›l ki bugün
geçmifle ait belgelerse, bugün çekilen
foto¤raflarda gelece¤e kalacak
belgeler olacak. Ancak foto¤raf› belge
olmaktan ç›karan onu insanlar›n ilgisini
çekecek bir uyaran haline getiren fley
(gör- çek ten öte ) vizörden bakan
kiflinin getirdi¤i yorumdur. Burada
yaflam›  yorumlamaktan kastedilen;
di¤er  insanlar›n fark edemedi¤i
ayr›nt›lar› fark edip soyutlayarak bir
foto¤raf karesi içinde tekrar  insanlara
sunmak, onlar› sonsuzlaflt›rmakt›r.
Böyle  insan›n çevresi ve öyküsü ile
ilgilenen ve gerçe¤i de¤ifltirmeden
sunmay›  amaçlayan foto¤raflara

Bursa’da bir belgeselci

belgesel foto¤raf diyoruz. Bu anlamda
1845  y›l›nda Octavius Hill ve Robert
Adamson’un Newheaven isimli küçük
bir ‹skoç bal›kç› köyünde çekti¤i
foto¤raflar yani kameralar›n toplumsal
bir olaya ilk kez çevrilmesi
foto¤rafç›l›¤›n en etkili dallar›ndan biri
olan belgesel foto¤rafç›l›¤›n
bafllang›c› kabul edilebilir.

Bu say›da, GEN‹fi AÇI’da belgesel
foto¤raf çal›flmalar› yapan Dr. Kemal
Gözübüyük’ü tan›yaca¤›z, kendisinin
belgesel  foto¤raf ve belgesel foto¤raf
projelerinin uygulanmas› konusundaki
görüfllerini ö¤renece¤iz .

Dr. Kemal Gözübüyük 1957 y›l›nda
Erzurumda do¤mufl, 1982 y›l›nda
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi’ni
bitirmifl, halen meslek yaflam›n› aktif
olarak sürdürmekte . Kemal bey, 1972
y›l›nda babas›n›n hediyesi körüklü 6

X 6 formatl› Pentax bir makine ile
bafllam›fl foto¤raf çekme¤e. Daha
sonra Zenit bir makine ile yola devam
etmifl. K›saca hep bir foto¤raf
makinas› olmufl ama sadece an›
foto¤raf› çekmifl. 2007 y›l›nda
BUFSAD’la tan›flm›fl, temel foto¤raf
e¤itimi ald›ktan sonra ne tarz foto¤raf
çekmek istedi¤inin fark›na varm›fl ve
BUFSAD belgesel atölyesine kat›lm›fl.
Bu fark›ndal›¤› kendisi flöyle anlat›yor:

Kemal Gözübüyük: 2005 ve sonras›
internetin yayg›nlaflmas› ve paylafl›m
sitelerinin popülaritesinin artmas› ile
birlikte aile içinde birçok kifli
foto¤raflar›n› yay›nlamaya bafllad› .
Eski an›lar, pek ço¤u ölmüfl kiflilere
ait olan bu de¤erli foto¤raflar›n %90’
n›n›n benim oldu¤unun fark›na vard›m,
bilinçsizce yapm›fl oldu¤um iflin ne
kadar önemli oldu¤unu anlad›m . Bu
düflünce beni belgesel  foto¤raf

Dr. Rahmiye Tanr›sever
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çal›flmalar›na yöneltti, ve belgesel
foto¤raf atölyesine kat›ld›m .

Rahmiye Tanr›sever: Kemal bey foto¤raf
zaten belge de¤il mi, özellikle belgesel
foto¤raf dedi¤imizde ne anlamal›y›z ?
Kemal Gözübüyük: Foto¤raf›n
varoluflundan beri kabul edilen en
güvenilir tan›k imaj› 80-90’l› y›llarda
kaybolup yerini imaj, leke gibi
kompozisyon ögelerinin tek bafl›na
ön plana ç›kt›¤› hale büründü. Ayr›ca
reklam sektörünün de konudan
ziyade nesne, öge odakl› foto¤raf
çekim tekniklerini gelifltirmesi belgesel
foto¤rafç›l›¤› geri plana itti. Tabii Türk
foto¤rafç›l›¤›n›n ifllevsel bir arflivinin
olmamas›n›n da bu durumda katk›s›
var. Bu saptamay› yapt›ktan sonra
belgesel foto¤rafa gelecek olursak,
Çok k›sa bir tan›mla belgesel foto¤raf
öyküsü olan foto¤raf demektir.
Foto¤raf› çeken kiflinin bir sorunsal›
vard›r, ben bu foto¤raf› neden
çekiyorum sorusuna bir cevap
aramaktad›r. Buldu¤unuz cevap
foto¤raf› sundu¤unuz kiflinin cevab›yla
örtüflüyorsa do¤ru yoldas›n›z
demektir. Örneklemek istersek, bir
kad›n portresi çekerken güzel gülüflü
için çekti¤imizi düflünelim, bu
foto¤rafa bakan kifli kad›n›n
parma¤›ndaki görkemli yüzü¤ü ön
plana ç›kart›rsa orada bir yanl›fll›k var
demektir. Belgesel foto¤rafç›

kafas›ndaki öyküye göre bir anlat›m
biçimi gerçeklefltirmek durumundad›r.
Bir aç› de¤iflikli¤i, çerçeveleme, ›fl›k
seçimi, baz› fleylerin d›flar›da
b›rak›lmas› görsel anlat›m› büyük
ölçüde etkiler. Di¤er foto¤raf dallar›n›n
aksine belgesel foto¤rafda estetik
de¤erler gerçe¤i yakalamak ad›na
gözard› edilebilir. Ancak bu belgesel
foto¤raf›n rastgele, özensiz
çekilebilece¤i anlam›na da gelmiyor
tabii.

Rahmiye Tanr›sever: Belgesel bir çal›flma
nas›l oluyor? Siz Bursay› foto¤raflayan
bir ekipte yer al›yorsunuz, bir proje nas›l
haz›rlan›yor, uygulama nas›l oluyor?
Kemal Gözübüyük: Ben bir ekiple

çal›fl›yorum ama tek bafl›na çal›fl›rken
de ayn› mant›kla çal›flmak gerek .
Önce bir konu tesbit ediyoruz. Bu
konuda gerekli bilgi birikimini
sa¤l›yoruz. Gerekli okumalar›
yap›yoruz. Varsa daha önce çekilmifl
foto¤raflar› inceliyor ve aram›zda
tart›fl›yoruz . Daha sonra yer ve zaman
s›n›rlamas› yap›yoruz. Çekim
yap›lacak mekanlar› ziyaret ederek
duygu ve durum tesbiti yap›yoruz.
Ifl›¤› araflt›r›yoruz, özel ekipman
gerekecek mi inceliyoruz . Neler
çekilece¤ine karar verdikten sonra
bir çekim a¤ac› oluflturuyoruz ve
çal›flmaya bafll›yoruz. Örne¤in,
“Uluda¤’›n Öbür Yüzü” projesi üç y›l
sürmüfltür. Proje kapsam›nda köy
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yaflam› çekilmifltir. Keles, Büyükorhan,
Orhaneli iki y›l, Harmanc›k üç y›l
çal›fl›lm›flt›r. Bu süre içersinde her
hafta sonu çal›flma yap›lm›fl, ikiyüzden
fazla köy gezilmifltir. Biliyorsunuz
Bursa Türkiye’nin dördüncü büyük
flehri kabul edilir ve göç alan bir flehir
olarak bilinir. Oysa biz da¤›n öbür
yüzünde gözden uzak derin bir
yoksulluk ve göç olgusuyla karfl›laflt›k.
Çökene gibi göç nedeniyle kapanan
köyler gördük. ‹kiyüz köyün içinde
ö¤retmeni olan köy say›s› onu zor
bulur. Perçin köyünde çal›fl›rken
muhtarl›¤›n cam›nda gripten korunma
yollar›n› anlatan bir ilan dikkatimi çekti,
bir sa¤l›k kurumuna aitmifl gibi
görünmüyordu. Muhtara sordu¤umda
ö¤retmenin yazd›¤›n› söyledi.
Ö¤retmenin sadece çocuklar için
de¤il bütün bir köy için ne kadar
önemli oldu¤unu bir kez daha
düflünmeme yol açan bu an›y›
paylaflmak istedim .

Bu proje kapsam›nda çekilen
foto¤raflar baflta çekildi¤i yerler,
Keles, Büyükorhan, Orhaneli ve
Harmanc›k olmak üzere Bursa’da
baz› al›flverifl merkezleri, Zonguldak,
Mersin ve ‹zmir’de sergilenmifltir. Kitap
çal›flmalar› da devam etmektedir .
‹çinde yer ald›¤›m bir di¤er proje
Hanlar ve Bedesten Kültürü bir y›l
süren bir çal›flmad›r ve sona ermifltir.
Bursa Valili¤i’nin yard›m›yla kitab›
bas›ma haz›rlanmaktad›r. fiu s›ralar
Bursaray ve Terminal ile ilgili bir y›l
sürecek bir proje üzerinde çal›fl›yoruz.

Rahmiye Tanr›sever: Hekimlik ve
belgesel foto¤rafç›l›k bir yerlerde
bulufluyor mu?
Kemal Gözübüyük: Mesle¤imin
belgesel foto¤rafç›l›¤› seçmemde
pozitif etkisi oldu¤unu düflünüyorum.
Gözlem, sorgulama, insanlarla iletiflim.
Belgesel foto¤rafda da hekimlikte
oldu¤u gibi olaya tarafs›z yaklafl›rs›n›z,
oldu¤u gibi kabul edersiniz ve hep
dürüst samimi olmal›s›n›z.

lgilenenler için not: Belgesel atölyesinin
çal›flmalar›n  www.bursa belgesel.com’dan
izleyebilirsiniz.
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- “Çocuklar gördünüz mü F16
geçiyor.”
- “Hay›r abi baksana F15 o. F16’n›n
kasas› daha genifl olur.”

lana ulaflt›¤›mda çocuklarla 
muhabbeti kurmak için 
seçti¤im yöntem beni bir

gerçekle yüzlefltirmiflti. Bu çocuklar
savafl araçlar›n› benden iyi biliyordu.
Öylesine kan›ksanm›fl bir ses ki
jetinki. Ben uça¤›n geçiflini bir çocuk
edas›yla izlerken, onlar hiç yukar›
dahi bakm›yor.

Ard›ndan yan›ma geliyorlar.
- “Abi boynundaki ne?”
diyor F16 ile F15 in ayr›m›n›
yapabilen Ferhat.
Hemen kula¤›na tak›yorum
steteskopu. Kalbimi dinlerken
tebessüm ediyor, o ara geçen jetin
sesine sinirlenip yukar› bak›yor.
Devletin onlara hangi yüzünü
gösterdi¤ini anlat›yor bana Ferhat’›n
gözleri.

Ferhat’tan sonra Sinem yap›fl›yor
steteskopa. Ama onun bu alete
yabanc› olmad›¤›
- Bir kere ben de takabilir miyim
steteskopu?
demesinden anlafl›l›yor. Ona da
veriyorum. Kula¤›na takmadan önce
y›llarca istedi¤i oyunca¤a flimdi
kavuflan bir çocuk misali par›lt›l›
gözlerle adeta okfluyor onu:

- “Ben doktor olmak istiyordum.”
diyor. Di’li geçmifl zaman› neden
kulland›¤›n› da devam›nda anlat›yor:
- “Her y›l buralara geliyoruz. Hep
ö¤retmenlerden izin istiyoruz. Ama
böyle giderse ben liseye gidemem.
O zamanda doktor olamam. Bir
kerecik de olsa kalp sesini duymak
çok güzel.”
Ne diyece¤imi bilemiyorum. 12

‹nt. Dr. Okan Aydın

yafl›ndaki bir k›z, durumunu öylesine
aç›k bir flekilde özetliyor ki onun
vücut diliyle perçinledi¤i anlat›m›,
tüylerimi diken diken ediyor.Hemen
panik bir flekilde muhabbeti
de¤ifltiriyorum:

- “Hangi oyunlar› oynuyorsunuz?”
O ana kadar sessiz sessiz bizi
izleyen Serap atl›yor öne:
- “Vayp aut oynuyoruz.”
- “Tv’deki Wipe out mu?”
- “Evet. ‹zliyoruz onu. Sonra ordaki
oyunlar› burada yap›yoruz.
fiafl›r›yorum. Müthifl düzeneklerle
kurgulanan bir oyunu burada nas›l
oynayabilirler ki?! ‹flte tam o anda
‘Hayal Gücü Prodüksiyon’,  iftiharla
sunuyor:

- “Bak mesela. Pet flifleyi al›yoruz.
‹çine suyu dolduruyoruz. Sonra
ucuna ipi ba¤l›yoruz. Ebe kim
olmuflsa o al›yor ipi, ortaya geçiyor.
Sonra di¤erleri de çevresinde daire
oluflturuyor. ‹pi sallad›¤›nda kime
de¤erse ‘Vayp auutt!’ diye
ba¤›r›yoruz.”
diyor ve hep birlikte gülüyorlar.
Ancak içlerinde hiç gülmeyen ve
hiç muhabbete kat›lmayan bir k›z
gözüme çarp›yor. Ona laf› at›yorum:
- “Senin ad›n ne?”

O cevap vermeden soruya farkl› bir
cevab› di¤erleri veriyor:

- “O çavuflun k›z›.”
- “ E, siz nesiniz? Onbafl›n›n k›z›
m›?” diyerek bilmeden realiteye
gülüyorum.
- “E çavuflun k›z›, sen oynuyor
musun wipe out?”

Yine o cevap vermeden di¤erleri:
- “Onlar›n evinde tv var. O tv izliyor.
Arada dizi olunca bizi de ça¤›r›yor.
Birlikte izliyoruz.” Diyorlar.
Çavuflun evi ile di¤er barakalar›
karfl›laflt›rd›¤›mda geçte olsa ‘tabi
ya feodalite!’ diyorum kendi
kendime.

Feodal hiyerarfli çocuklar›n
iliflkisinde de göze çarp›yor.
Çavufllar onlar›n lugat›na göre
iflveren ya da daha do¤rusu iflçi
bulan. Geriye kalanlar ise genel
geçer bir sosyal kavram: ‹flçi!
…
Serap elimden tutuyor ve beni
barakalar›n›n önünde duran
kardeflinin yan›na götürüyor. Oraya
gelmiflken yaflam flartlar›na da
bakmak istiyorum. Hemen önüme
set kuruyor:
- “Ya buras› bizim as›l evimiz de¤il.

Bir gün mutlaka...

A

kültür / sanat  54



Geçici olarak buraday›z. Sen bizim
Diyarbak›r’daki evimizi bir görsen.”
- “Biliyorum Serapc›m. Ama benim
de durumunuzu not almam
gerekiyor. Burada senin geçici
kald›¤›n› asl›nda gerçek evinizin çok
güzel oldu¤unu yazaca¤›m,”
diyerek ikna ediyorum.
‹çeriye kafam› uzatt›¤›mda, Serap
eliyle delikleri gösteriyor tavandaki.
- “Abi ya¤mur ya¤›nca çok
›slan›yoruz. Ayr›ca çok so¤uk oluyor.
Ama so¤ukta kardefllerimle sar›l›p
yat›yoruz, s›cak oluyor” deyip s›cak
bir tebessüm b›rak›yor o so¤uk
barakaya.
- “Bu aralar çok ya¤mur ya¤›yor abi.
Dua et de bir daha ya¤mas›n biz
buradayken.”
‹flim gere¤i duygusall›¤› barakada
b›rak›p,  ç›kmam gerekiyor.
…
Muayenelerin yap›ld›¤› konteyn›ra
gidiyorum. Neredeyse herkes hasta.
O baraka kentte 1300’e yak›n kiflinin
yaflad›¤›n› raporlardan okumufltum.
Temel sa¤l›k sorunlar› da enfeksiyon
hastal›klar›yd›. Bunu da biliyordum.
Zaten içme suyu, hela ve banyo
flartlar› bu haldeyken,   mikroplara
davetiye ç›karmamak mümkün
de¤ildi. Ancak konteyn›ra ak›n
edenler aras›nda kronik hastal›klar›
olanlar hiçte az de¤ildi. “Haz›r
bulmufluz devleti, bir daha gelip
gelmeyece¤i muamma, ne var ne
yoksa gösterelim” anlay›fl› hakimdi
san›r›m.

Konteyn›r›n içinde ‘sahalarda ender
gördü¤ümüz’ hummal› bir hareket
vard›:

“Emek,  güler yüz, iyi niyet”
Yetki alan›n›n d›fl›na ç›kmak suretiyle
mevsimlik iflçi kamp›na giden Halk
Sa¤l›¤› birimi mevcut sa¤l›k
sistemine de en güzel mesaj› veriyor
ve koruyucu hekimli¤in önemini
vurguluyor.

…
Konteyn›rdan ç›k›yorum. Biraz ilerde
Alparslan Hocan›n yan›nda, baraka
kentin  “ileri gelenleri” var. El kol
hareketlerinden siyasi bir tart›flma
oldu¤u belli oluyor. Sessizce
yanlar›na oturuyorum.

- “Art›k kutuplaflma olmas›n.”
- “‹nsanlar buraya gelmek zorunda
kalmas›n. Destek verilsin, bizim
oralarda yapal›m.”
- “Halk bizi hor görmesin.”
- “Yaflad›¤›m›z koflullar› tv den
izleyip de¤erlendirmesinler. Gelip
görsünler, bizlere hak versinler.”
Tart›flma gündemi bu eksende
ilerliyor. Hakl›l›k paylar› tart›fl›l›r.
Ancak bir masan›n etraf›nda oturup
konuflabilmek çözüme giden yolun
habercisi olmal›. O ortamda en çok
kula¤›ma çal›nan söz “aç›l›m” oluyor.
O konudaki talepler dile getiriliyor
devlet rolünü biçtikleri  bizlere...

Aç›l›m›n göstermelik sosyo-kültürel
düzenlemelerle olabilece¤ini
düflünen siyasi iktidara inat, feodal
yap›n›n yok edilmesi gerekti¤ini
savunuyoruz onlara. Yaln›zca
ekonomik özgürlü¤ün, özgür hayata

yol açabilece¤i gerçe¤ini
anlat›yoruz; problemin etnik de¤il
ekonomik oldu¤unu ispatlama
çabas›yla. Günübirlik sa¤l›k
kontrollerinin sa¤l›k sisteminin
aç›¤›n› kapatmayaca¤›n›, devaml›
kontrol mant›¤›n›n temel politika
olmas› gerekti¤ini söylüyoruz.
…
Kontroller bitiyor, ilaçlar da¤›t›l›yor,
eller s›k›l›p yanaklar tebessümle
birlefltiriliyor ve yola ç›k›l›yor. Arkada
bize el sallayan bir fakirlik, ba¤›r›p
ça¤›ran bir çaresizlik b›rak›yoruz.
Görükle’ye dönüyorum.

Çevremdekilere anlatmak istiyorum
yaflad›klar›m›, yaflananlar›,
yaflanacaklar›. Duygu selinde
bo¤uluyor dinleyenler. O hiddet
konuflmalara yans›yor... Sonra “flu
an” elimizden bir fley gelmeyece¤ini
bilip dönüyoruz evlere.
…
Gözümü aç›yorum gece 3 sular›nda.
Tan›d›k bir ses duyuyorum cama
sa¤anakla vuran. Sonra Serap
geliyor gözümün önüne. Yafll›
gözlerle söz veriyorum ona:

“Bir gün mutlaka…”
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binin üzerinde doktor imza vererek
kat›ld›. Kampanyada en yo¤un ilinin
‹stanbul, Ankara, ‹zmir Tabip
Odalar›na üye hekimlerden geldi¤i
bildirildi.

Y›lda 5 bin doktorun mezun
edilmesinin, hekimlik mesle¤inde
kalite erozyonuna neden olaca¤›
gerekçesiyle bafllat›lan kampanya
15 Nisan tarihine kadar sürecek.
Kampanya sonuçlar›n›n, hekim
planlamas›nda etkili kurulufllardan
YÖK, DPT ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
yan› s›ra siyasi partilere ve
milletvekillerine de gönderilece¤i
ö¤renildi.

Devlet Planlama Teflkilat› (DPT),
Avrupa ülkelerinin standartlar›n› ölçü
olarak Türkiye’de her y›l 5 bin
dolaylar›nda hekim mezun verecek,
bat› ülkelerinin düzeyine gelece¤ini
planlam›flt›. Baflbakan Turgut
Özal’da 14 Mart T›p Bayram›’nda
yapt›¤› konuflmada, T›p Fakültelerinin
kontenjanlar›n›n azalt›lmas›
konusunda ciddi olarak inceleme
yap›laca¤›n› söylemiflti. Türk Tabipler
Birli¤i, T›p Fakültelerinde ö¤renim
gören ö¤rencilerin daha iyi
yetiflmeleri için y›lda en fazla 1.500-
2 bin hekimin mezun edilmesi
görüflünü savunuyor.

Dr. Soyer Ankara Valili¤i’nden izin
al›nmas› halinde 28 May›s ya da 4
Haziran tarihinde Türkiye genelinde
görev yapan tüm sa¤l›k personelinin
kat›laca¤› bir miting düzenlenmesine
çal›fl›ld›¤›n› da sözlerine ekledi.
Genel Sekreter Ata Soyer ölüme dek
varan mesleki risklerin yan› s›ra kamu
kuruluflunda çal›flan bir hekimin
nöbetlerle birlikte çal›flma süresinin
haftada 90 saati buldu¤unu, buna
karfl›l›k ödenen ücretin, asgari ücretin
alt›nda kald›¤›n› belirtti.

Soyer, hastane ve hasta
sorunlar›ndan do¤rudan sa¤l›k

a¤l›kta Dönüflüm Program›, sa¤l›k
ortam›ndaki  tüm aktörleri hem 
etkiledi, hem de de¤ifltirdi. Baflka

bafll›klar alt›nda dahi olsa, y›llardan beri
devam etmekte. Birinci basamak sa¤l›k
hizmetlerinin özelleflmesi olan Aile
Hekimli¤i uygulamas›n›n yayg›nlaflmas›,
ard›ndan hayata geçirilmesi düflünülen
Hastane Birlikleri Yasas› ile de dönüflüm
tamamlanm›fl olacak.

Sa¤l›k alan›nda sermaye hareketlerinin
bafllamas›, yabanc› sermaye girifli,
hastan›n müflteri, hekimin sözleflmeli
çal›flan ucuz ifl gücü, di¤er sa¤l›k
personelinin tafleron çal›flan› olma
sürecinde, 24 Ocak 1980 ve 12 Eylül
1980 tarihleri milatt›r.

Sa¤l›k alan›ndaki uygulamalar bir bütün
olarak irdelendi¤inde; Dünya Bankas› ve
Uluslararas› Para Fonu taraf›ndan
dayat›lan “Küreselleflme” masal›n›n, 30
y›ld›r gelmifl geçmifl sa¤l›k bakanlar›
taraf›ndan, ülkemiz insan›na ve sa¤l›k
çal›flanlar›na “elma flekeri”  tad›nda
sunuldu¤u görülür. Bilmece, bugünden
geriye bak›nca kolay çözülüyor da, elbette
mesele, elma flekerindeki “çoma¤›”
masal›n bafl›nda görebilmekti. O günlerde
görenler de oldu olmas›na… Ancak flairin
dedi¤i gibi ço¤unlu¤umuz , “midye gibi
kapal›, rahat” ve hatta “hani flu derya
içre olup deryay› bilmeyen bal›ktan da
tuhaf” oldu¤umuzdan m›d›r nedir,
anlayamad›k belki; belki de göremedik…

Deyim yerindeyse b›ça¤›n kemi¤e
“girdi¤i” bu günlerde, yap›lmaya
çal›fl›lan›n ülkemiz hayr›na de¤il, ulus
ötesi planl› programl› bir “proses”
oldu¤unu anlad›¤›m›z› umuyorum.
fiimdi, Bursa Tabip Odas› Dergisi’nin
1989 y›l ve 9. say›s›n›n, o günlerde gazete
sayfalar›na yans›yan Türk Tabipleri Birli¤i
ve Tabip Odas› haberlerinden baz›lar›n›n
yer ald›¤› 19-22 nolu sayfalar›n›
aralayal›m.
Bakal›m “Proses”
o zamanlarda nas›l yorumlanm›fl.

Doktorlar sertlefliyor
Hekim kesimindeki “Mesleki onur
kayb›, uygulanmayan özlük haklar›
ve düflük ücret huzursuzlu¤u”
giderek büyürken, “beyaz önlük”
eylemlerine bu hafta yeniden
bafllanaca¤› bildirildi.

fiimdiye kadar ilgili makamlara
yapt›klar› yaz›l› ve sözlü baflvurulara
karfl›n sorunlar›na herhangi bir
çözüm getirilmedi¤ini belirten
hekimler, eylemlere her hastanede
bir gece tüm hekimlerin toplu olarak
nöbete kalmas› ile bafllanaca¤›n›
söylediler. Toplu nöbet eylemine
çarflamba günü Ankara Numune
Hastanesi’nde bafllanacak.

Ankara Tabip Odas› Genel Sekreteri
Dr. Ata Soyer de 1988 y›l› sonunda
Ankara’da toplanan Türk Tabipler
Birli¤i Temsilciler Meclisi’nde al›nan
“her hastaya gerekli zaman› ay›rma”
karar›n›n bu hafta sonundan itibaren
uygulamaya geçirilece¤ini aç›klad›.

Dr. Hamdi U¤ur

Zamanda yolculuk

S

Doktorlardan 10.000 imza
Türk Tabipler Birli¤i’nin “T›p
Fakültesinde y›lda 5 bin ö¤renci
al›nmas›na hay›r” kampanyas›na 10

15 May›s 1989

6 Nisan 1989
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personelinin sorumlu tutulmas›n›
“insafs›zl›k” olarak nitelendirdi.

Beyaz gömlekli eylem
Ankara Tabip Odas› ile di¤er illerdeki
tabip odalar›n›n karar› uyar›nca,
doktorlar›n tutaca¤› ilk toplu nöbet,
Ankara Numune Hastanesi’nde
bugün gerçeklefltirilecek.  Bu arada,
Ankara Dr. Sami ... Ulus Çocuk
Hastanesi doktorlar›, “Hastalara
yeterli süre ay›rma” eylemini dün
bafllatt›lar.

Sa¤l›k alan›nda çal›flanlar›n ücret
art›fl›, çal›flma koflullar›n›n
düzeltilmesi ve sendikalaflma
haklar›n›n verilmesi amac›yla bir
süredir rahats›zl›klar›n› dile getiren
doktorlar, bundan bir süre önce toplu
nöbet tutma  miting düzenleme ve
Dünya Sa¤l›k Teflkilat›’n›n belirledi¤i
kurallara uygun olarak hastalara en
az 15-20 dakika ay›rma eylemlerine
bafllayacaklar›n› aç›klam›fllard›.

Bu çerçevede, ilk eylemin bugün
Numune Hastanesi’nde toplu nöbetle
bafllayaca¤›n› aç›klayan Ankara
Tabip Odas› Baflkan› Selim Dinçer,
28 May›s-10 Haziran tarihleri
aras›nda da Ankara’da tüm sa¤l›k
personelinin kat›laca¤› bir miting
düzenlenece¤ini bildirdi.
Doktorlar›n eylemlerine difl
tabiplerinin, eczac›lar›n, hemflirelerin
ve di¤er sa¤l›k personelinin de
kat›laca¤› ö¤renildi.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ndeki
doktorlar, Ankara Tabip Odas› Ara
Genel Kurulu’nda al›nan karar
uyar›nca, “Hastalara yeterli süre
ay›rma” eylemini bafllatt›lar.

Doktorlar›n eylemine destek vermek
amac›yla Dr. Sami Ulus Çocuk
Hastanesi’ne giden Ankara Tabip
Odas› Baflkan› Dr. Selim Ölçer,
gazetecilere, genel kurulda al›nan
karar› doktorlar›n kendili¤inden
koyduklar›n› söyledi.

Öte yandan, Ankara Tabip odas›
Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer, bugün
Numune Hastanesi’nde toplu nöbet
tutma eylemini bafllatacaklar›n›
söyledi.

Hürriyet Haber Ajans›’n›n ‹zmir’den
bildirdi¤ine göre, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
y›lbafl›nda belirledi¤i ve “‹fl güçlü¤ü
zamm›” ad› alt›nda ödenmesi
kararlaflt›r›lan “komik” nöbet
ücretlerinin ödenmemesi, ‹zmir’deki
 hastanelerde çal›flan sa¤l›k
personeli taraf›ndan da protesto
edilecek. Yaklafl›k 5,5 ayd›r nöbet
ücretlerinin kendilerine ödenmemesi
üzerine, sa¤l›k personelinin tümü
“Toplu nöbet” tutmay› kararlaflt›rd›.
Dört y›ll›k asistan Dr. Müslim
Karagülle, “24 saatlik nöbetin
sonunda  1610 lira  al›yoruz. Yani
saatimiz 68 liraya geliyor. Üstelik bu
komik rakam› da ödemiyorlar”  dedi.
Hürriyet ‹stanbul ‹stihbarat Servisi’nin

17 May›s 1989

haberine göre, ‹stanbul Tabip Odas›
Genel Sekreteri Dr. fiükrü Güner de,
May›s ve Haziran aylar›n›n
hekimlerinin rahats›zl›klar›n›n daha
yüksek sesle getirildi¤i aylar
olaca¤›n› söyleyerek flunlar› söyledi:
“Hekimlerin çal›flma ve ekonomik
koflullar› daha önce bütün yetkililere
bildirildi. Fakat, bugüne kadar hiçbir
çözüm getirilemedi. Bu nedenle,
önümüzdeki haftalarda sorunlar›m›z›
çözümlemek için toplu davran›fl ve
yasal giriflimlere baflvuraca¤›z. 13
May›s’ta ‹stanbul Tabip Odas›’n›n
ola¤an ara genel kurulu yap›ld›.

Genel kurulda, hekimlerin ekonomik
ve mesleki konumlar›ndaki
kötüleflmenin üst boyutlara t›rmand›¤›
ve acil çözümlerin al›nmas› gerekti¤i
tespit edildi. Hekimlerin hastalar›na
gerekli zaman› ay›rmas› Türk Tabipler
Birli¤i’nin de karar› çerçevesinde
desteklenecektir.

Görülen odur ki, may›s ve haziran
aylar› hekimlerin rahats›zl›klar›n›n
daha yüksek sesle dile getirece¤i
aylar olacakt›r. ‹stanbul Tabip
Odas›’n›n tespiti bu yöndedir.
‹stanbul Tabip odas›, bu sese sahip
ç›kacakt›r.”
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ir filmin ad›nda naneflekeri varsa,
bir yerlerde konuyla bir iliflkisi 
olmas›n› bekleriz. Bu, bir yan›yla

gündelik hayat›n düz mant›¤›n›n
kendili¤inden etkisine, bir baflka
aç›dan bak›ld›¤›nda ise pekala sinema
piyasas›na hakim olan anlay›fl›n bize
empoze etti¤i kolayc› düflünce
biçimiyle iliflkilendirilebilir. Kurgu
konusunda da, buna benzer girifl,
geliflme/dü¤üm ve sonuç  fleklinde bir
beklenti gizil olarak vard›r izleyicide.
Dolay›s›yla da, sonucun en bafltan
verildi¤i, ters kurgu ile yap›lm›fl bir
filmle karfl›laflt›¤›m›zda, bir anlama
güçlü¤ü de yaflamam›z olas›d›r. Buna
bir sebep de, gündelik hayatta oldu¤u
kadar, do¤ada da süreçlerin belirli /
zorunlu bir s›rayla gerçekleflmesidir;
burada ifadenin zorunlu totolojisi de
bafllang›ç ve sonuç aras›ndaki iliflkinin
s›ras›n›n neden kaç›n›lmaz biçimde
belirli bir düzenlilikte oldu¤una iflaret
ediyor asl›nda. fiimdi durup, pekala
flu soruyu da sorabiliriz; e¤er sinemay›
sanat yapan birfley varsa, o da (tan›m
gere¤i burada  bir sinema filminin
gerçeklefltirilme sürecindeki,
kaç›n›lmas› bazan çok zor olabilen
baflka etkenleri yok farzederek,
sadece yönetmenin yorumuna
odakland›¤›m›z› varsayarak) yorumun
kendisi de¤il midir? E¤er, beyaz
perdede yans›yan da “d›flardaki” ile
birebir ayn›ysa, sanatsal yarat› sürecin
neresine tekbül ediyor diye de
sorulabilir. Do¤al olarak oldukça s›k›n›tl›
bir sorudur bu; filmi salt foto¤raf
karelerinden oluflan bir bütün,
foto¤raf›n kendisini ise nesnenin ayna
görüntüsü gibi düflünen anlay›fla da
göz k›rpt›¤› için!.. Ancak, yine de bir
kalk›fl noktas› olarak ifle yarayabilir;
buradan da “gerçek nedir” ve ona
sinemasal müdahalenin boyut ve
biçimleri neye göre ve nas›l belirlenir
gibi daha derinlikli sorulara geçebiliriz...
fiimdilik, bu sorular›n yan›tlar›n›n
geniflçe bir yelpazeyi oluflturdu¤una
ve yelpazenin ise kendi içinde “uç”lar›
bar›nd›rd›¤›na dikkati çekmekle
yetinebiliriz.  Bizim filmimiz için ise,

bireyleri kendi tarihsel iliflkileri içinde
ele ald›¤› için, sosyal gerçekçi
yorumunu yapmak yanl›fl olmaz.
Hangisi önce  piyasaya ç›kt›,
bilmiyorum, ama en az›ndan ülkemizde
Cristopher  Nolan’›n çekti¤i Memento,
tersine kurgu konusunda belki de ilk
popüler filim olarak sinemalarda yerini
alm›flt›. Hadi biz bilmiyoruz ama sözde
sinema yazar-çizerleri de mi
bilmiyorlard›, ya da merak etmediler
acaba; Naneflekeri, Memento’dan bir
y›l önce 1999 y›l›nda çekilmifl. En
az›ndan benim ulaflabildi¤im veriler
bu yönde. Bu durumda, G. Kore’nin,
(en az›ndan sinema terimleriyle) bize
holivuddan daha uzak oldu¤unu
düflünmek durumunday›z!..

Gelelim Naneflekeri’ne. G. Kore
sinemas›nda belirgin bir kol olarak öne
ç›kt›¤›n› gözleyebildi¤imiz, yer yer
rahats›z edici diyebilece¤imiz ölçüde
ve fliddetteki gerçeklik duyusu filmin
tamam›na hakim ve filim, Yong-Ho
isimli bir adam›n hayat› etraf›nda
gelifliyor. Yong-Ho  bir dere yata¤›nda,
çirkin demiryolu viyadüklerinin alt›nda,
yerde yatarken bafll›yor; asl›nda bitiyor
mu demeliyiz? Çünkü, kurgu ters
oldu¤u için, asl›nda öykü yine ayn›
yerde bafllam›fl ve bunu daha sonra
ö¤reniyoruz. Yong-Ho, düflmeden
önce, viyadü¤ün üstünde, az sonra
kendisine çarpacak olan tirene avaz›
ç›kt›¤› kadar ba¤›rmaktad›r: “geriye!”.
Tren ona çarpar ve arkas›ndan, geri
gitmeye bafllar; zamandaki geriye
yolculu¤u, tren yolu üzerinden
izlemeye bafllar›z. Böylece, kurgunun
geriye do¤ru oluflu da bize mankul
gelmeye  bafllar...

Yong-Ho, güzel bir gelecek hayalinin
y›k›l›fl›n› ad›m ad›m yaflar ve bir yerden
sonra, olaylar›n onu sürükleyip  getirdi¤i
konumu kabullenmesi gerekti¤ini
düflünmeye bafllar. Fakat,
yaflad›klar›m›z› unutabilsek veya
geçmifl iliflkilerimizden fiziksel olarak
uzaklaflsak acaba bugüne uzanan
izlerinden kurtulabilir miyiz?
Ya da soruyu flöyle mi sormal›; hayat›n
“getirdiklerini” art›k çok geç demeden
önce bir kez irdeleyip, baflka,
piflmanl›klar› olsa da en az›ndan kendi
seçimim diyebilece¤i bir yöne mi
gitmeli insan?

Dr. Seçkin Kara

Nane Şekeri

B

Yönetmen: Chang-Dong Lee
Yap›m Y›l›: 1999
Ülke/ Dil: Güney Kore
Tür: Dram
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Haz›rlayan: Dr. Ersan Taflçı

SOLDAN SA⁄A

1) Hukukun üstünlü¤ünü diline
dolayanlar›n Cargill, Korupark ve
Allianoi’de takmad›klar› fley (iki
sözcük) 2) Anne e¤itim merkezi
(2 sözcük)- Kak›m 3) Tersi Karate ve
Aikido’da bir ünvan –  Candan verme
miktar›- CHP’nin (yukardan afla¤›
ikinin biri)lerinden birinin sahibi
4) Tabutta Rövoflata filminin ödüllü
baflrol oyuncusu 5) Öpücük
mozaiklettirici- Abbas vakti 6)
Subarachnoid kanama- Prime time’›
gündemimize sokan kurulufl-  Kemey
7) Öztürk pattern’i- Kare ve kübün
rakamda durdu¤u yer 8) Partneri
Joseph Barbera ile birlikte çizgi film
piyasas›n›n duayenlerinden- Japon
mermer k›rma nidas› 9) Baflbakan’›n
villac›¤›ndan, çad›ra kadar olan
fleylerin tümü- fierit kumafl› ucuca
eklemeyi beceremeyerek de¤iflik bir
sarmal elde eden kifli 10) Bir tür siyasi
küfür say›lan gözden geçirmeci.

YUKARDAN AfiA⁄I
1) Bursa yatakl› sa¤l›k kurumlar›n›n
son dönemdeki halleri (iki sözcük)
2) Bezirgan bafl› aleti- Ki olmayan
ba¤laç (kafa yormay›n dedim)
3) ‹stikbaldeki Cumhurbaflkan›m›z
4) Japon satranc› - Ço¤al›nca flekli
patl›cana benzer bir tatl› oluyor.-
Tersi inanma 5) Tersi erkekte
yad›rganan, kad›nda flart olan- Tersi
bir dönem maganda anlam›nda
üretilmifl sözcüklerden biri 6) “Sessiz”
hayvan- Çirkin Kral’›n soyad›
7) Takatukac›ya gitmeden önce
yap›lmas› gereken-Tersi baka baka
yapt›k biz bu flaraplar›- fiafl›rm›fl kan
gruplar› 8)  Tersi kad› k›z› defosu-
Yabani hayvan villas› (bunu
bulamayan da var) 9) Göksel ya da
erksel tabaka- Japon ev yerlefltirme
sanat›n›n sa¤ yar›s› 10) Tersi Müjde
Ar-fiener fien Dava konusu- ‹smi zor
haber ajans›n›n ilk üç harfi.
11) Sahipsizde olmayan-
Baflbakan’›n muhalefet edenleri
korkutmak için yak›nda kullanmas›
beklenen kavram.
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