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BASIN AÇIKLAMASI

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ!

ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN 

İTİBAREN YASTAYIZ/12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE GREVDEYİZ!

Bugün Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık.

Türkiye'nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik.

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Saray'ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” demek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye 

karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği'ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için 

gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz 

başlarken patlattılar bombaları.

Türkiye'nin göbeğinde, Ankara Garı'nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.

Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs'ta Adana ve Mersin'deki, 5 Haziran'da Diyarbakır'daki, 20 Temmuz'da Suruç’taki patlamalardan 

tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz.

Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.

Katiller; aylardır Akrep'lerle, Toma'larla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.

Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini 

sürdürmeye çalışmaktır.

Amaçları; Gezi İsyanı'ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray'daki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.

 Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimizi kana bulayanlara sesleniyoruz:

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, 

DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAKTAN 

VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz:

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Ölen arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için yarından itibaren üç gün yastayız/12-13 Ekim 

pazartesi-salı günleri bütün Türkiye'de grevdeyiz!

Bütün sendikaları, bütün meslek örgütlerini, bütün siyasi partileri, örgütlü-örgütsüz, hangi sendikanın üyesi 

olursa olsun bütün işçileri,bütün kamu çalışanlarını, insanlığa sahip çıkan bütün yurttaşlarımızı katılmaya 

çağırıyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 
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  Bu arada  patlama bölgesine yakın  olan TTB MK ekibi olaya    ANKARA
müdahale etmeye çalışırken polis gaz ve su sıkmaya başlamış.

  Olayın merkezindekilerin dediklerine göre çevik polis 
 Kaç gün geçti o patlamanın üzerinden bilmiyorum, bilmek de toplananların çok uzağındaymış. Sanki bir olay olacakmış, bunu 

istemiyorum. Yazılanlara, söylenenlere inanmıyorum. Bu nedenle bildikleri için uzak duruyorlarmış gibi. Tabii, bu sonradan farkına 
medyada çıkan haberlere bakmıyor, olmamış gibi davranmaya varılan bir durum.
çalışıyorum. Bir süre gidecek bu. Ne zaman iyileşirim, ne zaman  Yapacak bir şey olmadığını anlayınca arkadaşları aradım. TTB 
yüzleşirim içimdeki patlamayla; yapabilir miyim, onu da bilmiyorum. Merkezine gittiklerini öğrenince ben de oraya yürüdüm. Yolda hiç 

  Muğla'dan 4 otobüs dolusu insan çıktık yola. Bodrum ve kimsenin olaydan haberi olmadığını, yaşamın kendi çizgisinde 
Fethiye'den gelecek 2 otobüs ile de  Ankara'da buluşacaktık. aktığını fark ettim. İçim acıdı. Mücadelesini yaptığımız değerlere 
Ankara'ya girdiğimizde, alanda tuvalet işini çözmek sıkıntısıyla sahip çıkması gerekenlerin, bunlara en çok gereksinimi olanların 
karşılaşmayalım diye bir akaryakıt istasyonunda mola verdik 10 bizlerden ne kadar uzak olduklarını, kışkırtıldıklarında canımıza 
dakika kadar. Tekrar yola koyulduğumuzda Muğla Tabip Odası kastettiklerini, patlamayı duyduklarında çoğunun içinden bir sevinç 
Genel Sekreteri Cafer'e hiç polisle karşılaşmadığımızı, önceki dalgası geçeceğini düşündüm. Bu duygu ile küçüldüm sanki.
gidişlerde en az 3-4 ayrı yerde durdurulup bekletildiğimizi, bu   TTB binasının dışında Başkan Bayazıt İlhan telefonla 
durumun ilgimi çektiğini söyledim. “Bizim için iyi şeyler konuşuyordu. İçerisi çok kalabalıktı. Kimse ile bir şey konuşamadım, 
düşünmüyorlar bunlar herhalde” dedi O da, gülerek. O sırada gözlerimizdeki hüzün, yüzümüzdeki acı ortaktı. Kriz masası 
yanımızda getirdiğimiz erzak pay ediliyordu… kurulmuş, herkes bir hastane sorumluluğu almış, acillere gelenlerin 

 Araçların park edeceği alana yaklaştığımızda Cafer'in sayı ve isimleri netleştirilmeye çalışılıyor, listelenip bilgisayara 
İstanbul'dan başka bir grupla mitinge gelen kızından bir telefon geldi. aktarılıyordu. Hüseyin Demirdizen olay anında tiriaj yapıldığını, en 
Bir patlama olduğunu, ses bombası olabileceğinin söylendiğini iletti. az 50 ölü olduğunu, açıklanan rakamların doğru olmadığını 
Ama kısa süre sonra ikinci patlama ve ölümlü olduğu bilgisi geldi. söylüyordu. O sırada resmi kanallarda 10-15, özel kanallarda 25-26 
Panik içinde, kızın sağlık durumunu öğrenmeye çalıştık; iyiydi. ölüm telaffuz ediliyordu.
İnsanın durumu ne olursa olsun, çocuğun yaşı ne olursa olsun Hande Arpat “ Ayakkabılarımın içine kan dolmuştu, çıkarıp 
evlatlarının sağlığını düşünmesi inanılmaz bir duygu. Cafer'in eşinin attım”dedi. TTB'de terlikle dolaşıyordu.
yaşadığı telaşı anlatmak mümkün değil.   Şeyhmus Gökalp ben oradayken geldi, sarıldık. Elini sıkmak 

 Biz telefonlarla haber almaya çalışırken otobüs diğerlerinin istedim. “Önce yıkamam lazım kanları” diye lavaboya gitti.
yanına yanaştı ve inip gara doğru koştururcasına yürümeye   TTB ve doktorlar organize, devlet şaşkın ve çaresizdi.
başladık. Kısa süre içinde Gar'ın karşı tarafındaki “Büyükşehir   Sağlık Bakanlığı Koordinatörü ”Kan ihtiyacı yok” derken, 
Belediyesi” önünde endişeyle bekleşen kalabalığa karıştık. Ama TTB'den “Şu grup kan verebilecekler şu hastaneye, bu grup kan 
kısa süre içinde şoka girmiş, ağlayan, beddua eden insanlar verebilecekler  şuraya gitsin” yönlendirmeleri yapılıyordu.
gelmeye başladı. En son da, ceketinin sırtına kan ve et parçaları   Ben rakamı küçük göstermek isteyeceklerini düşünüyordum 
yapışmış bir adam.. Epey bir saydırdı, çimlerin üstüne oturup ağladı, ama TTB gibi bir aktör işin içinde olduğu için yapamadılar. Devlet 
bağırdı, gene ağladı… Bu ana tanıklık etme kaygısı ile fotoğrafını klasik refleksle örtbas etmeye, önemsizleştirmeye çalışıyordu.
çektim, yaptığımdan iğrenerek.   Hiçbirimiz Suruç benzeri bir olay yaşanacağını düşünmüyordu. 

  Olay yerine gitmedim, gitmek için çaba da göstermedim. Beni “Gaz-cop yer miyiz?” diyorduk, belki gözaltı. Böylesi bir katliama göz 
nelerin beklediğini, bir işe yaramayacağımı çok iyi biliyordum. Uzun yumulacağını aklımızın ucundan bile geçirmemiştik. Saat 16 
zaman acil ve 112'de çalışınca etkilenmemişsin gibi geliyor. Ama fark sıralarında otobüslere atlayıp geri döndük. Hiçbirimizde ağzımızı 
ettim ki yabancılaşma bu, ruh sağlığını korumak için geliştirdiğin bir açacak moral kalmamıştı.
duruş. Belki dışarıdan baktığında boktan görünüyordur ama bir şey   Gece 01.30 gibi Muğla'ya vardığımızda büyük bir kalabalık 
olmamış gibi dolaştım ortalıkta. O anda orada olsaydım bir şey tarafından karşılandık. Ellerinde meşalelerle birlikte yürüdük, slogan 
düşünmezdim ama sonradan oraya gitmek; yapmadım. attık. Herkeste şaşkınlık ve öfke hakimdi. Sonraki günlerin planı 

  Cafer, özellikle eşi kızlarıyla haberleşmelerine rağmen yapılarak evlere dağıldık.
paniklerini bastıramadılar ve onunla buluşmak üzere ayrıldılar.  Bu katliamın, sesi çıkmayan insanları yerlerinden oynatacağını 
Eğitim-Sen'den arkadaşlar da birileri ile görüşebilmek, ne sanmıştım. Siyasi partileri, örgütleri… Ama meydanlara çıkıp 
yapılacağına karar vermek için ayrıldılar. “katilsiniz” diye haykıracaklarına seçim sonuçlarına göre senaryolar 

 Mitingin olmayacağı belliydi zaten, ama epey zaman trafiği de üretiyor, yoksulluk edebiyatı yapıyor, hükümet ve Başbakan'a laf 
kesmediler, tıkandı doğal olarak. Şaşkınlığın arasında trafiğin hala yetiştirmeye çalışıyorlar.
aktığı, ambulansların sirenlerinin gürültünün arasında boğulduğunu  Bu ülkede 10 Ekim sabahı 100'den fazla insan öldü. Suruç' ta, 
hatırlıyorum. Ama bir süre sonra araç akışı kesildi ve her yönden Diyarbakır' da, Silvan' da, Sivas' ta, Maraş' ta olduğu gibi… 
ambulanslar akmaya başladı. Kısa süre sonra AFAD'ın dökük Yüzyıllardır devlet bizi öldürüyor ve siyaset yapanlar bu utanca ortak 
ambulansları bile devreye girmişti. Sosyal medyadan birşeyler olup sıradanlaştırarak yüzümüze bakmaya devam ediyorlar. Hiçbir 
geliyordu ama onları görünce durumun aktarılandan çok daha vahim şey olmamış gibi.
olduğu dank etti kafama..   Kaç gün geçti o patlamanın üzerinden bilmiyorum. Bildiğim, 

  Hala polis yoktu ortalıkta. Epey bir sonra trafik aracı ile bir ekip hayatlarımızı çalıyorlar. Gözyaşlarımızı, hıçkırıklarımızı. Bildiğim, 
gelip yolun içinde durdu. Olay yerinden uzaklaştırılan bir grup insan ayakta durmak zor ama bunun için yeterli öfkemiz var.    
gelip polislere sataştı. Karşılıklı bir ağız dalaşı yaşandı ama çok                                          
büyümedi.                                                          Dr. Çağlayan ÜÇPINAR
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BASIN AÇIKLAMASI 

Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Çalışanları 

Tehdit Altında

Biz bugün Türkiye'nin dört bir yanından buraya, Diyarbakır'a 

gelen hekimler ülkemizin içine sürüklendiği şiddet ortamını ve 

sağlık hizmetlerinin bu koşullarda nasıl yürütülebildiğini 

değerlendirmek için toplandık.

Biz hekimiz, sağlıkçıyız. Öncelikle üzerimize düşeni yapalım ve 

bir kez daha hatırlatalım:

Savaş öldürür, sakat bırakır. İnsanın, doğanın tüm canlı yaşamının 

en büyük düşmanıdır savaş. Savaştan, çatışmadan halklar değil belli 

çıkar grupları fayda görürler. Yoksulların, emekçilerin çocukları 

ölür, kolları, bacakları kopar, gözleri kör olur savaşlarda. Hiç 

kuşkunuz olmasın, savaşın parasal maliyetini de yoksullara, 

emekçilere ödetirler. O yüzden hekimler olarak bir kez daha 

haykırıyoruz: Acilen eller tetikten çekilsin, ateşkes sağlansın. 

Sorunların çözümü için silahlar değil insanlar konuşsun!

Sorun bizim için bununla da bitmiyor. Son dört aydır bölgede 

insan haklarına, yaşam hakkına, uluslararası hukuka da aykırı 

biçimde sağlık çalışanlarına ve sağlık tesislerine yönelik saldırılar 

gerçekleşiyor. Ambulanslar, hastaneler taranıyor, baskına uğruyor. 

Sağlık çalışanları öldürülüyor. Bu süre içinde önce hemşire Eyüp 

Ergen, sonra meslektaşımız Abdullah Biroğul öldürüldü. Son olarak 

geçtiğimiz hafta Beytüşşebap'ta taranan ambulansta can kurtarmak 

için yola çıkan şoför Şeyhmuz Dursun öldürüldü. Ondan önceki 

hafta da Tunceli'de bir ambulans taranmış ve meslektaşlarımız 

canlarını zor kurtarmışlardı.

Gün geçmiyor ki sokağa çıkma yasakları ilan edilmesin, sokak 

çatışmaları yaşanmasın. Silvan'da, Cizre'de, Beytüşşebap'da, 

Yüksekova'da, Varto'da örnekleri yaşandı, insanlar acil hastalarını 

dahi hastanelere götüremiyorlar, hekimler hastanelere gidip hizmet 

veremiyor, çocukların aşıları yapılamıyor, elektrikler, sular 

kesiliyor, salgın hastalıklar ortaya çıkıyor.

Evet, açıkça söylüyoruz. Türkiye'nin bu bölgesinde sağlık 

hizmetleri ve sağlık çalışanları tehdit altında.  Sağlık çalışanları 

ölüyor, görevlerini yapamıyor.

Konuyu görüşmek istiyoruz. Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı 

randevu vermiyor, görüşmekten kaçıyor. Sağlık hizmetlerinin 

bağımsız ve tarafsızlık içinde yürütülmesinden, sağlık çalışanlarının 

ve sağlık tesislerinin korunmasından sorumlu olan Sağlık Bakanı 

ölümler üzerinden propaganda peşinde. Hekimliğini unutmuş, son 

olarak ambulans şoförü Şeyhmuz Dursun'un ölümünde açıkça 

gördüğümüz gibi siyasetçi yönü fazlasıyla ağır basmış durumda.

Sağlık Bakanı'na soruyoruz: Ambulans şoförü Şeyhmuz 

Dursun'un öldürülmesiyle ilgili gerekli araştırma yapılmakta mıdır? 

Resmi açıklamanız ile görgü tanıklarının, olay görüntülerinin 

çeliştiği anlaşılmaktadır. Hasta kurtarmaya giden ambulansı kimler 

taramıştır? Bu açık insanlık suçunun failleri ortaya çıkarılacak 

mıdır? Bu olayların bir daha yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı'nın  

bir girişimi var mıdır?

Çatışan tüm taraflar sağlık tesislerine, ambulanslara ve sağlık 

çalışanlarına yönelik saldırılardan uzak durmalıdırlar. Sağlık 

çalışanlarının korunması gerektiği yaşamsal gerçeğine saygı 

göstermelidirler.

Biz hekimler kararlıyız. Mesleğimizi evrensel hekimlik 

değerlerine bağlı kalarak, tüm yurttaşlarımızın yaşam hakkını 

gözeterek yapmaya devam edeceğiz.

İçişleri Bakanlığı, görevlerini en zor koşullarda yapmaya çalışan 

sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri 

almalıdır. Sağlık Bakanlığı hekimliğin ve sağlık hizmeti veren 

herkesin onuruna ve can güvenliğine sahip çıkmalıdır.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi                

TB Genel Yönetim Kurulu  Ülkemizin içinde bulunduğu Tçatışma ortamında sağlık çalışanlarının sağlığı ve sağlık 

hizmetlerinin durumu gündemiyle Diyarbakır'da toplandı. 

3 Ekim 2015 cumartesi günü Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde, 

bölgede yaşanan gerginlik ve ölümlerin ortasında misafir 16 tabip 

odasının

 katılımıyla 

gerçekleştirildi. Muğla Tabip Odası 5 yönetim kurulu üyesiyle 

toplantıya katılarak bölgede gözlemlerde bulundu. 

TTB-MK ve diğer kollardan katılımlarla birlikte 80 katılımcının 

katkı verdiği toplantıda çatışma ortamında hizmet vermeye çalışan 

sağlık çalışanlarının durumu; sağlık hizmetlerinin durumu; yaşanan 

sağlık hakkı ihlalleri üzerine vurgu yapıldı. Tek gündem ile toplanan 

GYK yapılan ortak basın açıklaması ile sonlandırıldı. 

 (Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Batman, Çanakkale, 

Diyarbakır, Eskişehir, Isparta-Burdur, İstanbul, Kocaeli, Manisa, 

Mardin, Muğla, Şırnak, Urfa Tabip Odaları temsilcileri, İzmir Tabip 

Odası Hekim Meclisi temsilcisi ile TTB Merkez Konseyi)
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TTB GYK DİYARBAKIR’DA
TOPLANDI 



 O SİYAH KURDELEYİ TAKMAK

 Sayısız yokluklarda taktım ben o TTB logolu siyah kurdeleyi. İlkinde, 

gencecik bir hekim bir hiç uğruna katledilmiş o bahar günü kara, koyu bir yasa 

bürünmüştü. Sonra pek çok defa çekmeceden çıktı. Her yeni ölümde sessiz bir 

hüzünle yerleşti önlüğüme, üst cebin kenarına . Büyüdü, genişledi ve 

kocaman siyah bir kurdele kapladı hayatımızı, esir etti…Öyle bir esirlik ki 

gülmekten, şarkı söylemekten, yaşamanın güzel bir şey olduğuna dair inanca 

tutunmaktan uzağa koydu.

 Çekmeceden her çıkışında, öfkeyle yerleştirdim onu, tanıdık bir ağrıydı 

,iğnesi yüreğimi dağladı, gerçek olmasın istedim, bu son olsun, bu 

son….Ölmesin, öldürmesin kimse kimseyi, hiçbir şey insan hayatından 

değerli olmasın, olamasın, ama olmadı, olamadı….Yaşamın su gibi 

harcandığı zamanların siyah kurdeleleri yapıştı yakamıza, iştahlı bir 

zalimlikle 'ben buradayım' dedi. Çocukluğumuzun gururlu kırmızı 

kurdelelerinin rengindeki ışıltı yerini, kara , öfkeli bir kabullenmezlik ve ağır 

bir yaşama haline bıraktı.

 Yarım kalmış hayatlar birikti o siyah kurdelede, okunmamış kitaplar, 

öpülmemiş sevgiler, atmayan onca yürek, hikayesine zulmün değdiği 

insanlar. … Gözleri, gülüşleri ve umutlarıyla yanı başımızdaydılar oysa, 

sıramızdaki, mahallemizdeki, okulumuzdaki gülümseyişimiz olan 

insanlar…Katledildiler… Koyu kahredici bir ağrının ilmeği biraz daha sıktı 

boğazımızı. Sağ kalmamak istedik, utandık orada olamamaktan. Nasıl bir 

zalimlikti bu? Zamansız, ecelsiz ölümlere, katliamlarla parçalanan 

yaşamlara, o kocaman umut dolu çocuk gözlere bakamadık, yüreğimiz 

kaldıramadı bu yükü. Barış için, güzel bir dünya için, iyilik ve adaletin haklı 

ve masum rüzgarlarını solumak, korkusuzca  gökyüzüne bakmak için yola 

çıkan onca yürek paramparça edilirken kana, ete bulandı her yanımız, öfkeye 

bulandı sevinçlerimiz,,acıya…

 İsyan ettik, dursun istedik hayat, zaman dursun, amalarla başlayan 

cümleleri kurmasın hiç kimse, kuramasın... Ölümün aması olmasın...

  Kalksın herkes, doğrulsun uzandığı yerden, toplayalım yere saçılan 

hayatı ''geçti'' diyelim birbirimize, ''geçti''. Sevinçli bir umutla dönsün herkes 

okuluna, işine, çocukluğuna, bu gerçek olmasın… 

  Öyle çok isyan birikti ki o kurdelede….

  Şimdi o siyah kurdele öfkeli bir hüzünle durduğu çekmecemde, bedenine 

değen rengarenk kalemlerle tüm mezarların saklı hafızasında kalan acıları, 

zamanın hatırlama defterine tek tek işliyor, karanlığın sorgu sual defteri 

kabarıyor. 

  O siyah kurdele sesleniyor:  

  Umudun sıcacık  bir rengi var , yakında ,dilimin ucunda …

                                                                                                                                        

                                                                                                     Dr.Esin ARBİL

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MUĞLA TABİP ODASI ADINA

Yerel Süreli Yayın / 4 ayda bir yayınlanır
Sahibi: Çağlayan ÜÇPINAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Esin ARBİL

Yayın Kurulu:
Esin ARBİL, Mehmet AKARCA, Naki BULUT, Sabiha ERCAN

Ali İhsan UYSAL

İletişim Adresi:
Muğla Tabip Odası

Şeyh Mah. Kocamustafa Efendi Cad. 
Kıyanç Apt. 5 Kat:2 Daire:5 48000 MUĞLA

       Telefon : 0 252 214 37 47 (pbx) Fax:02522122135
                          E-Mail : MUGLAkmuglatabip@hotmail.com

                Baskı: Devrim Ofset-0 252 214 3785

Bizlere dadanan

her yakıcı umutsuzluk,

her küstah acı,

bir güzelliğe,

bir yaşama direncine

dönmek zorundadır... 

                 Edip Cansever
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Ecele gelin gidenlere...

Titriyordu dudakları, Ağlıyordu hıçkırarak…

Gece karasıydı gözleri,

Kaşları keman yayı,

Saçları desen, ışıl ışıl yıldızlar gibi…

Elleri küçücük ve sıcacık,

Titriyordu dudakları,

Ağlıyordu hıçkırarak…

“Beni kurtarın” diyordu yalvararak…

Kurtaramadık ya bu gece karası gözlüleri…

Terk ettik ya kendi kaderlerine bu güzellikleri,

Yar oldular ya toprağın koynuna,

Küçücük yavrulardı oysa…

Daha oyun çocukları...

Büyüttük ya onları bir gecede,

Zindan gibi zifaf odaları,

Ecel gibi adamların elinde,

Son buldu ya yarınları…

Daha ne desek ki biz kendimize…

İnsan mıyız ki?

Kulaklarımızı tıkayıp,

Gözlerimizi kapattık…

Dilimizi ise bağladık gitti…

Konuşmayınca,

Görmeyince,

Duymayınca,

Yok sayınca rahatladık…

Biz ne desek ki kendimize,

Yıllarca kendimizi insan sandık…

 

27.12.2014   Muğla-Menteşe

Dr.F.Fisun Gökduman KÖKCÜ

Grafik-resim tasarım:Dr.F.Fisun Gökduman KÖKCÜ

 



Gezi olayları sürecinde, hekimler Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde, camiye sığınan yaralıları tedavi 
ettikleri sırada kullandıkları tıbbi malzemelerin atıklarını yerlere attıkları iddiasıyla “ibadethaneyi 
kirletme(!)” suçundan ceza aldılar.2 hekim 10' ar ay hapis cezası ile cezalandırıldı ve meslektaşlarımızla 
birlikte yargılanan 255 kişiden 244 kişi hapis cezası aldı.

AİLE HEKİMLERİ YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ

AHEF 4. Olağan Genel Kurulu 24-25 Ekim 2015 tarihleri arasında 

Ankara' da yapıldı. 262 delegenin oy kullandığı ve iki ayrı grubun 

yarıştığı seçimleri ortak bir liste kazandı.

AHEF Yönetim Kurulu ilk yaptığı açıklamada;

“AHEF Yönetim Kurulu üyeleri , ‘‘Aile hekimlerinin yaşadığı 

sıkıntıların ve problemlerin farkında olduğumuzu, omuzlarımızdaki 

bu yükü tüm aile hekimleri ile birlikte, el ele vererek kaldıracağımıza 

olan inancımız tamdır. Süre gelen tüm sorunların üstesinden gelmek 

için çalışacağımıza söz veriyoruz.” dedi. Olağan Genel Kurul sonuç 

Bildirgesinde ise şunlar ifade edildi:

24-25 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 4. olağan genel 

kurulumuzda delegelerimizden gelen talepler sonucu bir genel kurul 

deklarasyonu yayınlanması kararı verilmiş ve alınan ortak karar 

çerçevesinde hareket planı belirlenmiştir.

1-Aile hekimlerinin üzerine angarya olarak verilen ASM, acil, adli 

defin nöbetleri asla kabul edilemez, bu konuda ceza almış sözleşme 

feshine yaklaşmış her üyemizin hukuken yanında olacağımızı her türlü eylemsellikle destek vereceğimizi nöbetler konusundaki tüm inceleme ve 

soruşturmaların acilen sonlandırılarak, verilen ceza puanlarının iptal edilmesi gerektiği,

2- Aile hekimliği uygulamasında yaşanan sıkıntıların (negatif performans, ATS, illerdeki farklı uygulamalar vs) bir an önce bitirilmesi adına 

bakanlığımızın aile hekimlerinin temsilcisi olan AHEF Yönetim Kurulu ve organlarıyla bir takvim çerçevesinde toplantılar düzenlemesi gerektiği.

3-Acil olarak emeklilik, yıpranma payı gibi temel özlük haklarımız ile ilgili tüm konularda AHEF ilintili STK' lar ve bakanlığımız tarafından bir 

komisyon oluşturulup çalışılması gerektiği.

4- Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda yaşanan sıkıntıların özelikle mülteciler konusunda yaşanan sorunların dile getirileceği AHEF ve Sağlık 

Bakanlığı yetkilileri arasında oluşturulacak bir komisyonun kurulması gerektiği.

5- Sahada her geçen gün artarak devam eden ve önlem alınmayan şiddet konusunda ivedilikle bir kanun yapılması gerektiği. Genel kurula katılan 

ülkemizin her köşesinden gelen üyeler ve delegeler tarafından dile getirilmiştir.

Özelikle bu 5 hususta Sağlık Bakanlığının AHEF başta olmak üzere ilintili tüm STK 'larla bir çalışma başlatmasını ve bir an önce sorunlara eğilmesi 

gerektiğini açık olarak deklare ediyor ve çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz hususlar başta olmak üzere yaşadığımız tüm sıkıntılar 

neticesinde bir çıkmaza doğru sürüklenen aile hekimliğini kurtarmak adına verdiğimiz tüm çabalara rağmen kulak tıkayanlara ve olumlu adım 

atmayanlara karşı cevaben sahada yer alan 22 bin aile hekimi ve 22 bin aile sağlığı çalışanı ve tüm ilintili STK' larla işbirliği içinde alınacak karar 

doğrultusunda her türlü eylemsellik planlamasına (Takvimli süreli iş bırakma ve süresiz iş bırakma dahil) gidileceği noktasında kararlı olduğumuzu,

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
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   UTANIN!...
HEKİMLİK YARGILANAMAZ!...

BİLİNSİN Kİ BİZ HEKİMLER ,

       İHTİYACI OLAN HERKESE, HER ZAMAN, HER YERDE  

YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!...

(Çizgi : Dr.Taner Özek)



      

    MERNUŞ'UN 

       TÜRKÜSÜ 

GÜLTEN AKIN

Ben güzü görmedim 

Göğü görmedim 

Dalı bahçıvanı görmedim .

Sonuncu Roma da eskidi Tomurcuk patlarken dağıttığı 

Taşa kesti Mernuş, Tebernuş, ışığı 

Kıtmir Tay büyürken dağıttığı ışığı 

Oysa çıldırmanın çağıdır Gülü gül diye sevmeyi 

Aç sımsıkı çektiğin perdeleri Çok var dostum gibi özledim.

Ölümlerle zulumlarla Güz geldi geçti 

Sarsma bedenimi öyle Sarı yaprak kuru dal derlendi 

Daldığım kan uykudan Sırtını ağaca verdi bahçıvan 

Usul usul uyandır Oturdu kendine tütün sardı 

İnce sular yatağını buldu 

Gök duruldu 

          
          

TÜFEK, MİKROP ve ÇELİK

  İnsanlık tarihin akışının geri planında ne var? Rastlantılar mı yoksa 

daha başka etkenler var mı? Bu kitabın yazarı bu sorunun yanıtını arıyor bu 

kitabında. Bir Papua Yeni Gine yerlisi Yali soruyor bu soruyu? Neden beyaz 

adamın kargosu (araç-gereç) var da onların yok? Yazar bu soruyu şöyle 

çeviriyor ve onun cevabının peşine düşüyor. Neden Avrupalılar Amerika 

kıtasını keşfetti de o zamanlar Amerika'da yaşayanlar Avrupa'yı *3.bölüm de son bağımsız İnka Kralı Atahualpa'nın bütün ordularının 

keşfetmedi? gözü önünde  İspanyol fatihlerinin küçük çetesi tarafından  tutsak alınışının 

  Bu keşif sonrasında şu anki dünya coğrafyası şekillendi. Tüm Amerika öyküsü anlatılıyor. İspanyolların mikropları, atları, okur yazarlıkları, 

kıtası siyasi haritasına o göçmen/işgalci Avrupalılar şekil verdi. Şu anda siyasal düzenleri, teknolojileri bu tutsak alışın arka planı olarak 

dünyanın her tarafında askeri, üssü olan her yere karışan,dünyanın etrafını gösteriliyor.

uyduyla dolduran ABD bu keşiflerden sonra kurulan kolonilerden köken *4.Bölümde tarım ve hayvancılığa geçişin İspanyol zaferinin 

aldı. arkasındaki rolü anlatılıyor.

 Yazar Jared Diamond bu sorunun peşinden gidiyor ve bunun *Sonraki bölümlerde ise niçin tarım ve hayvancılıkla yiyecek üretiminin 

belirleyicisinin kimilerinin iddia ettiği gibi Avrupalı beyaz ırkın üstün dünyada birkaç bağımsız bölgenin yiyecek üretim merkezi haline geldiğini 

zekasının mı yoksa başka etkenlerin mi olduğunu göstermeye çalışıyor. ve neden  bu bölgelerde ötekilere göre daha erken başladığını açıklamaya 

Hatta bir adım öteye gidiyor ve alışılmış ırkçı bakış açısının tersine örneğin çalışıyor.    

Yeni Gine yerlilerinin Avrupalılara göre daha zeki sayılması gerektiğini  

söylüyor.  Kitaptaki bu haritada dünyada yiyecek üretimin başladığı yerler 

 “Avrupalıların binlerce yıllık merkezi hükümet, polis, hukuk sistemi gösteriliyor. Anadolu'nun da yer aldığı Bereketli Hilal bölgesi ise diğer 

olan kalabalık toplum yaşayışlarının sonucu olarak çiçek vb. gibi salgın merkezlere göre iklim, coğrafya, bitki örtüsü, evcilleştirilebilecek hayvan 

hastalıklarla karşı karşıya kaldığını ve zamanla bunlara karşı bağışıklık varlığı açısından avantajları sayesinde öne çıktığı ve bu üretimin buradan 

kazandıkları için bugün canlı olarak doğan Batılı bebeklerin çoğu bulaşıcı Avrupa'ya yayıldığı ve bütün bunların sonucunda Avrupalıların Amerika'yı 

ve öldürücü hastalıkları atlatıyor,zekaları ve taşıdıkları genler nasıl olursa keşfetmesiyle sonuçlanacak tarih serüveninin başladığı anlatıyor.

olsun ürüyorlar. Hayatta kalmaları zekalarına bağlı değildir. Yeni Gineliler  Kitabı okurken tarih ırmağının akışını izlediğini düşünüyor insan. 

ise seyrek nüfuslu bir toplum olarak bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmadılar Kitabı bitirirken de yarını hayal etmeye başlıyor. Çünkü ırmak akmaya 

ve kabile savaşları ile ölüm oranı yüksek olarak seyrettiler. Zeki insanların devam ediyor.  

bu ölüm tehlikelerinden korunma olasılığı daha az zeki olanlardan daha Dr.Ali İhsan UYSAL
yüksek olacaktır.”                                                                             

 Yazar kuşların evrimi konusunda uzman ve Güney Amerika, Güney 

Afrika, Endonezya, Avustralya,Yeni Gine'de araştırmalar yapmış ve bu 

sayede yerli halklarla birlikte yaşayarak teknolojik bakımdan ilkel kalmış 

toplumların çoğunu tanımış. Dünya'daki 6000 dilden 1000 tanesinin halen 

konuşulduğu Yeni Gine deki araştırmaları ve gözlemleri onu böyle bir 

çalışma yapmaya itmiş.

Kitaba genel bir bakış atarsak;

*1.bölüm 7 milyon yıl önceden başlayarak 13000 yıl önceki son buzul 

çağının sonuna kadar çok hızlı bir yolculukla insan evrimi ve tarihini 

anlatıyor

*2. Bölüm 13000 yıl önce kıtalardaki çevre koşullarının tarihi nasıl 

etkilediğini gösteriyor. İnsanların tek merkezden nasıl yayıldıklarını ve 

farklı gelişmişlikte toplumlar oluşturduklarını Polinezya örneği üzerinden 

anlatmaya çalışıyor. 3200 yıl önce Polinezya’lıların ataları adalara 

yayıldıklarında bu tek ata topluluğundan avcı/toplayıcı kabilelerden ilk 

imparatorluklara kadar farklı kardeş toplumların doğuşu anlatılıyor.

OKUDUKLARIMIZDANOKUDUKLARIMIZDAN
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EDEBİYAT MATİNESİ 

LATİFE TEKİN

ESERLERİ: 

sonlandırıldı.

  Keyifli bir Gümüşlük akşamının ardından pazar günü tüm hekim 

dostlarımıza açık olan matinemizi gerçekleştirmek üzere tekrar akademide   
buluştuk. Sevgili Latife Tekin anlattıkça keyiflendik, hüzünlendik, 

düşüncelere daldık. Önce o anlattı, sonra bizler de sorularımızla katıldıkça, 
  Bir rüzgar esti, geçtiğimiz günlerde buralardan… Son günlerde 

ilerleyen saatlerde bir sohbet havasına, ama samimi, keyifli bir sohbete 
yaşadığımız üst üste gelen kasvetli, iç karartıcı, dumanlı havaların ardından 

dönüştü birlikteliğimiz. Dil nedir?den başlayan sohbetimiz, yazarlığa, 
mis gibi geldi, ortalığı temizledi, aydınlattı… Belki acımızı hafifletemedi 

yazmaya, yazarımızın romanlarına, roman kahramanlarına, yaşadığı göç 
ama bir nebze serinletti içimizi. Tadına doyamadığımız, zamanı fark 

yıllarına, yoksulluklara, politikaya, insanlara, kısaca tüm yaşama uzandı. 
etmediğimiz, edebiyatla, sohbetle, dostlukla ve doğayla iç içe olmanın 

Yazının nasıl kağıt kalemle yazılmadığını anladık, aslında romanlarını daha 
verdiği keyifle hafızalarımızda uzun süre yer edecek bir hafta sonu 

yazmadan bitirdiğini, ilk olarak romanın  sonunda insanlara vermek 
geçirdik. 17 ekim cumartesi günü Gümüşlük Akademisi'nde İstanbul Tabip 

istediği duygunun kafasında oluştuğunu, sonra kendisinin de bir yolculuğa 
Odasından sevgili Ali Özyurt ve sevgili Ayşegül Tözöner'in katkılarıyla 

çıkıp o duyguya nasıl ulaşmaya çalıştığını öğrendik. Biz çok keyif aldık, 
bugüne kadar İstanbul'da yapılmış olan  'Edebiyat Matineleri'nin diğer 

okur olarak kitaplarını okuduğumuz bir yazarın kitaplarını neler hissederek 
illerde yapılabilmesi amacıyla  bir çalıştay yapıldı. Ertesi gün de Muğla 

yazdığını kendi anlatımıyla dinlemekten. Latife Tekin hayatı boyunca 
Tabip Odasının ev sahipliğinde 1. matineyi gerçekleştirdik. Konuk 

yaptığı mücadelelerden bahsetti bize bir yandan da,  büyülendik bu 
yazarımız Gümüşlük Akademisi'nin ev sahibesi sevgili Latife Tekin idi. 

olağanüstü kadını dinlerken. Hepimiz için o zor günlerde bir umut oldu bu 
  Cumartes i  sabahı Muğla 'dan 

etkinlik, birbirimize dokunacak, temas edecek böylesine 
Gümüşlük'e doğru giderken yolda bir 

güzel bir alan olduğunu hissettirdi bizlere. Sanatın, 
yandan da acaba bu çalıştay ertelenmeli 

edebiyatın birbirimize ulaşmada, paylaşmada aslında ne 
miydi? diye düşündüm ister istemez. Çünkü 

kadar güzel ve etkili bir yol olduğunu hissettik.
daha bir hafta önce Ankara'ya barış demeye 

  Sonuç mu ? Sanki bir masala ortak olmanın keyfi 
giden arkadaşlarımızın katledilişlerinin 

...ama en çok da 'böyle güzel insanlar oldukça, bu dünya 
üzerinden henüz bir hafta geçmişti. Herkes 

daha bir umutla dönecek' düşüncesi...
gergin, üzgün, kafalarımız karışık, isyan ve 

yas duyguları birbirine girmişti. Yol 

boyunca bu düşüncelerle gittim, önce 

Gümüşlük Akademisi'ni buldum. Evet 

bulmak gerekti gerçekten. Zira öyle yol 1957'de Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı 

üstünde kocaman puntolarla yazılmış Karacahevenk köyünde doğdu.1966'da 9 yaşındayken 

büyük bir levhası filan yok. Enfes doğanın ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Ortaöğrenimini 

içinde, sanki gerçekten özellikle sadece Beşiktaş Kız Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Telefon 

ilgilenen insanların görmesi için yapılmış, Başmüdürlüğü'nde kısa bir süre çalıştı. İlk kitabı 

küçücük bir levha ile küçük bir patika yol "Sevgili Arsız Ölüm" 1983'te yayınlandı. Anadolu'daki 

ayrımına konmuş Gümüşlük Akademisi köy yaşamı ve insanlarını masalımsı bir atmosferde ve 

yazısı.. .ve dar patika yoldan girince her "Yüz Yıllık Yalnızlık" tadında anlattığı bu ilk romanıyla 

attığınız adımda, her aldığınız nefeste adeta büyük ün kazandı. Ardından peş peşe diğer romanları 

gizli bir cennete geldiğinizi anlıyorsunuz. Akademi ayrı bir yazı konusu geldi. Eserleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve 

olacak güzellikte, ama en azından bu büyülü bahçeden  birkaç cümleyle Hollandacaya çevrildi. Değişik üslubu ve yaklaşımıyla kuşağındaki 

bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Tam doğanın ortasında doğal edebiyatçıların önde gelen isimlerinden biri oldu. Yazar, 1995 yılında 

güzelliklere dokunmadan birkaç atölye ve olabildiğince az yapı ile Bodrum'da “Gümüşlük Akademisi Sanat, Kültür, Ekoloji ve Bilimsel 

ortasında göleti, göletin üzerinde nilüferler..Sanki hayal edilip Araştırma Merkezi Vakfı”nın kuruluşunda yer aldı. Genel Sekreteri olduğu 

resmedilmiş bir mekan olduğunu ve sıcacık insanların hazırladığı enfes akademide doğayla iç içe ve barışık bir hayat tarzını destekleyen birçok 

zeytinyağlı yemeklerinin harika olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. sanatçı ve yazarla birlikte edebiyat, sanat ve kültür etkinlikleri 

 Çalıştay için gelen tüm arkadaşlarımız içimizi ısıttı, bizleri düzenlemeye başladı.

onurlandırdı, çok güzel, çok özel paylaşımlarla zenginleştik bir anda. Yeni 

dostluklar kurduk, eski arkadaşlarımızla özlem giderdik. Çalıştayda 

iletişim konusunu sunarak katkı sağlayan sayın Selçuk Erez'e, sunumuyla 
Sevgili Arsız Ölüm (1983), Berci Kristin Çöp Masalları (1984), Gece 

yılların TTB emekçisi Gençay Gürsoy'a, İstanbul'da yapılmış olan edebiyat 
Dersleri (1986), Buzdan Kılıçlar (1989), Aşk İşaretleri (1995), Ormanda 

matinelerini bizlere özetleyen Ali Özyurt'a , Ayşegül Tözöner'e ve katkıları 
Ölüm Yokmuş (2001), Unutma Bahçesi (2004), Bir Yudum Sevgi (1984), 

için Ahmet Coşar'a yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıştay 
Gümüşlük Akademisi (1977)

cumartesi geç saatlere kadar sürdü. Fikir alışverişleri, öneriler, kararlar 

derken önümüzdeki matinelerin hangi illerde yapılacağı kararlaştırılarak 
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          Dr. Sabiha ERCAN



TTB' nin düzenlediği 7 kent 7 matine çalıştayı ve bu etkinliğin ilk ayağı olan Latife TEKİN söyleşisi, MTO ev sahipliğinde 17-18 
Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bodrum/ Gümüşlük Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde yapılan çalıştayda bundan sonraki matinenin ''Ağrı'' 
ilinde gerçekleştirilmesi planlandı.

Etkinliğin ikinci gününde ise Latife TEKİN ile edebiyat ve dil üzerine sıcak ve samimi bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 60 
meslektaşımız katıldı. “Dil” kavramının irdelendiği söyleşi büyük bir ilgiyle izlendi. Aynı günün sabahındaysa  Ankara Katliamı 
,"Katili Tanıyoruz", "Yastayız, İsyandayız" pankartlarıyla bir kez daha lanetlendi.

7 KENT 7 MATİNE ÇALIŞTAYI MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİ
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DR. CEMİL ŞERİF BAYDUR

 Eğer bir gün Çılgın Muğlalıların listesi hazırlanacak olursa inanıyorum 

ki bu listenin üst sıralarında Dr. Cemil Şerif Baydur yer alır.  O, yaşamı 

boyunca hep hayatın zor yollarını seçmiş, birçok konuda şehrine, ülkesine, 
  Dr. Baydur kitabında büyük ölçüde Veronoff'un çalışmalarını örnek 

mesleğine öncü olmuştur. 
almıştır.  Evrim konusunda bilimsel değerlendirmeler yapmaktadır.   Cemil Şerif Baydur 1894 tarihinde Muğla'da doğdu. Tıp eğitimini  
Maymunları  insan testisleri ile nesiller boyu aşılamayla zihinsel ve Darülfünun Tıp Fakültesi Mülkiye kısmında 1918 de tamamladı. 
bedensel olarak yükseltilerek beşerleştirilmelerinin olanaklı olduğuna Tıbbiyeden mezun olmadan hemen önce ilk kitabını yazdı: Müşavere-i 
inanmaktadır. Hayvanlıktan insanlığa sıçrama olabileceğini iddia Tıbbiye ve Cerrahiye. Formüllerden Müktebe. Tıbbi yazıların yanı sıra  
etmektedir.Milli Mücadeleyi destekleyen çok sayıda makale yazdı. Menteşe Müdafaai 

  Aşılamanın veterinerlikte de kullanılabileceğini, bunun iktisadi 
Vatan Cemiyeti içinde yer aldı. 22 Mayıs 1919 da Muğla'da Kocahan'da 

gelişmeye katkı sunacağını belirtiyor. İnsan yaşamının 1.5 asıra kadar 
düzenlenen Reddi İlhak Mitinginde konuşma yaptı. Genç yaşında (24) Türk 

uzatılabileceğini söylüyor.
Ocakları başkanı oldu. Cumhuriyet devrimlerini destekleyen gazete 

  
yazıları yazdı. 

Baydur'a göre insanlara yapılacak aşılama için en uygun verici 
  13 Temmuz 1927- 31 Mayıs 1930 tarihleri arasında Muğla Memleket 

maymundur. Testis naklinin cerrahi tekniği de kitapta ayrıntılı 
Hastanesinde çalıştı. 1928 yılında Muğla Vilayet Matbaasında Osmanlı 

anlatılmaktadır. Yüzlerce hastaya uygulandığı bilgisi yanı sıra kitapta 4 
Alfabesi ile yazdığı Gençlik Aşısı ve Esasları  kitabı basıldı. Bu bilinen 

olgu ayrıntılı olarak ameliyat öncesi ve sonrası dönem bulguları 
Muğla’da basılmış ilk Türkçe tıp kitabıdır. 1935-1936 yıllarında Fransa'da 

karşılaştırılarak tartışılmıştır. Maymun husyesinin dilimler halinde 
Nöroşirürji eğitimi aldı. O yıllarda tıbbın en zor, en tehlikeli alanı olan 

insanlara nakil edilmesi yoluyla, bedenin gençleştiği, kişinin ruhsal olarak 
Nöroşirürji klinik çalışmalarını İstanbul Bakırköy Emraz-ı Akliye ve 

kendini iyi hissettiği, çalışma isteği ve verimliliğinin arttığı, tansiyonun 
Asabiye Hastanesinde  yürüttü. Türkiye'nin üçüncü Beyin ve Sinir 

düştüğü, kas gücünün arttığı, kilo verdiği, görme keskinliğinin arttığı, saç 
Cerrahisi Uzmanıdır. Fransa'dan döndükten sonra yazılarını Nöroşirürji 

ve sakalın sıklaştığını, cinsel performansının arttığı  ifade edilmektedir.
alanında yoğunlaştırdı. 1937 yılında yazdığı Nöroşirürji Bahisleri kitabı 

  Dr. Cemil Şerif Baydur herhalde Türkiye'de insanlarda organ nakli 
Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Türkiye'de yazılmış ilk kitaptır.

yapan ilk hekimdir.
  Mustafa Enver Beyin Hatıraları, Kanserin Sebepleri ve Tedavi 

18 mart 1967 de aramızdan ayrılmıştır
Yolları, Farmakoloji, Dünyada ve Bizde Nöroşirürji diğer 

kitaplarındandır.

  Cemil Şerif öğrenmek ve kendisini geliştirmek için her türlü 

fedakarlığa katlanmış, öğrendiklerini paylaşmaktan, bilgisini yaymaktan 

büyük mutluluk duymuştur. Öğrenciliğinden itibaren yüzünü batıya 

çevirmiş, bilimsel gelişmeleri yakından takip etmiş, kendini sürekli 

geliştirmiştir. 

  Sosyal ve siyasal konularla ilgilenmiş, gazetelere yazılar yazarak 

kamuoyunu aydınlatmıştır. Politik bir şahsiyettir. Bağımsızlığa düşkün, 

emperyalizme karşı savaşan bir hekimdir. Cumhuriyet Devrimlerinin 

ulusça içselleştirilmesinin yollarını göstermiştir. Sağlık politikaları ile ilgili 

yazılar da yazmıştır Muğla da Turizmin geliştirilmesi konusunda da… 

Bilgisini, aklını, yaşam deneyimini her alanda memleketinin yararına 

sunmaya çalışmıştır.

Gençlik Aşısı Esasları

   Baydur'un ikinci kitabıdır. 1928 de Muğla'da basılmıştır. Muğla'da 

basılan ilk Türkçe tıp kitabıdır. Dr. Baydur bu kitapta gençlik, yaşlılık, 

yaşam ve ölüm-ölümsüzlük konularını felsefi olarak tartışmıştır.  Ölümü 

geciktirme, gençliği uzatma, ihtiyarları gençleştirmenin yollarını aramıştır. 

Sürekli bir gençliği sağlamayı amaçlamıştır. Kitapta yüz yıl öncesinin tıbbi 

bilgi düzeyini görmekteyiz. Gençlik Aşısı Esasları kitabında endokrinoloji 

biliminin doğuşuna tanık olurken, Dr.Baydur'un yaşamını incelerken de  

Türkiye'de  Beyin cerrahisi biliminin kurulmasını görmekteyiz. 

 

 

Dr. Naki BULUT
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

     OTOPSİ
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  ÖZGÜRLÜK

  Özgürlük nedir? Bize ilkokul sıralarında öğretilen'' kimseye zarar 

vermeden, onun sınırlarını ihlal etmeden istediğini yapabilmek'' olmuştur. 

Ne kadar doğrudur bu? Etki altında kalmadan kendi özgür iradesiyle 

istediği gibi yaşayabiliyor mu insan, istediğini yapabiliyor mu? Evlenmek 

istemeyen, toplumun ahlak kurallarına takılmadan yaşamak isteyen, 

çalışmak istemeyen, oy vermenin anlamsız olduğunu düşünüp bundan 

kaçınan, askere gitmek istemeyen insan ne kadar başarılı olabiliyor 

isteklerini gerçekleştirme konusunda? Toplumsal yargılardan kurtuldu 

diyelim, devletin yaptırımlarından kurtulabiliyor mu? Düşüncelerini 

fütursuzca açıklarken bile acabaları yaşamıyor mu? Bunların hiçbirisine 

katılmayıp ben özgürüm diyen bile acaba kendine çizilen hangi sınırlarda 

yaşayıp hangi düşünce kalıplarının, yaşam kalıplarının etkisinde? da egolarının zamanla daha az yer kaplayarak küçülmesine neden 

  ''İnsanları edilgen, itaatkar kılmanın en zekice yolu kabul edilebilir olmaktadır. Hiç kimse istediği ya da yeteneği olan işi yapamamaktadır; 

düşüncenin alanını olabildiğince sınırlamak, ama o alan içinde canlı çünkü her karar sermaye güdümlü olarak verilmektedir. Mobilya alırsın 

tartışmaların yapılmasını sağlamak, hatta insanları o alan içinde kalmak ve kendine aldığın bu kanepenin ihtiyacın olan son mobilya olduğunu 

koşuluyla daha muhalif ve eleştirel olmaya cesaretlendirmektir. Bu tutum söylersin. Kanepeyi aldıktan sonra ne olursa olsun kanepe problemini 

insanlara düşünce özgürlüğünün var olduğu hissini verirken tartışmalara çözdüğün için birkaç yıl için tatmin olmuşsundur. Sonra uygun bir yemek 

sistemin koyduğu sınırları dayatır.''der  Noam Chomsky.  Peki gerçek takımı. Sonra en mükemmel yatak, perdeler, halılar. Sonra bir güzel 

anlamda bir özgürlük ortamının oluşabilmesi ne şekilde mümkündür? Bu yuvana kısılır kalırsın. Sahip olduğun şeyler, sana sahip olmaya başlar.

soruya tarih boyunca çeşitli cevaplar verilmiştir. Özgürlüğün ancak   Mülkiyet olgusu ya da diğer ifadeyle kapitalizm insanları 

insanları sınırlayan devlet, din, ahlak ve mülkiyet gibi çeşitli otoritelerin nesneleştirmekle veya köleleştirmekle kalmaz, onları çeşitli sınıflara 

ortadan kaldırılmasıyla oluşabileceğini söyleyenler olduğu gibi-ki bunları bölerek faşizmi doğurur. Yine insanların diğer ihtiyaçlarından biri olan 

söyleyenler kendi aralarında farklılıklar göstermektedir; örneğin devlet toplum ihtiyacı da insanları benzer şekilde sınırlayan bir başka unsurdur, 

kurumunu gayrimeşru görüp dini meşru görenler olabildiği gibi bunun tüm insanlar kararlarını toplumun değer yargılarına diğer bir değişle 

tersini düşünenler de olabilmektedir. Bu kurumların ortadan kalkmasıyla ahlak kurallarına göre vermek durumundadır ki aksi halde toplum 

oluşacak kaos ortamından dolayı yaşamın ve özgürlüğün kesinlikle tarafından dışlanacağını bilir.

mümkün olamayacağını söyleyen Cicero' nun da deyişiyle özgürlük için   Toplumda yer edinme ihtiyacına göre, insanlar sırf toplum tarafından 

hepimiz hukukun kölesiyiz mantığında olan diğer bir kesim, özgürlüğün benimsenmek ve orada yer edinebilmek amacıyla kendilerine çeşitli 

mevcut düzen içerisindeki çeşitli düzenlemelerle oluşabileceğini etiketler iliştirirler. A partili, B partili, muhafazakar, dindar, devrimci... 

söylemektedir. Ancak bu insanların çoğuna baktığımız zaman bu düşüncelere kendile-

  Albert Camus'un ''ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, rinin erişemediğini ve süper egolarının bir gereği olarak özelden genele 

hiç de acelesi olmayan bir lükstür.''düşüncesine pek çok kanıt örnek babasının ailesinin veya içinde bulunduğu toplumun görüşü ve yapısı bu 

verilebilir. Güvercinler gün kararırken kendilerine yem veren ve onları şekilde olduğu için böyle bir tutumu sergilediğini görürüz ve bu kişiler 

kendisine bir bakıma eğlence olarak gören sahiplerinin oluşturduğu bunun sonucunda içinde bulundukları ortamlara uyum sağlayarak orada 

kafeslerine kendi istekleriyle girmektedirler. İnsanlardan örnek verecek bir yer edinirler.

olursak; kapitalizm insanları adeta birer paralı köle haline getirmiştir; evet Sonuç olarak insanlar kendilerine bu şekilde çeşitlilikler sunularak 

zengin fakir tüm insanları… Zengin insanlar da tıpkı fakir olanlar gibi özgür olduklarına inandırılıp edilgenleştirilirler.

belirli kurallara ve sınırlamalara bağlı olarak hareket etmek zorundadırlar 
                                                        ( Düşünbil, Onur Tosun,2013)

ve mülkiyet hırsı kişiliklerini öyle ele geçirmiştir ki tüm güçleriyle daha da 

zenginleşebilmek amacıyla varlıklarını adeta yok edip nesneleştirmekte-

dirler yani diğer bir değişle süper egoları gün geçtikçe genişlemekte ve bu 
                                                                   Dr.Gülseda DEDE
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KONUK YAZAREv Sahibi Doktorun 

Katliam Notları

                                            
 İlkyardım dersi alanlarınız vardır; böylesi bir durumda olay yeri 

güvenliği ve ilk müdahale ile birlikte 112 aranır. Biz de öyle yaptık; Genel 

Sekreterimiz ve ben 112 ile birer uzun görüşme yaptık, her iki görüşmenin 
Hande ARPAT de salt duygu bağlamında dahi olumlu geçmediğini vurgulamam gerek. 112 

Komuta Kontrol'de nöbetçi hekim ve sağlıkçı arkadaşlarımı suçlamıyorum, 

kızmıyorum, emekleri için sağ olsunlar; Sağlık Bakanı ve Bakanlıktaki  Hepinizi oraya çağıran mutfak insanlarından biriyim ben ve başından 

diğer görevliler TTB'nin telefonlarını kayda değer bir süre boyunca sonuna kadar oradaydım. O yüzden, biraz uzun ama izninizle dinlemenizi 

açmazken kime ve neden kızılır ki? Yeniden not düşelim,isterim:

1. Sağlık Bakanı TTB'nin telefonlarını belirli bir süre boyunca  Çok önceden kurulmuştu mutfak; tertip komiteleri, il sorumluları, 

açmamıştır, TTB'nin internet sayfasında adeta yakaran çağrımızı medya çalışma grupları... Herkes yaşama sevinci ve neşe ile kendi 

görebilirsiniz.hazırlığını yapıyordu. Afişlerimizde, filmlerimizde, sloganlarımızda bu 

2.   Olay yerinde hali hazırda yeterli miktarda ambulans bulunmamakla kapkara ağırlığı delip geçen umut dolu bir direngenlik vardı. Bu hazırlık 

birlikte, yeni ambulansların gelişi ve sağlık ekiplerinin alana girişi yine sürecinde hepimiz yepyeni ve ömürlük yoldaşlıklar tesis ettik; üreterek 

polis barikatının engeli ile kısıtlanmıştır. Görüntüleri mevcuttur; Talat Paşa dayanışmak bambaşka bir şey...

Bulvarı'nın Gar'a doğru gelen dar kolunun önünde TOMA ve çevik barikatı  Türkülerimizi söyleyip, halayımızı çekip, beyaz balonlarımızı Ankara 

kurulmuş; olay yerine varan ambulanslar da bu barikatın ardında dizi dizi semalarına bırakıp, ülkenin dört bir yanından akın akın gelen emekçi 

bekler halde tutulmuştur.kardeşlerimizle el ele verip umut yayacaktık hasta edilmiş ülkeme.

 Saldırının hemen ardından tüm yaralı ve ne yazık ki ölüler, çok kısa süre  Olmadı, bizim yani Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) aracının hemen 

içinde ve her türlü olumsuz koşula rağmen alana koşturan hekimler ve arkasında patlatıldı mitingimiz; çok değil, tam dört dakika önce bizim 

sağlıkçılar tarafından değerlendirildi, ilgili müdahaleleri yapıldı; alanda bulunduğumuz yerde katledildi kardeşlerimiz.

 Patlama olur olmaz biz hekimlerin kortejinin ardında bulunan DHF ve başına bir sağlıkçının uğramadığı yaralının olmadığını söylemek abartı 

Halkevleri kortejindeki arkadaşlarımız hemen koridor açtılar: “Sakin! olmaz. Aynı Gezi' de ve sistematik şiddetin pervasızca saldırdığı pek çok 

Sağlıkçılara koridor açın, sağlıkçılara koridor açın!” Şaşırıyorum, nereden olayda olduğu gibi, bu erken müdahaleler sayesinde daha fazla can kaybının 

ve nasıl ediniyoruz böyle hayat kurtaran refleksleri, bilmiyorum... oluşması engellendi. Ben ve TTB aktivisti olan bazı meslektaşlarım 

Müteşekkir olalım hep beraber, arkadaşlarımızın açtığı koridordan güvenli, alandaki arkadaşlarımızın varlığından güç alarak TTB'de kriz masası 

sakin fakat ışık hızıyla patlamanın olduğu yere doğru akın ettik. oluşturmak üzere alandan ayrıldık. Çok kısa bir süre içinde kriz masası 

 Herkes bir yaralıya, bir ölüye koştu; derken çevik kuvvet yaralıların ve kuruldu, kamuoyuna ilan edildi ve veri akışı sağlandı.

dahası ölülerin en yoğun olduğu yere biber gazı ile müdahale etti. Anlamak  Bu kriz masası, hekimlerimiz, avukatlarımız, dayanışmak için orada 

mümkün değil... TTB'nin önceki yöneticilerinden birisi olan bir hekim bulunan aktivistler ve tabi ki çok kıymetli TTB emekçileri sayesinde eşsiz 

arkadaşımız üzerine gaz atıldığı sırada kalp masajı yapıyordu! Meslektaşım bir performans gösterdi. Veri akışı, kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

kalp masajını bırakmadı soluk alamama pahasına; ama bilenleriniz vardır, kayıpların ve ihtiyaçların tespit edilmesi gibi pek çok konuda muazzam bir 

temel yaşam desteğinde solunum yolu açıklığı ve güvenliği olmazsa çaba ortaya kondu. Kan ihtiyacı duyurularımız Sağlık Bakanlığı ve Kızılay 

olmazdır. Düşünün, ağır bir yaralanmanız var, kalbiniz durmuş, ne tarafından yalanlandı; akıl alır gibi değil, biz bu ihtiyaçları 

şanslısınız ki anında bir uzman hekim başınızda bitmiş ve kalp masajı ameliyathanelerde görevli cerrah arkadaşlarımızdan, yoğun bakım 

yapıyor; ama polis ikinizin de üzerinize sıktığı gaz ile yaşamak için direnen nöbetçilerimizden bildirildiği haliyle kamuoyuna ilan ettik. Şayet kan stoku 

bedeninize, canınıza bir kez daha kast ediyor; ve ölüyorsunuz... Ki o yaralı yeterli idiyse de demek ki buralara ulaştırılması ile ilgili bir problem olmuş! 

kardeşimiz de tüm müdahalemize rağmen hayatını kaybetti... Açıkçası yalanlamalara kulak da asmadık, işimize baktık, iyi ki de öyle 

 Bu kadar hızlı ve donanımlı ilk yardım uygulanıp da bu kadar olumsuz yaptık; insanlar dört koldan hastanelere kan vermeye koştular bizim 

bir sonuç alınan başka bir durum daha var mıdır Türkiye tarihinde inanın çağrılarımızla. ..

bilmiyorum... Bu bağlamda not düşelim,  Pek çok mesaj aldık; kimileri dayanışma ve destek mesajları, kimileri ise 

1.  Alana ambulanslardan çok çok önce çevik kuvvet girmiştir. hala devam eden ve lanet ve tehdit savuran mesajlar... Acımız ve yükümüzle 

2. Alana girmekle kalmayıp hayati tehlikesi olan ağır yaralı insanlara dayanışan herkesi kucakladık, gücümüze güç kattılar. Diğerlerini ise açık 

müdahale eden sağlıkçılara, yaralılara ve ölülerimize biber gazı ile söylüyorum ciddiye dahi almadık, işimize baktık; saflarımız net ve ayrı, 

saldırarak insanların canına kast edilmiştir. Tıbbi literatürü ve onca yıllık onlar ölümden, biz yaşamdan yana saf tutarız...

acil klinik deneyimimi ardıma alarak söylüyorum: Bu kadar hızlı ve  Yaralılarımızın bakımları, ailelerin ihtiyaçları, ihtiyaç tespit edilen 

donanımlı bir ilk müdahalenin bu denli olumsuz sonuç vermesinde biber herkesin psikososyal destek alması, hukuki sürecin işletilmesi,... gibi pek 

gazı ile müdahale eden polisin açıkça payı vardır. Bu payın esas sorumlusu çok meşguliyetimiz eklendi emek, demokrasi ve barış talebimize, herkes 

ise o emirleri veren, verdiren idari amirlerdir. Sadece canlı bombalar değil, için eşit ve ücretsiz sağlık mücadelemize ve iyi hekimlik inadımıza. 

ağır yaralı insanlara biber gazı ile saldıran çevik kuvvet ekipleri de Hepsinin altından kalkacağız; yılmadan, yorulmadan ve de korkmadan 

polisinden amirine katliamda pay sahibidir; yapılan saldırı açıkça cana kast yaşamdan yana saf tutmaya devam edeceğiz.                                                                    

etmektir.
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Devamı. Sayfa 14'de



Ev Sahibi Doktorun 
Katliam Notları

                                                        13. Sayfadan  devam

 Saflardan bahsettik; açık ve ayrıdır: Ağır bir yaralıya (ve 

ihtiyacı olan herkese) canımız pahasına ilk yardım uygular, 

yaşatmaya çabalarken biz, onlar bizi de hastamızı da gaza 

boğar, en nihayetinde öldürür. Yerlerdeki kanlara dahi basamaz 

da parmak uçlarımızda yürürken biz, onlar koca tabanlı 

botlarıyla beden parçalarının üzerine basa basa yürür giderler. 

Biz ilkyardım uygulamaktan, yaşamdan yana olmaktan vaz 

geçmezken, hatırlarsınız, onlar bizi suçlar ve yargılarlar.

 Kısacası; kusura bakmasınlar, yüreğimizde yitirdiğimiz 

kardeşlerimizin derin acısı ve onlardan aldığımız vasiyetin 

sorumluluğu, VAZGEÇMİYORUZ! Biliyoruz, eminiz, 

doğruyuz: Bu karanlık dağılacak ve insanlık kazanacak!

MUĞLA SITKI KOÇMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE
 YEMEĞİN TADI KAÇTI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yemekhane hizmetlerinin özelleştirilmesi sonrasında , yemekhanede 

hijyenin bozulması ve çalışanların memnuniyetsizlikleri ve tepkilerini  dile getiren SES  Muğla Şubesi ile Muğla Kamu 

Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği arasındaki gerilim sürüyor. 
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BASINA VE KAMUOYUNA

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhane 

hizmetleri yaklaşık 4 ay önce hizmet alımı yolu ile özelleştirilmiştir. Sağlık ve 

Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; çalışanların sorunlarına yönelik 

yapmış olduğumuz anket ve görüşmelerde yemek sorunu öncelikli olarak 

belirlenmiştir. 28/08/2015 tarihinde durum hastane idarecilerimizden Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürüne iletilmiş, yazılı olarak sunulmuştur. Hastane Başhekimi 

randevu vermediği için görüşülememiştir. Aynı tarihte Muğla Kamu Hast. Birliği 

Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat HİMOĞLU'na  işyeri sorunları aktarılmıştır.

Hastane çalışanlarının talepleri üzerine, 05.10.2015-09.10.2015 tarihlerinde yemek 

yememe, yemekhaneyi kullanmama eylemi gerçekleştirilmiştir. Hastane 

idarecilerinin tehditlerine rağmen eyleme %80-%90 oranında katılım sağlanmıştır.

05.10.2015 tarihinde: “ İNSANIZ ! TEMİZ, SAĞLIKLI, İNSANA YARAŞIR 

YEMEK İSTİYORUZ” konulu basın açıklaması ile sorun basın ve kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. 

  Çalışanların şikâyetlerini dikkate almayan yöneticilerimiz, bu konuda gerekli 

önemleri almak yerine sendikamızı gerçek dışı iddialarda bulunmakla suçlamıştır. 

Yerel basın üzerinden yapılan açıklamalarla olay krize dönüşmüştür. 

SES olarak; bu güne kadar doğruluğunu tespit etmediğimiz hiçbir haberi basına 

taşımadık, taşımayız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi yemeklerinde yaşananlar “İDDİA DEĞİL; GERÇEK”dedik. Haklı 

olduğumuz bugün bir kez daha ortaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

yemekhanesinde yeni görüntüler  ortaya çıktı. 

16.10.2015 tarihinde hastane B Blok yemekhanesine giden hastane çalışanları 

yeni bir skandalla karşılaştı.

Döner, pilav ve ayran alan hastane personeli yemeğe başladıktan bir süre sonra 

pilav içinde yeşil bulaşık süngeri parçalarını gördü. Gördüğü manzara karşısında 

şok olan hastane personeli durumu tutanak altına alarak tepki gösterdi.

Yine 16.10.2015 tarihinde hastaya verilen salata içerisinde (marul salatası) canlı 

kurt görüldü.

Bugün artık yeter! diyoruz. Biz gece-gündüz nöbetiyle, vardiyasıyla fedakarca 

hizmet sunan sağlık emekçileri olarak soruyoruz; insanca, temiz bir yemeği hak 

etmiyor muyuz? Sağlık hizmeti sunanlar, insanı yaşatma, sağlığına kavuşturma 

derdinde olan bizlere ve hastalarımıza reva görülen; hijyenik olmayan, lezzetsiz, 

yetersiz, besin değeri düşük yemek midir? Daha iyi sağlık hizmeti sunmak, iş 

motivasyonumuzun bozulmaması ve harcadığımız enerjinin telafi edilmesi, 

hastalarımızın ise daha çabuk iyileşmesi için yemek hakkımızı istiyoruz. Ülkemizde 

taşeron şirkete verilen her iş bir yandan şirket çalışanlarına düşük maaş ve kötü 

çalışma koşulları demekken diğer taraftan kar uğruna kötü kalitede hizmet sunumu 

getirmektedir. Seçim sathı mahalline girilen bu günlerde hemen her partinin seçim 

beyannamelerinde taşeronluğun kaldırılması veya iyileştirilmesi yer alırken diğer 

taraftan mevcut hizmetlerin halen taşerona verilmesini anlamak mümkün değildir. 

Buradan bir kez daha kamuoyu önünde; 

Hastanede yatan hastalarımız ve hastane çalışanları olarak; bir an evvel yemek 

koşullarının düzeltilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz! 

  SES MUĞLA  ŞUBE YÖNETİM KURULU



Muğla Kent Gazetesinden Nejat Altınsoy'un 13 Ekim tarihli haberinde, Muğla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat Himoğlu'nun 

hastane yemekleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptığını öğrendik. Konuşmasının arasına TTB'yi ve yapılan iş bırakmayı sıkıştırarak meslek örgütünü 

hedef göstermesi üzerine Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bir yazılı basın açıklaması ile kendisine yanıt verdik.

Basına ve Kamuoyuna,

Muğla yerel basınından Muğla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri 

Dr.Rıza Murat Himoğlunu'nun yemek rezaletini açıklamak yerine Türk Tabipleri 

Birliği'ne yüklenme gereği hissettiğini okuduk.

Sayın Genel Sekreterin Türk Tabipleri Birliği ve Sendikaları kendi yönettiği 

kurumla karıştırdığı, bizlere demokratik haklarımızı nasıl kullanmamız gerektiğini 

öğretmeye kalktığı görülmektedir. TTB ve Tabip Odaları 6023 sayılı ile kurulmuş, 

yetki ve görevleri yine bu yasalarla belirlenmiş demokratik kitle örgütüdür. Neyi, 

nasıl yapacağının çerçevesi bu kanunla çizilmiştir. Siyasi iktidarlar TTB'nin gücünü, 

yasasında yapmaya yeltendikleri değişikliklerle kırpmaya çalışsalar da, 1953 

yılından beri saygın duruşunu ve mücadelesini sürdürmektedir. Bu yıllarda değişen 

hükümet ve sağlık bürokratlarının sayısı ise sayılamayacak kadar çoktur.

Bir ülkenin başkentinde, istihbaratın gözü önünde yüzden fazla insan 

paramparça edilerek öldürülebiliyorken, ölen insanların yaşam hakkını savunup 

nedenlerini sorgulamak yerine, acı ve ölümleri birbiri ile kıyaslamayı tercih eden, 

demokratik haklarını kullanarak tepkisini gösteren kurumları ötekileştirip hedef 

gösteren bu üstten bakan, kibri kendinden menkul iktidar dilini çok iyi biliyor, 

tanıyoruz.

Yasal ve demokratik haklarını kullanan kurumları ayrıştırıcı bir dille hedef 

gösteren Sayın Genel Sekreterin işi, kurumları şikayet etmek değildir. Görevi yasal 

hakların kullanılmasına saygı göstermesi, bu süreçten etkileneceğini iddia ettiği 

"sağlık hakkı alamayan" vatandaşların mağduriyetlerini giderecek önlemlerin 

alınmasını sağlamaktır.

Yemeklerden çıkan haşaratı, pişme evrelerine kadar tanımlamaya çalışarak 

komik olmak yerine çalışanların da sağlık hakkı olduğu ve bunun da savunucusunun 

kendisi olduğunu hatırlatıyoruz.

Sağlıkta özelleşmenin ve piyasalaşmanın yerel ayağı olan kamu hastaneler 

birliği genel sekreterinin, üzerine vazife olmayan ve görev kapsamında bulunmayan 

konularda daha dikkatli konuşmasını bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği ve Muğla Tabip Odası olarak TTB kanunundan aldığımız 

güçle haklı demokratik duruşumuzdan ödün vermeden laikliğin, cumhuriyetin, 

"halkımızın" sağlığının ve yaşam hakkının savunucusu olarak mücadelemizi 

sürdüreceğiz.

Sayın halkımıza ve meslektaşlarımıza duyururuz.

Muğla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat Himoğlu’nun SES Muğla Şubesi’nin yemeklerle ilgili 

görüntülü iddialarının gerçek dışı bir kurgu olduğunu iddia ettiği toplantıda, yemek mevzuundan uzaklaşarak konuyu,  

TTB'nin Ankara katliamı sonrası 3 günlük yas ve iş bırakma eylemine getirdiği konuşmasına, Muğla Tabip Odası Yönetim 

Kurulunun  yanıtı gecikmedi .

MTO’DAN KAMU HST. BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİNE YANIT: 
İŞİNİZİ YAPIN!...

Saraylar saltanatlar çöker 

kan susar bir gün 

zulüm biter. 

Menekşelerde açılır üstümüzde 

leylaklarda güler. 

Bugünlerden geriye, 

bir yarına gidenler kalır 

bir de yarınlar için direnenler… 

Şiirler doğacak kıvamda yine 

duygular yeniden yağacak 

kıvamda. 

ve yürek, 

imgelerin en ulaşılmaz 

doruğunda. 

Ey her şey bitti diyenler 

korkunun sofrasında yılgınlık 

yiyenler. 

Ne kırlarda direnen çiçekler ,

ne kentlerde devleşen öfkeler 

henüz elveda demediler. 

Bitmedi daha sürüyor o kavga 

ve sürecek 

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya 

dek! 

                   ADNAN YÜCEL
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Muğla Tabip Odası

Yönetim Kurulu Adına Başkan 

Dr.Çağlayan ÜÇPINAR



MUĞLAk
RÖPORTAJ

Antrenör Dr.Ejder SÖZEN

Başlangıç :

  Ben Dr.Ejder Sözen, Muğla'nın Yatağan İlçesi Bencik köyünün aile 

hekimiyim. Bu köye beş yıl önce aile hekimi olarak geldim. Aile hekimi 

olmadan önce Muğla Merkezde çalışıyordum ve amatör bir okçuluk 

sporcusuydum. Okçuluk hikayem sekiz yıl önce Antalya WOW Kremlin 

Palace Hotel 'de katıldığım Pratisyen Hekim Kongresinde başladı. Spor ile 

hiç bir alakam yokken o kongre sürecinde otel animasyonları içerisinde yer hekimliği yoğun bir tempoyla başladı. Bu şartlarda hekimlik ve sporculuk 
alan okçuluk atışlarına katılmıştım. Amatör bir eğitici, amatör kırık bir yay. bir arada gitmeyecek gibi görünüyordu.Önceden beri bir çocuğu, bir 
İlk yayla tanışmamdan sonra okçuluk sporunu çok sevdim. Kongre bitip öğrenciyi sporcu okçu olarak yetiştirme isteğim vardı. Olur mu olmaz mı 
Muğla'ya döndükten sonra Muğla'da yapıldığını düşündüğüm okçuluk kestiremiyordum. Ama denemek istiyordum. Bencik'te işler yoluna 
faaliyetine katılmak istedim. Ancak Muğla ilinde böyle bir faaliyet yoktu. girmeye başlayınca köyün ilkokulunda dördüncü sınıfta okuyan Emircan'ı 
Önce Muğla'da okçuluk faaliyetini başlatmakla başladım. Okçuluk okuldan seçip okçu olmak isteyip istemediğini sordum. Çok sessiz ve 
Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığım girişimler çekingen bir çocuktu. Ne olduğunu bilmediği bir konuda tabii ki bana 
sonucu Muğla Okçuluk İl Temsilcisi olarak tayin edildim. Bir yıl gibi kısa verecek bir cevabı yoktu. Görmesi için ben ok attım, ona da gösterdim. 
bir sürede uzaktan eğitim ile internet kullanarak ve deneme yanılma Yanımda getirdiğim amatör bir yayı Emircan'a ayarlayarak ufaktan da olsa 
yöntemiyle kendim gibi erişkinlerden oluşan altı sporculuk bir büyükler çalışmalara başladık. Çekingeliği kısa sürede geçecek gibi görünmüyordu 
okçuluk takımı oluşturdum. Muğla'ya yakın kullanılmayan çayırlık alanları ama sessiz sessiz çalışıyordu. Tek başına saatlerce ok attığını hatırlıyorum.. 
kullanarak antrenmanlarımızı yaptık. Tehlikeli olduğu düşüncesi ile ilk 

 Bir süre çalıştıktan sonra ailesinin imkanlarıyla basit bir yarışma yayı 
başlarda spor tesislerine giremiyorduk. Sonraları spor tesislerine kimsenin 

temin ettik. Artık kendi yayı olmuştu. Kendi yayının verdiği heyecanla daha 
kullanmadığı saatlerde girebildik. 2008-2010 yılları arasında Organize 

sıkı çalışmaya başladı. Sessizdi, becerikliydi, çabuk kavrıyordu ama çabuk 
edilen tüm Türkiye Okçuluk Şampiyonalarında Muğla ilini temsil ettik. 

yorulmuyordu. Beraber üç ay kadar ok attık. Şansımıza yapılacak olan 
Herhangi bir başarı, herhangi bir derece elde edemedik. Ancak büyük keyif 

ulusal minikler şampiyonasının yeri Muğla olarak belirlendi. Ferdi lisans 
aldık. Okçuluk camiasını tanıdık kendimizi camiaya sevdirdik. Zaman 

çıkartarak Muğla'da yapılan Minikler Türkiye Şampiyonasına üç aylık bir 
içerisinde eksiklerimizi diğer bölge antrenörlerinin yardımıyla kapatmaya 

çalışmayla katıldık. Emircan yarışmada sıralamayı rahat bir şekilde 1. 
çalıştık. Özellikle Makaralı Yay Okçuluğu konusunda bilgi birikimimizi ve 

Tamamladı. Elemeler sonucunda da 2. olarak katıldığı ilk yarışmasında 
tecrübemizi bu dönemde oluşturduk. Başka bölgelerin bizlerden bir farkı 

Gümüş Madalya kazanmış oldu. Sanırım her şey bu yarışmayla başlamış 
olmadığını ve eğer doğru ve yeterli bir şekilde çalışırsak başarabilece-

oldu. İyi hazırlanmıştık. Çok çalışmıştık. Aslında bekliyorduk ama sonuca 
ğimize inandık.

ulaşmak yine de çok güzeldi. Başarımız kendi çevremizde çok ilgi çekti. 
Bencik Köyünde Okçuluk : Adımızı daha başından duyurmuştuk. Ancak bu başarının bireysel bir 
  2011 yılının başında yaklaşık dört buçuk yıl önce Bencik Köyüne Aile başarı olduğunu, biraz da tesadüf olabileceğini düşünenler vardı. Daha 

Hekimi olarak atandım. Muğla merkeze 40 km, Yatağan Merkeze 18 km yolun başındaydım ama bu noktada önemli bir karar vermem gerekiyordu. 
mesafede olan yeni görev yerim Muğla'nın en kırsal, gelişmede geri kalmış Maddi olarak desteğim yoktu. Ancak bu başarının tesadüf olmadığını 
köylerinden birisiydi. Uzun yıllar bölgede hekim bulunmamıştı. Aile öncelikle kendime sonra da çevreme ispat etmek istiyordum. Tam da bu 
hekimi olarak Bencik'e geldikten sonra Muğla'daki okçuluk takımım dönemde Muğla'da yarışmada bizi izleyen Muğlaspor Kulübü Başkanı 
dağıldı. Diğer arkadaşlarımdan da il dışına gidenler oldu. Bencik'te aile Sayın Eminer İçten sporcum ve beni hatta yeni başlatacağım sporcularımı 

Muğlaspor Kulübü çatısı altına almayı teklif etti. Sahipsizdim, planlarım ve 

hedeflerim vardı. Muğlaspor Kulübü ile yürümek işleri kolaylaştırabilirdi. 

Antrenör olmama rağmen sporculuk sıfatımın verdiği "Spor Lideri" 

olabilme hakkıyla Muğlaspor çatısı altında çalışmalara başladık. Daha önce 

de olduğu gibi Bencik'teki Aile Sağlığı Merkezimin arka bahçesinde 

oluşturduğum derme çatma atış alanında çalışmalara devam ettik. İlk 

yarışmadaki başarımızın bana verdiği cesaret ve azimle Bencik 

Ortaokulunun 5.sınıfındaki Emircan'ın sınıf arkadaşlarından üç kız 

çocuğunu (Sena, Ayşenur, Tuğba), ayrıca ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinden 

Songül takıma yeni dahil ettiğim sporcular oldu. Daha doğrusu onların 

katılımıyla artık takım olmuştuk. Yeni sporcuların hepsini kızlardan 

seçmiştim. Birbirlerine daha iyi destek olabilirler, köy ortamında bir arada 

olurlarsa okçuluğa daha çabuk bağlanabilirlerdi, böylece antrenman 

devamlılığını sağlayabilmeyi hedeflemiştim. Takım halinde nerelere 

varabilirim aslında bir fikrim yoktu ama denemek istiyordum. 
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Bu sayımızda Muğla'nın Yatağan ilçesinde, eski okçuluk 

sporcusu aile hekimi Dr. Ejder Sözen'in tüm 

yoksunluklarla mücadele ederek  kurduğu ve 

antrenörlüğünü yaptığı  Muğlaspor Okçuluk Takımı ve 

büyük  başarı öyküsünü yayınlıyoruz.



 Önümde başarılı bir Emircan örneği vardı. Ancak yeni okçularıma antrenman 

için yay ve ok gerekiyordu. Malzeme olmadan antrenman zaten yapılamazdı. 

Kulüpten beklediğim desteği tam olarak alamamıştım. Dört takım daha yay ve ok 

gerekiyordu.Biraz ailelerin katkısı, biraz kulüp katkısı, biraz kişisel bütçemi bir 

araya getirerek ok ve yaylarımızı aldık. Artık beş okçum olmuştu. Dört ve beşinci 

sınıflardan oluşan çocuk takımı. Güçleri yettiği kadar çalıştırıyordum. Hepsi 

çekingendi. Sessizdi. Çok konuşmuyorlardı. Ama sözümden hiç çıkmıyorlardı. 

Söylediğim her şeyi çok dikkatli dinliyorlar itirazsız uyguluyorlardı. Onlara bir 

yandan örnek olmaya çalışıyor, yeri geldikçe her şeyden bahsetmeye anlatmaya 

çalışıyordum. Kabuklarını kırmaya çalışıyordum. Önce iyi bir insan, ahlaklı, 

kültürlü, çalışkan, dürüst bireyler olurlarsa sporda da başarılı olabileceklerini 

anlatmaya, doğruları aşılamaya çalışıyordum. Her gün okuldan çıkar çıkmaz 

yanıma Aile Sağlığı Merkezine geliyorlardı. Üç saat beraber vakit geçiriyorduk, 

antrenman yapıyorduk. Ok atıyorduk. Okçuluğu anlatmaya, öğretmeye 

çalışıyordum. Yarışma tecrübelerimi, hekimlik tecrübelerimi anlatıyordum. 

Sanırım onlara binlerce küçük hikaye anlatmışımdır. Yağmurlu günlerde 

antrenman yapamasak bile yine de toplanıyor denge oyunları, kitap okuma 

yarışları, benzer etkinlikler yapıyorduk. benimsemiştim. Özel formalar yaptırdım. Formalarına isimlerini yazdırdım. Bu 
 Kişisel gelişimlerinin, kavrama yetilerinin giderek arttığını görüyordum. çok hoşlarına gitmişti. İsim yazan bir forma aidiyet duygusunu kuvvetlendiriyor 

Okçuluk atışları da çok iyi gidiyor puanlarımız yavaş yavaş yükseliyordu. kendilerini daha çok önemsiyorlardı. Yayları ve okları kendi istedikleri renkteydi. 
Önlerinde Emircan gibi bir lokomotif vardı ve çok şanslıydılar. Hemen hemen her Emircan beyaz, Sena pembe, Tuğba kırmızı, Songül mavi, Ayşenur siyah renkleri 
antrenman bitiminde ev ödevleri veriyordum. Hem bedenen hem zihnen sporcu seçmişti. Hepsini seçtikleri bu renkler ile donatmıştım. Yarışmada diğer kulüp 

antrenörlerinin ve sporcularının da çok ilgisini çekmişti bu renk düzeni.

  Benim arabamla yaptık bu takım halindeki ilk yolculuğumuzu. Kızlar ilk defa 

il dışına çıkmışlar, ilk defa Antalya'yı görmüşlerdi. İlk defa otele yerleşmişlerdi. 

Yol boyunca otel hayallerini dinledim. Oda yatma düzeni nasıl olacaktı. Oda da 

televizyon mutlaka olmalıydı. Otel ne kadar büyüktü? Otelin yemekleri nasıl 

olurdu? Yarışma iyi geçerse hamburger yedirmeye de söz vermiştim. Bencik'te 

köyde çalıştıkları yerden kat kat büyük bir sahada çok sayıda okçuyla yarıştılar. 

Başta heyecanlıydılar ama heyecanlarını çabuk yendiler. Yarışma bizim için iyi 

geçti hatta çok iyi geçti. Emircan sıralamayı Türkiye Rekoru ile 1. bitirdi ve ilk 

olabilmeleri için bunun önemli olduğuna inanıyordum. Bazı konular belirleyip 

kompozisyon yazmalarını istiyordum. Şu an elimde zengin bir kompozisyon 

koleksiyonu oldu. Hepsini dosyalıyorum. Tuğba'nın o dönemde yazdığı bu 

kompozisyon doğru bir iş yaptığım düşüncesine inanmamı sağladı. Tuğba'nın 

yazdıkları devamlılık kararımda çok etkili olmuştu. Kızlar Emircan'ın izinden 

okçuluğa çabuk adapte oldular. Aralarında bireysel farklılıklar, yetenek farkları 

vardı. Hepsine farklılıklarına dikkat ederek yaklaşmaya çalışıyordum. Bir taraftan 

ben okçuluğu öğrenmeye devam ediyordum bir taraftan sporcularıma öğretmeye 

çalışıyordum. İnternetten araştırıyordum, Türkiye genelinde diyaloğum olan diğer 

antrenörlerden çok destek aldım.

 2012 yılının şubat ayında Isparta'da Minikler Salon Türkiye Şampiyonası 
Altın Madalyasını aldı. Tuğba sıralamayı Türkiye Rekoru ile 1.bitirdi ve yapıldı. Kızları tam hazır olmadan yarıştırmak istemiyordum. Isparta'ya da sadece 
elemelerde Bronz Madalya aldı. Ayşenur sıralamayı 3.bitirdi ve elemelerde Altın Emircan ile gittim. Emircan bu yarışmayı da 3.olarak Bronz Madalya ile 
Madalya aldı. Songül ise sıralamayı 4.bitirdi. Beş sporcu ile katıldığımız ilk takım tamamladı. İkinci yarışmamızda yine kürsüdeydik. İlk yarışmanın bir tesadüf 
yarışmamızdan 2 Türkiye Rekoru ve 3 Madalya çıkartmıştık. Yarışmadan sonra olmadığını öncelikle kendime göstermek istiyordum. Bu yarışmada da amacıma 
Antalya'yı gezdik dolaştık. Madalyalarımızı arabanın dikiz aynasına astık ve ulaşmıştım. Isparta dönüşü ikinci madalyamız kız takımım için yeni bir cesaret ve 
dönüş yoluna çıktık. Dönüş yolunda bundan sonra her yarışma dönüşü için motivasyon kaynağı oldu. Ben de heyecanımı biraz daha yenmiş oldum. 
gelenekselleşecek olan bir şey başlattım. Tek tek hepsine yarışma ile ilgili Olabileceğini görmüştüm.
akıllarında kalan üç şeyin ne olduğunu sordum. Hala unutmadığım Tuğba'nın   İnanmıştım, yapabilirdim. Bir sporcuyla olabiliyorsa yeteri kadar çalışırsak 
verdiği cevaplardı. 1 hayatımda ilk defa hamburger yedim, 2 hayatımda ilk defa kızlarla da bir yerlere gelebilirdik. Yeni hedefler belirledim sporcularıma 
otelde kaldım, 3 bir de Türkiye rekoru kırdım. Üzerimizde derin izler bırakarak, hedeflerimi tek tek anlattım. Başarabileceklerine 

yeni hedefler ve yeni ümitlerle döndük ilk takım inanmalarını sağlamaya çalıştım. Teknik 
yarışmamızdan. Bencik'e döndüğümüzde antrenman kadar, kuvvet ihtiyacı kadar, 
Emircan'ın başarısının tesadüf olmadığını motivasyonun, inanmanın da gerekli olduğuna 
göstermiş, takım halinde de başarılı olabilmiş inanıyordum. Defalarca konuştuk. Emircan 
antrenörün gururu vardı üzerimde.       yarışmaya gitmişti tecrübeliydi artık. Ama kızlar 

 Okçuluk bireysel, teknik, aletli sporlar Muğla dışına dahi çıkmamışlardı. Başka bir şehre 
içerisinde öğrenilmesi, uygulanması zor gitmek, tüm Türkiye ile yarışmak, otelde kalacak 
sporlardan bir tanesiydi. Ama artık bir okçuluk olmak sürekli dillerindeydi. Hayal kuruyorlardı. 
takımım vardı. Bu gurur ve bu yeni heyecan takımı Ben de o hayalleri beslemeye çalışıyordum. Ve 
genişletme ve büyütme kararı almama neden oldu.bekledikleri gün geldi. Aylar süren hazırlık dönemi 

bitmiş, Antalya'da Ekim 2012 de yapılacak olan 

Minikler Türkiye Şampiyonasına gitme zamanı 

gelmişti. Motivasyon ağırlıklı bir çalışma 
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Yaşamının Sonbaharına Erişemeyenlere..........

DOĞANIN SESİ

 Çocukluğumdan beri  doğadaki renk uyumları beni hep etkilemiştir.  O ahenkte 

tapınılası  bir  şey var.

Gün doğarken ve batarken gökyüzünde oluşan o büyüleyici renkler, turuncu, mor, 

kızıllıklar içinde olan gökyüzü, bulutlar, dağlar.

Farklı bölgeler, ülkeler, dağlar ... Yeryüzü şekilleri volkanik kayalar masmavi denizin 

üzerinde, çoşan köpük köpük dalgalar .

Her şeyi kucaklayan masmavi gökyüzünün sonsuzluğu  içinde kuşların 

hareketlerindeki seremoni, her gün farklı renklerde olan bulutların rüzgarla dansı.

Yeşil yaprakların ortasında  değişik renklerdeki çiçekler. Her biri biribirinden farklı 

şekillerde.

Aynı ağacın yapraklarının düşen güneş ışıklarına göre yeşilin farklı tonları.

 Yaprakların üzerine düşen yağmur damlalarındaki renk tayfı .

 Rengarenk kelebekler kah uçan, kah bir çiçeğin çekiciliğinde , akan suların 

çevresinde...

Yemyeşil dağların, ovaların her şeyi barındıran kucağındaki renklerin günbegün, 

aybeay mevsim mevsim  ahenk içindeki  dağılımı bir gizem içinde.

Mevsimler deyince sonbahar bambaşka bir romantizm...      

Sonbahar uyandırıyor  beni
Gül renkli şafak vakti
Kuş sesleri, sabah ve ben
Ot ve çimenlerin üzerinde  incecik bir örtü
Çiğ damlalarının gülen yüzü

Sarı yalnızlığında yorgun yapraklar

Birdenbire bir çısırtı sessizliği bölen
Düşen bir  yaprak kendimize getiren
Tarçın renginde toprak yatağı

Karıncaların su içtiği
Kıpırtısız sakin deniz
Dinginliğe iten

Koca dağlar ardında güneş
Önünde lacivert  deniz
Erguvan rengi gökyüzünde
Apansız bembeyaz dolunay
Büyüleyen

Ey zaman dur nereye en güzel anında acelen ne?
Acıları dindirmeye....     

Sarı Yaz
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 Dr. Naciye GÜMÜŞSU ERDOĞAN



PROF.DR.NUSRET FİŞEK  (1914-1990) 

HER SALI 

SAAT:18.00 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

YER: MUĞLA TABİP ODASI 

       TOPLANTI SALONU

BEKLERİZ...

Sayfa 19             MUĞLAk   http://www.muglatabip.org.tr                               Yazılarınız için: MUGLAkmuglatabip@hotmail.com                                                                           

Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından, halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek,  
ölümünün 25. ve doğumunun 101. Yılında Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi (HÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim 
ve Eylem Merkezi Vakfı, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği, 
Sevda Cenap And Müzik Vakfı ve Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 
anıldı.

Türkiye'de Halk Sağlığı disiplininin kurucusu ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin 
mimarı olan Pof.Dr. Nusret Fişek tüm yaşamını, gücünü, bilgisini ve olanaklarını 
paylaşmaya;  herkese sağlık  hizmetinin ulaştırılması için savaşmaya adamıştır.

Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Aşı ve Kontrol laboratuarı şefliği`nden, Sağlık 
Bakanlığı Müsteşar lığı`na, Üniversite Öğretim Üyeliğinden, Türk Tabipleri Birliği 
Başkanlığı`na kadar pek çok görevde  bulunmuştur. Savaşımındaki önemli köşe 
taşlarından ikisi  "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun" ile "Nüfus 
Planlaması Kanunu"nun çıkarılmasıdır. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı dönemindeki bu kalıcı yapıtlarını, üniversitede de 
Toplum Hekimliği ve Nüfus Etüdleri Enstitülerini kurarak bütünlemiştir.

Sağlığın bir hak olarak savunulması ve  iyi hekimlik değerlerine koşullar ne olursa 
olsun  sahip çıkılması düsturu hekimlere bıraktığı en büyük mirastır.



ALFAMETİK

Her harf farklı bir rakama karşılık

gelmektedir. Harflerin değerlerini 

bularak yukarıdaki toplama işlemini 

sağlayınız.

Not: YEDİ sayısı 7'ye kalansız 

bölünmektedir

İKİ KARDEŞ

İKİ BAYRAM

Bugün iki bayramı birden kutluyoruz. 

Ramazan Bayramı ve Zafer Bayramı.

"İki Bayramdan" dan üç sayı elde edilebilir.

Bunlardan biri "İki" dir. Diğer ikisi nedir?

SÖZCÜK TAHMİNİ

Dört farklı harften oluşan bir sözcüğü bulmak

 için tablodaki tahminler yapılmıştır. 

Tahminlerin yanındaki her "+" işareti, doğru

 yerde bulunan bir harfe, her "-" işareti ise 

yanlış yerde bulunan bir harfe karşılık gelmek

-tedir. Bu bilgileri kullanarak sözcüğü bulunuz.

Örnek: 

(PARS + -) (DEMO -) (SALI +) (KONU + +) --> SORU

AKIL OYUNLARI-EMREHAN HALICI
emrehan@halici.com.tr

DOKTORLAR NELERE VE 

KİMLERE KIZAR!.
-Görmediği hastanın reçetesini yazması 

için zorlayana

-Telefonda şikayetlerini anlatıp ilaç 

isteyene

-Başka bir doktorun reçetesini yazmaya 

zorlanmasına

-Diğer bir doktorun istediği tetkikleri 

istemeye

-Doktorun yazdığı tedaviyi beğenmeyip ilaç ismi söyleyen hastaya

-Herhangi bir ismi söyleyip randevusunu öne almaya çalışına, 

özellikle başhekimin gönderdiğine

-Aaa!.. Beni hatırlamadınız mı geçen yıl size muayene olmuştum, 

diyen hastaya

-Bir şey soracaktım,deyip içeri girip muayene olmaya çalışan hastaya

-Bir aydır şikayetleri olmasına rağmen akşam acile gelen hastaya

-Şöyle her tarafımı gösterecek MR yazar mısınız diyen hastaya

-Kendi teşhisini doktora kabul ettirmeye çalışana

-Hastası susarken hasta yerine konuşan refakatçiye

-Bir serum taksak mı acaba diyene

MUĞLAK/ MATRAK İÇİN YAZAR VE ÇİZERLER  ARANIYOR...
MUĞLAK MUTFAKMÜRACAAT: 

İki kardeşten büyük olanı, “ben ve karde-

şimden en az birimiz yalancıdır” dediğine

göre kim doğrucu,kim yalancıdır?
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