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Muğla Tabip Odasının ücretsiz yayınıdır. 

Aile hekimliğine geçiş Üstelik artık uzman hekimlerin, 
sürecinde  acil servisler; acil servislerde nöbet tutmalarının 
yetişmiş tecrübeli yolu açılmıştır. 
hekimlerini bir bir KHB Kurumu G. Sekreteri 
yitirmeye başladı. Hasan Çağıl'ın önerisi ile 

"resmen"başlatılan bu uygulama 
Çok başlı yönetim ise hakkında resmi bir görevlendirme 

koordinasyon ve eşgüdüm hekimlere tebliğ edilmediği halde, 
sorunlarının doğmasına çözülemeyen  ve kördüğüme dönen 
yol açmaya başladı. Bir sağlık politikalarının öngörüsüz bir 
taraftan yeni aile hekimliği şekilde ısrarla uygulanmasının 
alanları belirlenirken ve faturası yine fedakarca çalışan 
gereklilik olarak dururken, hekimlere kesiliyor görünmektedir. 
öte yandan yeni İdareciler, yöneticiler, siyasi 
pozisyonlarda görev hedefleri önceleyen tutumları ve 
almak isteyen pratisyen siyasi otoriteye olan bağımlılıkları 
hekimlere muafakat nedeniyle, bu uygulamalardan 
verilmemektedir. doğabilecek sorunlar karşısında 

Pratisyen hekimin sorumluluk almamak adına 
yeterli sayıda hekimlere dilekçe yazmaları salık 

aksamaların irdelenmesinde bir ile hekimliği "PİLOT" atanamamasının önemli bir nedeni verilmiş, bir taraftan da uygulamaya 
yöntem olması gerekir ve uygulaması ısrarla ve de acil kadrosunun işgal edildiği devam için zorlandıkları 
handikapların değerlendirilmesi kararlılıkla sürdürülürken, A halde, farklı yerlerde görev verilen gözlenmiştir.
gerekirken, sorunu büyüten "yeni acil servislerin içinin boşalacağı göz hekimlerin varlığı olduğu   
uygulamalar " devreye sokuldu.ardı edildi. Pilot uygulamalar, görülmektedir.                       Devamı S.11
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e katliam bağıra çıkmış, muhalifler halkı tehdit Büyük Ortadoğu Projesi etmektir.Vahşi katillerin ikinci Her kimseniz elinizi 
bağıra geldi. etmişti. Bu olaylardan sonra içinde yer alanlar kendilerine amacı, yüzyıllardır barış Hatay'dan ve V bazı partilerin Hatay biçilen rolü oynayanlardır. 911 içinde yaşayan ve tüm coğrafyamızdan çekin ve 

 Hatay ve yöre halkının milletvekilleri, Reyhanlı'da her km Suriye sınırını, kontrolsüz dünyada örnek gösterilen kendi karanlık dünyanızda 
aylardır isyanını duyurmak için en büyük olaylar olabileceğini güçlere  istihbarat Hatay'daki farklı etnik köken, kaybolun .Ülkemizdeki 
her yolu denemesine, ve acil önlem alınması örgütlerine teslim edenlerdir. din, mezhepten sorumlulara sesleniyoruz!
“bombalar üzerinde yaşıyoruz" gerektiğini her ortamda dile Ortadoğu'daki kaosu ülkemize vatandaşlarımızı birbirine M.Kemal Atatürk'ün 
diye haykırmasına seyirci getirmişlerdi. taşıyan sınır illerimizi terörist düşürmektir. “Yurtta Barış, Dünyada 
kalındı. Yol geçen hanına Tüm bunlara rağmen yetiştirme çiftliklerine çeviren, Ancak Hatay halkı faili ve Barış” sözünü unutmuşa 
dönmüş sınırlar, sanki savaşın alınmayan önlemler 11 Mayıs ülkemizi terör ihraç eder hale sorumluları çok iyi bildiğini, benziyorsunuz!
resmi bir tarafıymışız gibi 2013 günü kan, acı ve gözyaşı getirenlerdir. Bunun saldırıdan sonra yetkililerce  En kısa sürede gittiğiniz 
havaalanlarında VIP olarak bize geri döndü. karşılığında da ülkemize acı, yapılan mezhepsel çırpınışlar yanlışyoldan dönün.
salonlarında ağırlanan Cumhuriyet tarihinin en kanlı kan gözyaşı ithal edenlerdir. ve kışkırtmaları zerre kadar Emperyalistlerle  kol kola 
muhalifler  bagajlarında ağır saldırısında resmi rakamlara Gazze'de sahte gözyaşı umursamadan birbirine sahip olmak kimseye hayır 
silahlarla dolaşan arabalar... göre  bile 51 canımız hayatını döküp, Suriye'de İsrail ile çıkarak göstermiştir. getirmez! Bilin ki; işleri 

2 Mayıs'ta, Suriye kaybetti. Bu insanlık dışı işbirliği yapanlardır. Alevisi-sünnisi, bitince sizi de kullanıp 
Ordusundan kaçan yüzlerce saldırıda, hayatını Akçakale'de polisimizi şehit hıristiyanı,musevisi, arabı- atacaklardır. Savaşmaya 
muhalifin  Akçakale sınır kaybedenlere Allahtan rahmet, edenlere ses çıkarmayanlardır. türkü-ermenisi, türbanlısı- pek hevesli görünüyorsunuz. 
kapısından kontrolsüz bir yakınlarına sabır ve başsağlığı, Bu denli büyük bir olayı türbansızı onbinlerce Hataylı Ancak, bizim 
şekilde geçişi sırasında çıkan yaralananlara acil şifalar birkaç saatte çözdüğünü iddia vatandaşımız yaralılara emperyalistlerin ve onlarla 
olaylar sonucu sınır kapımız diliyoruz. edip, “MİT zaten uyarmıştı yardım etmek ve kan vermek kol kola olanların kirli 
ateşe verilmişti, uzun namlulu Bu insanlık dışı saldırıyı, deyip”, önlem almayanlardır. için hastanelere akın etmiş; hayalleri için savaşa 
silahlarla açılan ateşte 1 ancak insanlıkla ilgisi olmayan, Bu saldırıyı yapanların sağduyu ile hep beraber bu gönderecek çocuğumuz yok. 
polisimiz şehit edilmiş, onlarca gözü dönmüş katiller öncelikli amacı, Türkiye'yi ve olayın gerçek sorumlularını Muğla Tabip Odası

 Yönetim Kurulusivil yaralanmıştı. gerçekleştirebilir. Bu katillerin Nato'yu Suriye ile savaşa protesto etmiştir.
7 Mayıs'ta Hatay kimliğini tam olarak bilmiyoruz. sokmak ve taşeronların Öncelikle bu olayı 

(DR.VEHİP KESKİN'E Reyhanlı'da yöre halkı ile Ama sorumluları hepimiz çok beceremediğini çocuklarımızın gerçekleştirenlere 
TEŞEKKÜR EDERİZ)muhalifler arasında olaylar iyi tanıyoruz : kanı ve canı üzerinden elde sesleniyoruz;

 ve dış
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Çünkü HEKİMİZ! Çünkü İNSANIZ !

ACIYA GÖZYAŞINA, 
KATLİAMLARA, TERÖRE
PAYLAŞIM SAVAŞLARINA 
SONSUZA DEK HAYIR

MTO

Yönetim Kurulu 
REYHANLI
Basın 

Açıklaması

tablolar dışında kalan bütün aşma konusunda beceri kazanımlar kadar  ve kayıplar 
hastalar psikoterapiye sahibi ve güzergaha aşina da gündeme gelir. Bu aşama 
adaydırlar. Sadece kişi olmalıdır. Terapistin terapinin önemli başka bir 
uygulanacak terapiler deneyimi, bilgisi becerisi her evresi olup yolculuğun sona 
farklılıklar gösterir. Örneğin aşamada karşılaşılan ereceğine işaret eder. 
Anksiyete bozukluğu tanısı zorlukların aşılmasında Minyatür bir tekrarlama söz Dr. Hüsnü Kurtuluş kimleri ziyaret edeceğini 
almış hastada  uygulanacak  önemli bir rol oynar. Beceri konusudur yani,  Bu evrede Muğla Aksaz Asker ayarlar. Eğer özel aracı ile 
psikoterapi, sınır kişilik terapist için bilimsel veriler ile kayıplar, belirsizlik, ulaşılan Hastanesi gidecekse bakımını yaptırır. 
bozukluğu olan hastalara ustalığın birleşiminden doğar, noktada karşılaşılması Mesafe kısa ise tekerleklerini, Psikiyatri Uzmanı
uygulanmaz. Yöntem yani terapist benzer yollardan muhtemel durumlar ele alınır. yakıtını kontrol eder.  Yolculuk Psikoterapi eğer bir anoloji 
farklılıkları vardır.  geçmiş ve kendisine rehberlik Beklentilerin daha gerçekçi boyunca sorun yaşamamak ile izah edilecekse, onu “ince 

Psikoterapi kararı edilmiş kişidir;  terapistte olması, hüzün kapasitesinin ve hedeflenen yere varmanın, uzun bir yola” benzetebiliriz. 
alındıktan sonraki aşama insandır ve her deneyim onun artması, yineleyen belirtilerle beklenmeyen durumlar ile Bir başlangıç birde bitiş 
çerçeve çizilmesidir. Çerçeve içinde özeldir. Bu bağlamda daha olgun bir şekilde baş baş etmenin yolu hazırlıktır noktası olan bu yolun bir 
psikoterapinin olmazsa her bir terapi seansı terapist etmek bu evrede söz diyebiliriz. yolcusu vardır. Genellikle yol 
olmazlarındandır. Terapinin için de belli oranda konusudur. Bir yönüyle Psikoterapi kararı ne “keşfedilmemiş”  topraklardan 
sınırlarını ve hareket alanını bilinmeyen, sürprizler sunan yolcunun yolu tanımaya zaman ve nasıl verilir?. geçer, bilinmeyen topraklarda 
belirler, çerçeveye  terapist de yolculuktur. başladığını artık acemilik Öncelikle psikiyatrist seyahat etmek için ayrıca 
uymak zorundadır. Basitçe Yola çıkıldıktan sonra çekmediğini söyleyebiliriz. tarafından görülmek ön rehbere de ihtiyaç vardır.  
çerçeve; ne sıklıkta bazen kar yağar tekerler Yolun sonuna gelmek, koşuldur. Tanısal  Yolculuk bir ölçüde 
görüşmeler yapılacağı zincir takmak gerekir, bazen yeni başlangıç, sevdiklerine değerlendirme ve ayırıcı tanı hepimizin bildiği bir şeydir; 
(haftada 1-2 görüşme) kaç köprü yıkılır yeni bir yol kavuşmak anlamı taşır. yapıldıktan sonra tedavi Kimisi işe, eve, okula gider. 
dakika süreceği (45-50 dk.), bulmak gerekirken kimi Başlangıcı olanının sonuna seçeneği olarak Kimisi yurtdışına, kimisi yurt 
nerde olacağı ve ücret zaman yol bitmiştir yeni yol gelinmiştir. Uzun bir yol kat değerlendirilir. Bu karar içine kimisi uçakla, kimisi 
çerçeveyi oluşturur. Çerçeve inşa etmek gerekir (terapi edilmiş, bilinmeyen topraklar klinisyen tarafından verilir. yaya gider. Kimisi yıkmaya,  
her ihlal edildiğinde sırasında ortaya çıkan keşfedilmiştir. Artık o topraklar Şayet psikoterapi kararı kimisi yapmaya gider. Bu liste 
konuşulmadan oturum bitmiş psikotik bir tablo, yada ve yol daha bilinir hale alınırsa ikinci aşama hasta böyle uzar gider. 
sayılmaz. özkıyım,  hastane yatışını gelmiştir. Tanıdıktır. Terapi psikodinamik Yaşamımızın bir bölümü 

Yolculuğun başlangıç gerektirebilir. Hastane yatışı, gören şaşırır!.,(değişim, değerlendirmeye (egonun yollarda oradan oraya 
aşamasında ardımızda bir süreliğine terapinin askıya cesaret ve değişenin geldiği savunma mekanizmaları, ulaşmak,  erişmek için geçer. 
bıraktıklarımız kadar alınmasına sebep olabilir. nokta bazen terapisti de süreç değerlendirilmesi) tabi Bu anlamda kimisi için 
kavuşacaklarımız da yada daha destekleyici bir şaşırtır.!!)  onları kendilerine tutulur. Buradaki amaç kavuşmaktır, kimisi için 
gündeme gelir. Geçmiş ile formda devam eder.  Böyle şöyle şeyler söyler iken hastanın ruhsal durumunun ayrılık, bir başkası için de 
gelecek şimdi ile sürekli durumlarda terapinin süresi bulabiliriz.   korktuğum şeyler kavramsallaştırılmasıdır(formsıradan bir eylemdir.  Nasıl 
harmanlanır, zaman uzayacaktır sabırlı olmak bunlar mıydı?. Hayret!!.ülasyon).  Değerlendirme anlamlandırırsak 
içerisinde ki kaymalar da gerekir.   Ayrıca sürecin Hiçbir terapi yazıya nokta evresi 2-3 görüşmeden 10 anlamlandıralım her bir 
seyahatin içerisinde yeni bir devamı, umudun koymak gibi bitmez; donmuş görüşmeye kadar sürebilir.  yolculuk içerisinde bir amaç 
seyahati gündeme getirir. Bir kaybolmaması önemlidir. olan ruhsal süreçler evrilebilir Bu dönem tıpkı seyahate taşır. O amaca ulaştığımızda 
matruşka gibi, Bazen de güneşli ve sakin bir nitelik kazanır bir nevi hazırlanmak gibi sonrasına kendi ölçüsünde bir 

Psikoterapi uygulamasının bir yolculuk gerçekleşir, böyle akışkanlık kazanır. Terapi temel oluşturur.  rahatlama beklediğimiz bir 
göz ardı edilemeyecek bir bir yolculuk hepimizin gören kişi şikayetler dışında Bu aşamada çok şeydir.
aktörü de terapisttir. Terapist arzuladığı şeydir.  Yolculuğun yaşam ve anlamı konusunda karşılaşılan soru kimlerin Yolculuk hazırlık gerektirir. 
yolcunun bilinmeyen sonuna yaklaşıldıkça, belli da içgörü kazanmıştır. Yani terapiye alınacağıdır.? Teorik Yolcu gideceği yola göre, 
yolculukta kaybolmadan, kaygılar yeniden gündeme yolun yolcusudur.   olarak, Mental retardasyon,  kıyafetini, parasını, nerelerde 
yolda karşılaşılan zorlukları gelir, hafif bir tekrar olur, demans ve ağır psikotik duracağını, kalacağı yeri, 

PSİKOTERAPİ
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1 Mayıs'ta Meydanlardaydık
uğla Tabip Odası Üyeleri 1 
Mayıs Mitinginde Sağlıkta MDönüşümün o lumsuz  

etkileri Genel Sağlık Sigortası ile ilgili 
vatandaş aleyhine doğabilecek 
mağduriyetleri Serbest Sağlık Bölgesi 
Projesinin nelere hizmet ettiğini 
vurgulayan slogonlara eşlik ettiler.

atça'da 28 yıldır görev 
yapan emekli hekim D Taner bey ilk defa 

Tabip Odası ziyaretimize 
geliyor ifadesinde bulundu.
Uzman hekimlerin pek çok 

sıkıntı yaşadığı özellikle acil 
ve 112 sevklerinde sıkıntıların 

olduğu, yoksunluklar ve 
yokluklar içinde çalışıldığı, 

hastanenin gelir elde 
edememesi nedeniyle 

hekimlerine performans ücreti 
ödeyemediği dile getirildi.

Datça'da ASM ziyareti 
sonrasında Temsilci seçimi 

gerçekleştirildi

arihinde  Muğla Tabip Odası 
yönetim kurulu Kavaklıdere 
ilçe gezisini gerçekleştirdi. T
Kavaklıdere  entegre sağlık 

tesisini gezen 
yönetim kurulu 
çalışmalar 
hakkında bilgi 
aldı. Daha 
sonra 
hekimlerle 
toplantı yapıldı 
ve ilçe 
temsilcisi 
seçimi 
gerçekleşti. 
Daha sonra 
Menteşe Aile 
Sağlığı 
Merkezi de 
ziyaret edildi.

Datça ve Kavaklıdere Unutulmasın!

27 Nisan 2013 tarihinde Muğla Tabip Odası Ara 
Genel Kurulu Tabip Odası toplantı salonunda 
yapıldı.

Çalışma raporu, mali rapor ve denetleme 
raporlarını ibra edildi.

Muğla Tabip Odası 
2012-2013 Ara Mali 

Genel Kurulu Yapıldı

Muğla Tabip Odası ve Baro'nun ortak 
katılımıyla 09 Mart 2013!tarihinde Konakaltı 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde 
konuşmacı olarak  Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim 
Üyesi Yrd.Doç. Dr.Metin Pıçakçıefe , Hakim Emin 
Erol  ve  Avukat Leyla Bişen konuşmacı olarak 
katıldılar.



ıp Eğitimi Türkiye yazılır. sunmada yetersizliği olan bir 
de Tıp alanının en Yöneticilerimiz mutlu mekan üçüncü basamağa Tönde gelen olur. İlin ve Üniversitenin bir anda terfi ettirildi. Bir yılı 

sorunlarından biridir. Ne yöneticileri prestij aşkın süredir içinde 
yazık ki bu konuda karar kazanmıştır. Doçent ve bulunduğum bu ortamda ne 
alıcı kişiler hekim dışı profesörlerin odalarının üçüncü basamak bir sağlık 
meslek mensuplarıdır. önünde uzun uzun hasta hizmeti sunulduğuna, ne 
Hekimler bu konuda daha kuyrukları oluşur. Hastalara nitelikli bir tıp eğitimi 
çok alınan kararları daha farklı eller dokunur. verildiğine ne de bilimsel 
uygulamak durumunda Açılan kadrolar birinin oğlu araştırma yapıldığına 
kalmaktalar. Bu durum diğerinin kızı, yeğeni, yakını, inanmam mümkün. 

ahlak olmayan bir  yapı yummaktadırlar.  Tüm hekim sorunun çözümünde kişilere bağışlanır, yeni Tıp Fakültelerine yapılan 
ayakta duramaz.” Bu yöneticiler sesleniyorum: karamsarlığa yol sıfatlar tanımlanır, yeni atamalarda etik dışı 
nedenle fakültenin temelini “İtibarı yitirilmiş bir meslek açmaktadır. unvanlar edinilir. Siyasetçi uygulamalar diğer bir sorun. 
ahlaktan yoksun olmamıza katkı Bir tıp fakültesi neden nutuk çeker “Artık Fakültenin Psikiatri 
bırakılmaması gereklidir. sunduğunuzun farkında açılır?  İstediğiniz kadar siz sayemizde sizin de bir kürsüsünü kurmak üzere bir 

Tıp eğitimi içerisinde yeni mısınız?amacın “iyi eğitilmiş, eğitim araştırma hastaneniz bilim insanı alınacak. 
bir model olan Afiliasyon  Sonuç olarak Muğla'da donanımlı hekimler var” Herkes çok şanslı İstenilen özellik: “patolojik 
sağlık çalışanlarını ciddi Tıp Fakültesine ait 3. yetiştirmek,  tıp alanında olduğunu düşünür, tüm il kumar oynama konusunda 
sorunlarla yüz yüze basmak bir hastane en kısa bilimsel araştırmalar çok mutlu olur. çalışma yapmış olmak” . Bu 
bırakmıştır. Bilimsel sürede yapılmalıdır. yapmak” olduğunu iddia Ama gerçek anlamda kriter neye göre seçildi. 
özgürlüğü ellerinden Hastane yapılıncaya kadar edin, durum Türkiye'de hiç üçüncü basamak sağlık Muğla'nın sosyolojik olarak 
alınarak Sağlık Bakanlığı yeni öğrenci alınmamalıdır. de öyle değil. hizmetine ihtiyaç duyan kişi bir kumar sorunu mu var? 
emrine verilen akademik Mevcut öğrenciler başka İlin yöneticileri Tıp yine İzmir'e,  Aydın'a Böyle bir çalışma mı 
personel sınıfı yaratılmıştır. fakültelere gönderilmelidir. 2 Fakültesi olan bir ili Denizli'ye taşınır. Açık kalp planlanıyor? Bilinmez ama 
Ayrıca Afiliye hastanelerde ve 3 basamak sağlık yönetmek amacındadır. ameliyatını orada olur. bakıyorsunuz bu özellikte bir 
farklı sınıflar oluşmuştur. Bir hizmetleri derhal Rektör Tıp Fakültesi olan bir Radyoterapiyi ilindeki kişi var. Çalışma da 
taraftan “rotasyondan muaf,  ayrılmalıdır. Kayırmacı, üniversitesi olsun  ister.  Üniversite Eğitim ve uzmanlık tez konusu. Bu 
mesai zorunluluğu olmayan,  kadrolaşma amaçlı  Milletvekili Tıp Fakültesinin Araştırma Hastanesinde kişinin ataması yapılıyor. Bir 
istediğinde hastaneye gelip atamalar durdurulmalıdır. kurulmasını sağlayan kişi göremez. Tüp bebek için genel cerrahi yardımcı 
çalışan, geniş mobilyalı Tıp Eğitimi sorunu tüm olarak ilin tarihine geçmek avucunu yalar. Varsın böyle doçenti için aranılan özellik; 
odalarda oturan… beyazlar” halkın sorunudur. Bu kaygısındadır. İlin ileri olsun ama istediğinde  “Sıçanlarda koroziv özefajit 
diğer tarafta “ ilçe ilçe nedenle “ sürecin bilimsel bir gelenleri hasta olduklarında oğlunu bir profesöre sünnet konusunda çalışmalar 
rotasyona tabi tutulan, zeminde hızla bir doçente veya profesöre ettirebilir. yapmak” olarak belirleniyor. 
sabah akşam kart basanlar, sürdürülmesini ve  atanacak muayene olma fırsatı Herkes unutmuştur. Yahu Muğla'daki sıçanlarda 
kapısında yüzlerce hasta öğretim üyelerinin, bilimsel, bulacağını bekler. Halkımız burada öğrenciler vardır, koroziv özefajit sorunu mu 
bekleyenler,  hücre objektif bir şekilde donanım bir eğitim araştırma asistanlar vardır, hani tıp vardır? Gelecek genel 
polikliniklerde sağlık hizmeti kriterlerine göre seçilmesini hastanesinde tıbbi eğitimi ne oldu? Bu konuyu cerrahi uzmanı sıçanlara mı 
sunmaya çalışan… zenciler” sağlamak,  Muğla'nın   değerlendirme ve müdahale kimse umursamaz. hizmet verecektir? Bir kişinin 

Bunu gören eleştiren 3.Basamak Sağlık Kuruluşu onurunu bu yolla yakalama Bu durum inanıyorum koroziv özefajit konusunda 
kimse yok. Artık birinin bu ihtiyacını tanımlama, beklentisi içerisinde olur. Türkiye de şu an bir çok ilde çalışma yapması iyi bir 
oyunu bitirmesi gerek. ilimizde ihtiyaç duyulan Esnaf Tıp Fakültesi  ve yaşanmaktadır. Bir Tıp genel cerrah olduğunu mu 
Geleceğimizi bozuyoruz. bilimsel ve tıbbi araştırma özellikle hastanesinin şehrin Fakültesi asli önemini gösterir? Koroziv özefajit bir 
Karartıyoruz. Muayene alanlarını belirlemek,  neresinde yapılacağı ile anlamını yitirmiş bir cerrahi konusu mudur?
olacağımız hekim tartışmak, tartıştırmak, ilgilenir. İktidar partisi yeni ekonomik, siyasal ve Doğru yöntem; fakülte 
bulamayacağız bizler. hakemlik yapmak,  açılacak kadrolara istediği istihdam öğesine için ihtiyacın bilimsel 
Yasaların bu kadar baskı aksaklıkların sorumlularını kişileri yerleştirme dönüşmüştür. Bir il için kriterlere göre belirlenmesi; 
oluşturduğu bir ortamda, bu kamuoyuna açıklamak, çabasında olur. Bazı prestijdir Tıp Fakültesi. bu kriterlerin gerçek 
koşullarda yetişen sürecin  gözlemcisi,  meslektaşlarımız akademik Donanımın hiçbir şekilde anlamda nitelik belirleyen 
hekimlerin geleceği hapiste denetleyicisi, katalizörü titr edinme fırsatı bulur. önemi yoktur. Yeter ki bir kriter olmasının sağlanması, 
olacak.Tıp Eğitimi diğer olmak” üzere ilimizde sivil Yöneticilik kadroları kapısı ve üzerinde tabelası açılan kadro için 
mesleki eğitimlerden farklı toplum örgütü üstlenilir. bulunsun . Herkesi mutlu olabildiğince çok 
olarak garanti edilmesi temsilcilerinden oluşan Tüm taraflarca konu bu etmeye yeter. başvurunun sağlanması, 
gereken bir eğitimdir. Bu Muğla Tıp Fakültesi çerçevede tartışılır irdelenir. Dünyada nüfusa göre ahlaki ve eşitlikçi bir 
konuda gerekli önlem Sürecini İzleme Platformu Kavgalar bu boyutta ve oranladığında en fazla Tıp yarışma, seçme süreci 
alınmazsa gelecekte bir halk kurulmalıdır.derinlikte yapılır. Tabelalar fakültesine sahip olan sonrasında en donanımlı, en 
sağlığı sorunu haline Son sözümü haykırarak indirilir en uzunundan Türkiye  Tıp Fakültesi başarılı olanının  
gelebilir. Ne yazık ki yönetici söylüyorum: “KRAL ÇIPLAK isimler sıfatlar içeren yeni mezarlığı durumundadır. seçilmesidir.  Tüm sürecin 
durumdaki meslektaşlarımız !!!!”görkemli tabelalar asılır. Enkaz çok sayıda niteliksiz kayırmacılıktan uzak, bilim 
popülist  baskılara ve (17 Mayıs Muğla Sağlık Oyun hamurundan binalar Tıp fakültesine bir halka da hukuk ve etik zeminde 
politikalara boyun eğmekte. Hakkı Meclisinde yapılır. Odalar teşrif edilir. Muğla da eklendi. İkinci yürütülmesidir. Şunu 
Aksaklıklara göz sunulmuştur)Kapılara etkileyici sıfatlar basamak sağlık hizmeti unutmayalım  “Temelinde 
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TIP EĞİTİMİ SORUNU 
İÇERİSİNDE MUĞLA TIP 

FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Dr. Naki Bulut 
TTB Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi 

Muğla Tabip Odası Adına toplantıya yaklaşık 100'ünün ölüm riskiyle karşı karşıya hakimlerin tercihlerini sıklıkla tutukluluk yönünde 
Dr.Çağlayan Üçpınar katıldı. olduğu ifade edildi. kullanmasının, başta psikosomatik hastalıklar 

Çalıştayın birinci oturumu, Dr. Elif Kırteke'nin Çalıştayın 2. oturumu Dr. Feray Kaya'nın olmak üzere bir çok hastalığı ortaya çıkardığını ve 
moderatörlüğünde “Türkiye Ceza İnfaz Sisteminde moderatörlüğünde “Dünyada Cezaevi Hekimliği bu durumun tedavinin başarı oranını düşürdüğünü, 
Sağlık Yapılanması” başlığıyla gerçekleştirildi. Modelleri ve Avrupa Standartları” başlığı altında daha önce 278 olan ülkedeki toplan cezaevi 
Bu oturumda Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan Dr. gerçekleştirildi. Çalıştayın 3. oturumu “Hekim doktoru sayısının 13'e düştüğünü, açığın Aile 
Metin Bakkalcı, TTB Merkez Konseyi'nden Dr. Gözüyle Cezaevler inde Sağl ık  Hizmet i  Hekimleri ve TSM hekimleri ile karşılanmaya 
Zülfikar Cebe, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sunumunda Sorunlar ve Deneyimlerin Aktarımı” çalışıldığını, uzman cezaevi hekimi kadrosunun 
Sendikası'ndan Fikret Çalağan, ile CHP Muğla başlığıyla gerçekleşti. bulunduğunu ancak atamanın nasıl yapılacağını 
Milletvekili ve CHP Cezaevi İzleme Komisyonu Dr. Ali Tezel Erol'un moderatörlüğünde bilemediklerini ve tanımlamayı yapacak bir yasal 
üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir sunum yaptı. gerçekleşen bu oturumda söz alan Metris Ceza düzenlemenin eksik olduğunu ifade ettiler.

Yapılan sunumlarda, mahkum ve tutukluların da İnfaz Kurumu hekimi Dr. Alp Çetiner, Maltepe Ceza  
tüm insanlar gibi sağlığa ulaşma hakları olduğu, İnfaz Kurumu hekimi Dr. Burak Hünük, ve Milas   Çalıştayın son oturumu ise Dr. Zeki Gül'ün 
Türkiye'de mahkum sayısının giderek arttığı, Ceza İnfaz Kurumu hekimi Dr. Çağlayan Üçpınar, moderatörlüğü'nde “Sonuç ve Öneriler” başlığı ile 
bunun da sorunları daha da arttırdığı, şu an cezaevlerinde mahkum hastalarla ve idare ile gerçekleştirildi.
Türkiye'de yaklaşık 500 hastanın salıverilmesi birebir yaşadıkları olayları, sorunları ve ürettikleri 
gereken sağlık sorunları yaşadığı ve bunların çözümleri aktarırken, uzun tutukluluk süreleri ve Muğla Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu

Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik 
Çalıştayı'nın ikincisi 12 Mayıs 2013 Pazar 

günü İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirildi
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kölelik koşullarında çalışma var!
Siyasetçiler, yöneticiler tarafından küçük 

düşürülme, hedef gösterilme var!
Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, 

tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke 
ve şiddet var!Böyle sağlık sistemi olmaz.

Bu şartlarda iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, 
ebelik, teknisyenlik yapamıyoruz.

Nitelikli sağlık hizmeti veremiyoruz.
Eğitimimiz sürecinden başlayarak çok çalıştığımız, 

zor şartlarda hizmet vermeye gayret ettiğimiz 
hastalarımızdan, hasta yakınlarından şiddet görmeyi 
kabul edemiyoruz.

17 Nisan 2013 günü öldürülen meslektaşımız Dr. 
Ersin Arslan'ı anıp Türkiye'de sağlık alanındaki şiddeti, 

Tam bir yıl oluyor. nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan 
Dr. Ersin Arslan Gaziantep'de bir hasta yakını dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları 

tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir yıl geçti, ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti  
ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir sunamayacağız.
yanında dayak yemeğe devam ediyorlar. Sabah saatlerinde hastanelerimizin bahçelerinde 

Ortada sağlık çalışanları ve hastaları, hasta toplanıp Dr. Ersin Arslan için saygı duruşlarında 
yakınlarını karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık bulunacağız. Öğlen saatlerinde illerimizde belirlenen 
sistemi var. hastanelerin bahçelerinde toplanıp beyaz yürüyüşler 

Sağlık Bakanı değişti, sağlık sisteminde düzelme ve basın açıklamaları gerçekleştireceğiz.
denecek hiçbir adım atılmadığı gibi atılma niyeti de Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacımız 
yok. önemli yanlışlar olduğu ortada bulunan Türkiye sağlık 

Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları ortamına katkı sağlamaktır.
birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren performans Kamu hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane 
uygulaması var! sahiplerini şiddete karşı sahici önlemler almaya ve 

Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24 esnek, şiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye 
kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var! çağırıyoruz. Yurttaşlarımızı daha iyi bir sağlık sistemi 

Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, için 17 Nisan gününe Merkezi Hastane Randevu 
işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev Sistemi'nden randevu almamaya, aldıkları randevuları 
tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile ertelemeye, eylem ve etkinl iklerde sağlık 
çalıştırılma var! çalışanlarının yanında yer almaya çağırıyoruz.

Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, Böyle sağlık sistemi olmaz.Bu şiddet sona ERS!N. 
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DR. ERSİN ARSLAN'IN 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE 
G(ö)REVDEYDİK

Muğla'da grev öncesinde; Muğla Tabip Odası, 
SES Muğla Şubesi , Genel Sağlık-İş temsilciliği, 
Muğla Aile Hekimleri Derneği ve Muğla Diş 
teknisyenleri Derneği ortak grev etkinliği 
düzenleme kararı almışlardır.

Grev merkezden de desteklenerek tüm 
İ l ç e l e r d e  d e  ö r g ü t l e n m i ş ,  t ü m  O d a  
temsilciliklerine, kokart, bildiri ve oda tarafından 
hazırlanan bez afişler gönderilmiştir.

ASM ler de grev kararına uymuş ve 
çalışmamışlardır. Fethiye, Milas,Bodrum 
,Köyceğiz, Kavaklıdere, Dalaman ,Yatağan , 
Ortaca grevi uygulamıştır. Merkezde grev 
öncesinde Tabip odası tarafından G.sekreter ve 
Sağlık müdürüne, Sayın Özdemir AKTAN'ın 
mektubu iletilmiştir. Grevden 2 gün önce tüm 
yerel basına duyurulmuş, şehir meydanlarına 
bez afişler asılmış, belediye otobüslerinde TTB 
grev afişleri kullanılmıştır.

Grev günü Merkez Muğla'da Hastanede basın 
açıklaması Tabip odası Başkanı Murat Akgül 
taraf ından ve "Öldürülen bir  hekimin 
mektubu"Tabip Odası G. sekreteri Nurşin Külcü 
tarafından okunmuş, SES G başkanı Sayın Çetin 
Erdolu konuşma yapmış, Belediye Başkanı 
Sayın Osman Gürün de duygularını dile getiren 
konuşma yapmıştır. Yönetim kurulu Başında 
"şiddetten korunmak için" baretler olduğu halde 
tüm katılımcıların afiş ve flamalarıyla merkez 
sınırsızlık meydanına sloganlar eşliğinde 
yürüyüşe geçilmiştir. Sınırsızlık meydanı 2 saat 
işgal edilmiş, pek çok sivil örgüt ,siyasi parti ve 
derneğin desteğiyle SES Muğla başkanı 
tarafından basın açıklaması yapılmıştır. 
Meydandan hastaneye dönülerek LOKMA 
dağıtımına devam edilerek öğleden sonraya dek 
etkinlik devam etmiştir.

Milas ve Bodrum da da lokma dökülmüş greve 
yoğun katılım olduğu bilgisi alınmıştır.

Muğla'da Grev

Fethiye Bodrum

Muğla Milas
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Bugün sabah çocuklarımı hazırladım, Koridorda biri 
giyinmelerine yardım ettim, kahvaltılarını beni 
hazırladım. soruyordu. 
Dün gece fazla mesai yaparak ameliyat Tavırları bende 
ettiğim hastamı, sabaha dek telefonla tedirginlik 
hastane ile bağlantıda kalarak, bir kez yaratıyordu. Geçen 
de gece vizit yaparak takip etmiştim. hafta gecikmiş bir 
Merak ediyordum, sabahki tahlilleri ve embolektomi vakasının 
durumu nasıl gelişecek? Sonra bugün oğluna benziyor. Bacağı 
yapacağım ameliyatlarımı düşündüm. kesilmek zorunda 
Planladım. Herşey olağan seyrediyordu. kalınmıştı. O evreye gidiş 
Her zamanki gibi. ise her defasında olduğu gibi 

İcap günleri telefon çalacak mı omuzlarımın biraz daha 
tedirginlikleri. Gece geç saatlere kadar çökmesine yol açmıştı. Bir türlü 
çalıştığım günlerden sonra ,ertesi gün, profesyonel olamamak bu olsa 
poliklinikte ilgili hekim olmaya çalışıp gerekti. Hastamın durumu 
ve hata yapmadan günü bitirme kötüleştikçe omuzlarım ağırlaşır. 
arzum. Herşey olağandı. Asistanlık Göğsümün orta yerine bir ağırlık 
günlerindeki tempoyu düşündüm bir gelir oturur. Rahat edemem. Ev 

ara. 36 saat sürekli çalıştığım uzun bir ev değildir, ne çocuk ne eş 
nöbet –icap zincirini. 1999 depremindeki kimseyi görmek istemem. 
İstanbuldaki zorlu geçen 2 ayı.Vardiyalı Kafam o bacak, o kol, o hasta 
gönüllü çalışmamızı. Yaralılarla birlikte ile yoğunlaşır. Kendimi o odada o 
ağlayışımızı düşündüm. yatakta tavanı seyreden o çaresiz 
Nedense akıldan çıkmayan, bedende hissettiğim çok olmuştur. 
benliğimizde travma yaratan o Evet emin oldum yaklaşınca, oğluydu 
günlerdeki meslektaşlarımın, mesleki hastamın…
dayanışmasını düşündüm. Yaklaştım , hayırdır nasıl baban diye 
Şimdi yaş 44 , o enerji azaldı , ama o ruh sordum… Sonra, Sağ göğsümün 
kaybolmadı diye de rahatladım. boşluğunda derin soğuk bir acı hissettim. 
Sabah viziti sonrası ameliyatlara girdim. Sonra hemşiremin çığlığını duydum. 
Çok değildi, zor da değildi. Uzman Yere düşerken sol kasığımda yakıcı bir 
olduktan sonra,Devlet hastanesindeki ilk yırtılma oldu. Üçüncüsü sağ kaburgamı 
ameliyatımı düşündüm… 12 yıl. Dün sıyırdı ve yumuşak bir yere saplandı. Bu 
gibi… dedim, karaciğer… Karaciğer çok kanar 
Bugün eskilere dalmak günüymüş, öyle dedim , karaciğer çok kanar, çok kanar… 
sandım. Yemekhaneye indim. Herşey Kızımın ve oğlumun acısını düşündüm 
olağandı. en son , gözlerimdeki ıslaklık 
Aynı yüzler, aynı sohbetler… Aklıma ondan…İnadına açtım gözlerimi, bir 
sağlık ocağındaki ilk hastam geldi. İlk sedyede gittiğimi, sedyenin hızlandığını, 
yazdığım reçete. asansörün gelemeyişiyle ilgili bağırışları, 
O ilk reçeteden sonra, doğru ilacı seçtim feryatları, telaşı duydum. Elimi sağ 
–seçmedim uykusuzlukları… yanıma getirmek istedim…Bir türlü 
Sağlık ocağında dolu dolu geçen 1 beceremedim. . Sonra o kuyu…geniş 
yıl…ETF ler, mahalle ev beyaz bir kuyuya doğru inmeye 
ziyaretleri…Aşılamalar…Sonra bizi kendi başladım. Yoksa acı falan yoktu kan 
zihniyetlerine hapsetmeye çalışan tümden çekilince…Çocuklarımı hayal 
yöneticiler geçti gözümün önünden. 92 etmeye çalıştım, en sonunda başardım 
yılının, sıradan çiçeği burnunda,meraklı bunu. Ağzımı açtım soluk almak için…Bir 
hevesli hekimlerini, bizi... Hastalıkla maske tuttular… Yüreğin acısı en sona 
savaşmaktan çok, o zihniyetin dek kalıyor… Herşey olağandı halbuki o 
baltalamalarıyla savaşmanın daha zor gün. Her zamanki gibiydi…
geldiğini, mesleğimin sığınağım Sonra hiç uyanmadım. Hiç uyanmamak 
olduğunu fark ettiğim zamanlar. Ve nedir bilmezdim.
elbette ilk meydan okuyuşlarım. Ama siz de bilemezsiniz bunu, bilmeyin 
Karşılığında tehditler… Sindirmeye de.
çalışmalar. Mesleğini iyi yapmak; yok edilmek 
Mesleğini iyi yapmanın, hastayla empati istenen ellerinizi yeniden güçlendirecek 
kurabilmenin, ellerimi daha tek kuvvet tek silah. 
güçlendirdiğini fark ettiğim, bir başına Yakında unutulacağım. Ne yaparsanız 
çalıştığım yıllar. yapın. Unutulacağım.
Şimdi ne çok hata yapmışım, ne çok Siz silahınızı bırakmayın yeter.
kereler sapabilmişim doğrularımdan Bu mektup 17 Nisan Şiddet Sona 
bunları da düşünüyordum. Herşey ERSİN Grev basın açıklaması öncesinde 
olağandı dedim ya… Kliniğe geldim yeni okunmuştur.                                                                     

yatan hastam için.. Dr.Nurşin K. Külcü

ERSİN'İN GİTTİĞİ YERDEN MEKTUP: 

SİZ SİLAHINIZI BIRAKMAYIN YETER !
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fendim, tekrar kullanılması, programı sistemine meslek örgütleri 
merhaba. uygulayanların hedef ve sendikaların karşı çıkışı, 

gösteren açıklamaları, az da olsa bu karşı çıkışın E
6.Sonuçta halk arasında medyada yer alması,Geçen 3 sayımızın her 
yerleştirilmesi başarılmış 12. Hekimlerin; iyi hale sayfasından, her köşesinden 
“kötü, yanlış yapan, getirildiği iddia edilen bir anlaşılacağı üzere; 
savsaklayan, umursamaz, sisteme çıkarları bozulduğu Garibistan yöneticilerinin ve 
değer vermez, insanı için karşı çıktıkları iddiaları halkının hekimine ne kadar 
sevmez, halkın sağlığı ile ile 11. maddenin sinerjizmi çok değer verdiğini, ne kadar 
oynayan, paragöz” hekim ve yine mesleki çok sahiplendiğini, her 
imajı, itibarsızlaşma.zaman her yerde 

yapmak için girdikleri “tutsa yazın sıcak tutulmaya 7.Sözel şiddet, Acaba Garibistan'da, koruduğunu çok net bir 
da tutmasa da uğraştım ya çalışılan, idarelerce ve 8.Fiziksel şiddet, “toplumsal dönüşümün” şekilde biliyorsunuz artık. 
sınavı”. ÖSYM tarafından hastalarca hekim giriş ve 9.Dönüştürülmüş sağlık, lokomotifi miydi “sağlıkta Pekiyi,  hekime bu kadar ilgi, 
düzenlenir ve tabii ki çıkış saatlerinin büyük bir “sağlık hizmetine kolay ve dönüşüm” ? bu kadar alaka neden acaba 
güvenliği emin ellerdedir! hırs ve sabırla takip edildiği, rahat ulaştığı” savıyla -Yahu, çok mu ciddi diye düşündünüz mü hiç? 
11.Asistan: Bir yük insanların 3 dakikada bakılıp şimdilik memnun ettirilmiş meselelere daldık nedir?-Ben düşündüm, kendimce 
hayv…pardon aracı. Sırtına tatmin oldukları, çünkü halk, dönüştürülmüş sağlık Son sayımızda Garibistan'ı bulduklarımı sırası ile 
ne yüklersen yükle, reçete aldıkları, her şehre sistemine şimdilik kaydı ile ve Garibistandaki sağlık anlatayım, şöyle:
sarsılmaz, yıkılmaz. Çeviri inen köylünün mutlaka toplumsal destek, ortamını anlatabilmek üzere 1.Toplumda topyekûn 
yapar, seminer hazırlar, uğraması gerektiği kutsal 10.Dönüştürülen sağlık bazı tanımlamaları dönüştürülme isteği,
literatür takip eder, uykuya, mekânlar.sistemi ile sürekli ve hep açıklamaya başlamıştık. 2.Hem toplumda topyekûn 
sıcağa, soğuğa, neme, ısıya, 14. Nöroşiroloji ( yanlış kaybeden ( her anlamda ) İster misiniz devam edelim değiştirilmenin önemli bir 
güneşe, kara, tipiye yazılmamıştır ): Bir tıp hekim kitlesi ( hastanelerde kaldığımız yerden?destekleyicisi olarak, hem de 
dayanıklıdır, çok iyi sunum disiplini. Beyin ve sinir sinir çalışan hekimlerin 9. OSGB: T.T.B. ve tabip başlı başına olmak kaydıyla 
ve slayt hazırlar, hasta hastalıklarla uğraşır.performans sistemi odalarının etkinliğini en aza sağlığın dönüştürülme isteği,
bakar, hasta boyar , dikiş 15.Azman Hekim: TTUS sayesinde eskisinden daha indirgemek, holding ve 3.Dönüştürmenin itici gücü 
atar, dosya yazar, pansuman sonrası faklet veya çok para kazandığını veya büyük sağlık kuruluşlarına olmak üzere “kötü ve tu 
yapar, fakültelerde ihtisas yaparak aile hekimliği sayesinde yeni iş sahaları açmak üzere kaka” bir objenin toplum 
….yapar,yapar,yapar……… belli bir tıp alanında bilgi ve pratisyen hekimlerin geliştirilmiş mevzuat ile önüne konması gerekliliği,
…Gık demez, derse icabına tecrübesini arttırarak gelirlerinde bir düzelme kurulan, iş sağlığı ve 4.İyi işletilmeyen  ve 
bakılır, kendisine takılır, yükü mütehassis ( memnun olmak olduğunu söyleyenler güvenliği anlamında büyük hantallaştırılmış bir sağlık 
arttırılır, bıktırılır, kaçırtılır. ) olduğu varsayılan bir çeşit olacaktır, karşı tezlerimiz var ama çok büyük katkılar sistemi  ve yanlış, kötü 
12. Ultrasyon ( yanlış hekim . Halen gelir düzeyleri tabii, onu da başka yazıda sağlanacağına inanılan mesleki uygulamalar nedeni 
yazılmamıştır ): Garibistan diğer hekim çeşitlerine göre ele alırız, konu dağılmasın “Ortak Sağlık ve Güvenlik ile  “kötü ve tu kaka” bir 
halkının çok sevdiği ve oldukça düşük şimdi ) , yine demokrasi ve Birimleri”. Bu arada bir aile objenin  toplum  önüne 
girdikçe büyük bir sükun ve seyretmektedir. Şiddet, örgütlenme eksikliği, yine hekimi arkadaşım, konmasının kolaylaşmış 
huzur buldukları fonik geçici görevler, sıkı ve çok hekimlerin bireysel kurtuluş Garibistan yönetiminin, olması, yani “tüm renklerin 
titreşimli mucize aygıt. Her çok önemli poliklinik kontrolü yollarını tercih etmeleri ( kendisinin yanında çalışan kirlenmiş olması ve 
Garibistanlının  yaşamında ve giriş-çıkış kontrolleri, başta daha çok performans sigortalı aile hekimi elemanı birinciliğin beyaza verilmesi” 
en az 36 kez girmesi sevkler, icaplar, bazı daha çok para demeleri için de iş yeri hekimi , demokrasi ve örgütlenme 
gereken bir ultra inceleme yerlerde bindirilmiş ( ! ) adli olmak üzere ), belirlemesini istediğini eksikliği ( ve bir sürü alt 
yöntemi. nöbetler… Vs. diğer uğraş 11. Hekimlerin,  demokrasi söyledi ( ? ! ) . başlıkları –çuvaldızı 
13.Polinik ( yanlış alanlarıdır.ve örgütlenme eksikliği, 10.TTUS: Tıp kendimize batırarak- ), 
yazılmamıştır ): Garibistan'ın Sağlık alanına ve tanımlara bilinç tıkanıklığı ve fakülselerinden  mezun hekimlerin bireysel kurtuluş 
tüm sağlık sorunlarının yine döneceğiz bir sonraki sarsılması nedenleri  ile  asıl olup mecburi istikamet yollarını tercih etmeleri, 
çözüldüğü, en kanlı meydan sayımıza gündem hedefine yönlenemeyen öfke programlarını tamamlayan 5.Toplum mühendisliği ve bu 
savaşlarının yaşandığı, değişmezse değineceğiz. patlamaları, hekim-hasta hekimlerin, uzman hekim mühendisliğin en önemli 
havasız, mis kokulu, Hoşçakalın.duygusal çatışması, defansif olmak üzere tıp fakülteleri uygulama aracı olarak 
apaydınlık, kışın soğuk, tıp, dönüştürülen sağlık veya fakletlerde ihtisas medya gücünün 
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    Eczacılar, yüzyıllar 
içerisinde gelenekleri, 
değerleri ve gelişen 
bilimsel bilgiye uygun 
donanımlarıyla toplumun 
ve bireyin sağlığı için çok 
önemli bir rolü 
üstlenmektedir. Ne yazık 
ki yıllardır uygulanan 
sağlık politikalarıyla 
hekimler için geçerli olan 

değersizleştirme süreci eczacılar için de geçerlidir.    
Yol arkadaşlarımızın piyasanın çarkları 

arasında asıl işleri dışında biçilen rollere nasıl 
zorlandığını biliyor, görüyoruz. 
          Eczacı arkadaşlarımızın Sağlıkta Dönüşüm 
Programı'nın ağır bedellerine karşı yürüttükleri 
mücadeleyi ve taleplerini destekliyoruz. 14 Mayıs 
Eczacılar Günü kutlu olsun. 

         Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu

14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ
 KUTLU OLSUN 

İçişleri Bakanı Muammer toplam, 31.781 kişi hakkında almıyor ya da çok az sayıda yer 
Güler soru önergemize verdiği koruma kararı verildiği, alıyor. 
cevapta; alınan koruma talebinin Köylerde işlenen kadın 
2012 yılında cinayete kurban devam ettiği kişi sayısını ise cinayetleri, intihar süsü verilen, 
giden kadın sayısını 268 5,988 olarak vermiştir. intihara sürüklenen kadın 
olarak vermiştir. Anlaşılan o ki yetkili cinayetleri aynı şekilde bu 

Aynı önergede 2009 Bakanlıklar doğru verileri istatistiklerde yer almıyor. 
yılında cinayete kurban giden paylaşmıyor, çünkü gerçek 
kadın sayısı 324 olarak rakamlar verilen rakamların çok 

Şehriban Özatikverilmişti. üstündedir, daha ürkütücüdür. 
Kars Milletvekili Mülkiye Muammer Güler aynı Basına yansımayan 
Birtane'nin Danışmanıcevapta; Türkiye genelinde cinayetler bu istatistiklerde yer 

KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN SAĞLIK 
POLİTİKALARI YÜRÜTÜLÜRKEN

KADINLAR ÖLDÜRÜLMEYE DEVAM EDİYOR !

Tatvan I. Asliye Ceza Mahkemesi 
kararında hekime şiddet uygulayan 

hasta yakını TCK nun 
62. maddesi gereğince

 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HEKİME ŞİDDETE
CEZA GELDİ



urası, hastanenin hemen hazırlık yapmaya bu hastaların acilde çığlığa ortalığı yıkıyordu. 
en yoğun başladı. Çünkü yaralılar beklemelerine sinirlendi. Bir Genç adam bıçaklanmıştı 
servisidir. geldiğinde, zaman de üstelik, kendilerine ne ve çok kan kaybediyordu. B
İnsanların acil kaybetmeden müdahale zaman bakılacağını sorup Bu halde yürümesi 

kavramı, tıbbi acil yapılması gerekiyordu. duruyorlardı ki, bu iyice sinir mucizeydi. Hemen 
kavramıyla asla örtüşmez. Ambulansın sesini bozucuydu. Sabır çekerek müdahaleye başladılar. 
Köye giden arabasını duyduklarında sedyelerle kalp krizi geçiren hastaya Damar yolu açılıp, 
kaçırmak istemeyen hasta, dışarı fırladılar. Bir yandan müdahale etmeye başladı. serumlar bağlandı hasta 
kendini acil sınıfına koyar ve yaralılar indiriliyor, bir Hastanın kalp grafisi çok şoka girmesin diye. 
ilaçlarının hemen yandan da hayati kötüydü.Yaygın bir miyokard Tansiyonu hızla düşüyordu 
yazılmasını talep eder. Ya fonksiyonlarını enfarktüsü (kalp krizi) hastanın. Karnından 
da bir haftadır kaşınmakta sürdürebilmeleri için geçiriyordu.Yoğun bakım bıçaklanmıştı ve iç kanama 
olan hasta, geçenin üçünde tedavileri yapılıyordu. Dört ünitesi olan bir hastaneye olma ihtimali çok yüksekti. 
kaşıntıya dayanamayıp, acil ağır yaralı vardı. Birisinin sevk etmeliydi ama ilk Hemen ambulans 
hastayım diye size kalp atımları müdahaleyi yapmalıydı gene hazırlandı, hasta beraber, çay içmek için 
başvurabilir. Bir tarafta zayıflamıştı.Ambulanstan de. Ekibiyle birlikte çok ambulansa geçirildi. Acı oturduklarında saat gece on 
gerçekten acil hastalarla daha indiremeden, kalbi uyum içinde çalışırlardı. Her sirenler çala çala ambulans olmuştu. Tam bir yudum 
uğraşırken, bu hastaların durdu. Doktor Efsun, kalp biri ayrı ayrı değerli, pırıl pırıl yola koyuldu... almıştı ki, acilden biri girdi 
baskısı, sizi saç baş yolma masajına başladı. Tüm insanlardı. Onlar olmasa, bu Doktor Efsun, acile geri içeri. Onları ellerinde çay 
noktasına getiriverir... gayretiyle hastayı geri işin altından kalkmak döndüğünde gene acil bardaklarıyla görünce, o 

Acil serviste nöbet döndürmeye uğraşıyordu. imkansızdı. Ağzından çıkanı olmayan hastalara baktı. unutulmaz ve tarihi cümleyi 
değişim telaşı vardı. Yaralıdan akan kanlar, hemen yerine getirirlerdi. Birinin bir yıldır dizi söyledi bu muhterem şahıs: 
Geceden nöbetçi olan ellerine, önlüğüne Onlara çok güvenirdi Efsun. ağrıyordu ama acile gelmişti "Ooooo, doktor olmak 
doktor, yeni nöbetçiye bulaşmıştı. Eldiven giymeye Gene ne söylediyse hemen ve aşırı ilgi bekliyordu. varmış vallahi. Biz burda 
hastaları devrediyordu. vakit bile bulamamıştı. yapıldı. Hasta stabilize edildi Diğeri, heyet raporlu hastalıktan kıvranalım, siz 
Yoğun bir nöbet geçmişti "İnşallah bulaşıcı bir (yaşamsal fonksiyonları ilaçlarını yazdırmak bacak bacak üstüne atıp çay 
besbelli. Dökülüyordu doktor hastalığı yoktur" diye düzenlendi). Ambulans istiyordu. Gündüz poliklinik keyfi yapın...Adaletin bu mu 
bey. Doktor hanım, nöbeti düşündü. Çabaları sonuç ekibine son direktiflerini kalabalık oluyor diye acile dünya?" Efsun'un gözleri 
devraldıktan hemen sonra, verdi, hasta geri döndü. O verdi ve hastasını uğurladı. gelmişti. Başka biri on karardı birden, başı 
hastalar yağmaya başlamıştı an büyük bir mutluluk Acile döndüğünde, gündür boğaz yanması ve dönmeye başladı. Söylenen 
bile. Doktor Efsun, hızlı kapladı içini doktor aslında acil olmayan öksürüğü olduğu halde, o bu sözler onu o kadar 
adımlarla acil odasına girdi. hanımın... Yaralılara gerekli hastalara hızlı bir şekilde gün gelmeyi münasip üzmüştü ki, ağlamaya 
Ateşli bir bebek için tedaviler yapılıp, sevk baktı ve onları da gönderdi. bulmuştu. Efsun, yapı olarak başladı. Teşekkür 
çağrılmıştı. Hemen bebeği edilmesi gerekenler sevk Çok gecikmiş olan öğle kimseyi kırmayı sevmeyen beklemiyordu ama, hakareti 
muayene etti, ateşi edildikten sonra, adli yemeğini yemek için bir insandı. Ama böyle de de hak etmiyordu 
otuzdokuz civarlarındaydı. raporları hazırladı. Tam bir oturduğunda, saat dört olmazdı ki... doğrusu...Ama bu tavırlar, 
Soğuk uygulama için oh diyecekti ki, ambulansın olmuştu. Akşam olmak Bu ve bunun gibi diğer bu bakış açısına sahip 
hemşire hanıma direktif acı siren sesini duydu üzereydi artık. Yemeğinden acil olmayan hastalara da kişiler vardı ve hep olacaktı. 
verdi. Ateş düşürücü bir iğne gene... Kalp krizi geçiren bir iki lokma almıştı ki bir çığlık baktı gene sabır çeke çeke. Gözlerini sildi ve Kendisine 
yapıldı.Reçetesini yazdı. hastayı getiriyorlardı. Bu yankılandı koridorlarda... Hepsini bitirdikten sonra, bir hakaret eden şahısa, 

Bebekle uğraşırken, trafik arada acilde birikmiş olan, Hızla yerinden fırladı. çay içmek istedi canı. Bütün Hipokrat hatırına sordu: 
kazası haberi geldi. Ağır diğer acil olmayan hastalara Kanlar içinde bir adam, gün aç bilaç gezmiş, bir "Şikayetiniz nedir?" 
yaralılar olduğu haber sıkıntıyla baktı. acilden içeri giriyordu. yudum su içmeye bile fırsatı Aaaaah ah...Adaletin bu 
verildi. Acil servis ekibi, Polikliniklerde bakılabilecek Yanındaki genç kadın, çığlık olmamıştı. Arkadaşlarıyla mu dünya?.... 
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Öykü: Acilde bir gün...
F.Fisun (Gökduman) Kökcü
Yatağan 1 Nolu ASM
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Grafik: F.Fisun (Gökduman) Kökcü

Kendinize bile söylemek Temel ilkesi “zarar ' Devlet Memurları Kanunu ile 
istemediğiniz sırlarınızın satılığa vermemek” olan hekimlerin, Bazı Kanun ve Kanun 
çıkarılmasını ister misiniz? hiç istenmeyen Hükmünde Kararnamelerde 
Eşinizden gizlediklerinizin olumsuzluklarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
ortalığa saçılmasını ister (komplikasyon) bile Kanun Tasarısı' nın 
misiniz? meslekten men cezası ·İnsanların hekime, sağlık 
Son adet tarihinizin, kaç düşük almasını ister misiniz? kuruluşuna gittiklerinde 
yaptığınızın, hamile olup Hekiminize hastaya bile verdikleri kişisel bilgilerin, 
olmadığınızın, girdiğiniz dokunmayan beş üst düzey aldıkları sağlık hizmetine ilişkin 
depresyonun, aldığınız ilaçların Sağlık Bakanlığı yöneticisi ve bilgilerin, kendilerine sorulup 
başkaları tarafından bilinmesini yedi atanmış “uzmandan” rızaları alınmaksızın Sağlık 
ister misiniz? mürekkep bir heyetin diploma Bakanlığı tarafından 
Verilerimiz verilir mi verilmez iptali cezası vermesine toplanması, işlenmesi ve 
mi? gönlünüz razı olur mu? paylaşılmasını, Hekimlere, her 
SGK-Sağlık Bakanlığı veri satış Hekimler bunca ceza baskısı türlü özel ve kamu sağlık 
mağazası mı kuracak! Veriyi altında, sorun çıkma ihtimali kuruluşuna, hastalarının kişisel 
alan, kişiye özel reklam mı yüksek hastalara bakmakta bilgilerini Sağlık Bakanlığı'na 
yapacak! çekinik davranırlarsa derman verme mecburiyeti getirilmesine 
Yoksa fişlenecek miyiz/fişleniyor bulabilir misiniz? 

·Sağlık Bakanlığına, hekimleri, muyuz? Peki ya canınızı, en 
diş hekimlerini, sağlık Mebusun, Bakanın, onun sevdiklerinizi bilgisine, 
personelini, mesleklerinden yakınlarının mahremini koru, becerisine güvenerek emanet 
geçici veya sürekli men etme, benimkine saldır olur mu? ettiğiniz hekimlere bu 
diplomalarını iptal etme yetkisi En mahrem bilgilerinizin yapılana evet der misiniz? 
verilmesine ilişkin hekiminiz dışındakilerle Özel hayatımızdan elinizi, 

8. Maddesinin (h) bendinin (1) paylaşılmasına evet deyip gözünüzü, kulağınızı çekin mi 
ve (3) nolu alt bentlerini geri demediğinize yalnız başınıza diyoruz? Hekim bağımsızlığı 
çekin, yasalaştırmayın! karar veriniz! üzerinde sallanan bir kılıca 

Güvenip gittiğiniz sır saklayan dönecek Sağlık Meslekleri 
Türk Tabipleri Birliği hekimin ihbarcı yapılmasına razı Kurulu'na hayır mı diyoruz? 

Merkez Konseyimısınız? Öyle ise hep birlikte söyleyelim; 

 Mahremimiz Satılığa Çıkarılıyor!

09 Haziran 2013 Pazar günü gece yarısından 
önce Milas Devlet Hastanesi Acil Servis'te 6 
aydır geçici görevle çalıştırılan Milas TSM 
Hekimi Dr. Asiye Boz Yağcıoğlu hasta 
yakınlarının sözel ve fiziksel şiddetine maruz 
kalmıştır.

Mavi Kod hattını durum bildirilmiş 113 hattına 
bilgi verilmiştir.

Sağlıkta şiddetle ilgili sıklıkla yaşanan bu 
üzücü durum Hekim arkadaşımızı son derece 
üzmüş ve motivasyonunu yitirmesine yol 
açmıştır.

Olaydan hemen sonra Milas Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Ali Gençaslan ve Milas İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Duygu Sarı acil servise gelerek 
meslektaşımıza destek olmuşlardır.

Bu tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür 
ediyoruz.

Sağlıkta şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ve 
halkımızı acil servis çalışanlarına yönelik 
tutumlarında sağ duyuya davet ediyoruz.

       Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu 

Muğla Tabip Odası Milas 
Temsilcilerimizden Dr. Sabiha Ercan'a 
duyarlılığı ve refleks sahiplenişinden 

dolayı teşekkür ederiz.
 

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık çalışmalarına
yönelik şiddet bitmiyor

SAKİN OL MİLAS
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derinden inceleyememiş; Bach'ın tüm eserleri, 
melodik yönden mükemmel olup, kendisi müthiş 
teknik bir beceriye sahip her devrin en yüce melodi 
ustası imiş. 

 Zorba filminin müziğini dinleyip de 
etkilenmeyen hiç kimse yoktur. Theodorakis 
Akdeniz ruhunu o kadar güzel notalara 
dökebilmiş ki, melodisini 

kulaklarımızda her 
Duyguların notalara dökülerek aktarılması bana zaman duyumsayabiliriz. 

çok dahice gelmiştir. Bir tek müziğin doğuştan Yaratıcı ile halk arasındaki 
gelen bir yetenek olduğu bilinse de ancak uygun ilişkiyi çok iyi kurabilmiş,  
koşullarda ortaya çıkabiliyor. Dinleyip veya izleyip  halkların sorunları için 
etkilendiğim eserlerin bestecilerini, yaşamlarını, yaşayan büyük bir besteci.  
bestelerinin esinlerini, konularını  merak ederim. Bakın daha neler öğrendim; bu filmin 
Müzik, sanat dergileri ve kitapları ile klasik müziğin müziğini, o unutulmaz melodisini bestelemiş, tüm yüreklendirirse sanatçı da yol alır. Halk 
bu inceliklerine; bestecilerin  duygulanımlarına yaşamını halkına adamış çağdaş Akdeniz beğenmezse sanatçı da boyunun ölçüsünü alır.  
dalabiliyorum. Çok eski bir efsane, karşımıza bir müzisyeni Mikis Theodorakis'ten.. Zaman halkla birlikte sanatın baş yargıcıdır.
müzik eseri olarak çıkabiliyor. Örneğin ;Wagner'in  Duygularını ve düşüncelerini ifade etmek Kültür bir yaşama sanatıdır, günlük yaşamdır. 
İsolde ve Tristan  eseri gibi eski bir Kelt efsanesi insanoğlunun yaşamsal ihtiyaçlarındandır.;  açlığını (4)
tekrar canlanabiliyor(1). Rus besteci Musorgsky  gidermek gibi bir totem dikmek ve dans etmek de Theodorakis “ Ölen Kardeşin Ezgisini 
ressam dostu Wictor Hartmanın sergisindeki onun yaşamsal gereksinimidir. bestelerken Yunan tradejisinin iki öğesini Mitlerini 
resimlerden yola çıkarak piyano için “ Bir Sergiden Sözcü, büyücü topluluktan ayrılınca (ne zaman ve halk müziğini kullanmıştır. Şiirlerle müziği bir 
Tablolar”eserini yazabiliyor. Ravel bu eseri şef, prens köyü bırakıp gittiğinde müziği, resmi, araya getiren ilk çağdaş Yunan müzisyen yine o 
orkestraya uyarlayabiliyor. (2)  sanatı, dansı sevdiği için büyücüyü de yanına olmuştur. Yannis Ritsos'un bir şiiri üzerine 

Bazande dinlediğimiz müzik bizi yeni şeyler çağırır) denge bozulmuş, sanatçılar sırtlarını halk bestelediği ilk şarkı dizim “Epitafios” çok sevilen bir 
öğrenmeye itebiliyor. Yıllar önce İzmir'de izlediğim müziğine çevirip eser olmuştur.
bir klasik müzik konserinde Franz Lizst'in Senfonik kendilerini Halkların müzikal dehası melodi yoluyla kendini 
Şiir'ni dinlemiştim. Bunu  Alphphonse De La güçlülere ifade etmiş olduğuna inanan besteci durdurak 
Martin'nin Yazdığı Göl şiiri için bestelediğini adadılar. Halk ise bilmeden  Yunan halkını ve yaşadığı dönemi, 
öğrenmiş, şiiri bulup okumama neden olmuştu.  kendisine acıları, mutlulukları, düşleri ve düş kırıklıklarıyla 
Senfonik şiir biçimi Franz Lizst'in buluşu olup, ilgili bırakılan anlatmıştır.
konunun uyandırdığı duyguların anlatımıdır. Tek artıklarla “Çağdaş Halk Tragedyası” olarak adlandırdığı 
solukta tamamlanırlar. Bestecinin neyi anlattığı, yetinmek türün tam bir örneği olan “Ölen Kardeşin Ezgisinde” 
yapıtın başlığından belli olur. Şiir sözcüğü ise zorunda çağdaş Yunan mitolojisinin öğelerini ve simgelerini 
kökünde var olan “uyumlu yaratış “ bağlamında kalmıştır. Özgün kullanmıştır.  
müziğe girmiştir. (3) bir kültürü 

Monet, Degas, Whistler ve Renoir gibi izlenimci muhafaza etse Halk kendi melodilerini dinlerken kendini sanki” 
ressamların  su damlacıklarının yada bir sis de gün be gün evinde hisseder”. Halk şarkıcısı ve halk çalgıları 
perdesinin ardından sundukları görüntüler, yoksullaşıp onda bir güven duygusu uyandırır. Dramla 
bestecilerde de aynı izlenimin uyanmasına yol kısırlaşmaktadır. özdeşleşir, psikolojik yönden rahatlar.
açabiliyor Örneğin: Debusssy, Ravel, Faure vb. Doymak bilmez Halkların müzikal dehasının kendini Tanrısal bir 
bazı yapıtlarında müziği ince bir tül perdesinin burjuvazi ve “esin” olan melodi yoluyla ifade ettiğini, bununla 
ardından duyuran bir teknik oluştururlar. Bir çıkar toplumu mucizeye yaklaştığını, zaman aşımına dayandığını, 
öyküyü, bir nesneyi doğrudan betimlemek yerine son büyücülere bizde sevinç ve çoşku uyandırdığını ifade eder 
onun bellekte bıraktığı buğulu izlenimi duyururlar de el koymuştur. Theodorakis.
(3).. Üstelik köyler 

Filmler için yapılan müzikler onları daha giderek boşalmakta, köylüler kendilerini ifade  Takım yıldızlarının sonsuz uyumunu müzikte 
unutulmaz kılabiliyor.  edemedikleri koca kentlere yığılmaktadır. Burjuva yakalayan bu büyük bestecinin sanatsal inancını 

Mecburi hizmet yıllarında (1989-90) izlediğim kültürü kitlelerden uzak bir yön bir işlev içinde., öğrenmekten ve paylaşmaktan çok büyük keyif 
adı “Başka Tanrının Çocukları “  olan bir filmde kitlelere ise kalitesiz romanlar,sıradan şarkılar,, aldım, kendisine sonsuz teşekkürler…
klasik müzikle, Bach  ile ilgili bir anım var. Çok kültür düzeyi düşük yan ürünler bırakılmıştır. 
etkilendiğim  sahne aynı evde yaşayan bir erkek ile Senfoni konserlerine, tiyatrolara 
doğuştan işitme özürlü  kız arkadaşı arasında kim gider? Kimler kitap ya da plak 

satın alır? Resim ya da heykel 
sergilerini kimler gezer? Oldukça 
az. Diğerleri de dışlanmış olur. 
Çünkü onlar lise ve üniversite 
mezunlarına tanınan bilme, 
anlama ve sevme olanaklarından 
yoksun kalmışlardır.

Canlı sanat insanın kendine 
mal edeceği, özdeşleşebileceği, 
diyalog kurabileceği bir olgudur.

Sanatçı kendi gözlemleri ve 
deneyimleri yanında kitlerle 
diyalog içinde olmalı. Eserle 
özdeşleşebilmeli ve kendilerini 
ifade edebilmeliler.

Yaratıcı ile halk arasındaki ilişki 
oldukça karmaşık türdendir. Halk 
doğrudan değil yaratıya sanatçı 
aracılığı ile katılır, sanatçının doğal 
çevresini oluşturur..Kavgası , 
umutları,sürekli gelişim 
arayışı,çelişkileri, aşkları ve geçiyordu. Kadın eve geldiğinde arkadaşına ne 
nefretleri,ve özgürlüğe karşı konulmaz atılımıyla yaptığını soruyor ve o da klasik müzik, Bach 
eserin hem esin kaynağı hem de yönlendiricisi. dinlediğini söylüyor. Nasıl bir şey olduğu sorusu 
Eser yaratıldıktan sonra kabullenme ve red etme ile üzerine ona işaret diliyle dinlediği müziği anlatmaya 
salt onu halk yargılar. İşte halkın katılımı yaratıcı çalışıyor fakat anlatamayınca üzülüyor, kendisi de  
işlevi budur. Bir şeyi sevdiği zaman istekleri müzik dinlemekten vazgeçiyor. Ertesi gün hemen 
sınırsızdır.Bach ile ilgili dinleyebileceğim şeyler bulmaya 

Besteci, ozan ve  yazarın gerçek söz sahibi olan çalışmış, yaşadığım ilçede 2. el açık kasetler 
halkla her an karşı karşıya gelebilmesi gerekir. bulmuştum. Şimdi yeni öğrendim ki müzik sanatının 

Eser onun için yaratılır, salt onun için. Halk onu tekniğini kimse Johann Sebastian Bach kadar 

Kaynaklar: (1) Andante dergisi; Nisan 2013 , 
Aylık Dergi

(2) Milliyet Sanat dergisi Mayıs 2013. Aylık 
Dergi

(3) Zaman İçinde Müzik; Evin İlyasoğlu (YKY 
yayınları)

(4) Sanatsal İnancım; Theodorakis  (Dünya 
Yayınları, Thedorakisin 80. Doğum günü anısına 
2005 de  yayınlanmış bir kitap) 

MÜZİK; HER ZAMAN BİZİMLE 

Ölen Kardeşin Ezgisi

Düş
Ey çilekeş ana iki oğlun vardı, iki ağaç, iki ırmak.
İki Venedik kalesi, iki nane filizi, iki büyük kıvanç kaynağı.
Biri Batı safındandı,diğeri de doğu safından, 
Sen yalnız ve ortada kalmış güneşe sesleniyor, soru sormuyorsun:
Dağları ve ırmakları gören güneş,
Acılarımızı, tüm talıihsiz anaları gören sen,
Pavlos ve Andreası görürsen bana seslen, çağır beni!
Onları acılar, hıçkırıklar içinde doğurdum!
Ama şimdi her ikisi, dağ, tepe, bayır gidiyorlar.
Ama şimdi öldürmek için arıyorlar birbirlerini,
Ve ta uzaklarda, en yüksek dağın en yüksek tepesinde.
Yan yana uzanmış, aynı düşü görüyorlar.
Her ikisi de koşuyorlar, ölüm döşeğinde olan analarına,
Birlikte elini tutuyorlar ve gözlerini kapıyorlar.
Bıçaklarını saplıyorlar, toprağın derinine.
Ve topraktan bir kaynak fışkırıyor, kana kana içtikleri. (4)

Dr. Naciye Gümüşsu

Muğla Tabip Odası 
Bodrum Devlet Hastanesi Temsilcisi
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İşte Gerçekler !!! 
"Yatak Sayısı artacak Yalanı "

TTB Hukuk Bürosunun Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığına karşı 
Hukuk mücadelesinde, ihale dosyalarından elde ettiği belge

TTB Merkez 
Konseyi genel 
Sekreteri Dr. Bayazıt 
İlhan ,

Sanayi Odası toplantı getiridi.
salonunda geniş bir TTB nin Türkiye'de 
katılımla gerçekleşen yaşanan kamu-Özel 
sunumunda, Kamu ortaklığı ihalelerinde 

Sağlıkta Kamu- Özel Ortaklığının açtığı davalar sonucu 
Özel ortaklığını “özelleştirme ya da yürütmenin 
anlatmak üzere 15 imtiyaz kelimelerinin durdurulduğunu dile 
Mart 2013 tarihinde olumsuz etkisinin getiren İlhan;
Muğla Tabip Odası'nın yarattığı psikolojik “belgeleri dava 
daveti üzerine, karşı duruşu sayesinde görebildik 
Muğladaki hekimlerle engellemek için icat ve devletin dolayısıyla 
buluştu. edilmiş bir kelime kamunun uğratıldığı 

Muğla ticaret ve oyunu” olduğunu dile zararın boyutlarını da 
görmüş olduk” dedi.

Yeni şehir 
hastanelerinde yatak 
kapasitesinin 
artacağına yönelik 
medya haberlerinin 
gerçeği yansıtmadığı , 
yüksek planlama 
kurulunun “yatak 
sayısını arttırmamayı 
taahhüt eden “ 
imzalarının de artık 
kamunun bilgisi 
dahilinde olduğunu 
ancak medyanın bu 
gerçekleri halktan 
gizlediğine de dikkat 
çekti.

Sağlık çalışanları 
bu sistemde parlak bir 
gelecek beklemediğini, 
kamu-özel ortaklıklı 
“işletmelerde” zaman 
içinde tüm yetkilerin 
işletmeci SERMAYE 
ye devredileceğini ve 
güvencesiz , yoğun 
mesaili, çalışma 
koşullarının 
önümüzdeki en büyük 
sorunlardan olduğunu 
dile getirdi.

HALKI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KANDIRIYORLAR !

14 Mart Tıp Bayramı Günümüze : Refik miladı sayılan  Saydam Hıfzısıhha 
etkinliklerinde , Muğla Saydam “ konulu bir cumhuriyetin ilk yıllarıyla Merkezi Başkanlığı na 
Sıtkı Koçman sunum yaptı. Sunumda başlayan  süreci ve verilmiş olmasına dikkat 
Üniversitesi AKM de tıp Cumhuriyet günümüzde , uluslar çekti.
Fakültesi tarafından kazanımlarının ve arası sermayeye hizmet Koruyucu sağlık 
düzenlenen etkinlik değerlerinin bir bir eden anlayışa dönüşen anlamına  gelen 
programında, Muğla yitirilmeye, silinmeye sağlık politikaları Hıfzısıhha 'nın  
Tabip Odası genel çalışıldığı günümüzde, vurgulandı. kurumlaşarak ülkemizde 
sekreteri Dr Nurşin sağlığın sosyalleşmesi  Sağlıkta aşı üretimin başlatıldığı 
Külcü,  “Cumhuriyetten politikalarının ülkemizde sosyalleşmeye karşı ve açılışını Atatürk ile 

piyasalaşmanın Refik Saydam'ın 
politikalarını üreten ve gerçekleştirildiği özellikle 
dünya bankasından tıp öğrencilerin bilgisine 
nemalanan uzmanların sunuldu.
hazırladığı “performans Refik Saydam'ın 
için bir kılavuz” alt ayrıca bugün 
başlıklı kitabı deşifre mesleğimizi Türkiye  
eden Dr.Nurşin Külcü, Cumhuriyetinde icra 

asıl kabul edilemez etmemizin koruyucusu 
olan olgunun, bu kitabın olan yasaların ve 
Recep Akdağ'ın baş onlarca sağlık mevzuatı 
editörlüğünde  ve uygulamalarının da 
çevirisinin bakanlıkça ve oluşturulmasında rolü 
telif haklarının da Refik olduğu belirtildi.

Cumhuriyetten günümüze Refik Saydam 
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üzere acil/karantina nöbetiyle beklenmektedir. Bu  durumda haksızca  hekimlere fatura mesaisinde çalıştırılarak, 
görevlendirilmesi ilgili (nöbete acil servise başvuracak edilerek yanlış uygulamayla Acil Servise uyum ve ortak 
ilişkin kuralları düzenleyen) hastaların tanı ve sorunun çözümsüzlüğe bir acil dilinin 
mevzuata uygun değildir. Bu tedavilerinde, eksilikler ve evrilmesine yarayacak oluşturulabilmesi amacıyla 
düzenleme acil sağlık hatta hatalı uygulamalar çırpınışlara neden olmuştur. eğitime alınır" ifadesi yer 
hizmetlerini düzenleyen hukuk olması, istenmeden hastalara Aile hekimliği sistemine almaktadır. Sağlık bakanlığı 
kurallarını da ihlal etmektedir. zarar verilmesi adeta geçilirken, öngördüğümüz kendi kurumlarının aldığı ve 

Aile hekimliğine geçiş ve Acil Sağlık Hizmetleri kaçınılmazdır. Öte yandan acil servis hizmet uygulamakla yükümlü olduğu 
Sağlık Bakanlığının çok parçalı Yönetmeliği'nin 15. eğitimini almadıkları bir sorunlarında uzun bir süredir kararlara uyamamakta ya da 
yapıda yönetilmesi, acil servis maddesinde de; “Hizmetler; branşta, üstelik acil servis gibi devam ettiği halde ve net bir dikkate almıyor 
hizmetini yürütecek hekimlerin uzman tabip sorumluluğunda, çok hızlı karar vermeyi ve çözüm üretilememektedir. görünmektedir.
sayısında ciddi bir azalma acil sağlık hizmetleri müdahale etmeyi gerektiren Türkiye'de pratisyen hekim 24.01.2013 tarihinde 
yaratmış,kimi zaman aile konusunda eğitim görmüş, bir alanda, nöbet tutmaya sayısı ve dağılımı dikkate Muğla Tabip Odası'nda 
hekimlerinin kimi zaman da tecrübeli ve yeter sayıda zorlanılması halinde, sadece alınmadan yeni Aile Sağlığı gerçekleştirilen 112-Acil 
uzman hekimlerin acil tabibin, hemşirenin ve diğer hastalar değil, hekimler de Merkezlerinin açılması servis sorunları ile ilgili 
nöbetinde hizmet vermeye personelin de katılımı ile bir mağdur olacaktır. Çünkü hastanelerdeki gereksiz toplantıda da acil 
zorlanması şeklinde bütün olarak yürütülecek yapacakları (veya hasta yığılmalarını servislerdeki kadro sorununa 
uygulamalarla karşılaşılmıştır. şekilde organize edilir. Bütün yapamayacakları) her işlem, engellememekte, kalıcı 1. dikkat çekilerek TTB merkez 
Merkezde Kamu Hastaneler görevlilerin acil servis haklarındada şikayetlere, basamak koruyucu hizmetler toplantısında sunulmuştur.
Birliği Başkanının bu konu birimindeki görev, yetki ve disiplin soruşturmalarına, ötelenmekte,acil servislerdeki 
hakkındaki kanaat bildirir sorumlulukları yazılı olarak cezai yargılamalara, belki de yığılmaların önüne Acil kadroları 
açıklamaları ise, kurum işletme hazırlanır ve acil serviste yüksek bedelli tazminat geçilememekte ve acil işlevselleştirilmelidir !
yönetmeliklerine, deontoloji görülebilecek bir yere asılır. davalarına neden servisde deneyimli hekimlerin Türkiye'nin pek çok 
tüzüğüne ve acil servis hizmeti Bu birimlerde olabilecektir. Tüm bu bu görevden ayrılmalarına bölgesinde  acil servis hekim 
yükümlülüğü ile ilgili görevlendirilecek personel; süreçlerin ne denli uzun neden olmaktadır. Acil kadroları da işgal altında, 
mevzuatlarla çelişir hizmetin hedefleri, çalışma sürebileceği, ve hekimlerimizi servislerimiz üniversite siyasi arenada halledilmesi 
görünmektedir. standartları, görevleri, yetkileri maddi ve manevi olarak ne hastanelerinde asistan güç bir sorun oluşturmakta 

Yataklı Tedavi Kurumları ve sorumlulukları konusunda denli mağdur edeceğini de hekimlerin sırtlandığı bir kimi zaman hastane 
İşletme Yönetmeliği'nin 43. hizmet öncesi resmi bir takdirlerinize sunuyoruz.Kaldı görev, kamu hastanelerinde yönetimlerini de acz içinde 
Maddesinde “Tabip Nöbetleri” eğitim programına alınır, ki 1 Ağustos 2010 tarihi ise ilden ile kurumdan bırakmaktadır. Mevcut acil 
düzenlenmiştir. Buna göre; hizmet sırasında sürekli izlenir itibariyle akdedilen zorunlu kuruma değişen bir servis hekim kadrolarının ne 

“C) Acil nöbetler: Uzman ve sonuçlar periyodik olarak mesleki sorumlulu sigortası "düzenleme" ile, kadarının görevini aktif 
durumu müsait olan değerlendirilir.”düzenlemesi poliçelerimiz de uzmanlık standartlardan uzaklaşmış şekilde sürdürdüğünün, ne 
kurumlarda lüzum görülen yer almaktadır. branşlarına göre şekilde işlemektedir. kadar kadronun başka 
branşlar için normal nöbete Oysa acil sağlık hizmetleri belirlenmiştir.Bu nedenlerle, Acil servis hekimliği ciddi, pozisyonlarda çalıştırıldığının 
ilave olarak ayrıca acil konusunda herhangi bir eğitim (ihtisas alanı dışında olan ve sorumluluğu yüksek, iyi bir şeffaflıkla açıklanmasını talep 
nöbeti konulabilir. Bu ve deneyim olmadığı halde, özel bir eğitim gerektiren acil ekip ve eğitim gerektirirken , ediyoruz. Muğla Tabip Odası 
takdirde acil nöbetine iştirak sadece hekim olmak yeterli tıp alanında) acil servis nöbeti her türlü uzman hekimin her mevcut acil hizmetlerini 
edecek diğer sağlık ve bulunarak görevlendirilmeler tutmak zorunda kalınması ve türlü hastaya bakarak doğru yürüten PDC tablosu 
yardımcı sağlık personelinin yapılmaktadır. Bilindiği gibi acil olası hata ve ihlallere müdahale etmesinin konusunda bilgi sahibidir. 
kimler olacağını ve bunların tıp hekimliği başlı başına bir yolaçılması halinde; bu beklendiği bir hizmet haline Kadroların usulüne uygun 
miktarını baştabip tesbit tıp disiplini ve uzmanlık görevlendirmeyi yapan amir getirilmek istenmektedir. şekilde düzenlenmesi de 
eder.Acil nöbeti tutanlar bir alanıdır. Acil tıp uzmanı ve yöneticilerin de istenmeyen İlimiz bünyesinde Tabip yerel ve ulusal siyasi güçlerin 
başka nöbete dahil edilmezler. olabilmek için en az 4 yıllık bir sonuçtan hukuken sorumlu Odası temsilcisinin de yer bu işlere karışmamaları ile 
Acil nöbeti tutan uzmanın eğitim sürecinin gerekli olduğu olacağı sonucuna varmak zor aldığı ASKOM kararlarında mümkün olabilecektir.
talebi üzerine yapılacak, düşünülünce, söz konusu değildir. Gerek,Kamu da (Bakınız 28 Şubat 2013 Muğla'da bazı ilçe 
çağrıya ilgili dal uzmanı ve görevlendirmeyi gerektiği gibi Hastaneler Birliği Kurum Askom kararları) " Göreve hastanelerinde de benzer 
diğer personel uymaya yerine getirebilmek için, başkanının, resmi olmayan, yeni başlayan ya da acil uygulamalar nedeniyle 
zorunludur.” sadece tıp fakültesi mezunu açıkça kurumlara tebellüğ tecrübesi olmadan acil hekimlerimiz zor bir 

Maddenin tamamı veya uzman hekim olmanın edilmeden sadece "kanaatini" servise tayin olan sorumluluk altına itilmişlerdir. 
incelendiğinde de görüldüğü yeterli olamayacağı açıktır. bildirerek "uzman hekimlerin Pratisyen hekimler; Muğla Söz konusu durumda 
gibi nöbet; hekimin eğitimini Uzmanlık alanı dışında acil acil servislerde nöbet Üniversitesi Eğitim çalışmaya zorlanan hekimler 
aldığı ve bilfiil icra ettiği hastaya müdahale etmemiş tutabileceğine" dair Araştırma Hastanesinin ile iletişime geçilerek itirazları 
branşın nöbetidir. Hekimin olan hekimlerin, pek çok acil dayanaktan yoksun hazırlayacağı müfredat konusunda da her türlü 
kendi branşıyla ilgili olmayan vakaya müdahale etmesi, kalp açıklamaları, gerekse doğrultusunda l5 gün hukuki desteği de içeren oda 
vakalara, ilgili dal uzmanının krizi geçiren hastaya da, uygulanan sağlık süreyle, Acil Tıp Uzmanı yönetimi anlayışı mevcuttur.
müdahale edeceği de açıkça yaralanma, travma politikalarının plansız ve bulunan Muğla Üniversitesi Kalıcı ve akılcı çözümler 
belirtilmiştir. Dolayısıyla uzman başvurularına veya çocuk öngörüsüz oluşu ve çok Eğitim Araştırma Hastanesi için sorumluluk alan, konuyu 
bir hekimin, farklı uzmanlık hastalıkları, kadın hastalıkları, başlılık sisteminin sonucu veya Marmaris Devlet ilgili hekimlerle tartışmaya 
dallarının değerlendirmesi ortopedi hastalarına da sağlık olarak çözümsüzlüğe Hastanesi Acil açmış bir meslek odası 
gereken başvurulara bakmak hizmeti vermesi sıkışması, tüm sorumluluğun Servislerinde gündüz olarak, yine ve ısrarla  kalıcı 

 

ACİL SERVİSLER  SOS VERİYOR !

25  Nisan 2013 tarihinde 
Muğla Tabip Odası  yönetim 
kurulu üyeleri ve Milas oda 
t e m s i l c i l e r i ,  M İ L A S  
Adl iyesinde Başsavcıyı  
ziyaret ettiler. Adli nöbetler 
nedeniyle zaman zaman 
yaşanan sıkıntılı durumun 
hekimler için rencide eden ve 
duygusal travmaya varan 
b o y u t l a r a  u l a ş t ı ğ ı n ı ,  
hekimlerin görevlerini asla 
i h m a l  e t m e d i k l e r i n i ,  
ciddiyetle yaklaştıklarını , 
ancak sağlık sistemindeki 
çok başlılıktan kaynaklanan 
aksamaların kimi zaman 
yaşandığını kamu hizmeti sunan savcıların , yine kamu hizmeti sunan hekimlere 
olan yaklaşımlarının tüm camiayı üzdüğünü dile getirdiler

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu
Milas Başsavcısını ziyaret etti

30 Ekim 2013'e kadar 
doldurulması öneriliyor. Anket 

Web üzerinden yapılacak. 
www.ttb.org.tr/ohk

TTB
Özelde çalışan hekimler için
 güvenlik anketi düzenledi!



Sayın Protokol üyeleri, mutlu bir hekim topluluğundan kurumları, getirildiği zaman 2. 
sayın misafirler, sevgili söz edemeyeceğim. Uzun ve ve 3. basamakların 
öğrenciler, konuşmama karamsarlık dolu konuşmalar işlemezliğine bile neden 
sabrınızı zorlamadan kısa bir yaparak sabrınızı zorlamak da olabilecek ve bu nedenle 
tarih bilgisini de içine alacak istemem, sadece kelimeleri getirilmeyen sevk zorunluluğu 
şekilde başlamak istiyorum. Bu yan yana getireceğim ve sistemi, yetki ve etkileri 
anlamda, 14 Mart 1827 de değerli anlayışınıza tırpanlanmaya çalışılan 
ülkemizde ilk kez modern Tıp bırakacağım: meslek örgütleri, mesleki 
Mektebinin kurulmasına ön Her zaman gönülden ve itibarsızlaştırma, 
ayak olan Hekimbaşı Behçet isteyerek yapılamayan bir taşeronlaşma, özel 
Efendi'yi, 1915 yılında meslek seçimi, hekim mezun hastanelerde çalışma 
Çanakkale Savunmasında olsun da nasıl olursa olsun kısıtlamaları, lisans 
gönüllü olarak yer alan ve diyerek ve çoğu kez de siyasi yönetmeliği, işyeri 
tümü şehit olan genç mülahazalarla açılan tıp hekimliğinde şirketleşme, 
tıbbiyelileri, 14 Mart 1919 da fakülteleri, yetersiz eğitimle liyakate değer verilmeyen bir 
Tıp Bayramını İstanbul'un mezun olan meslektaşlar, çalışma düzeni, medya 
işgalinin protestosuna çeviren tehlikeye atılan halk sağlığı, baskısı, defansif tıp, giderek 
tıp öğrencilerini, kişisel mecburi hizmet, tam gün, artan katkı payları, SUT, BUT, 
çıkarlarını göz ardı edip “önce kısıtlanmış serbest hekimlik, … liste uzatılabilir.  Bu 
vatan” diyerek, bu eyleme SABİM, uzun süre uygulanmış koşullar altında halkın gayet 
katılıp katkı sağlayan tıp pilot uygulamalara rağmen memnun olduğu varsayılan 
hocaları Dr. Fevzi Paşa, Dr. görev tanımlamaları ve sağlık hizmetlerinin sunumu 
Ömer Besim Paşa ve Dr. Akil çalışma sahaları bile tam ne zamana dek mümkün 
Muhtar Özden'i, kendisini Türk belirlenmemiş aile hekimliği, olabilecektir doğrusu merak 
Hekimlerine emanet ederek joker olarak kullanılan TSM'ler, ediyorum.Bunlardan 
Türk Tıbbına en büyük manevi önlenemeyen sağlıkta şiddet, bazılarının geçmiş 
desteği veren ulu önder ağza çalınan bir parmak bal: dönemlerden miras 
Atatürk'ü ve zor, uzun bir aksaklık, yetersizlik, haksızlık alındığının, bir kısmının da 
eğitimi tamamlayarak gece ve eşitsizliklerle dolu yılların birikimi olduğunun 

kararlı, birikimli, deneyimli, “evet biz de hekimiz” 
gündüz demeden, yer ve performans sistemi, yetersiz bilincindeyiz.

bilgi paylaşımına hazır, diyerek meslek örgütleri ile 
zaman kavramlarını unutarak hatta yoksulluk sınırında  Ama hekim topluluğuna 

diyaloga açık, memleketini, daha sıkı iletişime ve 
kutsal bildikleri değerlerle maaşlar ve emekli aylıkları, soracak olursanız büyük 

halkını seven, iyi hekimlik ilişkiye, genç kardeşlerimizi 
hastalarına yardım etmeye hayali bile güzel yıpranma çoğunluğunun “hiç bu kadar 

değerlerine sahip çıkan, mesleklerini icra 
çalışan ancak kıymetleri payı, geçici görevler, afiliasyon mutsuz olmamıştık” dediğini 

çözüm geliştirebilen tabip edeceklerinde sığınacakları 
bilinmeden şehit olan değerli ve doğurduğu huzursuz ortam duyacaksınız.

odaları ve Türk Tabipleri önemli bir liman olacak 
meslektaşlarımı saygıyla ve eşitsizlikler, hastane olarak Gelin hekimlerin sesine 

Birliği var. tabip odalarını ve Türk 
anıyorum.Ne yazık ki çok düşünülmesi dahi zor kulak verin. Bu memlekette, 

Devlet adamlarımızı, Tabipler Birliğini 
istememe rağmen bugün binalarda verilmeye çalışılan içinde bulunduğumuz 

siyasetçilerimizi meslek duyumsamaya davet ediyor, 
sizlere parlak, aydınlık bir tıp sağlık hizmeti, grip-nezleli koşullarda dahi her şeye 

örgütlerini dinlemeye, hepinize umut dolu 
ortamından, güzelliklerden, hastalara poliklinik yapılan 2. rağmen ayakta duran, 

meslektaşlarımızı örgütlerine bayramlar diliyorum.
olumlu gelişmelerden, huzurlu, ve 3. basamak sağlık hekimlerin sesi olmaya 

sahip çıkmaya, hocalarımızı 

Değerli meslektaşlarımız,
İzmir Tabip Odası üyesi meslektaşımız Dr Ömür 

MAVİOĞLU'nun oğlu ve gelinin başına gelenleri 
sizlerle paylaşma gereği duyduk. Bugünlerde 
yaşamakta olduğumuz olaylar hakkında önemli 
ipuçları da içeren bu iletiyi önemsiyoruz.

Saygılarımızla
Dr Mete GÜZELANT
İzmir Tabip Odası
Genel Sekreteri
Değerli Arkadaşlarım,

İzmir valisi ve Emniyet müdüründen çivili 
sopaların hangi yetkilinin emri ile dağıtıldığını 
ve şiddet uygulayan bu kişilerin açık 
kimliklerini kamu oyu ile paylaşmalarını rica 
ediyorum. 

ve şiddeti her zaman kınadım. Celal Bayar  Bir erkeğin kendisine ve eşine uygulanan 
Üniversitesinde kıdemli öğretim üyesi olan vahşete karşı çaresiz kalmasının yarattığı 
eşimle birlikte çocuklarımı da aynı bilinçle ruhsal travmanın şiddetini değerlendirdiğimde 
yetiştirdim. hekim bir baba olarak nasıl karşılamam 

02 Haziran 2013günü saat 02.00 sıralarında gerektiğini yurttaşlarımızın vicdanlarına 
oğlum ve gelinime Alsancak Gündoğduda polis bırakıyorum. 
ve ne olduğu belirsiz kişiler tarfından aşırı Başta izmir valisi ve emniyet müdürü olmak 
şiddet uygulanarak ciddi bedensel ve ruhsal üzere, silahsız ve kendisi şiddet uygulamayan 
hasarlar verilmiştir. bir bireye aşırı şiddet uygulayanlara 

Tek suçları gündoğduda oturmak olan soruyorum, "eşinizle otururken bu uygulama 
çocuklarım defalarca cop ve delici cisim size yapılsa ve eşinize o....u denilerek hakaret 

Ben Dr. Ömür Mavioğlu, Dokuz Eylül (muhtemelen çivili sopa) ile vurularak darp edilse ne yaparsınız?"
Üniversitesi emekli öğretim üyesiyim. Anestezi edilmişler, oğlum ve eşi birbirlerine sarılarak 
ve Reanimasyon uzmanıyım. 31 yıllık meslek korunmaya çalışmışlar, oğlum karıma 
hayatımda meslek ilkelerimden ödün vurmayın biz size hiç birşey yapmadık 
vermeksizin her hastama bilgi ve becerim demesine karşın eşine " o....u bu saatte burada 
ölçüsünce hizmet vermeye çalıştım. Günlük ne işin var" diye hakaretler edip vurmaya 
sosyal yaşamımda asla şiddete başvurmadım devam etmişlerdir.

TTB Merkez Konseyi önerisiyle tabip odalarının TTB' 3- Tıp öğrencilerinin d e ğ e r l e n d i r i l d i .  A c i l  gidecek ekip içerisine Manisa 
Başkanı Dr. Özdemir AKTAN, y e  o l a n  b o r ç l a r ı  v e  mücadelemizdeki yeri ve hekimliğindeki sorunların Tabip Odası'ndan Şahut 
TTB Yönetim Kurulu üyesi Dr. yapılandırılması konuşuldu. önemi konusunda Isparta önceliklendirilerek gündeme DURAN dahil edildi. Akil 
Fatih SÜRENKÖK ile Odaların aidat borçlarının TÖK' ten temsilci öğrenciler ve taşınması TTB' ye tavsiye i nsan la r ı n  bu  so runun  
Balıkesir Tabip Odası, Uşak ödenmesinin gerekliliği bir kez ç o ğ u n l u k  o d a l a r ı n  edilmesine karar verildi. çözümünde bir anlamlarının 
Tabip Odası, Antalya Tabip daha vurgulandı. değerlendirmesi sonucu TÖK 5- Önümüzdeki süreçte olmadığı ortak görüş olarak 
Odası, Manisa Tabip Odası, 2- 1 7  N i s a n  E y l e m i  Tüzüğündeki 1250. maddenin p l a n l a n a n  ç a l ı ş m a l a r  ortaya çıktı. Barış süreci 
Afyon Tabip Odası Denizli değerlendirildi ve  “Hekimler ç ı k a r ı l m a s ı n ı n  T Ö K '  ü  d o ğ r u l t u s u n d a  B ö l g e  konusunda barışın mutlaka 
Tabip Odası ve Aydın Tabip TTB ve Tabip Odalarının güçlendireceği ve katılımı Toplantılarına mutlaka iştirak olması gerektiği ama sürecin 
Odası temsilcilerinin Mücadelelerinin Neresinde?” arttıracağı kanaati ile tüm edilmesi, TTB' den kopuk şekillenmesinde şüphelerin 
katılımıyla Ege Bölgesi Tabip sorusuna yan ı t  a rand ı .  tabip odalarının tamamının olunmaması ve bir sonraki olduğu görüldü. Yeni Anayasa 
Odaları Bölge Toplantısı Eylemlilik sürecinde odaların önerisi ile 1250. maddenin bölge toplantısının Aydın' da yapılmasının gereklilik olduğu 
Isparta-Burdur Tabip Odasının fikirleri alınarak programlı, Tüzükten kaldırılmasının TTB- yapılmasına karar verildi. ortak görüş olmasına rağmen 
ev sahipliğinde 25 Mayıs diğer STK'ların desteği ile TÖK' e tavsiye edilmesine 6- Barış süreci, Suriye bu hükümetin yapacağı 
2013 Cumartesi günü yapıldı. birlikte şiddet ve emeklilik karar verildi. ve Akil insanlar konusu ile A n a y a s a n ı n  k a b u l  
Toplantı gündemi yeniden ü c r e t l e r i  ü z e r i n d e n ,  4- Acil Hekimliği ve Acil TTB' nin bu konu ile ilgili Basın edilemeyeceği tüm odaların 
sıralandırıldı. yapılabilirliği mümkün eylem Hekimlerinin sorunları ile ilgili Açıklaması değerlendirildi. görüşü olarak kabul edildi. 

Ek gündem maddeleri biçimlerine karar verilmesinin Isparta-Burdur Tabip Odası' Çoğunlukla basın açıklaması  
ile birlikte sırasıyla; TTB' ye önerilmesine karar nın yapmış olduğu anket olumsuz karşılanmadı. Suriye 
1- Muğla Tabip Odasının verildi. ça l ı şmas ın ın  sonuç la r ı  sorunu ile ilgili Hatay' a 
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Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akgül'ün Muğla Sıtkı Koçman 
üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nda yaptığı konuşma metni:14 MART !

14 Mart sabahında Muğla Tabip Odası Çelengini 
Oda Başkanımız Murat Akgül,KHB Genel 
Sekreteri Gürbüz Akçay, İl Sağlık Müdürü

 Cihan Tekin eşliğinde , Atamızın huzuruna sundular. 
Daha sonra  Tabip Odasını ziyaret ettiler

İZMİR TABİP ODASI , ÖMÜR MAVİOĞLU'ndan MESAJ VAR 

Ege Bölgesi Tabip Odaları Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi.

25 Mayıs 2013 
ISPARTA
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ve sağlık çalışanlarına 
yönelik,” gerçekleri 
açıklamaları ve uyarmaları” 
tehlikesine karşı nasıl 
etkisizleştirileceklerinden, 
sağlık çalışanlarının nasıl 
bölüneceğinden, katkı 
paylarının özellikle kırsal 
kesimde yaşayan halkta 
nasıl fark ettirilmeden ve 
tepkiye yol açmadan 
uygulanacağına kadar 
sayısız stratejik önerilerden 
bahsedildiğini örnekleyerek 
anlattı.

     13 Mart 2013 tarihinde, strateji  planları hazırlayarak     Üniversitelerin özerk 
Muğla Tabip Odası değişik ülkelere servis yapısının özellikle tıp 
tarafından , 14 Mart ettiklerini belirten  Prof.Cenk fakültelerinin de işletme alanı 
etkinlikleri kapsamında, Prof Bilen, Sağlık Bakanlığının da ve sağlık üzerinden kar etme yapılandırıldığını, sermayaye uzamakla birlikte, hastalıksız 
Dr. Cenk Bilen Muğla'ya bu planların çevirisini mekanları haline getirilerek, hizmet ettiğini, hastaların yaşamın söz konusu 
davet edildi. üstlenerek, editörlüğünü ekonomisi ve işletmesi ile açıkça seçmen olarak olmadığını da belirtti.
GMKA konferans salonunda üstlendikleri strateji planlarını sağlık bakanlığına bağlı görüldüğünü, hastalıklara ve Konferansı, Muğla Belediye 
gerçekleşen konferansı yayınladıklarını belirtti. kurumlar haline getirilmeye hastalara ayrılan bütçeden Başkanı Dr.Osman Gürün, 
yaklaşık 15. saat sürdü.     Bilen daha sonra, adı çalışıldığına, Hacettepe de bu ayrımın nasıl Tıp Fakültesi Dekanı Dr.İrfan 
     Sağlıkta dönüşüm geçen kitapta yer alan örneğini vererek dikkat çekti. yapıldığını örnek verilerle Altuntaş ve İl Sağlık Müdürü 
programının mimarlarının, sektöryel planlardan, ilaç      Sağlıkta dönüşüm anlattı. Sağlık Cihan Tekin de izlediler.
dünya bankası fonlarıyla politikalarına, sağlıkla ilgili programının koruyucu sağlık harcamalarının sürekli 
beslenen, uluslar arası sağlık dikkat dağıtan ve toplumsal alanında büyük eksikleri artmaya devam ederken, 
politika uzmanlarının anlamda olumlu karşılanan olduğunu, tedavi edici yaşam süresi göreceli 
olduğunu, bu kişilerin, çeşitli kampanyalardan, hekimlere hizmetler üzerine 
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Sağlıkta Dönüşümün gösterilmeyen yüzü

Milas Temsilcileri ve Üyelerimiz de konferansa katıldılar

Serginin sonunda yer alan “Sağlıkta 
Şiddet” temalı sergi etkinliğe damgasını 
vurdu. 

Vali Yardımcısı Mestan Yayman, Muğla 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İl 
Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Halk Sağılk 
Müdürü M. Nuri Ceyhan ve Adli Tıp 
Profesörü Yasemin Balcı da katıldı. 

Dr. İsmet Diker’in ebru çalışmaları Dr. 
Ebubekir Ünlü, Dr. Murat Tansel Kutluk ve 
Yrd.Doç. Dr.Mehmet Gürhan Karakaya’nın 
da fotoğraflarıyla sergide yer aldılar.

Sağlıkta şiddetle ilgili hemen tüm 
izleyiciler sorunun çözümü için başta 
yöneticiler olmak üzere herkesin görev 
alması gerektiğini vurguladılar.

Dr. Osman Gürün sağlıkta şiddetin 
nedenleri konusunda  üniversitelerin de 
araştırma yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

14 Mart Haftası açılış kokteylinde hekimlerin fotoğrafları sergilendi

Sağlıkta Şiddet Sergiye
 damgasını vurdu



9 Mart 2013 tarihinde, TTB Tarafından 
düzenlenen toplantıda Muğla Tabip Odası  da 
temsil edildi. Muğla Tabip Odasında düzenlenen 
ön toplantılar sonrasında Dr. Cafer Şahin görüş 
ve önerileri derleyerek Ankara'daki toplantıda 
sundu.

Kurum Hekimleri toplantısında edinilen 
izlenimler :                                 

  -Kurum hekimlerinin maaş başta olmak 
üzere özlük haklarının düzeltilmesi gereği,

   -Aile hekimliği uygulamasının başlaması ile 
birlikte bir belirsizliğin varolduğu, bir tanımlama 
karmaşası yaşandığı,

   -Özelleştirmelerin iş güvencesini tehlikeye 
soktuğu(santral özelleştirmeleri),

   -İş yeri hekimliği hizmetinin angarya olarak 
kurumlar tarafından yaptırılmak istendiği ve 
o.s.g.b rekabetinin olumsuzlukları,

   -Kurum Hekimlerinin tam gün, iş güvenceli 
ve emekliliğe yansıyacak tatminkar bir ücret le 
çalışmaları gerektiği üzerinde duruldu.

    Ankara'da ki toplantıya 40 civarında hekim 
katıldı:

   -Üniversite Mediko Hekimleri adına ayrıntılı 
güzel bir sunum yapıldı;  Maaş, özlük haklar,iş 
güvencesi durumu ve gidişatın sorunları içinden 
çıkılmaz hale getirdiği,hiç bir şeyin öncesinden 
daha iyi olmadığı vurgulandı,

   -Kurum Hekimliğinin tarihi geçmişi, 
mevzuattaki yeri ve mevcut durumunu 
değerlendiren bir sunumla ufkumuz biraz daha 
genişletildi.Aile Hekimliğine geçişle güçlü bir 
dejenarasyon yaşandığı, belirsizliklerin arttığı, 
eşitsizliklerin ayyuka çıktığına vurgu yapıldı.

   -Aile hekimliği ve kurum hekimlerinin 
yetkilendirilmiş aile hekimi olmaları, uyum 
eğitimlerine katılımdaki gelişmelerle ilgili 
sunumda; mevcut genelgeler arasındaki 
çelişkiler, bölgelere göre farklılık arzeden 
uygulamalar vurgulandı,

   -Belediye Hekimliği sunumunda, son 
gelişmeler ışığında yürütülen ölüm bilgi sistemi 
incelendi.Farklı uygulamaların varlığı, aile 
hekimleri, TSM hekimleri ve Belediye 
Hekimlerini karşı karşıya getiren  
yasa,yönetmelikler irdelendi.

    Sonuç Olarak .
   -Hekimlerin sorunlarının ortak olduğu,
   -İdarecilerin yasa ve yönetmeliklerle 

hekimleri birbirleriyle kavgalı hale getirdikleri, bu 
oyuna engel olunması gereği,

   -Kurum Hekimliği kavramının yeniden 
tanımlanması gerektiği,

   -İş yeri hekimliği alanında yaşananların, bu 
alanın piyasaya açılmasının ve uygunsuz hekim 
ihalelerinin engellenmesi gerektiği,

   -Hekimlerin dayanışmasını, iş barışını 
bozan girişimlerle mücadele kararlılığına vurgu 
yapıldı...
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KURUM HEKİMLERİ 
ANKARA'DA TOPLANDI

Adli Raporların düzenlenmesi ile ilgili 
sorunlar Fethiye'de düzenlenen toplantıda, 
Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi 
Dr.Bülent Savran tarafından anlatıldı. 

Adli Raporların düzenlenmesi ile ilgili 
sorunlar Fethiye'de düzenlenen toplantıda, 
Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi 
Dr.Bülent Savran tarafından anlatıldı. 

Fethiye'de Adli Raporlar 
konulu toplantı yapıldı

27-28 Nisan 2013 Belediyesi , Muğla yönelik şiddet çalıştayı Ege Bölgesinde 
tarihinde Muğla'nın ev Tabip Odası, Muğla hakkında katılımcıları Kadın Emeğinin 
sahipliğinde Ticaret Odası ve bilgilendirdi. Durumu ve Sorunlar
gerçekleşen EGE gönüllülerin Muğla Kent Konseyi Kadın İstihdamını 
KADIN Buluşmasında, sponsorluğunda kadın meclisi ne dahil 
odamız genel Sekreteri gerçekleşen buluşmaya olan, “yerel tohum 
Dr.Nurşin Külcü 5 ilden 42 kadın geliştirme” çalışma 
“Sağlıkta dönüşüm örgütünden 60 kadın grubu adına jale Eren 
Politikalarının Kadın katıldı. de Muğla'da 
Bedeni ve Kadın Avukat Hülya gerçekleştirdikleri yerel 
Sağlığına etkileri” Gülbahar Başkanlık tohum bilinçlendirme 
konusunda bir sunum Sistemi ve Parlamenter köy çalışmaları, ekim 
gerçekleştirdi. Muğla Sistemin Kadınların yeri ziyaretleri, yerel 
Tabip Odası Kadın Yurttaşlık Haklarına ve tohum kullanımı 
komisyonunun da Siyasal Katılıma konferansı, yerli tohum 
desteklediği Etkilerini anlatırken, şenliği hakkında sunum 
buluşmadan Kent Psikolog Semra gerçekleştirdi.
Konseyi Kadın Meclisi Karaağaçlı ise Muğla'da Kadın Emeği ve 
ev sahipliği yaptı. Muğla gerçekleşen kadına İstihdam 

8. Ege Kadın Buluşması Muğla'da yapıldı
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Muğla Sağlık Hakkı Meclisi Toplandı

Meclisinin açılışını Sağlık Akgül Muğla Sağlık Hakkı Meclisi Hakkı Meclisi yürütmesinden kolaylaştırıcılığında 
yürütmesi tarafından çağrı Dilek Bulut gerçekleştirildi. gerçekleşti.  Muğla 2000 
yapılarak meslek odaları, SHM'lerin kuruluş günümüze Derneğinden Akif Giray, 
sendikalar, muhtarlar, siyasi kadar gerçekleştirdiği vatandaş adına Nahide 
partiler, demokratik kitle çalışmalardan bahsetti. Uçar Tıp öğrencileri 
örgütleri, derneklerin  Muğla Milletvekili Dr. Nurettin adına, Melih Akpunar, 
katılımının amaçlandığı Demir ve Belediye Başkanı Eczacılar adına Güleren 
gündemli meclis toplantısına , Dr. Osman Gürün de toplantı 

Muğla Milletvekili Nurettin konuları hakkında görüşlerini Sungur ve Sağlık 
Demir, Belediye Başkanı dile getirdiler. Çalışanları adına
Osman Gürün, siyasi Toplantının ilk bölümünde  Dr. Naki Bulut söz 
partilerden CHP, TİP, DYP TTB Merkez Konseyi Üyesi alarak, Muğla'da 
katıldı. Dr. Osman Öztürk Sağlıklı yaşanan Tıp Fakültesi 
 TGB, Genel Sağlık İş, Dönüşüm Programını etkileri Hastanesi ve Devlet 
Tıbbiyeliler ve GSS'nin Halk üzerindeki Hastanesinin birlikte 
(Tabip Odası Öğrenci olumsuz uygulamalarını  kullanımının yarattığı 
komisyonu) Muğla Aile anlattı. sorunları ve 
Hekimleri Derneği, 2nci oturum, Muğla Tabip olumsuzlukları dile 
Ev eksenli çalışanlar Odası Başkanı Dr. Murat getirdiler. 
sendikası, bazı muhtarlıklar, 
Sekibaşı kadın dayanışma ve 
halktan katılım oldu.
Sağlık hakkı Meclisi 
yürütmesinde  görev alan 
oluşumlar: Muğla Tabip 
Odası, Eğitim-Sen,Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası, 
SES, Sekibaşı Kadın 
dayanışma, Cumhuriyet 
Kadınları Derneği dir.
  17 Mayıs 2013 Sağlık Hakkı 
Meclisine 96 kişi katılmıştır.
 Gündemde temel iki konu 
belirlendi.
   1-Sağlıkta Dönüşüm 
–Genel Sağlık Sigortası
 2-Muğla'da AFİLİYASYON 
olarak adlandırılan  tıp 
fakültesi ve devlet 
hastanesinin birlikte kullanımı 
sürecini kapsayan sorunlar 
masaya yatırıldı.
Sağlık Hakkı Meclisinin 
bildirisi kamuoyuna sunulmak 
üzere hazırlanmaktadır.



olanaklarımız çok kısıtlı. karşılaşalım,imkanlarımız ne 
Hepimiz bu ülkeye faydalı kadar yetersiz olursa olsun 
hekimler olmak istiyorken bu çalışıp kendimizi geliştirmek 
olanaklarla mümkün zorundayız.Bu bilince sahip 
olduğunu düşünmüyoruz.Bir olduğumuz için tıpı 
nesil hekim çöpe seçtik.Ancak 
atılıyor.Bunlar göz endişemiz;imkan 
önündeyken hala sağlanabilecekken yeri ve 
hastanemizin yapılıp zamanı geldiğinde kendimizi 
yapılmaması tartışılıyor.Bu yine imkansızlıklar içerisinde 
konuda sağlam ve net bilgiye bulacak olmamızdır.
ulaşamıyoruz. Zor değil. Neden olmasın? 3 
  Biz hekim adayları bilim yıl hastane kurmak için az 
odaklı yetiştirildik.Somut zaman mı ? Hekim adayları 
veriler olmadan tatmin olarak isteğimiz bu konudaki 
olmuyoruz.Şu an ise yarım sorumlu kişilerin gereğini 
yamalak cümlelerle yapması bir an önce 
geçiştiriliyoruz. hastanemizin Muğla'ya 
Bir diğer sorun ise YÖK'ün kazandırılmasıdır.
kontejyan sayısını alt yapıya   Tıp Fakültelerini de 
bakmaksızın özelleştirmeye çalıştıkları bu 
artırması.İmkanlarımız iki dönemde fakülte 
döneme bile yetmezken yeni yöneticilerinin ve öğrencilerin Muğla Tabip Odası Tıp sistemi,hekimlerin günlük etmiyor. Bunların etkisiyle 
gelen dönemlerin artarak inisiyatif alması gerekiyor. Tıp Öğrencileri (Tıbbiyeliler hasta bakım sayısı,tam gün tıbbiyeliler fakültelerini 
gelmesiyle gerek laboratuar Öğrenci Komisyonu bunlar Birliği) Komisyonu Başkanı yasası,sağlıkta dönüşüm bırakmayı 
sayısı ve alanı gerek kantin için kuruldu.Öğrenci Melih Akpunar'ın Sağlık ,şiddet ;sağlıkçıları,tıp düşünüyor.Üniversite seçme 
ve yemekhane daha da sorunlarına değindiğimiz gibi Hakkı Meclisindeki Tıp öğrencilerini ve hastaları sınavında tıp fakültelerinin 
yetmez hale gelecektir. çeşitli etkinlikler yaparak Eğitimi Afiliyasyon Konulu etkileyen can alıcı noktalar. tercih edilme oranı düşüyor.
Tabiki ne zorluklarla Muğla halkına yardımcı Konuşması: Hekimlere robot,hastalara Peki bu düşüşün sebebini hiç 
karşılaşırsak olacağız."Tıp Fakültesi  Öğrencileri müşteri gözüyle bakıldığı bir düşündünüz mü?

adına hepinizi saygıyla dönemdeyiz.Birçok hekim Böylesine kutsal bir meslek 
selamlıyorum.Hoşgeldiniz. tam gün yasasıyla istifa olan hekimliğe saygı,ayaklar 
Burada konuşma talep etti,birçoğu istifanın altında ezilen bir karınca 
etmemizin sebebi Sağlık eşiğinde.Örnek verecek haline geldi.Sağlıkçılar 
Meclisinde hekim adaylarının olursak İstanbul toplum gözünde 
da yer alması Üniversitesine bağlı paragöz,kendini üstte gören 
Gerektiğini düşünmemiz , Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp kişiler haline getirildi.Şiddet 
Muğladaki ve Türkiyedeki Fakültesinden 264 öğretim olayları da bunların bir 
sağlık sistemi sorunlarını üyesi ayrıldı.2 Tıp sonucu. 
öğrenci gözüyle anlatmak Fakültesinde toplam 14    Herşeye bir kenara kendi 
istememiz. bölüm öğretim üyesi fakültesmizin geleceği 
Sağlık Sistemi hasta ve her yokluğundan kapanma konusunda 
geçen gün tehlikesi altında. endişeleniyoruz.Yeni bir 
kötüleşiyor.Sistemdeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi fakülte olmamıza rağmen 
sorunlar Hastanesi Çocuk Kardiyoloji öğretim üyesi kadromuz 
katlanarak,hekimlerin ve bölümü öğretim üyesi yeterli eğitim düzeyde ;fakat 
hastaların aleyhinde olmadığı için yaklaşık 2 yıldır hastane yapısı,laboratuar 
ilerliyor.Performans muayene için hasta kabul malzemeleri gibi fiziki 

MUĞLA TABİP ODASI TIP ÖĞRENCİLERİ KOMİSYONU KURULDU
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Kendilerini Tıbbiyeliler Birliği olarak adlandıran komisyonun 
İlk Faaliyetleri Sağlık Hakkı Meclisinde Görev Almak Oldu

Kendilerini Tıbbiyeliler Birliği olarak adlandıran komisyonun 
İlk Faaliyetleri Sağlık Hakkı Meclisinde Görev Almak Oldu

25 Mayıs 2013 
tarihinde Muğla Aile 
Hekimleri Derneği 
Genel kurulu Tuna 
Otelde

 gerçekleştirildi.
Geniş bir katılımın 

olduğu genel kurulda, 
Muğla Tabip Odası 
Başkanı Dr.Murat 
Akgül ve yöneyim 
k u r u l u  ü y e m i z ,  
b e l e d i y e  k u r u m  
hekimi  Dr.Cafer 
Şahin de beldiye 
başkan l ığ ı  ad ına 
konuşma yaptılar.

Yeni yönetim kurulu
 şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet İpek, 
Mehmet Fatih İlikli, 
Fikret Kurt,
 Yusuf Güneş,
 Mehmet Akarca, 
Aylin Aslan Gezgin,
Mustafa Uğur Sönmez

Muğla Aile Hekimleri Derneği 
Genel kurulu yapıldı

MUGLAHED Yönetim Kurulu ilk olarak 
Tabip Odasını ziyaret etti

MUGLAHED Yönetim Kurulu ilk olarak 
Tabip Odasını ziyaret etti

Emperyalizme 
direnişin başladığı 

19 Mayıs’ta Tıbbiyelilere 
Ata’mızın huzuruna çağırdık.

19 MAYIS KUTLU OLSUN 

Muğla Tabip Odası 
Yönetim Kurulu 



SİZE ÖZEL
HEM SIFIR ARAÇ ÜZERİNDEN İNDİRİM HEM DE SIFIR FAİZ KAMPANYASI 

İKİSİ BİR ARADA
HER MARKA VE MODEL ARACINIZLA DEĞERİNDE TAKAS İMKANI

Yeni Mah. 1230/3 Sok. No:7 Fethiye/Muğla 

0 (252) 646 95 55         www.nissankocatepe.com

14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDEN KESİTLER
Muğla Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Akyaka Yücelen Otel’de Tıp Balosu,Tıp Masa Tenisi, Futbol  ve  Briç turnuvaları 
düzenlendi ayrıca Karabağlar bisiklet turu ve Dr. Ejder Sözen gözlemi ve eğitiminde  Ok atma denemeleri gerçekleştirildi.

Tıp Balosu

16 Mart 

2013'te 

Yücelen 

Otelde

yapıldı. 

 

Dr. Ejder Sözen ile hekimler hedefi tutturdu.

Fısıltıspor kupayı aldı.

Masa Tenisi madalyaları denetimden geçti. Haydi Yaylaya pedal basmaya.

Dr.Bilge Kaan ve Oğlu güç birliği yaptılar. Biriç.

Dr. Mehmet -Berat Aktaş
Dr.Aygenç Fellahoğlu 

ve eşi Zübeyde Fellahoğlu 



   Murla Tedrisat ve Ameliye kart ve çiplerin sağlık görevlilerinin 

Hastanesinde yenilikler bitmiyor. Kartlı neresine asılacakları tartışması 

giriş çıkış uygulamasından sonra yaşanıyor. Gazetemiz aracılığı ile 

tuvaletlerin kullanım oranı, branşlara önerilerinizi biz de iletebiliriz. Bu arada 

göre kullanım oranı, saatlere göre çiplerin yuvarlak, 1 cm. çapında ve 

kullanım oranı ve ileride paralı tuvalet yumuşak olduklarını hatırlatmakta 

sistemine geçiş için bir ön çalışma olsun fayda var, kartlar ise naylon kaplı, 5x7 

diye kartlı ve çipli tuvalet uygulaması cm. ebadında ancak köşeleri keskin ve 

başlatıldı. Konuştuğumuz sağlık yuvarlatılmamış, kullanımına dikkat 

görevlileri tuvaletlere gidiş ve etmek gerekiyor. Optik gözler de çok 

kullanımının eskiden çok başıbozuk keskin ve gözünden bir şey kaçmıyor. 

olduğunu, bu uygulama ile disiplin Kart ve çiplerin optik göze okutulmasına 

sağlandığını ve bir düzen getirildiğini  başlangıçta sorun yaşansa da herkes 

söyleyerek, uygulamadan memnun eninde sonunda uygun pozisyon bulacak 

kaldıklarını ifade ettiler. Ancak şimdi gibi. Nice yeni yeniliklere…

MURLA EĞİTİM ÖĞRETİM TEDRİSAT VE AMELİYE HASTANESİNDE 

KARTLI VE ÇİPLİ TUVALET UYGULAMASINA GEÇİLDİ:

Biber gazının yararlı etkileri açtığı, kararlılığı, direnci arttırdığı 

Garibistan'ın  Sen Sağ Ben Selamet düşüncede yaratıcılığı geliştirdiği  

Bakanlığı tarafından açıklandı: gelecek nesiller üzerinde dayanışma 

Verilen bilgiye göre, biber gazına bağlılık gibi duyguları öne çıkardığı da 

maruz kalanların , süratlİ koşma belirtildi.

refleksi yararttığı  ve bunun da kilo Beyinde yeni bir damar ağının 

kaybına yol açıyor . Göz pınarlarının oluşumuna yol açtığı ve bu damar 

aşırı gözyaşı üretmesi sonucu gözlerin sisteminin beynin espiri merkezini 

yıkanmasını n da göz sağlığı için olumlu beslediği saptandığı bilgisi verilirken

etkisi olduğu vurgulandı.  Türk Bilim adamlarının bu damar 

Biber gazı bazı sosyal değişimler ve ağına Nasrettin Hoca damarı ismini 

duygu durumda da dönüşümlere yol verdikleri belirtildi.   ( Mu Ha Ha)

İNSAN BEYNİNDE 

YENİ BİR DAMAR KEŞFEDİLDİ
SEN SAĞ BEN SELAMET BAKANLIĞI 

BİBER GAZININ FAYDALARINI AÇIKLADI VE BİBER GAZININ

YENİ BİR DAMAR OLUŞUMUNA YOL AÇTIĞININ KANITLANDIĞINI DUYURDU

 SAĞLIKTA KAMU ÖZEL
 ORTAKLIĞININ MUCİDİ
DÜNYA BANKASI SAĞLIK 
POLİTİKALARI UZMANI 

ASIL NİYETİNİ AÇIKLADI

17 Nisan tarihinde Murla öğrenildi.

doktorları iş bırakıp ıssızlık Dayak yemiş sağl ıkçı ların 

meydanına yürüyünce olanlar oldu. fotoğraflarını sergilemek için asan 

Bir  vatandaş “ burada ürolog bir meslektaşımıza, yaşlı bir 

vaaa mıı? Diye sorarken, bir vatandaş ise “kormayın korkmayın 

diğerinin elindeki tahlil sonuçlarını bişiiicikler yapımezle size…”  

sallayarak, “bakın bakem hindi, diyerek hekimleri teselli etti.

benim doktor aranızda mı” dediğini                   ( Mu Ha Ha)

Grevde Görev 
Doktorlar greve gitti, hasta peşlerini bırakmadı

Değerli Mutlak okurları, 14 Mart Dağda sağlık hizmetine devam 

ve 17 Nisan tarihlerinde  tıp edebileceklerini belirten 

bayramını buruk kutlayan  sonra da hekimler,” sesimizi duyurmanın 

greve giden hekimlerin sesini başka yolu yok memlekette dağa 

duyan olmayınca, bir gurup hekim çıkanın dediğini yapıyor bu 

dağa çıkmaya karar verdi. hükumet biz de dağa çıkmaya 

Kendilerini Murla'nın Kasar karar verdik” diyerek, parka giden 

dağına atan hekimler, “ çözüm meslektaşlarına çağrı yaptılar.

“Parktakileri kimse anlamıyor.sürecinin açılıp saçılması için dağa 
Dağa çıkanın dediği oluyor” çıktık. Sağlıkçılara şiddet sona 

dediler.ermeden Kasar'dan inmeyeceğiz “ 
                    ( Mu Ha Ha)

buyurdular.

DAĞA MI ÇIKSAK YOKSA PARKA MI GİTSEK? 
TAKSİM DUASI 

Doktor amcalar yaralılara bakıyor para almıyor

Abiler ablalar yiyecek dağıtıyor, para almıyor.

ŞİRİNLER KÖYÜ gibi

Allam inşallah

GARGAMEL

bizi bulamaz

Dinimiz AMİN..

MUTLAk
Muğlak gazetesinin ücretsiz mizah ekidir.
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