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Dr. Çağlayan ÜÇPINAR

    Sayın divan, davetliler, meslektaşlarım
  İyisiyle kötüsüyle bir dönemi sonlandırdık.Başta çok 
uyumlu değildik, zamanla alıştık birbirimizin 
''hassasiyetlerine''.Elimizden gelen çabayı 
gösterdiğimize ve bizi önceki dönemde yönetime seçen 
arkadaşlarımızı utandırmadığımıza inanıyorum.Geçen 
dönem birlikte çalıştığımız  tüm ekip arkadaşlarıma tek 
tek teşekkür ediyorum.Ama bu dönemin en önemli 
olayı Genel Sekreterimiz  Nurşin Kaynarca Külcü'nün 
olağanüstü çabasıdır.Kendisine gösterdiği çaba ve 
katkıları için özellikle teşekkür etmek istiyorum.

   Tüm alanlarda yaşanan değersizleştirme ve 
piyasalaştırma hükümetin en fazla puan topladığı sağlık 
alanında çok daha vahşi bir biçimde yaşandı.Sağlığın 
ticarileştirilmesi ve hekim emeğinin ucuzlatılmasında 
yasal ve meşru yollar aranmaktan vazgeçilip''torba 
yasa''usulüne geçildi.Sağlık bakanının ve 
bürokratlarının değişmesinden iyi şeyler çıkarmaya 
çalışanın aksine ,görüldü ki artık sağlıkta 
özelleştirmenin yeni bir aşamasına gelinmiştir.
   Türk Tabipler Birliğinin,sendika ve emek örgütlerinin 
yıllardır en ince ayrıntısına kadar göz önüne serdiği 
senaryolar birer birer uygulamaya geçilmeye 
başlanmıştır.İdari mahkemeler,üst mahkemeler ve 
sonunda Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi 
hükümsüz bırakıldığı ,adaletin ırzına geçildiği bir 
dönemden geçiyoruz.Hukukçuların bile şüphe duyduğu 
adalet mekanizmasının sağlıkçılara yapılan 
hukuksuzluklar için sığınılacak son kapı olarak kalması 
kadar korkutucu bir durum düşünülemez .
   Artık öyle bir noktadayız ki ,mesleğini özgürce 
yapmasına engeller konan hekimlere ve ''onlardan 
temizlenerek'' açılan alanlarda tıbbi müdahale yetkisi 

verilecek birilerinin varlığını olağan karşılamamız 
isteniyor.
   Sıradanlaştırılıp,hastaneleri elinden alınan tıp 
fakültelerinde verilen nitelikten yoksun eğitime kanaat 
etmemiz  isteniyor.
   Kamu hastanelerinin özelleştirilerek oluşturulacak 
şirket hastanelerinde tüccar mantığıyla tam gün 
çalışmaya ses çıkarmamamız isteniyor.
   Serbest çalışmaları engellenerek özel hastanelerde 
çalışmak zorunda bırakılan meslektaşlarımızın 
emeklerinin sömürülmesine sessiz kalmamız isteniyor.
   Sağlık ocakları efsanesini,halk sağlığı ve koruyucu 
hekimliği unutmamız,yamalı bohçaya dönen aile 
hekimliği masalına inanmamız,Aile hekimi olarak 
güvencesiz ,sözleşmeli çalışmaya olur vermemiz 
isteniyor.
   Her gün yeni sürprizle artırılan iş yüküne ,parça başı iş 
karşılığı verilen ücrete,piyasalaşma ile yitirilen hekime 
güvene evet dememiz isteniyor.
   Hastanemizin bahçesinde kesilen ağaçlara sessiz 
kalmamız,alelacele yaratılan yeni tıp fakültesi hastanesi 
için çalıştığımız kurumun elimizden alınmasına alkış 
tutmamız bekleniyor.
   Çok övündükleri sağlık politikalarının sonucunda 
biriken öfkenin canımıza kasteden şiddete dönüşmesini 
görmezden gelerek üretmemiz,daha çok üretmemiz 
isteniyor.
   Genel sağlık(sızlık)sigortası ve sağlık hizmetlerinde 
sürekli artırılan katılım payları ile halkın cebine ve 
sağlığına uzanan ellerin görünmemesi için bizi 
kullanmalarına sessiz kalmamız isteniyor.
   Kısacası arkadaşlar,hepimize ama hepimize diz 
çöktürmek istiyorlar.Kendi belirledikleri ,daralttıkları 
alanda,kurallarını kendilerinin koydukları bu komik 

oyunu oynamamızı bekliyorlar.Antik çağlardan beri en 
saygın ve en özgür meslek olarak yapılan bu mesleğin 
geçmişinde bu kadar ağır kuşatma yaşadığı 
görülmemiştir.Gezi direnişinde yaralılara müdahale 
eden hekimler tarihteki saygın yerlerini alırlarken,onlara 
saldırı emrini verip keyfi suç ve örgüt icat ederek 
soruşturma açtıranlar sadece müstehzi bir gülümsemeye 
yol açacaklardır.
   Önümüzde yeni bir dönem var …Buradan bakınca 
önümüzdeki günlerin daha zor ve mücadeleye gebe 
olduğu tahmin edilebilir.İktidar,yürütmeye çalıştığı 
sağlık politikalarını sonuca ulaştırmak için gerek 
topluma,gerek sağlık çalışanlarına karşı,anayasal hakları 
hiçe sayan düzenlemelere başvuracak,sağlık 
çalışanlarına baskıyı artıracaktır.
   Ama bizim de Gezi'den çıkardığımız önemli bir ders 
var;

· Beraberken güçlü oluğumuzu

· Beraberken korkmadığımızı gördük.

· Yöneticilerin ne bizden daha ahlaklı,

· Ne de daha zeki ve yaratıcı olduğunu gördük.
    Hekimliğin değersizleştirildiği bir ülkede hekimlerin 
haklarını ancak mücadeleci bir tabip odası savunabilir.

· Bu nedenle hekimlik değerleri ve haklarından 

geri adım atmadan ,

· Hukuki ve meşru her türlü kanalla

· Halkın sağlığını ve meslektaşlarının haklarını 

savunan bir tabip odası olma sözü veriyoruz.

    

   YENİ DÖNEM VE MUĞLA
   TABİP ODASI(  Seçimli Genel Kurul konuşmasından)
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BASINA VE KAMUOYUNA İlimizdeki kamu kuruluşları, meslek ve emek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile 
Muğla Tabip Odasının olağan seçimli genel kurulu sonucu Muğla Tabip Odası kurulan iyi ilişkileri sürdürerek, sorunların çözümüne yönelik aktif, yapıcı ve  işbirliği 

yönetimini arkadaşlarımızdan devralmış bulunuyoruz. Geçen dönemde özveri ile içinde Muğla için yararlı olmaya çalışacağız.
görev yapan  tüm arkadaşlarımıza şahsım ve Tabip Odası üyeleri adına teşekkürü bir Kamuoyuna  saygıyla duyurulur.
borç bilirim.   MTO Yönetim Kurulu Başkanı  Dr. Çağlayan ÜÇPINAR

 Bugüne kadar yerel tabip odaları ve  genel merkezimiz  çalışmalarıyla ülkemizde Genel Sekreter Dr. Cafer ŞAHİN
sürdürülen ve sağlık sistemimizi piyasa koşullarına çeviren, adına da sağlıkta Sayman:  Dr.  Mehmet Akarca
dönüşüm programı denilen hukuksuzluğa karşı savaştık. Elbette ki geçmiş Veznedar: Dr. Ali İhsan Uysal
dönemdeki yönetimlerimizle oluşturulan bu karşı duruşumuzu sürdürerek halkımızı  Üye: Dr. Sabiha Ercan
aydınlatmaya ve uyarmaya devam edeceğiz. Üye: Dr. Esin Arbil

Sağlık hizmeti sunulan her noktada birey,kurum,grup farkı gözetmeksizin yanlış Üye: Dr. Altan Özkaya
uygulamaların karşısında olup doğruyu, toplum ve birey sağlığı için yararlı olan 
seçenekleri duyurma  çabalarımızı kesintisiz sürdürme amacı içindeyiz.

Önümüzdeki çalışma döneminde;  iyi hekimlik için, bağımsız demokratik laik bir 
Türkiye için, mesleğimize, haklarımıza, onurumuza, geleceğimize ve ülkemize sahip 
çıkmak için, bağımsız bilimsel, çok sesli, demokratik, çözüm üreten, birleştiren, 
meslektaşlarıyla barışık, güler yüzlü ve mücadeleci bir Tabip Odası yaratmak için 
çaba göstereceğiz.

Dikkatimiz ve çabamız; Sağlık çalışanlarının ve emeklerinin değersizleştirilerek 
sağlık alanında yaşanan olumsuzlukların faturasının bizlere “şiddet” olarak 
dönmesi, hukuksuzca yok edilen Muğla Devlet Hastanesi ve hiçbir altyapısı olmayan 
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin durumu, keyfi idari uygulamalar, aile 
hekimleri üzerinden toparlanmaya çalışılan sağlık sistem(siz)liği, ayaklar altına 
alınan mesleki onurumuz, emekliliğimize yansımayan ödemeler ve açlık sınırında 
yaşayan emekli meslektaşlarımızın durumu üzerinde olacaktır.

 Sağlıklı olmak sağlıklı çevre ve sağlıklı toplumdan ayrı düşünülemez. Bu bilinçle 
ilimizin ve ülkemizin çevre ve doğal kaynaklarımızın gelecek kuşaklara sağlıklı 
ulaştırılması hedefiyle çevre ve doğa korunması konusunda sorumlu ve müdahaleci 
bir yapıda olacağız.

 Biz hekimlerin her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü 
davranmaya ihtiyacı olduğu bu dönemde,  Uluslararası hukuk ve evrensel etik 
değerler çerçevesinde iyi hekimlik uygulamalarının savunucusu ve koruyucusu olan 
Hekimlerle ve Tabip odaları ile kavga eden bir iktidara karşı bu değerleri savunmaya 
devam etme, gücünü hekim dayanışmasından alan bağımsız, mücadeleci bir Tabip 
Odası olma sözü veriyoruz.

MTO YENİ YÖNETİMiNi SEÇTİ VE  İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

12-13 Nisan 2014 günü Muğla Tabip Odası Seçimli Genel kurulu yapıldı.65 hekimin oy kullandığı 
seçimde yönetim kurulu,denetleme kurulu,onur kurulu,Büyük kongre delegeleri şu isimlerden 
oluştu;

YÖNETİM KURULU:    Denetleme Kurulu:   Onur Kurulu:     Büyük Kongre Delegeleri:

Çağlayan Üçpınar     Ebubekir Ünlü           Hakkı Turan        Naki Bulut

Cafer Şahin               Uğur Özok              Vehip Keskin    Vehip Keskin

Mehmet Akarca          Serdar Amca       Ümit Özbek         Selçuk Arda

Altan Özkaya                                                   Hasan Tursun   Sabiha Ercan

Sabiha Ercan                                                       Ayşe Akgül        Murat Akgül

Esin Arbil                                                                                            Cafer Şahin

Ali İhsan Uysal                                                                                      Hakkı Turan



Sizin hiç babanız öldü mü? 
Benim bir kere öldü kör oldum 
Yıkadılar aldılar götürdüler 
Babamdan ummazdım bunu kör oldum 
Siz hiç hamama gittiniz mi? 
Ben gittim lambanın biri söndü 
Gözümün biri söndü kör oldum 
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak 
Şöylemesine maviydi kör oldum 
Taşlara gelince hamam taşlarına 
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi 
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm 
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü 
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum 
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? 

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ? 

Cemal Süreya Cemal Süreya 
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Baskı: 

 MTO YÖNETİM KURULU 
İLK ZİYARETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ Yazar 

Foto
Dr. Naki BULUT

     OTOPSİ

       TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

 

 



SAĞLIKTA ŞİDDETE, ŞİDDETİ DOĞURAN yakınlarından görmüyor. Sağlıkta Dönüşüm 
VE BESLEYEN SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI Programı'nın sağlığı ticari bir hizmet haline getirmesi 
MÜCADELE İÇİN ALANLARDAYIZ ve üzerinden “kar” elde edilmesinin yarattığı baskı ve 

İki yıl oldu Dr. Ersin Arslan'ı yitireli. mobbing bir yana; çalışanlar yöneticilerden doğrudan 
Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'de bir hasta yakını şiddet de görüyor. Kaymakamın yerde tekmelediği 

tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan kadın aile hekimi akıllardadır. Atanmışlar, seçilmişler 
iki yıl geçti, ancak sağlık çalışanları ülkenin dört bir ve daha nicesinin şiddetini de unutmadık.
yanında her gün şiddet  görmeye devam Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri 
ediyor. Ersin'in ölümünden sonra, genç bir sağlık çok yönlü olmakla birlikte; çalışanları, hasta ve 
e m e k ç i s i  D r.  M e l i k e  E R D E M  s i s t e m e  hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı bir 
isyanını kendi canıyla ödedi. Diyarbakır Dicle sağlık sistemi var. Ödeme güvencesini tamamen 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yoğun yitirmiş, çalışanları birbiriyle rekabete sürükleyen, 
Bakım Hemşiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü. sağlıkta kali teyi düşüren PERFORMANS 
K a y m a k a m ı n  d ö v d ü ğ ü  d o k t o r,  H a s t a n e uygulaması var! Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve 
Müdürü'nün kovaladığı sağlık çalışanı, emniyet angarya, 7/24, esnek-kuralsız ve baskı altında 
güçleri ve başhekimlerin saldırısı, hasta ve çalıştırılma var, hemşirelerde haftada 56, asistan 
hasta yakınlarının yerlerde tekmelediği hamile hekimlerde 90 saate kadar uzayan Birlik Hastaneleri 
doktor, dövülen yoğun bakım asistanları, silah arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin 
çekilen acil servisler, silahlı tehditler, kovalanan tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında 
doktorlar, diş hekimleri, hemşireler.. … “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var!  

B u n l a r  k a m u o y u n a  y a n s ı y a n l a r.  Ya  Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik 
bilmediklerimiz, ya açıklanamayanlar? Dr. Ersin koşullarında çalışma var!
Arslan'ın öldürülmesinden sonra sağlıkta şiddetin  Sağlık Hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü 
önlenmesi için pek çok eylem ve etkinlik yapıldı. engel var, her kademede ödenen katkı-katılım payı ve 
TBMM'de sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet ilave ücretler var! Hükümet, siyasetçiler ve 
olaylarını araştırmak için komisyon kuruldu. yöneticilerin “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, 
Komisyon toplantılarına katıldık, şiddete ilişkin küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve 
görüşlerimizi ifade eden raporlar verdik. Sonunda bu açıklamaları var!
komisyon, altına imza atabileceğimiz bir rapor Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık 
hazırladı. sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara 

Sağlık Bakanlığı ''Beyaz Kod ''uygulamasını yönelmiş öfke ve şiddet var! Böyle sağlık sistemi 
başlattı. Bu hatta her gün ortalama 30 şiddet olayı olmaz. Bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, 
bildiriliyor. Bunlar sadece bildirilenler ve çoğunun hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapılmaz!
bildirilmediğinin farkındayız. Tablo kötü. TBMM Nitelikli sağlık hizmeti verilmez! Onun için; 
raporunda da yer alan temel bir talebimiz var. Sağlık Üzgünüz/ Kırgınız/ Öfkeliyiz! Bugün Türkiye'nin her 
çalışanlarına yönelik şiddeti azaltmaya katkısı olacak yerinde, tüm hastanelerde, sağlık alanında 
bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemeye yaşadığımız şiddeti, bu şiddetin nedenlerini, çözüm 
yönelik önerimizi Sağlık Bakanlığı'na, TBMM'de önerilerini tartışacağız, Bu eylem ve etkinlikleri-
grubu bulunan partilere ve sağlıkçı milletvekillerine mizdeki temel amacımız; sağlık sistemindeki 
ilettik. yanlışlıklara DUR demek ve sağlık emekçilerinin 

Ne yazık ki bizim önerimiz gibi “somut sorunlarına dikkat çekmektir.
caydırıcılığı olan yasal düzenleme” yerine son çıkan Mücadelemiz şiddeti doğuran ve besleyen bu 
sağlık torba yasasında pratikte karşılığı bulunmayan sisteme karşıdır. Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti 
bir düzenlemeye gidildi. Sağlık çalışanlarına dayak sunabilmek için; halkımızı verdiğimiz bu mücadelede 
atanlar yine ellerini kollarını sallayarak ortada yanımızda olmaya, hükümeti; şiddeti doğuran, 
dolaşıyor, ertesi gün dayak attıkları sağlıkçıyı tehdit emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan 
etmeye devam ediyor. Sağlıkta şiddeti önleyecek kaldırmaya, işkolundaki sağlık emek ve meslek 
gerçek bir yasal düzenleme yapılmadan bu konuda bir örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet 
ilerleme olmayacağı çok açık, bunu yöneticilerden ediyoruz. 

Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili ivedi l ikle  bekl iyoruz.  Göstermelik yasal  
eylemlerle ve daha kararlı bir şekilde mücadelemizi düzenlemeler değil, samimiyet bekliyoruz. Bir diğer 
sürdüreceğiz….önemli talebimiz de 17 Nisan'ın tüm Dünya'da 

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz. Bu Şiddet Sona “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü” 
ERSİN.ilan edilmesidir. Dr. Ersin Arslan'ın ölümü tüm Dünya 

için hatırda tutulması gereken bir olaydır ve 17 Nisan, 
TTB (Türk Tabipleri Birliği)Dünya'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti 
TDB (Türk Diş hekimleri Birliği)Önleme Günü ilan edilmelidir. Bunun gerçekleşmesi 
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilmesi için Dünya 

Sendikası)Sağlık Asamblesi'nde karar alınması, Sağlık 
DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Bakanlığı'nın da bu öneriyi Dünya Sağlık 

Sendikası)Asamblesi'ne götürmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 
HAYAD (Hasta ve Hasta Yakını Hakları tüm çabamıza, Sevgili Ersin'in ailesinin desteğini alıp 

Derneği)Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere 
THD (Türk Hemşireler Derneği)rağmen bu öneri Sağlık Bakanlığı tarafından 
Türk Ebeler Derneğigötürülmedi. Bu yıl bunun gerçekleşmesini istiyor ve 
TÜM RAD DER (Tüm Radyolojibekliyoruz. 
 Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği)2014 yılı Dünya Sağlık Asamblesi 19-24 Mayıs 
TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji

tarihleri arasında Cenevre'de yapılacak. Gözümüz, 
 Teknisyenleri Derneği)

kulağımız orada olacak ve Sağlık Bakanı'nın 
SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)

samimiyetle bu konuyu çözümlemesini bekleyeceğiz; Psikologlar Derneği
Ersin'ler unutulmasın, Dünya'da başka Ersinler Muğla Genel Sağlık İş
olmasın diye! Muğla Türk Sağlık Sen 

Sağlık çalışanları şiddeti sadece hasta Muğla Aile Hekimleri Derneği

TÜKENEN HEKİMLİK
HEKİMLER NEDEN TÜKENİR?

Ali İhsan UYSAL

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MUĞLA TABİP ODASI ADINA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Esin ARBİL

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

İletişim Adresi:
Muğla Tabip Odası

Orhaniye Mahallesi Haluk Özsoy Caddesi 
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 Arıları Küstürmeden 
“Bu yıl arılar küstü, doktor bey. Arılar küsünce kovanların bereketi de 

az oldu. Az bal yaptılar. Üstelik arıların büyük kısmı kovanlarına da 

dönmedi. Ancak bu kadar getirebildim” diyerek elindeki teneke kutuyu 

masama bıraktı. Yazları köyüne Siirt Pervari'ye gider kışları ise 

İstanbul'da çocuklarının yanında yaşarlardı. Yıllar önce karısını tedavi 

etmiştik. Böbrek yetmezliği ile gelmiş büyük badireler atlatmıştı. 

Sonrasında şansı yaver gitmiş yakın akrabalarından nakledilecek böbrek 

bulup hayata tutunmasını sağlamıştık. Arıcılık ile uğraşır ve o zamandan 

beri her yıl ürettiği baldan getirir, hediye eder, bizler de hanımının ve onun 

yıllık kontrollerini yapardık. Bu kez yalnız gelmişti. Hanımının da gelmek 

istediğini ancak halsizlik ve şişen ayakları yüzünden gelemediğinden söz 

etti. Selamını iletti. 
Bizimkinin kontrolleri ve tahlilleri gün boyu sürdü. Yine de gün içinde 

muayene ve tahlillerini tamamlamıştık. Akşamüstü koridorda yorgun 

beklerken görünce mesai bitimine kadar kalmasını evine bırakıp 

hanımının da bir halini hatırını sormak istediğimi söyleyince çok sevindi. 

Gözleri ışıldadı. Ellerime sarıldı. 
- Kendim için değil doktor bey, hanımım için sevindim. Gelemedi diye 

çok üzülmüştü. “Güler yüzlü doktoruma selam söyle” demişti. Görünce 

çok sevinecek. 
- Sizler bizim vefalı hastalarımızsınız. Aileden sayılırsınız. Artık her 

geldiğinde bir şeyler getirmekten de vazgeçsen diyorum. Hiç gerek yok. 
- Olmaz doktor bey oğlum. Asla olmaz. Hanımım az da olsa o balı 

götürmemi özellikle istedi. “Birilerinin ağzının tadının yerinde olduğunu 

bilmek de önemli” dedi. 
Eve vardığımızda kızları karşıladı. İşinden yeni gelmişti. Karıkoca 

çalışıyorlardı. Liseye giden torun ise masanın başında dersleri ile 

boğuşuyordu. Hastamız karşısında beni görünce heyecanlandı. Ayağa 

kalkmak istedi ama kalkamadı. Ayakları şişmişti. Solgun görünüyordu. 

Muayenesi yapıp tahlil yapmak gerektiğini söyledim. Kullandığı ilaçları 

gözden geçirip tedavisini düzenledim. Tekrar geleceğimi, gerekirse 

birkaç gün hastaneye yatırabileceğimi söyledim. Sesini çıkarmadı. Bir ara 

kocasıyla bakıştılar. Adam “merak etme hanım, emanet yerine ulaştı” 

dedi. Bir yorgunluk kahvesi için ısrar edip gitmeme engel oldular. Evlerine 

ilk kez geliyordum. Mütevazı döşenmişti. Hastamız ise canlanmış 

konuşmak isteğindeydi. 
- Beyim söylemiştir. Bu yıl arılar küstü. Sıcaklardan dediler. Ben pek 

anlamam. Kovanlar da boşaldı. Seneye ne yaparız henüz bilmiyoruz. 
- Artık şehre dönseniz iyi olacak. Bak sağlığın da el vermiyor. Köy 

yerinde kendini baktıracak doktor bulamazsın. Hem artık, bırakın kim 

yapacaksa onlar yapsın bu arıcılığı. 
- Denedik doktor bey olmuyor, şehirde yapamıyoruz. Biz köy yerinde 

rahatız. Orada istediğimiz gibi yaşar istediğimizi yapar, daha bir kendimiz 

oluveriyoruz. Şehir hiç öyle değil. Buraları çok zor bizim gibiler için. 
- Ne varmış şehirde? 
- Var, her şeyden çok çok var. Kızıma damadıma hatta torunuma 

bakıyorum bizim kovanlarda durmadan bal yapmaya çalışan işçi arılara 

benziyorlar. Ürettiği baldan yiyemeden neye hizmet ettiğini, ne ürettiğini 

bilmeden düşünmeden deli gibi çalışıyorlar. Şehirde işi bitenin yerini 

yenisi alıyor ama iş hiç bitmiyor. Üstelik herkes ayrı ve yalnız yaşıyor. Hadi 

arılar öleceklerini bilmeden deli gibi işlerini yapar ve günü gelince ölür 

gider, insanlar günün birinde öleceklerini bile bile bu tuzağa nasıl düşer 

bir türlü anlamam. Yaşamak ve hayatta kalabilmek için böyle yapmaları 

gerektiği söylenmiş onlara, arı gibi çalışıyorlar. Bizim arılar gibi günün 

birinde küsüp gidecekleri de yok. Allah korusun ölüp gitseler geriye 

onlardan hiçbir şey kalmayacak. 
- Peki ya sizden geriye ne kalacak? 
Konuşunca yorulmuş, heyecanlanmıştı. Soluklandı. Sehpaya uzanıp 

üzerinde duran danteli eline aldı. 
- Bak bunu ben ördüm, işledim. Kimse bana bunu yap demedi. Onu 

yapma bunu yap da diyen olmadı. Tamam yine çalıştım yoruldum ama 

biraz yabani arı gibi yaptığımı kendime yaptım. Benden geriye hep bu 

isteyip seçip yaptıklarım 
kalacak. Halbuki torunumun daha bir çeyizi bile yok. Hatta çeyizin ne 

olduğunu bile bilmez. 
- Yani döneceksin yine köye. 
- Dönecem elbet. Başıma ne gelecekse orada gelsin. Buradakiler gibi 

sürünerek yaşabilmek uğruna şehre eyvallah etmem. Vereceğim bir can, 

geldiği gibi gider günü gelince. Herkes gibi bir nefeslik canım var, günü 

gelince öderim borcumu. Herkes benim gibi düşünüp şu ölümlü dünyada 

bunca telaşa değmeyeceğine inanır diye korkup şehirde insanlara ölümü 

bile unutturuyorlar, zaten. 
Yorulmuştu. Soluklanmasını, dinlenmesini etmesini istedim. İtiraz 

etmedi. Tahlilleri bozuk çıkınca birkaç gün hastanede yatırıp tedavi edip 

taburcu ettik. 
Aradan yaklaşık bir yıl geçmişti. Bir akşam iş çıkışı kocası yine elinde 

bir kutu bal ile geldi. Hanımının sıcak yaz günlerinden birinde köyde son 

nefesini verdiğini, ölmeden “güleryüzlü doktoruma bal götürmeyi 

unutma. Onlar her gün hastalara, sıkıntısı olanlara bakıyorlar. Hiç 

olmazsa ağızlarının tadı yerinde olsun” dediğini söyleyip elindekini 

masaya bıraktı. Sessizce birbirimize baktık. Teşekkür ettim. Ses 

etmeden, eliyle selam verip odadan çıktı. Hızlı adımlarla koridorda 

gözden kayboldu. 
Dr.Mehmet Uhri



hasta vardır” kuralıdır. 
Ama, bir yandan SGK gibi, hekimlerin hastayı nasıl tedavi 

ettiğine karışan kurumlar, bir yandan performans sistemi gibi 
hastanın nasıl muayene ve tetkik edileceğini belirleyen uygulamalar, 
bir yandan hekimliği bir “ateşten gömlek”e dönüştüren Malpraktis-
ZMSS ve hekimi potansiyel suçlu gibi algılayan TCK kıskacı gibi 
yasal düzenlemeler sonucunda günümüz hekimleri hastalarını 
tedavi kaygısı taşırlarken, daha büyük kaygıyı da, olası bir şikayete 
karşı kendilerini güven altına alma konusunda yaşar hale 
gelmişlerdir. Bunun sonucunda ABD'de daha vahşice yaşanan 

Bazı meslekler vardır, zaman içinde kaybolur giderler. Bunun defansif tıp uygulamaları ve kanıta dayalı tıp uygulamaları ağırlık 
neden i ,  ge l i şen  tekno lo j i ye  boyun eğmeler i ,  a r t ı k  kazanarak, iki kere ikinin mutlaka dört etmesi sağlanmaktadır.
kullanılmamalarıdır. Örneğin, nalbantlık ve semercilik ilk aklıma Her ne kadar hekimlerin kuvvetli bir dikkat ve belleğe sahip 
geliveren mesleklerden. olmaları öngörülüyor olsa da, bir hekim yaptığı tıbbi uygulamadan 

Çocukluğumda eşekler yük taşımak için kullanılırdı ve dört zarar görebileceği endişesi taşıyarak hekimlik yapamaz, yapsa da 
ayağını darbelerden korumak için nal çakılırdı, üzerine binilen ve yük onun adı hekimlik olmaz…
bağlanan semerleri olurdu. O zamanlar her köyde mutlaka bulunan Bir başka açıdan, insanlık var olalı beri insanlar bilinmeyene 
nalbant ve semerci dükkanlarını şimdilerde görmek artık çok zor, karşı korkuyla karışık bir saygı duymuşlardır. Bu saygı inanma 
çünkü eşekler bu görevlerini makinalara devredeli çok oldu. duygusuyla ve güvenle birleştiğinde hekimliğin ve tedavinin de 

Korkarım ki bu gidişle, en azından ülkemizde, hekimlik mesleği temelini oluşturmuştur. 
de kaybolan meslekler arasına girecek. Oysa günümüzde, Hasta Hakları çerçevesinde, hastalar 

Elbette bu görüşe karşı çıkanlarınız, hekimlik mesleğinin hala neredeyse her işlem konusunda bilgilendirilmekte ve onamları 
en gözde meslekler arasında olduğunu savunanlarınız olacak. Bunu alınmaktadır. Bir başka deyişle, inisiyatif büyük oranda hekimden 
şimdiden saygıyla karşılıyorum. hastaya geçmiş durumdadır. Ayrıca bir bilgi çöplüğü olan internet 

Okuduğum bir yazıda hekimlik mesleği, en çok tercih edilen aracılığıyla hastalar sağlıkları konusunda her türlü bilgiye 
meslekler sıralamasında 24. sırayı almış. Sıralamanın ilk 5'inde ise ulaşabilmekte, çoğu zaman da kendi teşhislerini koyarak hekime 
sırasıyla Avukatlık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler Uzmanlığı, başvurmaktadırlar. Sonuçta hekimlikteki “bilinmeyen”le birlikte 
İşletmecilik ve İktisatçılık var. hekime saygı ve güven de büyük oranda ortadan kalkmış, 

Yazı aslında meslek tercihi yapmak isteyen lise son sınıf kaldırılmıştır. Hastanın hekime saygı ve güven duymadığı bir 
öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir rehber niteliğinde ve ortamda hekimlik yapılamaz, yapılırsa da onun adı hekimlik olmaz…
bilimsel bir değeri yok. Ancak, meslekleri tanıtırken, hangi özellikleri Hasta ve hekim arasındaki ilişkinin sırrı hala çözülememiştir. 
taşıyan öğrencilerin bu mesleklere uygun olduğunu ayrıntılı bir Çoğu hekim, derdine çare bulmak için gelen hastasının kendisini bir 
şekilde açıklamış olması dikkatimi çekti ve bu yazının temel fikrini an önce, hatta hemen, bir sihirli değnekle dokunurcasına tedavi 
oluşturdu. etmesini istediğine tanık olmuştur. Modern tıbbın olmadığı 

Hekimlik mesleğini yapmak isteyen bir kişide bulunması zamanlarda hastaların tedavi için büyücülere başvurması bazı 
gereken özellikler şöyle sıralanmış; toplumlarda bugün bile geçerlidir. Bu yönüyle hekimin tedavideki 

-Çok üstün bir akademik yeteneğe sahip olması, başarısının sırrı bir parça da hastayı muayene şekli, hastaya 
-Bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye ilgi dokunuşu, duruşu ve iletişimiyle hastayı nasıl büyülediğine bağlıdır. 

duyan, Biz bu büyüyü uzunca bir zamandır, çeşitli şekillerde bozduk. 
-Kuvvetli bir dikkat ve belleğe sahip, Eskiden, tıbbi teknoloji bu kadar gelişmemişken hekim 
-Sabırlı ve azimli, hastasının sorununu kendi becerilerini kullanarak çözmeye çalışırdı, 
-Beyin el koordinasyonunu yüksek, şimdi teknoloji had safhada gelişti ve hekimin oyundaki rolü azaldı. 
-Meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen, Benzetmek gerekirse, 5-6 dakikalık sürede hastayı hem muayene 
-Hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım etme isteği eden, hem olabildiğince fazla sayıda istediği tetkikleri yorumlayarak 

güçlü… bir sonuca varan ve hastayı tedavi eden bir hekim, seri üretim yapan 
Gerçekten de hekimlik mesleğini seçen bir tıp öğrencisinde bir fabrikadaki bant işçisinden farksız bir konuma inmiş, 

bulunması gereken özellikler bunlar. Bu özelliklere kimsenin karşı indirgenmiştir. Bir anlamda sağlık fabrikalarına dönüştürülen 
çıkacağını sanmıyorum. hastanelerde hekimler robotlaştırılmış, ruhsuzlaştırılmıştır. Üretim, 

Önemli bir nokta; üst sıralarda yer alan mesleklerde akademik girdi, çıktı, verimlilik, kar-zarar ekseninde hekimlik yapılamaz, 
yetenek özelliği “üst düzey, ortalamanın üstünde” gibi anlatımlarla yapılırsa da onun adı hekimlik olmaz…
açıklanırken, hekimlik mesleğinde bu özellik için “çok üstün” anlatımı Ayrıca sağlığın bir meta haline getirildiği ülkemizde, hastaneler 
kullanılmasıdır. Geçmiş yıllardaki tıp fakülteleri giriş puanlarına kar ekseni üstüne kurulu birer ticarethaneye, hastalar da birer 
bakıldığında, zeka seviyesi daha yüksek olan öğrencilerin tıp müşteriye dönüştürülmüştür. Ticaretin doğası gereği de “müşteri her 
fakültelerine girdiği söylenebilir. zaman haklıdır” anlayışı hasta-hekim ilişkilerini belirler olmuştur. 

Daha önemli bir nokta ise; diğer mesleklerin hiçbirinde yer Sağlık bilinci ve sorumluluğu aranmayan ülkemizde, yasal olmayan 
almazken, hekimlik mesleği için önkoşullardan birisinin “insan her türlü istek, sanki en doğal bir hakmış gibi hekimlerden talep 
sevgisi ve insanlara yardım etme isteği” olarak belirtilmiş olmasıdır. edilebilmekte, bu talebi yerine getirmeyen hekimler sözel ya da 
Bana göre bu özellik, hekimlik mesleği için olmazsa olmaz fiziksel saldırıya uğramaktadır. Sözel ya da fiziksel şiddet altında 
önkoşullardan olmalı ve birinci sırada yer almalıdır. Aileler hekimlik yapılamaz, yapılırsa da onun adı hekimlik olmaz…
çocuklarının meslek seçme aşamasında, hekimlik mesleğini Sağlığın tanımı; insanın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 
seçmeleri için akademik yeteneklerinden önce, insanı sevip tam bir iyilik halinde olmasıdır. Toplumun ruhsal ve sosyal iyiliği için 
sevmediklerine bakmalıdır. Çünkü insan sevgisi olmadan, hastayla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadığı bir ortamda, salt bedensel 
empati ve iyi iletişim kurmadan hekimlik yapılamaz, yapılırsa da sağlıklarını düzeltmeye çalışarak hekimlik yapılamaz, yapılırsa da 
onun adı hekimlik olmaz… onun adı hekimlik olmaz…

Hekimlik mesleği, başka açılardan bakıldığında da Son olarak, bütün bu olumsuzluklara rağmen, hekimlerin de 
kaybolmaya yüz tutmaktadır. birer insan olduğu unutularak, 7 gün 24 saat güler yüzlü ve başarılı 

Tıpta her zaman iki kere iki dört eder mi? olmaları beklenmektedir. Hekimlerin toplumda hak ettikleri 
Etmez, etmemeli. saygınlıkta yaşam koşulları ve 7 gün 24 saat güler yüzlü 
Çünkü bütün meslektaşlarımıza, daha öğrencilik yıllarında çalışmalarını sağlayacak altyapı ve çalışma ortamları oluşturulma-

hocalarının bellettiği bir kural vardır. O da “Tıpta hastalık yoktur dan hekimlik yapılamaz, yapılırsa da onun adı hekimlik olmaz…



‘’Deli mıknatısı’’ derlerdi arkadaşlarım bana. “Nerede problemli insan varsa, Odasına götürdük Leyla' yı. Bütün gün başında bekledim. Daldığı derin 
kendine çekiyorsun sanki” diyorlardı. Yalan da değildi hani. Okul hayatım uykudan sıçrayarak uyanıyordu. Gün boyu sürdü bu.
boyunca bu tür sıkıntıları olan çok arkadaşım oldu. Bana, kendimize çok yakın 

Birkaç gün sonra Leyla 'yı görmeye gittiğimde daha iyiydi. Durgun bir şekilde hissediyoruz” derlerdi. Buna sevinsem mi, üzülsem mi bilemezdim. Ama 
karşıladı beni, coşkusuzdu.gerçeklik payı da yok değildi bu sözde. Ben de onları kendime yakın hisseder 

ve severdim. Onlarla arkadaşlık etmekten ve onların ilginç dünyalarını 
Leyla bir süre klinikte yattı. Sonra tekrar düzelme dönemine girdi. Yine bütün görmekten, garip bir haz alırdım.
stajlarını başarıyla verdi.

Leyla da bu arkadaşlarımdan biriydi. Çok ilginç, bir o kadar da gizemli bir kızdı. 
Günler günleri kovaladı, benim mezuniyet dönemim geldi çattı. Leyla Tanışmamız bile çok ilginç olmuştu. Okulun kantininde oturup kitap okurken, 
ağlamaklı, Leyla üzgün… Kalan her günü benimle geçirmek istedi. Her gün birden karşımda beliriverdi. Onca insanın arasından beni bulup, “merhaba” 
gördüm onu, deyişini bir görmeliydiniz. Sanki kırk yıllık arkadaşıymışım gibi, bir sandalye 
istisnasız her gün…çekip karşıma oturdu ve konuşmaya başladı. O an bir gariplik olduğunu 

hissettim ama bozuntuya vermedim. Leyla konuştu, konuştu, konuştu… Ben 
Gitme günü geldiğinde Leyla' yla kucaklaştık. Gözlerinden yaşlar akıtarak 

sadece dinledim. Bir an Leyla sustu ve bana “benim deli olduğumu 
uğurladı beni. Belleğime kazıdığım o hüzünlü bakışlarını, bu gün bile acıyla 

düşünüyorsun, değil mi?” diye sordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Leyla “ evet 
hatırlıyorum. Tek arkadaşıydım ben onun.

ben deliyim, şizofrenim ben” dedi. İnanmakla inanmamak arasında tereddüt 
ettiğimi görünce, devam etti konuşmaya. Bizden bir sene önce girmişti okula. Şu an Leyla nerededir, neler yapıyordur bilmiyorum. Onu bir daha hiç 
İkinci sınıftayken anatomi almaya başlayınca, kendi tabiriyle “kafayı görmedim. İzini kaybettim. Bildiğim tek şey, Leyla'nın çok özel olduğu. 
sıyırmış”tı. Fakültenin psikiyatri kliniğine yatırılmış, şizofreni tanısı almıştı. Hastalığına rağmen çok zor bir okulda okuyabiliyor olduğu. Ama hastalarına 
Zaman zaman o kliniğe yatıyor, tedavi görüyor, düzelme dönemlerinde de nasıl ve ne kadar faydalı olabilir bilemiyorum.
okula kaldığı yerden devam ediyordu.

Her deli biraz akıllı, her akıllı da biraz delidir derler. Leyla bana bu sözü 
Bu hastalığına rağmen, Leyla'nın staj kaybı gerçekten azdı. Bu beni çok ispatladı. Dünyanın en akıllı şizofreniydi Leyla, belki hepimizden de akıllı.
şaşırtmıştı. Normal olduğunu düşündüğümüz insanlar bile birçok staj 
kaybederken, Leyla nasıl başarıyordu bunu? Bu sorumun cevabını, günler Hoşça kal benim sevgili, şizofren arkadaşım…
içinde yavaş yavaş almaya başladım. Leyla bir dahiydi. İnanılmaz bir zeka ve 
hafızaya sahipti. Bir gördüğünü bir daha unutmuyor, en karmaşık problemleri  F.FİSUN (GÖKDUMAN) KÖKCÜ-2004 
bir bakışta çözüyordu. Düzelme dönemlerinde aldığı notlar, doksan ve 
üzerindeydi. İnanılmaz bir kızdı.

Leyla'nın çizimleri de çok güzeldi. Giysi tasarımları yapıyor, onları benimle 
paylaşıyordu.

Bir gün öğleyin kantinde kitap okurken, Leyla çıkageldi. Güzel, uzun, simsiyah 
saçları uçlarından yakılmış, saçlarının yanık kokusu üzerine sinmişti. Leyla' ya 
saçlarına ne olduğunu sordum. Bana “yak dediler yaktım” dedi. “Kim onlar?” 
diye sordum. Parmağıyla havayı işaret edip, “onlar işte, görmüyor musun? işte 
ordalar” dedi. İşaret ettiği yöne baktım, “tamam görüyorum ama iyi 
seçemiyorum, benim için onları çizer misin?” dedim.

Leyla hemen önümdeki kağıt ile kalemi aldı ve çizmeye başladı. Resmi 
çizerken, yüzündeki dehşet ifadesinden etkilenmemek elde değildi. Resme 
göz attığımda, sevgili arkadaşımın iç dünyasının ne kadar karmaşık olduğunu 
gördüm. Evrende var olduğuna tanık olmadığımız bir takım yaratıklar, çığlık 
çığlığa bağırıyormuş gibi ağızlarını sonuna kadar açmışlar, gözlerinden yaşlar 
akarken ve büyük bir alev topunun ortasında resmedilmişlerdi. Leyla acı 
çekiyordu, çok büyük bir acıydı bu. Leyla'nın hastalığı tekrar alevleniyordu…

Resimle ve Leyla'yla beraber, psikiyatri kliniğine gittik. Leyla'nın yatışı yapıldı. 
O'nu klinikte bırakırken gözlerindeki sessiz yalvarış, beni derinden 
yaralamıştı. “Bırakıp gitme beni, bana yine elektrik verecekler” dedi.

Psikiyatride en hoşlanmadığım tedavidir bu benim. Hastanın kafasının iki 
yanına elektrotlar bağlanır ve hastaya elektroşok yapılır. Böylelikle beyin 
dalgalarını düzene sokmaya çalışırlar.(EKT-Elektro konvulsif tedavi)

 Leyla'ya da bu tedavi sık sık uygulanmıştı. O anda yanında olacağıma söz 
verdim.

Ertesi gün Leyla' yı EKT uygulanacak odaya aldılar. Yatırıp elektrotları 
bağladılar. Ağzının içine dilini ısırmaması için, koca bir rulo gazlı bez 
sıkıştırdılar. İdama giden bir mahkum gibi bakıyordu bana Leyla. Elleri, 
ayakları yatağa bağlanmıştı. Çok korkuyordu, gözlerinden okuyabiliyordum 
bunu. Ve başladı… Elektroşok uygulanırken, Leyla' nın tüm vücudu kasıldı. 
Sanki kemikleri kırılıyormuşçasına acı çekiyordu Leyla. O anda dayanamayıp 
ağlamaya başladım.

Her şey bittiğinde Leyla' yı çözdüler yataktan. Ayakta duramayacak kadar 
bitkindi. Gözleri kanlanmıştı Leyla' nın. Yüzüme anlamsız anlamsız baktı. O 
anda adını sorsanız hatırlayamazdı.

 DELİ MIKNATISI

 

    14 HAZİRAN 2014 DOLUNAYIN ALTINDA 
         AKYAKA'DA   

             DOSTLARLA BİR ARADA,

             BİR GÖĞE UZANDIK, BİR DENİZE…



AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARI  7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR!...
BİZ İNSANIZ ,UNUTTUNUZ MU? 

ASM LER ATM DEĞİLDİR!...
ANGARYA İSTEMİYORUZ!…

    Aile hekimleri ve aile sağlığı 

elemanları ,Sağlık Bakanlığı 

tarafından Meclis  gündemine 

getirilen , hastane acillerinde ve 112 

istasyonlarında nöbet uygulamasının 

ardından ASM ve TSM binalarında da 

nöbet tutulmasını sağlayacak yasa 

tasarısına karşı, 1 Temmuz 2014 

tarihinde yurt genelinde Halk Sağlığı 

Müdürlüklerinin önünde basın 

açıklaması yaptı.

BU NÖBET TUTMAZ ,
BÖYLE AİLE HEKİMLİĞİ OLMAZ!...

10 Mayıs 2014... Muğla'da Tuna Otel'de Aile Hekimliğine getirilen nöbet uygulaması konusu öncelikli olmak üzere "Aile Hekimliğinde Hukuksal 
Sorunlar" başlığında bir toplantı düzenlendi. Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, SES, Türk Sağlık Sen, Genel Sağlık İş desteğiyle geniş 
katılımlı bir toplantı yapıldı. Aile Hekimlerinin yanı sıra Aile Hekimliği Çalışanlarının da katıldığı toplantıda TTB Avukatı Verda Ersoy ve İZAHED 
avukatı Mehmet Gültekin konuşmacı olarak katıldılar. Moderatörlüğü ,Dr. Ferit Turan yaptı. MUGLAHED başkanı Ahmet İpek'in açılış konuşmasından 
sonra MTO adına başkan Çağlayan Üçpınar örgütlülüğü ön plana alan bir konuşma yaptı. MTO başkanı Çağlayan Üçpınar aile hekimliği uygulamasının 
dünya bankası destekli sağlıkta özelleştirme projesi olduğundan ve bu projenin partilerden bağımsız olarak dayatıldığından bahsederek nöbetler 
konusundaki bu birliğin yerelde bir dayanışma ruhuna evrilerek hepimizi kucaklamasını diledi .Kahvaltı ve öğle yemeğinin de sunulduğu toplantı saat 
09.da başlayıp 16.30'a kadar sürdü.  

Toplantıdan, Aile hekimleri ve çalışanlarının hastanelerde ve acillerinde nöbet tutmayacakları,hukuksal sorunların çıkması durumunda gerekli 
desteğin sağlanacağı kararı çıktı.
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                                                  Dr.Naciye GÜMÜŞSU ERDOĞAN
 

 Maden işçileri ile ilgili size bahsetmek istediğim çok eser ve 
sanatçı var. Bunlardan biri de Emile Zola (1840-1902)'nın yazdığı 
en tanınmış romanı Germinal. 1860'larda kuzey Fransa'da, maden 
işçilerinin hayatlarındaki karmaşıklık, çektikleri ciddi sefalet ve 
zulümü anlatan kitabını ben henüz okumadım ama romanın sinema 
uyarlamasını izledim. 

LAMBALAR GÜNEŞ OLDU

 Spil dağının eteklerinde, gediz nehrinin güneşi bol ovasında 
kurulmuş olan Manisa benim doğduğum şehir. Babam çiftçi 
olduğu için güneşin altında çalışarak ter dökmenin ne demek 
olduğunu iyi bilirim.Çapa yapmaktan elleri nasır tutan çalışan 
işçilere testi ile su götürmek bana düşerdi çocukluğumda. 

Romanın başkahramanlarından Maheu adlı maden ustasının, işe Güneşten korunmak için kocaman örtülerle başlarını örterler, 
yeni giren Etienne'ye feneri uzatırken “Bu fener güneşin olacak” örtünün altına da asma yaprağı koyarlardı, güneş geçmesin diye. 
cümlesi ile; Maheu'nun karısının içinde bulundukları maden Yanlarına gittiğimde “Kolay gelsin” dediğimde “Kolaysa başına 
işçiliğinin zor şartları için “Bu dünyanın suçu” sözcükleri çok gelsin” derler; bende içimden çocuk aklımla bundan çok 
etkileyici idi. Maden işçileri veresiye alıyorlardı ihtiyaçlarını korkardım, ya başıma gelirse diye.
(bizim işçilerimiz ise kredi kartı ile). İçine düştükleri borç ve 
çaresizlik onları kuşaklar boyu maden işçiliğinden  İlkokul yıllarında öğretmenimizin bize müzik dersinde 
kurtaramıyordu.öğretttiği sevdiğim bir manisa türküsü vardı. Hatırlayabildiğim 

 Yine Josef Herman ( 1911-200) Polonyo'da musevi bir ailede dizeleri:
dünyaya gelmiş realist bir ressamdır. Eserlerinde çoğunlukla 
işçileri konu olarak çalışmış en önemli olarak da maden işçilerini  Of amman amman Manisa
ele almıştır.  Manisa üzümün bolca olsa

 Of amman amman Demirci
 Demirci halıların birinci

 Of amman amman Selendi
 Buğdayların elendi
 
 Of amman amman ah Soma
 Ah Soma kömür bitti hiç sorma .......

 Unutamadığım bu türküyü çocuklarım ufakken Manisa'ya 
ailemi ziyaretine giderken, yolda söylerdim. Çok sevdikleri için 

1927 yılında ülkesinden ayrılmış; Belçika, Fransa ve son olarak 
sonra onlar bana söylemeye başlamışlardı. Kışın soğuk günlerinde 

İngiltere'ye yerleşmiştir. Güney Galler'deki bir madenci köyüne 
Manisa'da kömür yakardık ısınmak için sobada. Üzerinde kestane 

yerleşip on bir yıl boyunca madencileri resmetmiştir. Kathe 
pişirir, ekmek kızartırdık. Üzerinden büyük bir çaydanlık hiç eksik 

Kollwitz (1967-1945) gibi işçilerin, halkın içinde bulunduğu 
olmazdı. Hiç düşünmemiştim o kömürün bize nasıl ulaştığını. 

olumsuz koşullardan, toplumsal adaletsizliklerden derinden 
Çaresiz kalan insanların, ekmek parası için 

etkilenerek, yapıtlarında gerçek yaşamda tanık olduğu insanlara ve çalıştığı madende çalışmanın nasıl bir iş olduğunu.Ateş düştüğü 
olaylara yer vermiş toplum için sanat  düşüncesini benimsemiştir. yeri yakar diye bir halk deyimi vardır. Ama bu sefer düşen ateş 

Kim bilir belki de Maksim Gorki gibi yaşadıklarını tüm 
“Soma Maden Faciası” hepimizi yaktı.

çıplaklığı ile insanlığa aktaracak maden çalışanlarından yeni  
sanatçılar çıkacak.  Ben hiç madene girmedim.Güneş ışığını görmeden, içine 

Maksim Gorki ekmeğini kazanmaya çıktığunda 11 yaşındaydı. çalışmak için girince vardiya bitimine kadar hayatın risk altında 
Dükkanlarda çıraklık, bir gemide aşçı yamaklığı yaptı. Çalıştığı olduğu; bu tehlikeyi; her gün, her gün yaşayan insanların çektikleri 
geminin aşçısı, o dönem Rusya'sında çok sık karşılaşılan çok güçlükleri yaşamadan bilemeyiz. İşte her şeyi tüm gerçekliği ile 
okumuş emekçilerindendi. Maksim Gorki'nin okuma tutkunluğu yaşayarak yazmak isteyen Alman gazeteci, araştırmacı, yazar 
böylece başladı.13 yaşında acı anlamına gelen ilk hikayesi “Makar Günter Walfraff 1985'te, sahte bir Türk kimliği ile, iki sene 
Çudra” yı yazması ile acılı yaşamı son buldu.maden işçisi olarak çalışmış, “En Alttakiler” (Ganz Unten) adında 

 Yaşadığımız bu maden faciasında öğrendiğimiz acı gerçekler, 
belgesel bir kitap yazarak sarsıcı, insanı duygusal olarak silkeleyen 

ölümler, hayatta kalanların içine düştükleri zor durumların bir daha 
gerçekleri gözler önüne sermiş, 1986 yılında da belgesel film Ganz 

yaşanmaması için tüm dünya insanları olarak hepimize ödev 
unten çekilmiş."(...) Toplumun maskesini düşürmek için kılık 

düşüyor. İş güvenliği çalışma hayatımızın olmazsa olmazı.İş 
değiştirmek zorundasınız. Gerçekleri ortaya çıkarmak için 

kazaları sona ermeli, insanca çalışma koşulları oluşmalı ve ağıtlar 
aldatmak ve sahte tavır  t a k ı n m a k z o r u n d a s ı n ı z . " 

yerini neşeli türkülere bırakmalı. Her şey değer vermekle başlar, 
yeryüzünde yaşayan tüm canlılara. İşte o zaman yaralarımız  Sözleri Günter Walfraff'a ait.
geçecek, kuruyacak... Bu araştırma yöntemi Alman diline "wallraffing" 

(wallrafflama) olarak geçti. İsveç'de "att wallraffa" ve Norveç'de 
"å wallraffe" olarak kullanılmaya başlandı. Hatta İsveç 
Akademisi'nin son kelime listesine de resmen geçti.Wallraff 

 Kaynaklar:
röportajlarında hedeflediği amaca ulaşmak için, sürekli başka isim 

- Wikipedia
ve kılıklarla yaptığı, yöntemi farklı olan araştırmaları sayesinde 

-Muğlak Sayı1 , Eylül-Ekim 2012
uluslararası bir üne kavuşmuş..

- Maksim Gorki ,Yaşanmış Hikayeler önsöz
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Avustralya Tabipler Birliği (AMA) bir Federal Konsey kararı 

alarak Türkiye'deki hekimlere yönelik baskıların sona 

erdirilmesini talep etti.
T.C Hükümetine çağrıda bulunan AMA, geçen yıl 

İstanbul'daki protestolar sırasında göstericilere acil tıbbi 

yardımda bulundukları gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği 

(TTB) üyelerine karşı açılan davanın hemen sona 

erdirilmesini istedi.
AMA Başkanı Dr. Steve Hambleton bir açıklama yaparak 

Dünya Tabipler Birliği'nin bu konudaki karar ve 

açıklamalarını yerinde bulduklarını, Türkiye Hükümeti'nin 

hekimlerin ihtiyacı olanlara yardım sağlamak ve insanların 

sağlık hakkını gözetmek gibi kutsal görevlerine saygı 

gösterme yükümlülüğü olduğunu belirtti.
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CAMİYE AYAKKABILARIMIZLA DEĞİL,STETESKOPLARIMIZLA GİRDİK



Soma'da maden işçilerinin yaşadığı'' işçi cinayetiyle'' Toplantıda şu kararlar alındı: 
1) Olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti alanında TTB' bir kez daha ihtiyacını hissettiğimiz "Olağan Dışı 
nin yayınlamış olduğu kitap ve diğer yayınların bir dosya Durumlarda Sağlık Hizmeti (ODDSH)" konusunda 
altında toplanmasına karar verildi. Muğla'da çalışmalar yürütmek amacıyla 29Mayıs 
2)TTB-ODDSH Kolu ile irtibata geçilerek Muğla'da Eylül Perşembe günü saat 17.00 de komisyon ilk toplantısını 
ayında kurs düzenlenmesine, Eylül ayına kadar kurs yaptı.

organizasyonu için 
hazırlıklar 
yapılmasına karar 
verildi. 
3)İlimizdeki bu 
alanda işbirliği 
yapılabilecek 
kurum ve kuruluş-
larla yazışılmasına 
karar verildi. 
4)Komisyonun 
ayda bir toplan-
masına karar 
verildi. 
5)Komisyon 
başkanlığına 
Dr.Gülçin Kınay 
seçildi.

  

MUĞLA TABİP ODASI BÜNYESİNDE 
''OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETİ KOMİSYONU''KURULDU
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 Bir araya geleceğiz iyilik ve sağlık için!

(DR. ERİŞ BİLALOĞLU'ndan)
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Bir süre önce içlerinde benim de yer aldığım bir grup sağlıkçı kamuoyu ile bir metin paylaştılar: Kim hasta ediyor bizi?* 

Metin yerel seçimler öncesi (Ocak 2014) kamuoyu ile paylaşılmıştı. Türkiye'nin 2014-2015 sürecinde yaşayacağı üç seçim 
ortamında “sağlık  meselesini” gündeme taşımak (ya da zaten gündem oluyorsa) olabildiğince doğru bir yaklaşımla 
değerlendirilmesine müdahil olmayı  hedefliyordu. 

Sağlığın hastalık, hastalığın doktorla eşitlendiği, her başvuranın bir müşteri olarak “değer” bulduğu bir politika çok uzun süredir 
yürürlükte. Bu politikanın doğal ve zorunlu sonuçları ise kelimenin gerçek anlamıyla sağlıkçıları perişan etmiş durumda. O nedenle 
sağlıkçılardan başlayan bir  çağrı/çığlık anlaşılır oluyor. Ancak ne yazık ki bu çağrının arzu edilen hedeflere ulaşabilmesi (ve asıl 
mağdurun yani tek tek bireylerden toplumun  bütününe) herkesin gereğini yapar hale gelmesiyle mümkün. 

Tecrübelerimiz bize bunun hiç kolay olmadığını gösteriyor. Sağlık denilince sağlıkçıların sorunu olarak değerlendiriliyor ve ancak 
hasta olunduğunda hastalık olarak hemen çözümlenmesi gereken bir acillikle gündeme giriyor ve çıkıyor. O acil anda da “aklı 
başında” lafları dinlemeye kimsenin vakti olmuyor.

“2015'e uzanan genel seçimler dönemi sağlık meselesini doğru bir yaklaşımla gündeme taşımak için fırsat olabilir mi?” yukarıdaki 
kısa yorumda  pek umut verici gözükmüyor. Ancak yine tecrübelerimiz ısrarlı çabaların sonuç alıcı olabildiğini bize söylüyor. 

Muğla'da “Kim hasta ediyor bizi?” sorusunu gündem yapacak küçümsenmeyecek bir birikim olduğunu düşünüyorum. Bu yazıyla 
(kuşkusuz MUĞLAk aracılığıyla) kendime zorla bir Muğla daveti çıkartmayı deneyebilirim. Belki kısa süre önce yayımlanmış bir 
kitabın** (Ulusların Sağlığı) tartışmasını da bu vesileyle yapar hem dostlarla buluşup hasret gidermenin hem de iyilik ve sağlık için 
bir araya gelerek hayallerimizin sağlamasını yapmanın tadını çıkarırız.
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HEKİMLİK ANDI
(Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi,2006)

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;
Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Mesleğimi bana öğretenlere,hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,
Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,

Hastamın bana açtığı sırları,yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını,bütün gücümle koruyacağıma,

Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,
Yaş,hastalık ya da engellilik,inanç,etnik köken,cinsiyet,milliyet,

politik düşünce,ırk,cinsel yönelim,toplumsal konum ya da başka
herhangi bir özelliğin,görevimle hastam arasına girmesine izin 

vermeyeceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Bana gözdağı veriliyor olsa bile,tıbbi bilgimi,insan haklarını ve 
birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma ,

Kararlılıkla,özgürce ve onurum üstüne ,
Ant içerim.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Türk Ceza Kanunu 

ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısıyla 

ilgili basın açıklaması yaptı. Kamuoyunda “cinsel dokunulmazlığa 

karşı suçlarda ceza artırımını öngören düzenleme” olarak da 

bilinen tasarının cinsel saldırı ve tacizi önlemeyeceği, kadınları ve 

çocukları korumayacağı, saldırgan üzerinde caydırıcı etkisi 

olmayacağı ifade edilerek, torba yasaya itiraz edildi.

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel suçlara “ağır cezalar getireceği” iddia Hükümetin amacı çocukları korumak değil!
edilen değişiklik, birçok suçun cezasını hafifletecek, birçok tecavüzcü ve Yürürlükteki yasa maddesini değiştirerek çocukların yetişkinler tarafından 
istismarcıyı serbest bırakacaktır. istismar edildiği durumlar için, “taciz” ve “saldırı” ayrımı getirmeye çalışmak, 

çocukların taciz edilmesi halinde cezanın düşmesi anlamına geliyor. Çocukları 
korumak bu mu?Cinsel suçlara sözde ceza artırımı diye sunulan bu tasarı:  Özde 

cezasızlıktır! Şikayet süresi 6 ayla sınırlanıyor!
AKP, pek çok önemli yasa değişikliğini hukuken çok sorunlu olan “torba yasa” Halen zaman aşımının korunduğu, cinsel taciz ve kimi cinsel saldırı suçlarında 

usulü ile bir arada sunarak ve muhatapları ile tartışmayarak; toplumu, kadınlara ve şikayet süresinin 6 ayla sınırlandığı bu yeni düzenlemeyle cinsel saldırıların 
çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve önlenebileceğini nasıl söyleyebiliriz?
cezalandırılması konusunda var olan durumdan çok daha sorunlu bir aşamaya Sanıklar suçludur, ruh hastası değil!
taşımak istiyor! Cinsel suçların çok küçük bir bölümü “hasta”lar tarafından işlenir. Toplumun 

Hükümetin, cinsel suçların önlenmesini sağlayacak adımları atmadığını, erkek belki de binde birlik bir oranına denk düşen bu “hasta”lar, adı üzerlerinde hastadır. 
egemen devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulamaları değiştirmeye niyetli Belki de, toplum tarafından “hasta” edilmişlerdir. Çünkü, kadınlara ve çocuklara 
olmadığını, cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun çözülebileceği yanılgısını karşı cinsel suçlar toplum tarafından kültür, gelenek, örf, adet, din vb. nedenlerle 
yaymaya çalıştığını biliyoruz. meşru görüldükçe “hasta/normal” tanımı belirsizleşir. 

Yasada kadın cinayetlerine ya da kadına karşı şiddete ilişkin bir Önümüzdeki bu yasa tasarısında sanıkların “tedavisinden” söz edilmesi, 
düzenleme yapılmamış! devlet nezdinde eylemin hala bir suç değil, hastalık olarak görüldüğünü bize 

Türk Ceza Kanunu'nun birçok maddesinde değişiklik öneren bir yasada, gösteriyor. Sanıklar hasta değil, erkek egemen sistemden gücünü alan 
kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda tek bir düzenleme bile suçlulardır. Yasada tedaviden söz ederek, bu suç toplumun önünde 
olmamasını hayretle karşılıyoruz. Tam tersine, kadınlara tecavüz sırasında tıbbileştirilmeye çalışılıyor!
uygulanan/uygulanacak şiddet konusunda erkeklere yeni “ceza indirimleri” Ruh ve beden sağlığı!
geliyor! Yeni tasarıda getirilen “ruhsal zedelenme” değerlendirmenin kaldırılması, 

Cinayet davalarında ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasının önüne suçun yalnızca maddi delillere dayandırılması, kimi suçların cezasız kalmasına, 
geçecek bir düzenleme yapılmadığını görüyoruz. cezalarının indirilmesine ve şikâyet edilememesine yol açacak. 

Kadının beyanı esas alınmalı! Bugüne kadar çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere yönelen cinsel şiddet 
Tasarıya, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında “çocuğun ve cezasız kalıyor, kadının beyanı yok sayılarak, fiziksel delil yoksa ceza 

kadının beyanının esas alınması ve aksini ispat yükümlülüğünün erkekte verilmiyordu. Hali hazırda psikososyal desteğin bir parçası olarak veya cezada 
olmasına'' ilişkin de hiçbir hüküm konmadığını görüyoruz. ağırlaştırıcı unsur olarak görülmesi gereken ruhsal değerlendirme sürecinin, 

kadının aleyhine ve erkek egemen hukuka nasıl hizmet ettiğini, bir yıldırma 15-18 yaş arası genç kadın ve erkekler arasındaki cinsel ilişkiye dair 
politikasına dönüştüğünü, mağdurların tekrar tekrar  travmatize edildiğini hapis cezasının artırılması kabul edilemez!
biliyoruz. TCK 'da var olan ve yarısı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bu 

Cinsel şiddet kriz merkezleri niye açılmıyor?konuyla ilgili “diğer yarısı” yürürlükte olan TCK 104. maddenin tümden iptali 
gerekmektedir. Tasarı, tam tersine,  gençlerin kendi rızalarıyla giriştiği cinsel Cinsel şiddetle mücadelede kadın danışma merkezleri, kadın/çocuk 
eylemlerin cezasını artırmaktadır. Flört eden genç kadın ve erkekleri (ve hatta sığınakları, Alo şiddet hattı ve  cinsel şiddet kriz merkezleri yaşamsal önem 
ailelerini), daha uzun sürelerle hapse atma tehdidiyle cezalandırmak taşıyor.
istemektedir. Bu kurumsal mekanizmalar oluşturulmadan, kağıt  üzerinde yasaları 

Gençlerin flörtüyle, ülkemizde büyük bir sorun olan “çocuk yaşta ve zorla ağırlaştırmak/hafifletmek hiçbir toplumsal/cinsel sorunu çözemez. 
evlendirmeler” konusu İKİ AYRI KONUDUR. Bu konuda toplumda ve hukukta bir Özetle belirtelim ki, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek bu 
algı karışıklığı yaratmamak gerekir. Çocukları cinsel istismardan korumak düzenlemeler sözde ceza artırımı, özde ise suçlulara cezasızlık getiriyor! 
hepimizin ortak sorumluluğudur; gençlere cinselliği yasaklamak yeni toplumsal Yüzlerce, binlerce tecavüzcü ya da çocuk istismarcısının serbest kalmasını 
mağduriyetler yaratacak muhafazakar bir politikadır. sağlıyor! Yenilerini özendiriyor! 

Çocuklarla ilgili getirilmek istenen yasaların, çocukları korumayı değil, Cinsel taciz ve saldırıyı önlemeyecek, çocukları ve kadınları korumayacak, 
muhafazakarlaşmayı ve cinsel özgürlüklerin sınırlandırılmasını amaçladığını saldırganlar üzerinde caydırıcı etkisi olmayacak bu torba yasaya  itirazımız var!
biliyoruz.  

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
BASIN AÇIKLAMASI

6 Haziran 2014

ŞİDDETE SON PLATFORMU



MTO BODRUM HEKİMLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ



MUĞLA TABİP ODASININ DÜZENLEDİĞİ
DAYANIŞMA YEMEĞİNDE MESLEKDE 25 YILINI 
TAMAMLAYAN HEKİMLERE PLAKET VERİLDİ

12 Nisan 2014 Keyf-i Çadır’da 
düzenlenen dayanışma yemeği

 hekimleri bir araya getirdi.

REKLAM
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MUĞLA 
DELEGASYONU

TTB 64.SEÇİMLİ BÜYÜK KONGRESİ YAPILDI
28-29 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da yapılan kongrenin açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan görevde 

bulundukları süre içinde sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara,hekim bağımsızlığının önünde engel teşkil eden yasalara,hekimler ve sağlık 
çalışanlarına yönelik baskılara dikkat çekti. Eşit, etkin,ucuz ve kaliteli sağlık hizmeti için,barışın ve özgürlüğün,demokrasinin ve huzurun olduğu bir 
ortamda hekimlik yapabilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Etkin Demokratik TTB grubu ile Özgür Hekimler Grubunun listelerinin 
yarıştığı seçim sonucunda, Etkin Demokratik TTB Grubunun listesi seçimi kazandı. TTB Yüksek Onur Kuruluna Muğla Tabip Odası geçmiş dönem 

başkanlarından ve önceki dönem Yüksek Onur Kurulu üyesi olan Dr.Naki Bulut tekrar seçildi.



gibidir diyebiliriz. bahçeden sofraya, kaliteye dikkat ederek 
 Kısa süreli 1 günlük eğitimlerimiz var ve bu mümkün olur.
eğitimleri benim de üyesi olduğum'' Zeytin 
Dostu Derneği''  ülkemizin her yanında D a h a  ö n c e  k i m i n  n e d e n  
yapmakta. Ancak profesyonel bir eğitim kullandığını bilmediğimiz pet şişeler hele 
alacaksanız İtalya da ONAOO' ya 6000 € b i r d e  g ü n e ş t e  y o l  k e n a r l a r ı n d a  
vereceksiniz. Tüketici olarak bizim 1 günlük sergilenmekteyse aman uzak durun derim. 
125 TL lik eğitimimiz size yetiyor. Bir günlük En iyisi renkli cam şişedir. Zeytinyağı 
eğitimden sonra bir daha kusurlu yağ çeşitlerine gelince NSZ ( Natürel Sızma 
tüketmezsiniz. Zeytinyağı),  NZ ( Natürel birinci 
Soru: Başarı nereden geliyor, tadım Z e y t i n y a ğ ı ) ,    l a m p a n t  d o ğ a l  
uzmanlığınızdan mı? zeytinyağlarıdır. Riviera, lampant'ın rafine 
Cevap: Hayır başarı bizim büyük bir ekip edilmesinden sonra bir miktar natürel 
olmamızdan geliyor. Tadım uzmanlığı bunun zeytinyağı katılmasıyla yapılır. Biz bu 
küçük bir bölümü bence. Siz sormadan ben sınıflardan NSZ ve NZ önermekteyiz. Bu 
ekibi sayayım isterseniz. kriterleri taşıyan bütün zeytinyağlarını 
Soru: Elbette doğrusu merak ettim şu anda. zevkle ve rahatça kullanabilirsiniz.
Cevap: Liste uzun ancak Doç. Dr. Mücahit Soru: Muğla Tabip Odasının etkinliğinde 
Taha Özkaya, Doç. Dr. Fügen Durlu Özkaya, oldukça hoş bir şişeyle zeytinyağı sunumu 
Serdar Öçten Ünsal, Abidin Tatlı bu listenin o ldu .  Doğrusu  b i r  eczac ı  o l a r ak  
asıl gücünü verirler. Ekibin ana özelliği desteğinizden memnuniyet duyduk. Ancak 
hatalarımızı samimiyetle ve ısrarla sizin zeytinyağınızı nerede buluruz nasıl 
y ü z ü m ü z e  k a r ş ı  s ö y l e m e l e r i  v e  ulaşırız? 
problemlerimize çözüm aramalarıdır. Ekibin Cevap:  Artık iletişim çok çeşitlendi bana  
içinde işçiler, çiftçiler öğrenciler ve 05056451160 GSM, atotos62@hotmail.com 

 MUĞLAK  RÖPORTAJ:Soru: Öncelikle zaman da İntens sınıfına giren bir yapıya 
mühendisler, eş, dost, akrabalarda var. Yani veya atotos@mynet.com a e posta atarak 

sizi tanıyalım mı? sahiptir. Güçlü bir yağdır. Bu nedenle 
çok geniş bir ekibe sahibiz.  ulaşılabilir. Eczanemize 573 4054 nolu 

Cevap: Tabii. Adım Atilla Totoş 1962 Ankara memecik zeytinine özel önem veriyoruz.
Soru: Biraz zeytinyağı üzerine konuşalım. telefonla ulaşabilirsiniz. Çok özel birkaç 

doğumluyum. 5 kardeşin en küçüğüyüm. Soru: Zeytinyağı tadımı nedir? Biz de 
Zeytinyağının çeşitleri var, bunlardan noktada da satışımız var.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden zeytinyağını tatmıyor muyuz? Farklı olan 
hangisini nasıl tüketelim.? Zeytinyağını Soru: Hem desteğiniz ve hem de bize zaman 

mezunum.  1988 yılından bu yana Yatağan'ın nedir? Neden önemsiyorsunuz?
nereden nasıl alalım? Ambalaj da ne tercih ayırdığınız için teşekkür ediyorum.

Turgut mahallesinde ( beldesinde) serbest Cevap: Tadım bir analiz yöntemidir. 1970 li 
edelim? Cevap: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. 

eczacılık yapmaktayım. Yatağan merkez y ı l la r ın  or ta la r ında  zeyt inyağında  
Cevap:  Önce bir hususu aktarayım. Önemli bir noktanın da altını çizmeliyim. 

Yenima-hallede' de eşim Ecz. Sebahat Totoş ( uygulanmaya başlanmış, İtalya da başlayan 
Dünyada yaklaşık 90 milyon ton bitkisel yağ Sağlığınızı doğrudan desteklediğini tüm tıp 

Paralı) serbest eczacılık yapmakta.  Halen bir çalışma yöntemi. İşte bu gün tüm dünya 
üretiliyor. Bunun yaklaşık 3 milyon tonu dünyasının onayladığı böyle bir ürünün 

Turgut yolu üzerinde kurulu tesisimizde bu ülke zeytinyağlarını tartışmadan kabul 
zeytinyağı. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor imalinden  daha önemli olan bir husus var. O 

zeytinyağı imalatı yapmaktayız. Şirketimiz ediyorsa bir sebebi budur, diğer sebepse 
kişi başına 430 gram zeytinyağı düşmekte. da bunun takdir edilmesi ve desteklenmesi. 

1999 yılında kurul-muş bir şirket olmasına kontüni denilen sistemi ve fiziksel ayrıştırma 
Ne kadar şanslı bölgede olduğumuzu İşte bu nokta kazanılmış değerleri yaşatan 

rağmen zeytinyağı üretimimiz 2006 yılında yolu olan dekantasyonu zeytinyağına 
düşünebiliyor musunuz? Sınırsız zeytinyağı ana unsurdur. Sizin bu sayfalarda yer vermiş 

başladı. Halen Muğla'nın en iyi zeytinyağının uygulamalarıdır. Dekantasyon işlemiyle 
tüketebiliriz. Buna rağmen diğer sıvı yağlara olmanız gerçekten önemli, biz de  bu 

imalini biz yapıyoruz.  tadım veya duyusal analiz yahut eczacılık 
büyük bir ilgi bizim anlayışınıza çok teşekkür ederiz.

Soru: Bunu biraz açar mısınız? En iyi diliyle söylersek organoleptik analiz 
bölgemizde de var. Halbuki tohum yağları 

zeytinyağı tanımı oldukça iddialı değil mi? birleşince ortaya kusursuz zeytinyağları 
elde edilişi yönünden sağlığa zararlı bile Röportajı Gerçekleştiren:MUĞLAK

Cevap: Evet biraz iddialı olabilir. Ancak çıkıyor. Tabii yeni işleme tekniğiyle beraber 
olabilirken zeytinyağının sağlığa desteği 

bunu söylemek bizim için artık kabul taştan, çuldan sızmalar ve ayakla elle yağ 
üzerine binlerce sayfa bilgi var. 

edilebilir bir sonuç. Çünkü biz kendimizi yapmalar nostaljik dünyanın bir parçası 
Zeytinyağına gelince kısaca 

uluslararası alanda testlere tabi tutuyoruz. Bu oluyor.
anlatalım 1- Çuvala girmemiş 2- Sıkımı hızlı 

yarışmalarda giderek yükselen bir grafik Tadım ya da duyusal analiz bir 
yapılmış 3- Uygun şartlarda saklanmış 4- 

yakaladık. Artık Türkiye'nin her yanından yöntem ve eğitim sistemidir. Hassas 
Sağlıklı ambalajda sunulmuş, ürünleri tercih 

kalite meraklısı müşterilerimiz var. Eğer damaklar ve eğitilebilir beyinler olağanüstü 
etmeliyiz. Bu özellikleri taşıyorsa tadımını 

konuyu biraz açarsak biz 2013 yılında güzellikler ortaya çıkartırlar. Bize eğitim 
yapmalı veya tadım analizinin yapıldığına 

Türkiye'de Zeytin dostu Derneği tarafından veren hocaya sorduğum soru ve cevabı daha 
dair  bi lgiyi  ambalaj ında taş ımal ı .  

yapılan zeytinyağı kalite yarışmasında aydınlatıcı olacaktır. Analizde makineler mi 
Zeytinyağının sağlık açısından en değerli 

gümüş madalya kazandık. Yine aynı yıl ?İleride damak mı? soruma gülerek cevap 
olanı Naturel Sızma Zeytinyağıdır. Ancak bu 

Japonya'da yapılan zeytinyağı kalite veren İtalyan hoca iyi bir laboratuar 200 
zeytinyağı; ışık, sıcaklık, oksijen (hava), su, 

yarışmasında da gümüş madalya ile kadar kimyasalı 3 günde analiz ederken, 
plastik, metal ve yabancı maddeden etkilenip 

onurlandırıldık. 2014 yılına geldiğimizde hassas bir damak ve iyi eğitilmiş bir beyin 
KUSURLU bir zeytinyağı olur ki bu istenen 

yine Zeytin dostu Derneği ve Japonya'da 2 5 0 0  k i m y a s a l ı  1 0  s a n i y e d e  
bir şey değildir. Kusursuz zeytinyağı üretimi 

yapılan zeytinyağı kalite yarışmalarında tanımlayabiliyor, demişti. Tabii bu 
''ALTIN MADALYA'' kazandık. İki yılda 4 p e n c e r e d e n  t a d ı m ı  
ödül kazandık ve bu ödülleri Muğla'ya ülkemizde çok az insan 
getiren ilk işletmeyiz. Bu yüzden biraz bilmekte. Eşim ve ben 
iddialıyız. her ayın bir cumartesi bu 
Soru: Zeytinyağını nereden ve nasıl temin k o n u d a  e ğ i t i m  
ediyorsunuz? Hangi zeytin çeşidini tercih a lmaktay ız .  Ayr ıca  
ediyorsunuz? Böyle bir ayırım var mıdır? Bir f a b r i k a d a  ç a l ı ş a n  
çeşidi tercih ediyorsanız sebebi nedir? ustalarımızda zaman 
Cevap:  Zeytinyağını bölgemizden temin zaman tadım eğitimleri 
ediyoruz dersek konu hem doğru, hem de almaktalar.  Kali tel i  
eksik kalır. Ben size temin yolumuzu zeytinyağı yapmanın 
anlatayım. Biz zeytini tane olarak alıyoruz, başka yolu yok çünkü.
zeytinyağı almıyoruz. Tane zeytini Soru: Tadım çok ilgi 
kendimize göre işliyoruz.Yatağan, Çine ve çekici sanırım, bize biraz 
Milas civarında büyük zeytinlikler var. Bu daha bilgi verir misiniz.? 
zeytinlikleri takip etmeye çalışıyoruz. Bunun eğ i t imi  var  
Yetiştiricilikte yapılan işlemlerin ne dediniz, nasıl alabiliriz?
olduğuna bakarak karar veriyoruz. Ağaçtaki  Cevap: Tadımı şuradan 
haliyle meyve çok şey anlatıyor. Sonra anlatalım; bir i lacı 
hasadın nasıl yapılacağına yön veririz. hazırladık piyasaya 
Fabrikaya gelen tane zeytin çok kısa sürede sunmadan onun hastanın 
zeytinyağına işlenir. Maharet şudur: damağında bırakacağı 
Dalındaki özelliğini bozmadan şişeye tat çok önemlidir. Bir 
aktarmak. İşin sırrı bu. eczacıya olumsuz tadı 

 Zeytin çeşidi olarak sadece tarif eder ancak pratiği 
Muğla'dan dünyaya yayılan MEMECİK ile vermezseniz teoriyle 
çalışırız. Biz bu konuda uzmanlaşmayı tercih hata üstüne hata yapması 
ediyoruz. Bu zeytin çeşidi oldukça güçlü bir kaçınılmaz olacaktır. 
POLİFENOL yapısı içerir ve vurucu bir Ancak tarif ettiğinizi 
lezzeti vardır. Polifenoller, lignanlar, yaşatırsanız bir daha o 
flavonoitler, terpenler, antioksidanlar gibi denli hata asla yapmaz. 
yağda çözünen ancak sterol yapılı olmayan Yahut  tadım, dört yıl 
kısım yönünden çok iyi bir çeşittir Memecik. teori gören bir t ıp 
Tadım kriterleri açısından değerlendirecek fakültesi öğrencisinin 2 
olursak Medium sınıfı zorlayan ve zaman yıl internlük yapması 



19.Klinik Toksikoloji Kongresi 
17-19 MAYIS 2014 Tarihleri arasında
Muğla’da yapıldı.

Nâzım'dan Gezi'ye… 
Türkiye Neden Feda Edildi?

 

  Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen “Nâzım'dan 
Gezi'ye… Türkiye Neden Feda Edildi” başlıklı konferansa 
konuşmacı olarak katılan gazeteci Merdan Yanardağ, yüzlerce 
Muğla’lıya cezaevi döneminde kendisini yalnız bırakmadıkları için 
teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, 
Yanardağ'ı özgür olarak Muğla 'da ağırlamaktan onur duyduklarını 
belirterek tüm Muğla halkı adına çiçek sundu.
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0'dan 9'a kadar olan rakamları dairelere öyle 
yerleştiriniz ki; tüm mavi üçgenlerin köşelerindeki
 rakamların toplamı aynı olsun.

Not: "3" rakamını sizin için biz yerleştirdik   
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Beğeni:%50 Zorluk:%31.2

 
 

NO: 3804. KİBRİT İŞLEM

 

Aşağıdaki 

 

kibritlerden ikisinin yerini 
değiştirerek eşitliği doğru hale getiriniz.

 

Rastgele seçilen üç kişiye Türkçe dışında 
hangi dilleri bildikleri sorulmuştur. 
Verilen cevaplar incelendiğinde aşağıdaki 
bilgiler elde edilmiştir:

 

İngilizce bilenlerin sayısı ikidir. 

 

Almanca bilenlerin sayısı ikidir. 

 

Fransızca bilenlerin sayısı ikidir. 

 

İngilizce bilmeyen kişi Fransızca da 
bilmemektedir. 

 

Almanca bilmeyen kişi İngilizce de 
bilmemektedir.

 

Bu üç kişinin bu dillerden hangilerini 
bildiklerini (veya bilmediklerini) bulunuz. 

 

 

 

CEVAPLAR MUĞLA TABİP ODASI WEB 
SAYFASINDA

 
 

  

 
 
 

            AİLE HEKİMLERİNE YENİ GÖREV
  HASTANE ACİLLERİ,112 LER , TSM ,ASM NÖBETLERİNDEN SONRA 

BAKANIN YENİ GÖREV TANIMI AİLE HEKİMLERİNİ ÇOK 

ŞAŞIRTTI.YENİ GÖREV YERİ OLARAK  EVDE BAKIM HASTALARININ 

BAŞINDA ''YATAK BAŞI'' NÖBETİNİN DE BAŞLAYACAĞINI İFADE 

EDEN BAKAN,HASTALARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN BU 

UYGULAMANIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU,GERÇEK BİR AİLE 

HEKİMİNİN HASTASININ YANI BAŞINDA OLMASININ GEREKTİĞİNE 

İNANDIĞINI,BUNUN BİR GÖREVDEN ÇOK MESLEĞİN FITRATININ 

BİR LÜZUMİYETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ 

SÖYLEDİ.BAŞLAYACAK BU NÖBETLERİN GECE 01 DE SONA 

ERECEĞİNİ ,HASTALAR VE HEKİMLER ARASINDAKİ BAĞIN ÇOK 

KUVVETLENECEĞİNİ ,ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK YENİ VE 

MÜJDELİ PROJELERİN GELMEKTE OLDUĞUNU DA SÖZLERİNE 

EKLEDİ.
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