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Biz sağlık çalışanları felaket tablolarının merkezinde yer alıyoruz. 

Savaş, yangın, deprem, salgınlar, toplu kazalar... Gün geçmiyor ki 

yeni bir felaket haberiyle sarsılmayalım. Ancak görünen o ki, göz 

göre göre yaklaşan felaketlere hazırlıklı olma, önlem alma 

konusunda hiçbir şey yapmamak genlerimize işlemiş.

Sağlık hizmeti planlayıcıları, oluşacak olağan üstü durumlara 
yönelik olarak personel, ilaç, malzeme açıklarının giderilmesi ve 
hizmetin sürdürülmesinin koşullarını sağlamak durumundadırlar.

2011 yılından beri Suriye'de giderek şiddetini arttıran savaş, aylardır sınırımızda ölüm, şiddet, göç ve 
katlanarak artan sağlık sorunları biriktiriyor. İki milyona yaklaşan 
mülteciler, çocuklar, kadınlar, gebeler, aşılamalar, bulaşıcı 
hastalıklar, açlık ve soğuk hava şartları... Yoksulluk ve Eşitsizlik 
savaş aracılığıyla bir kez daha hükümranlığını ilan ediyor...

Görülüyor ki sağlık hizmetlerindeki sıkışıklık geçici personelle 
"kervan yolda düzülür" denilerek giderilmeye çalışılıyor. 
Çatışmalarda yaralanan, hayatını kaybedenler, yetersiz 
hastaneler, neredeyse uyumadan çalışan sağlık emekçileri, 
kökünü kazıdığımız polio, kızamık gibi hastalıkların 
importasyonu, sağlık hizmetlerinin savaş ortamına kaydırılması 
nedeniyle yerleşik nüfusun sağl ık hizmetler inden 
yarar lanamaması  

sonucunu beraberinde getiriyor ve sonuç: Yerli nüfusun ve 
mültecilerin sağlık personeline yönelen öfkesi ve şiddeti! 
Tükenmiş sağlık personeli...

Benzeri sahneleri daha önce birçok farklı senaryolarda 
seyretmiştik. Deprem felaketlerinde, Çernobil sonrasında, Soma 
ve diğer cinayetlerde sahnede hep aynı kifayetsiz muhterisler 
vardı. Aynı aymazlık, aynı  kural tanımazlık, aynı üstten bakış, 
aynı küçümseme, aynı acımasızlık...

Bu felaketlerin çaresiz figüranları ise ne yazık ki 
sağlık çalışanları... Hipokrat andının kaçımızı 
bağladığını tahmin etmek zor, ama felaket 
alanlarının adsız kahramanları sağlık çalışanları... 

Önleyici giysi ve malzemeler depolarda çürürken 
riskli kimseleri hiçbir önlem almadan MERS -COV 
ya da EBOLA yönünden muayene etmeleri, 
yaralıları çatışma alanlarından çıkarmaları, enkaz 
altında kalanlara yerinde müdahale etmeleri 
beklenenler... Sağlık Çalışanları; Bizler... 

 Olağan dışı durumlara ne kadar hazırız? 
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BU SAYIDA

Ekmeğimi kazandım ve tükettim sizler gibi.
Bir doktorum ben, doğrusu: bir doktordum.
Saçlarımın renginden mi şeklinden mi burnumun
Bir gün evsiz barksız ve aşsız kodular beni.

                                                        Bertolt Brecht

DEPREMLER, İŞ CİNAYETLERİ, 
BULAŞICI HASTALIKLAR, SAVAŞLAR....

HAZIR MIYIZ? HAZIRLIKLI MIYIZ?



   Sağlık çalışanları için güzel bir haberi en son 
ne zaman duyduğunuzu anımsıyor musunuz?

Maaşa yansıyan ek ödeme, nöbetlere hak edilen 
ücret, adli görevlere diğer bilirkişilerin 
aldığından az olmayan ödeme,yıpranma payı, 
mecburi hizmetin kaldırılması, geçici görevlere 

son verilmesi, eşit işe eşit ücret, asistanların ve öğrencilerin insani şartlarda 
eğitim görmeleri için düzenlemeler, insanca yaşanacak emekli maaşı?
    Tıp Eğitimine başladığım 1980 yılından beri güzel bir haber duyduğumu 
anımsamıyorum. Aksine, gün geçmiyor ki çalışanlar aleyhine yeni gelişmeler 
gündeme gelmesin. Artık, iyileştirme beklentisi, yerini çoktan "daha kötüsü" 
nün geleceğinin karamsarlığına bırakmış durumda.
    Sağlığın piyasalaştırılmasının önündeki en büyük engellerden birisi olan 
hasta-hekim ilişkisi, sistemli bir kara propaganda ile gittikçe zayıflatıldı. 
Kışkırtılmış ,beklentileri karşılanmayan hastaların öfkeleri sağlık 
çalışanlarına yönelmeye başladı. Hizmetin niteliğinden çok sunumuna 
gösterilen duyarlılık, sağlık algılarımızı altüst etti. Bunlar yetmezmiş gibi her 
ilde mantar gibi yeni tıp fakülteleri ve afiliye edilen ikinci basamak 
hastaneleri ortaya çıkmaya başladı.
  MTO, Tıp fakültesi ve birleştirilen hastaneler konusunda "iyi hekimlik", 
"nitelikli eğitim", "hekim hakları" ve "kaliteli sağlık hizmeti" konularında 
doğan-doğabilecek sakıncaları ilk günden itibaren tarafsızlığını yitirmeden 
meslek etik değerleri sınırları içinde dile getirmeye özen göstermektedir.
  Odamız yönetimi 2014-2015 eğitim yılında tıp eğitimine yeni başlayan 
öğrenciler için tıp fakültesi dekanlığının düzenlediği "Önlük giyme töreni"ne 
davet edilmiş, ancak ısrarlarımıza rağmen törende konuşma yapmamıza izin 
verilmemiştir. Bu durumun kişisel bir tavır olmadığının, aksine mevcut 
iktidarın kendisine muhalif olan tüm odaklara gösterdiği tahammülsüzlük ve 
tepeden bakan tutumun bir tezahürü olduğunun farkındayız. Yapılan 
saygısızlık ve hor görmeyi büyütmememiz, farklı kanallarda söz etmeyip 
dillendirmememiz zayıflığımızdan değil, gücü ellerinde tutanlarla aynı 
kulvarda olmayışımızdandır. 
    O gün engellenen konuşma, bir hafta sonra Tabip Odasında 
gerçekleştirdiğimiz  "Hoşgeldiniz" buluşmasında genç kardeşlerimize 
aktarılmıştır.
  Bu vesile ile konuşma metnini burada tüm meslektaşlarımızın bilgisine 
sunuyorum.

yasada geçen ‘‘tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini 
sağlamak"  ibaresi, TTB'nin sağlık ortamında yapılan değişikliklerdeki 
olumsuzluklara karşı savunduğu politikanın dayanaklarından birisidir. 
Bu ibare siyasi otorite tarafından, yapılmak istenen değişikliklerin önünün 
kesilmesi endişesi ile kaldırılmıştır. Ne var ki, TTB'nin anayasa 
mahkemesine yaptığı itiraz ile yeniden işlerlik kazanmıştır!

  Tıp öğreniminin ilk günlerini yaşayan genç meslektaşlarım, sizler bilginin 
aritmetik bir hızla çoğaldığı bir çağda öğrenim göreceksiniz. Tıp gibi 
bilginin sınırının olmadığı bir alanı tarihsel bağlamından soyutlayarak 
öğrenemezsiniz! O nedenle size hocalarınızın bahsedeceği bilimsel 
ilerlemelerin hangi güçlüklerle baş edilerek sağlandığını anlamanız gerek! 
Tıp tarihi dogmatizm yerine pozitif bilimin, dinsel inanç yerine 
sorgulamanın örnekleriyle doludur! Tıp tarihi, kişisel çıkarları yerine halk 
adına ve halk için çalışan, doğruları savunmak adına can vermeyi göze 
alan bilim insanlarının isimleriyle doludur! Türk tıbbında ;Refik Saydam, 
Hulusi Behçet, Nusret Fişek, Füsun Sayek, Ata Soyer  gibi efsane isimleri 
araştırıp okuyunuz!

   Fakültenizle ilgili aklınızda birçok soru olduğunu biliyoruz.Bilginin çok 
hızla çoğaldığı ve paylaşıldığı bir çağdayız!Fakülte yönetimindeki ve 
eğitim kadrosundaki meslektaşlarımızın sizlerin eğitiminde sizler için en 
iyisini yapacaklarından kuşkunuz olmasın. Bazen sayısal azlık, çokluğun 
karmaşasından daha olumlu olabilir. 

 Bizler,Muğla'daki ağabey ve ablalarınız olarak sizleri odamızdaki tüm 
etkinliklerde aramızda görmek istiyoruz.Tıp öğrencileri komisyonumuza 
katılmanızı, etkin olmanızı bekliyoruz.Meslek örgütünüz ile öğrenciyken 
kuracağınız ilişki tüm yaşantınız boyunca yanınızda hissedeceğiniz bir 
deniz feneri olacaktır! 

  Ha,bir de hiç unutmayın, Tıp eğitimi zor bir eğitim ama etrafınızın 
farkında olmadan, 6 yılı başınızı kitaplara gömerek geçirmeyin! 
Türkiye'nin en güzel yerindesiniz, tadını çıkarın.

Hepiniz hoş geldiniz!

    Tam 34 yıl oluyor tıp fakültesine kayıt yaptıralı. 11 Eylül 1980 günü 
öğrenci işlerine uğrayıp neler gerektiğini öğrenip ertesi gün hocalarla 
görüşmelere girmek üzere kampüsten ayrılmış, gece tank sesleri ile 
uyanmıştım. Bu memleketin üstüne o gece giydirilmişti deli gömleği. 

     Başlangıçta çok iyi gelmişti herkese! Her gün onlarca gencin kanına 
giren terör belası şıp diye durmuş, ‘‘suçlu oldukları kesin"   olan kimileri 
beslenmeyerek darağacına gönderilmişlerdi! 

  O günlerin’’Netekim" paşası Atatürk devrimlerini inkılaba, vatan sathını 
işkencehaneye, aleyhte konuşanları haine dönüştürüveriyordu. Daha İlk 
mitinglerinin birinde ‘‘genelkurmay başkanından daha fazla maaş 
alıyorlar"’’ diye hekimleri hedef tahtasına oturtmuştu!

  Bu şahıs, bu günlerde sağlıkçıların bakım ve gözetiminde yaşamını 
sürdürürken biz hekimlerin kendisinden öç alabileceği kaygısını 
yaşamıyordur! Yaşamıyordur, çünkü bu meslek Hipokrat zamanında 
kaleme alınan o meşhur "’’Hipokrat Andı’’ ile uluslararası kabul görmüş 
etik değerler ve hekimlerin vicdanları ile örülmüş kutsal bir alanda icra 
edilmektedir!

   Tarih Galile’yi,Leeuwenhoek'u, Pasteur'u, İbn-i Sina'yı, Alexander 
Fleming'i netekim paşa ile aynı bahiste kaydetmeyecektir.Ama onun açtığı 
yolda tıp mesleği ve etik kurallarını hiçe sayan, herkese eşit, ücretsiz ve 
ulaşılabilir sağlık politikasını terkederek ‘‘paran kadar sağlık’’dönemi 
başlatarak sağlıkta özelleştirmeye yol veren, sağlıkta eşitsizlikleri giderek 
artıran, sağlıkçı emeğini sıradanlaştırıp taşeron mantığı ile alınır satılır bir 
yere taşımaya çalışan politikacıları ve onların dümen suyunda gidenleri de 
malum paşa ile aynı yere yerleştireceğinden de kuşkumuz yoktur!

Genç kardeşlerim TTB 1953 yılında 6023 sayılı yasa ile kurulmuş yasal 
meslek örgütümüzdür. Bugüne dek sağlık alanında halk sağlığı ve toplum 
yararına yapılan her girişimin yanında olmuş, yapılan yanlışları ilgili 
kurumlar ve kamuoyu ile paylaşarak uyarı görevini yerine getirmiştir. 12 
Eylül sonrasında bu kanunda yapılan önemli bir değişiklikle kamuda 
çalışan hekimlerin üyelik zorunluluğu kaldırılmış, meslek örgütümüzün 
sayısal gücü ve temsiliyeti sorgulanır hale getirilmek istenmiştir. Belki 
bilmiyorsunuzdur diye tekrar etme gereksinimi duyuyorum, 6023 sayılı 

Dr. Çağlayan ÜÇPINAR

SÖYLEYEMEDİKLERİM

Güzel günler göreceğiz çocuklar, 
güneşli günler 
göre- 
ceğiz... 
Motorları maviliklere süreceğiz 
çocuklar, 
ışıklı maviliklere 
süre- 
ceğiz... 
Açtık mıydı hele bir 
son vitesi, 
adedi devir, 
Motorun sesi. 
Uuuuuuuy! çocuklar kim bilir 
ne harikûlâdedir 
160 kilometre giderken öpüşmesi... 
Hani şimdi bize 
cumaları, pazarları 
çiçekli bahçeler vardır, 
yalnız cumaları 
yalnız pazarları.. 
Hani şimdi biz 
bir peri masalı dinler gibi
seyrederiz 
ışıklı caddelerde mağazaları, 
hani bunlar 
77 katlı yekpare camdan mağazalardır. 
Hani şimdi biz haykırırız 
Cevap: 
açılır kara kaplı kitap: 
zindan.. 
Kayış kapar kolumuzu 

kırılan kemik 
kan. 
Hani şimdi bizim soframıza 
haftada bir et gelir. 
Ve 
çocuklarımız işten eve 
sapsarı iskelet gelir.. 
Hani şimdi biz.. 
İnanın: 
güzel günler göreceğiz çocuklar 
güneşli günler 
göre- 
ceğiz. 
Motorları maviliklere süreceğiz 
çocuklar, 
ışıklı maviliklere 
süre- 
ceğiz..... 

 Nazım Hikmet Ran

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ 
GÜNEŞLİ GÜNLER
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 HEKİM SORUMLULUĞU
 VE MALPRAKTİS

 TOPLANTISI YAPILDI
12 Temmuz 2014 günü saat 
10.00'da Bodrum'da TTB Onur Kurulu üyesi Dr Naki Bulut'un 
katılımıyla "HEKİMİN İDARİ,HUKUKİ SORUMLULUKLARI 
VE  MALPRAKTİS" konulu kahvaltılı toplantı yapıldı.

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ,SORUŞTURMALAR 
İLE İLGİLİ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

VE ONUR KURULU 
ÜYELERİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ
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POST(MODERN) ŞARLATANLIK VE TIBBİ BİTKİLER

                  
     

   

  Son yıllarda bitkilerle tedavi ile ilgili televizyonda boy boy  gazete reklamları, tv programları yapılmakta,halk adamı görüntüsüyle 

(dr) ünvanlı kişilerin halka faydalı olmaya çalıştıklarını biraz da dini sohbet havasında anlattıkları satış programlarında artış göze 

çarpmaktadır.

  Muğla dahil çoğu ilde satış ofisleri olan bu ticaret bitkisel tedavi konusunda bilimsel çalışma yapanları da zan altında bırakmaktadır 

ve şarlatanlık görüntüsü vermektedir. Sağlık bakanlığının da hastanelerde “alternatif tıp” uygulaması başlatacağını 

açıkladığı,hacamat kongreleri düzenlendiği düşünülürse karşı karşıya olduğumuz şarlatanlığın boyutlarının farklılaştığı 

görülmektedir.

En başta söylenmesi gereken tıbbın alternatifi diye bir şeyin olamayacağıdır.Tıp bir bilimdir ve bilimin alternatifi olamaz.Ancak bu durum endüstriyel tıp anlayışında 

ciddi yanlışlar olmadığı anlamına gelmemelidir.Zaten “alternatif tıp” uygulamaları meşruiyetini ve ticari alanını bu yanlışlar üzerine kurmuş durumdadır.Endüstriyel 

tıp bütünüyle ilaç ve medikal firmaların sözcüsü gibi davranmaktadır.Bin yıllardan bu yana süzülüp gelen insanlığın deneyimi ve kuşak aktarımını neredeyse yok 

saymaktadır.Tıbbın farmakoloji başta olmak üzere dallarının tarihi ,bu deneyimlerin etken maddelerini,miktarlarını,doğrularını,yanlışlarını ortaya çıkardığı 

örneklerle doludur.

    Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, dünya üzerinde tıbbi amaçlarla kullanılan yaklaşık 70.000 bitkinin 21. 000 kadarı ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Ülkemizde 

çoğu doğal yetişen türlerin sadece 1000 kadarı tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Farmakopeye kayıtlı bitki sayısı ise 200'den fazladır.

 Tıbbi bitkilerin tarihi ve bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Mısır'da yazılmış papirüsler ve Hitit tabletleri birçok bitkiyi tıbbi amaçlı 

kullandıklarını anlatmaktadır. Hipokrat 400 tür tıbbi bitkiden ayrıntılı olarak bahsetmiştir. İbn-i Sina “Şifa” ve “Kanun fit-Tıb“ adlı  eserlerinde 900'den fazla tıbbi 

bitki, hayvani ve inorganik kökenli ilaçtan bahsetmektedir.

    Doğal kaynakların tedavi edici veya zehirleyici amaçla kullanımı insanlık tarihiyle başlar. Doğal tedavi ediciler, doğal zehirler ve kokular ilaca giden yolun ilk 

adımlarıdır. 19. yüzyılda tıbbi bitkilerin aktif maddelerinin izolasyonunun başlaması ve Fransız bilim adamları Caventou ve Pelletier'in kınakına ağacı kabuklarından 

kinin elde etmesi ilaç araştırmalarında dönüm noktası olmuştur. Bu buluşlar tabiatın yeni ilaç kaynağı olarak görülmesine yol açmıştır. 2. Dünya Savaşına kadar 

bitkilerden çok sayıda madde izole edilmiş ve büyük çoğunluğu klinik kullanıma sunulmuştur. Bunların arasında Cinchona officinalis L. (Kınakına ağacı) 

kabuklarından elde edilen kinin, Papaver somniferum L.'den (Haşhaş) elde edilen morfin ve kodein, Digitalis sp. (Yüksükotu) yapraklarından digoksin, Solanaceae 

familyası bitkilerinden Atropa belladonna L. (Güzel avrat otu) yaprak ve kabuklarından elde edilen atropin ve hiyosin yer almaktadır; bu maddeler günümüzde de 

klinik olarak yaygın kullanılan maddelerdir. 

     Sentetik ilaçların ilaç endüstrisinde önemli payı olsa bile, doğal ilaç etken maddeleri ve bileşiklerden üretilen ilaçlar günümüzde kullanılan ilaçların neredeyse 

%50'sini oluşturur.Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında da doğal kaynaklı ilaçların payı oldukça büyüktür. Başta taxan grubu paclitaxel, docetaxel ve 

kampto- tesin türevi irinotekan ve topotekan olmak üzere dünyada satılan anti kanser ilaçların yaklaşık üçte biri doğal kaynaklı bileşiklerden oluşur.

Bitkilerle tedavide en önemli sorun bitkinin yanlış teşhisidir. Görüntüleri aynı, ancak tanımlandığında farklı olduğu tespit edilen bitkiler farklı biyolojik aktiviteye 

sahiptirler; kullanılacak her bitkinin familyası, cinsi, türü doğru tanımlanmalıdır. Bitkilerin binominal isimlendirme yoluyla isimlendirildiğini bilen uzmanlarca 

teşhisin yapılması bu nedenle çok önemlidir. Bitkinin kullanılan kısımları da başka bir yanılgı konusudur. Tıbbi bitkilerde drog kavramı önemlidir, her bitkinin her 

organı etkin madde içermeyebilir. Halbuki Türkiye'de bu ürünler “gıda desteği” olarak Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmakta ve gıdanın zararsız olduğu 

düşüncesiyle rahatça satılmakta ve kullanılmaktadır. Tıbbi bitkiler, diğer ilaçlar gibi tedavi edici etkilere sahiptir, aşırı doz, kullanım süresi, hamilelikte kullanım, 

kullanılan diğer                          ilaçlarla etkileşim gibi konular mutlaka göz önüne alınmalıdır. Örnek verirsek:

 -Diyabet ilacı kullanan hasta, konsantrasyon artırıcı olarak ginseng bitkisini alırsa hipoglisemi ile karşılaşabilir.

 -Tansiyon düşürücü ilaç kullanan hasta, karaciğeri için fazla karahindiba tüketirse hipotansiyon riski oluşmaktadır. 

 -Meyan kökü, potasyum kaybına neden olan diğer ilaçlarla etkileşimiyle potasyum kaybını arttırarak kalp ilaçlarına duyarlılığı arttırmaktadır. 

 -Sarı kantaron, siklosporin, digoksin, oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları) ve antikoagulanlar (pıhtılaşmayı engelleyici) gibi pek çok ilaçla etkileşir ve ilacın 

serum seviyeleriyle tedavi edici etkilerini azaltabilir 

 -Keten tohumu alınan diğer ilaçların emilimini geciktirebilir. 

 -Sarımsak aşırı tüketildiğinde kalp, karaciğer ve böbreklerde zararlı etkilere yol açabilir 

 -Adaçayı günde 15 g civarında tüketildiğinde aşırı ateş, titreme, konvulziyonlar meydana gelmektedir.

     Bilim değil “ilim” dönemini yaşayan ülkemizde halkın bir tür bilinemezcilikle “bir de bunu dene” yaklaşımıyla kandırılması,soyulması,hayatı tehdit eden 

komplikasyonlarla karşılaşması ve aynı şekilde kar dışında başka şey tanımayan endüstriyel tıbbın kölesi olunması karşısında  ülkemizdeki bilim kurumlarının, 

uzmanlık derneklerinin, tabip odalarının “kral çıplak” demekten çekinmemeleri gerekir. Modern veya post modern şarlatanlık şarlatanlıktır.

                                                                                          

                                     Dr.Ali İhsan UYSAL               
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Muğla Tabip Odası
Yönetim Kurulu tarafından
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VALİLİK ZİYARETİ
UNUTMADIK!...

30 Kasım 2012 
tarihinde,tam 2 
yıl önce yoğun 
çalışma süreleri, 
mobbing ve 
baskılara 
dayanamayan 
Dr.Melike Erdem, 
elinde SABİM 
soruşturma 
kağıdı ile çalıştığı 
hastanenin 6' ıncı 
katından 
atlayarak intihar 
etti.Bugün ne 
değişti? 
Hiçbir şey

Her gün ,her yerden,yeni şiddet haberleri 
geliyor,sağlık çalışanları her gün şiddete uğruyor. 
Sağlıkta şiddetin hesabı hala sorulmuyor….

AİDATIMI NASIL 
ÖDEYECEĞİM?
 DERDİNE SON...

YENİ ADRESİMİZE TAŞINDIK:

 Şeyh mah.Kocamustafa Efendi Cad.
Kıyanç Apt. 5 Kat:2 Daire:5

     Almanya’da bir okul müdürü her eğitim öğretim yılı başında 
öğretmenlere şu mektubu gönderirmiş:
“Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir 

insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz 
odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu 
iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar…Eğitimden bu 
nedenle kuşku duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur: Öğrencilerinizin insan olması için çaba 
harcayın.Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin.Okuma 
yazma,matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem 
taşır...”
    Bu mektupta öğretmenlerden istenen, eğitim sürecinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini 
geliştirirken,aslolan insani değerleri kazandırmayı ihmal etmemeleridir.Temel hedeflerinin iyi insan 
yetiştirmek olması önerilmektedir. Çünkü deneyimleri ile sabittir ki ahlaktan yoksun kişiler bilgi, 
zeka ve teknoloji gibi güçler ile donatıldığında hem kendileri hem de toplum için büyük tehlikeye 
dönüşür. Dönüp tarihe baktığımızda çok sayıda örnek görebiliriz. 
     Ülkemiz eğitim sistemi aktörlerinin yukarıdaki mektupta yer alan uyarılara ihtiyacı var mıdır? 
sorusunun yanıtı için dönüp kurumlarımızın üst düzey yöneticilerine bakmamız gerekir.İkinci dünya 
savaşı Almanya'sı kadar olmasa da, üst düzey siyasette, üniversitelerde, yerel yönetimlerimizde, kamu kuruluşlarımızda etik düzeyin oldukça düşük 
olduğunu görüyoruz. Bu ülkenin olanakları ile iyi okullarda okumuş, bilgi olarak donanımlı, belki bir çoğu devlet kaynakları ile yurtdışında eğitim 
görmüş kişilerin yönetim ya da mesleki uygulamalarında hukuku çiğnediklerini, insana ve yaşamına değer vermediklerini, eşitlikçi davranmadıklarını, 
kişisel çıkarlarını kamusal çıkarların önünde tuttuklarını,hak etmedikleri gelir ve makamları kabul ettiklerini,vatandaşlar arasında ayırımcılık 
yaptıklarını, çevreyi rant uğruna talan ettiklerini, tüm bunları gizleme ihtiyacı dahi duymadan hayata geçirdiklerini görmekteyiz.Nereye bakarsak hangi 
meslek alanına mercek tutarsak ahlaki yozlaşmayı,etik dışı uygulamaları görebiliriz. Siyasetin en üst düzeylerinde açıkça ortada bulunan yolsuzluk 
rüşvet,kendi mesleklerini siyasal silah haline getirilmesine izin veren hukukçular,vatandaşına kumpas kuran sahte delil üreten emniyet 
mensupları,devlet bankalarını soyulmasına aracı olan bürokratlar,mesleklerinin gereğini yerine getirmektense işveren çıkarını düşündüklerinden 
yüzlerce işçi cinayetine ortak olan mühendisler, tüm zeminlerde yapılan denetlemelerdeki eşitsiz ve kayırmacı tutum, rüşvet… Ve  tüm bunları 
örtebilmek için uygulanan ayrıştırıcı,ötekileştirici, kutuplaştırıcı politikalar… Tüm bu sayılanların mimarları elbette okullarda en iyi eğitimi alan, 
mesleklerinin en iyileri,toplumun en zekileri ve ne yazık ki ahlaki gelişmeleri zayıf kalmış kişiler.Devletin ötesinde, basın farklı mı? Peki ticaret, spor, 
sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri… Hiç te farklı değiller. 
   Toplumdaki bu etik yozlaşmadan elbette sağlık ta nasibini almaktadır. Hepimiz sağlık alanının yönetiminde etik yozlaşmayı görebiliyoruz.Seçme 
sınavlarının hakkaniyetle yapılmadığını, mesleki atama ve yükseltmelerin adaletli olmadığını,kayırmacılığın üst noktada yapıldığını biliyor ve 
yaşıyoruz.Hukuka aykırı yönetmelik, genelge ve talimatlarla hekimlerin baskı altına alınmaya çalışıldığının tanığıyız. Yargı kararı ile iptal edilen 
uygulamaların aynısının yeniden uygulamaya konulduğuna defalarca tanık olduk.Kamuyu öncelemeyen,sağlığı ticari bir alan haline dönüştüren 
politikaların mimarları da meslektaşlarımız değil midir? Endikasyonsuz tıbbi girişimler, SGK'nın dolandırılmasına yönelik eylemler hekimler 
tarafından yapılmıyor mu?
   Uzun vadede bu ahlaki yozlaşma toplumun gelişmesini engelleyen,onun çürümesine yol açan sonuçlar yaratmaktadır.Yıllardan beri uygulanan 
neredeyse artık kanıksanmış bu duruma karşı üniversitelerdeki akademisyenlerden, meslek kuruluşlarından, aydınlarından ciddi bir tepki gelmemesi 
gelecek için en büyük endişemiz olmalı...
       Umarım bir süre sonra ülkemizden de bir okul müdürü her öğretim yılı başında öğretmenlere yukarıdakine benzer bir mektup göndermek zorunda 
kalmaz.                                                     

 
            ETİK YOZLAŞMA

Aralık ayı itibariyle başlayan 
uygulamayla, anlaşma sağlanan 
bankanın güvenlik sistemine ek 
olarak ‘‘3D SECURE’’sistemiyle 
ödemelerinizi kendi cep 
telefonunuza gelen şifreyi
 girdikten sonra 
gerçekleştirebileceksiniz.
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Dr.Esin

 Sınırımızın hemen ötesinden, vahşetin ortasından yansıyan bu 
fotoğrafa bakıyorum,fotoğrafı çekenin adına rastlamadım , belki de ben 
bulamadım. Yaşanan bir kaosun ortasında , kucağında bebeği ve diğer 
iki çocuğunu iple kendine bağlamış bir anne , korkunun , öfkenin, 
çaresizliğin derin bilinmezliğinde kalakalmış.O bağlandıkları ip 
çocuklarını ve kendini  bir arada ne kadar tutabilecek  bilemediği  ve  
gücü yetse sayısız kollarıyla sarmalayacak , hiç bırakmayacak zulmün 
ortasında bir anne. Söyleyecek söz bulamıyorum,bu  çaresizliğin 
çocukların bakışlarına  kazıdığı korkuyu silip, yeniden çocuk 
bakışlarına dönmek  artık hiç kolay değil. Geride evini geçmişini , her 
şeyini  bırakarak, bir bilinmeze kaçmaya zorlanan , nedenini  bir türlü  
anlayamadığı savaşın mağduru , ganimeti haline getirilen  kadınlar ve 
çocuklar. Öyle çoklar ki.

70'li yılların çocuğuyum ben, mahallelerde büyüyen çocuklardan. 
Herkesin herkesi tanıdığı, dünyanın daha güvenli olduğunu 
düşündüğümüz  zamanlarda geçti çocukluğum. Kıbrıs harekatında 
Ege'nin yunan adalarına yakın bir yarımadasında  olmamız nedeniyle 
savaşın payımıza düşen kısmını yaşamıştık, karartmalar, kırmızı 
alarmlar, stoklar, büyüklerin yüzünde gördüğümüz kaygılar o sıcak yaz 
günlerini soğutmaya yetmişti. Nedenini kavrayamadığımız bir düşman 
edilmişlik, bir hedeflik hissi o çok sevdiğim, dört gözle beklediğim yaz 
dönemini karabasana çevirmişti. Neyse ki kısa sürdü ama savaşın 
korkusunu yaşamış, içimizde hissetmiştik. Şanslı çocuklardık, 
ölmemiştik, ölüm görmemiştik, yerimizden yurdumuzdan edilmemiştik.

Bu fotoğraf ve daha nicelerindeki çocuklar ne yazık bizim kadar 
şanslı değil.Bir Ortaçağ zulmünden kaçıp sağ kalabilme umuduyla, 
poşete koydukları en değerli şeylerine sıkı sıkıya sarılarak bir bilinmeze 
çıktıkları yolculukta ellerinden kayıp giden çocuklukları ve 
masumiyetleriyle, dünyanın acımasız, kirli yüzüne tanıklık ediyorlar. 
Neden bu kadar korkutulduklarının, neden bu zulme uğradıklarının 
beyinlerinde bir karşılığı yok. Yaşamaya dair güzel olan ne varsa 
hepsinin tek tek silindiği , şiddetin, acımasızlığın yaşamın tek gerçeği 
haline dönüştürüldüğü bir hayatın ortasındalar. Çağ dışı bir ipin masum 
himayesinde kaybolmamaya , bir arada durmaya çabalıyorlar. 13-14 
yaşın henüz yetişmişlik baharı ellerinden alınmış , anneleriyle birlikte  
şiddete maruz kalarak, satılmış , tecavüz edilmiş, katledilmiş çocukları, 
bu hayat daha ne kadar korkutabilir ki ? Dünyanın en iyi mühendislik ve 
mimari örneklerinden birisi olarak kabul edilen'' Eiffel kulesi'' bir tişört 
baskısı olarak kalmak dışında eğer dönebilirlerse okullarında, 
derslerinde hayalini kurabilecekleri bir gerçekliğe dönüşür mü? 
Yaşadıkları bu zalimliği unutabilirler mi? Yaşamları boyunca 
benliklerinde taşıyacakları korkuyu onların yüreklerinden , 
beyinlerinden atabilmek, bedenen ,ruhen sağlıklı olabilmelerini 
sağlamak artık kolay mı?...

Biliyorum ki artık bu çocuklar için hiçbir sorunun yanıtı basit değil, 
hayatın eski haline dönmesi, acıların soğutulması için çok çaba 
gerekiyor.Yetişkinliğe taşıdığımız travmaların çocuklukta aldığımız 
yaraların eseri olduğundan hareketle, barış ve çatışmasızlığın 
öncelikle çocuklar ve geleceğimiz için vazgeçilmez  olduğunu 
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ARBİL
Çocuğun gördüğü düştür barış. 
Ananın gördüğü düştür barış. 
Ağaçlar altında söylenen sevda 
sözleridir barış. 
Akşam alacasında, gözlerinde 
ferah bir gülümseyişle döner ya 
baba 
elinde yemiş dolu bir sepet; 
ve serinlesin diye su, pencere
önüne konmuş toprak bir testi gibi 
ter damlalarıyla alnında... 
barış budur işte. 
Evrenin yüzündeki yara izleri 
kapandığı zaman, 
ağaçlar dikildiğinde top
mermilerinin açtığı çukurlara, 
yangının eritip tükettiği
yüreklerde 
ilk tomurcukları belirdiği zaman 
umudun, 
ölüler rahatça uyuyabildiklerinde, 
kaygı duymaksızın artık, 
boşa akmadığını bilerek
kanlarının, 
barış budur işte. 
Barış sıcak yemeklerden tüten
kokudur akşamda 
yüreği korkuyla ürpertmediğinde 
sokaktaki ani fren sesi 
ve çalınan kapı, arkadaşlar 
demek olduğunda sadece. 
Barış, açılan bir pencerden, ne 
zaman olursa olsun 
gökyüzünün dolmasıdır içeriye. 
Bir tas sıcak süttür barış ve 
uyanan bir çocuğun gözlerinin 
önüne tutulan kitaptır. 
Başaklar uzanıp, 'ışık! ışık! ' diye
fısıldarken birbirlerine! 
Işık taşarken ufkun yalağından. 
Barış budur işte. 
Kitaplık yapıldığı zaman 
hapishaneler 
geceleyin kapı kapı dolaştığı
zaman bir türkü 
ve dolunay, taptaze yüzünü 
gösterdiği zaman bir bulutun 
arkasından 
cumartesi akşamı berberden pırıl 
pırıl çıkan bir işçi gibi; 
barış budur işte. 
Geçen her gün yitirilmiş bir gün 
değil de 
bir kök olduğu zaman 
gecede sevincin yapraklarını 
canlandırmaya. 
Geçen her gün kazanılmış bir gün 
olduğu zaman 

dürüst bir insanın deliksiz
uykusunun ardı sıra. 
Ve sonunda hissettiğimiz zaman 
yeniden 
zamanın tüm köşe bucağındaki 
acıları kovmak için 
ışıktan çizmelerini çektiğini 
güneşin. 
Barış budur işte. 
Barış ışın demetleridir yaz 
tarlalarında, 
iyilik alfabesidir o, dizelerinde
şafağın. 
Herkesin 'kardeşim' demesidir
birbirine, 'yarın yeni bir dünya
kuracağız' demesidir; 
ve kurmamızdır bu dünyayı 
türkülerle. 
Barış budur işte. 
Ölüm çok az yer tuttuğu gün 
yüreklerde, 
mutluluğu gösterdiğinde güven
dolu parmağı yolların, 
şair ve proleter eşitlikle
çekebildiği gün içlerine 
büyük karanfilini
alacakaranlığın... 
barış budur işte. 
Barış sımsıkı kenetlenmiş 
elleridir insanların 
sıcacık bir ekmektir o, masası
üstünde dünyanın. 
Barış, bir annenin
gülümseyişinden başka bir şey
değildir. 
Ve toprakta derin izler açan
sabanların 
tek bir sözcüktür yazdıkları: 
Barış. 
Ve bir tren ilerler geleceğe doğru 
kayarak benim dizelerimin
rayları üzerinden 
buğdayla ve güllerle yüklü bir 
tren. 
Bu tren barıştır işte. 
Kardeşler, barış içinde ancak 
derin derin soluk alır evren. 
Tüm evren, 
taşıyarak tüm düşlerini. 
Kardeşler, uzatın ellerinizi. 
Barış budur işte. 

                          Yannis Ritsos
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Dr.Hasan AKPINAR

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Sağlık Bakanlığının bu yönetmeliği çıkarmasının amacı 1. 
Enstitüsü tarafından, Sağlık Bakanlığı ve Maddede belirtilmiştir. Buna göre bu yönetmeliğin insanların evde 
Devlet Planlama Teşkilatı işbirliği ile TÜBİTAK kendi kendilerine masumca uyguladıkları geleneksel tedavi 
projesi  olarak her 5 yılda bir, Türkiye'nin bütün yöntemlerine bir etkisi söz konusu olamaz. Amaç daha çok, bu 

bölgelerinden örneklemeler alınarak yapılan ve anne ve çocuk yöntemlerin ticari anlamda gelir getiren bir etkinlik şekline 
sağlığına dair önemli ipuçları veren Türkiye Nüfus ve Sağlık dönüştürüldüğü alanı düzenlemektir.

Günümüzde neredeyse her ilde ve ilçede, bel fıtığı ve kanser Araştırması (TNSA) 2013 yılında da yapıldı. Ancak bu yazının 
başta olmak üzere, hastaların modern tıpla çare bulamadığı (ya da kaleme alındığı 08.11.2014 tarihi itibariyle sonuçları henüz 
güvenmediği) hastalıklarını tedavi ettiğini söyleyen ve bu şekilde açıklanmadı.

Oysa 2008 yılında yapılan TNSA'nın ön raporu Mart 2009'da, ana devasa paralar kazanan şarlatanlar bulunmaktadır. Bunların çoğu 
raporu da Ekim 2009'da açıklanmıştı. TNSA 2013 sonuçlarının hekim, diş hekimi ya da sağlık meslek mensubu değildir. Bu 
neredeyse 2014 sonu gelmesine rağmen henüz açıklanmamış yönetmelikle bu şarlatanların önüne geçilebilecek midir? 
olmasının nedeni ne olabilir? Bir ipucu vereyim, her 5 yılda bir Yönetmeliğin eklerindeki “Müeyyideler” bölümüne bakıldığında 
yapılan TNSA, geçmiş 5 yıla ait sağlık göstergelerine ilişkin bunun pek mümkün olamayacağı açıktır. Şöyle ki; 17. Maddenin 1. 
sonuçları içeriyor. Fıkrasının d bendine aykırılık (Ünite ve uygulama merkezlerinde 

Bu arada 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazetede Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda sertifikaları 
sessiz sedasız “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları bulunmayan ve gerekli çalışma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve 
Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin birinci diğer sağlık personeli çalıştırılamaz.) üçüncü tespitinde merkezin 
maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik faaliyet izni iptal edilirken, ç bendine aykırılık (Ünite ve uygulama 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, merkezlerinde herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yetkisi 
bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile olmayan kişiler tarafından kullanılması yasaktır.) üçüncü tespitinde 
bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve merkezin faaliyet izni iptalinden söz edilmemekte, merkez 
esaslarını düzenlemektir.” denmektedir. faaliyetinin 5 gün – 1 ay durdurulması ile yetinilmektedir.

Yönetmelik oldukça bilimsel dayanaklara göre oluşturulmaya Son aykırılığın birinci ve ikinci tespitlerinde öngörülen bir önceki 
çalışılmış ve İkinci Bölüm “Bilim Komisyonu, Görevleri ve Çalışma ayın brüt gelirinin binde üçü, binde altısı oranındaki idari para 
Usulü” başlığı altındaki 5. Maddede “Bu Yönetmelikte öngörülen cezaları caydırıcılıktan çok uzaktır. Bunun anlamı; doktor ya da 
uygulamalar, uygulamaları yapacak kişiler, ünite ve uygulama sağlık meslek mensubu olmayan şarlatanlar işi kılıfına uydurmak 
merkezlerinin standartları ile ilgili görüş vermek üzere, Bakanlıkça için açtıkları merkezde göstermelik birer sertifikalı hekim ve/veya 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu sağlık meslek mensubu bulunduracak, ama asıl uygulamayı 
oluşturulur.” cümlesiyle bu durum vurgulanmıştır. kendileri yapacak, bunun birinci tespitinde geçen ay brüt 1.000.000 

Üçüncü Bölüm, “Uygulama Esasları, Sağlık Kuruluşlarının TL (yazıyla bir milyon TL) kazandıysa 3.000 TL (yazıyla üçbin TL), 
Türleri” başlığı altındaki 9. Maddede de “Uygulamalar, Bakanlıkça ikinci tespitinde 6.000 TL (yazıyla altıbin TL) gibi komik rakamlar 
yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde ve ilgili alanda ödeyerek kurtulacaktır. 
“uygulama sertifikası” bulunan tabip ve sadece diş hekimliği Müeyyidelerde ayrıca çeşitli durumlarda “Cumhuriyet 
alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilir. Uygulama Savcılığına suç duyurusunda bulunulur” şeklinde ibareler 
alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek mensupları merkez ve mevcuttur. Bu yönetmelik yayınlanmadan önce Tabip Odaları 
ünitelerde sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı olabilirler.” tarafından bazı şarlatanlar hakkında çeşitli kereler Cumhuriyet 
denilmiştir. Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu tür 

Ayrıca “Ünite ve Merkezlerde Bulundurulması Zorunlu Asgari uygulamaların önüne geçilemezken, bu yönetmelikten sonra tespit 
Cihaz ve Malzemeler” listesinde tansiyon aleti ve steteskopun yanı edilen durumlarda, hazır idari para cezaları ve faaliyetin geçici 
sıra laringoskop, ambu cihazı, endotrakeal tüp vb, “Ünite ve durdurulması gibi müeyyideler belirlenmişken, Cumhuriyet 
Merkezlerde Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi”nde de Savcılıklarının ne gibi farklı yaptırımları olacağı merak konusudur.
isoptine ampul, kortikosteroid ampul, adrenalin 1 mg, dopamin, Bunun yanı sıra oluşturulan Bilim Komisyonu üyelerinin nasıl 
aminophillin vb bulunması işin ne kadar ciddiye alındığının seçileceğini belirten 5. Maddenin 2/c bendinde “İlgili alanlarda 
göstergesidir. bilimsel çalışması bulunan üniversite öğretim üyesi veya Türkiye 

Bir başka önemli konu, Üçüncü Bölüm, “Uygulama Esasları, Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma 
Sağlık Kuruluşlarının Türleri” başlığı altındaki 8. Madde 4. Bentte hastanelerinde uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip tabipler 
“Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve arasından seçilecek üç üye”, 2/ç bendinde “Eczacılık fakültelerinin 
devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamaz. Bu husus farmakognozi alanından bir üye”, 2/d bendinde de “Tıp fakültelerinin 
bireylere açık bir şekilde anlatılır ve onaylanmış rıza formunda farmakoloji alanından bir üye” denmesine rağmen, aynı maddenin 
belirtilir.” denilerek kanıta dayalı modern tıbbın öncelikli tedavi 3. bendinde “Bilim komisyonu üyeleri Bakan tarafından belirlenir” 
yöntemi olduğu belirtilmiştir. denmektedir. Bu durum üniversitelerin özerkliğine aykırıdır ve 

Yönetmelikte uygulanacak geleneksel ve tamamlayıcı tıp üyelerin Bakan tarafından belirlenecek olması Bilim Komisyonunun 
uygulamaları da belirtilmiş olup bunlar; Akupunktur, Apiterapi, tarafsızlığını ve bilimselliğini ortadan kaldıracaktır.
Fitoterapi, Hipnoz, Sülük Uygulaması, Homeopati, Kayropraktik, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinde her yöntemin hangi 
Kuru ve Yaş Kupa Uygulaması (Hacamat), Larva Uygulaması, durumlarda uygulanabileceği ayrı ayrı belirtilmiş olup, belirtilen 
Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon Uygulaması, Refleksoloji durumlar birçok uzmanlık alanını da ilgilendirmektedir. Hal 
ve Müzikterapidir. böyleyken Bilim Komisyonunda Tıpta Uzmanlık Kurulundan ya da 

Bu uygulamalardan bir kısmı dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle TTB Tıpta Uzmanlık Derneklerinden üye olmaması bir eksikliktir.
Uzakdoğuda ve kuzey ülkelerinde eski çağlardan beri uygulana Bilim Komisyonunun görevlerinin sayıldığı 7. Maddenin d 
gelen yöntemler, bir kısmı da modern tıbbın da kabul ettiği, tıp bendinde “Uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel 
fakültelerinde uygulama alanları bulunan yeni ve tamamlayıcı tıp çalışmalar yapmak ve yaptırmak“ denmekte olup, “yönlendirici” 
yöntemleridir. Yine bu uygulamalardan bir kısmı halkımız kelimesi “aydınlatıcı ve bilimsel” kelimeleriyle çelişmekte, 5. 
tarafından, çeşitli bölgesel farklılıklarla yıllardır evlerde kendi Maddede olduğu gibi Bilim Komisyonunun tarafsızlığını ve 
kendine masumca kullanılmakta, bir kısmı da umut tacirleri bilimselliğini ortadan kaldırmaktadır.
tarafından, yasal olmayan şekillerde, hastaların sömürülmesine 
araç edilmektedir.                                                    Devamı Sayfa 7'de                          

      

  RESMİYET KAZANAN GELENEKSEL TIP
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Garibistan'da işsizlik yok. Bu anlamda Ğ ülkeleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. İşsizliği nasıl yok ettikleri de çok enteresan: Hizmet sektöründe 

ha- bire yeni iş sahaları açılarak. Örneğin tüm işyerleri için, iş sağaltımcıları müesseselerinin kurulması şart kılındı. İşyerleri; teh, tehli, tehlik, tehlikeli, 

çok tehlikeli, en tehlikeli, en bi tehlikeli, öz tehlikeli, süper tehlikeli ve gevşek işler şeklinde sınıflandırıldı ve sınıfına göre 1,75 ila 345,63  arasında iş 

sağaltımcıları  bulundurmaları gerektiği karara bağlandı. Bu işyerleri  içinde hamamlar dikkati çekiyor. Gevşek işler sınıfında olan  bu işyerlerinde, 

bundan böyle hamam içinde bir kurnanın iş sağaltımcılarına ayrılması  şart. İşe giyinik gelmeleri gerek. Lif ve kese en önemli iş gereçlerinden. Risk 

değerlendirmelerinde neye dikkat edecekleri ise yeni bir yönetmelikle belirlenecekmiş.

İşsizliği yok eden bu modelin ekonomi bilimindeki adı “bir cebine koy, diğer cebinden al”. Garibistan halkı bu model için gereken rilaların (GR) kendi 

rilaları olduğunun farkındadır herhalde.

ÇSMH ( çok saf milli hasıla ) son yıllarda hızlı bir yükseliş, enifilasyon ( lütfen yazıldığı gibi okuyun ) ise hızlı bir düşüş içinde. ÇSMH deki yükseliş 

tam bir İDARİ İŞLER mucizesi. Aynüdde  başka hiçbir ülke bu kadar az üreterek  bunu sağlayabilmiş değil. Enifilasyondaki hızlı düşüş ayrı bir konu ve 

hakkında kitaplar yazılabilir. Yetkililer bunun için öncelikle süpürge otu, pinpon topu, soba borusu, dağ çayı, papağan kuyruğu, elma kurusu ve 

tahtakurusu yağı gibi temel yaşam maddeleri fiyatlarındaki yükselişi disiplin altına aldılar. Halkın bu temel yaşam maddelerindeki fiyat artışları 

dizginlenince ne oluyor? Haliyle, enifiliasyon, hooop düşüyor. Bir diğer önlemde manganez, pırpırlanta ve  pritoryum satışlarında KDV'nin (-) 9,99 'a 

düşürülmesiydi. Her ne kadar bu önlemden en çok, pırpırlanta satışı ile hayatını -kıt kanaat- (!) kazanan, yetkili yakınlarının faydalandığı söylense de, 

önlem önlemdir ve başarıya ulaşmıştır netekim!

Efendim, yayın yönetmenimiz bu sayı bu kadar diyor, yeter diyor, kime diyorum diyor. Ben de gelecek sayıda görüşmek üzere diyor ve saygıyla 

aranızdan ayrılıyorum,hoşçakalın.

                                                                                                                                                                                                      Dr. Murat AKGÜL

GARİBİSTAN
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BİR ASM' DEN BİR ASE 'NİN GÖZÜYLE
Huzur deyip te geçmeyin,evde,iş yerinde,okulda ,her nerede iseniz 

öncelikli olarak isteğimiz huzur değil midir?Ne mutlu ki ben uyumlu ve 
huzurlu bir asm’de çalışıyorum.Huzurlu çalışıyoruz çalışmasına da 
görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken önümüze çıkan engeller ve 
sorunlar,üst üste yüklenen angarya da diyebileceğimiz işler,gücümüzü 
tüketiyor. 

Aile hekimliği çalışanları olarak bir çok sorunumuz var.Fakat üç 
tanesinin daha öncelikli olduğunu düşünüyorum.    

1.Geç tespit edilen gebeler nedeniyle uğradığımız performans 
kesintisi

2.Ulaşamadığımız gebe,bebek,çocuklar nedeniyle uğradığımız 
performans kesintisi

3.Nüfusu az olan aile hekimliği birimine TSM' ler tarafından haberli 
ya da habersiz atanan nüfus  ki bu nüfusta takip gerektiren 
gebe,bebek,çocuk var ve ulaşılamıyorsa(bize hiç gelmemiş,nerede 
oturduğunu ,telefon numarasını bilmediğimiz nüfusa nasıl ulaşacaksak) 
performans kesintisi kaçınılmaz oluyor.

15-49 yaş kadınlara (evli-bekar ) olası bir gebelik durumunda mutlaka 
baş vurmaları ve bizi bilgilendirmeleri konusunda gerekli açıklamayı 
yapan biz ase ve ah ler gelmeyen ,gelmek istemeyen gebeler nedeniyle 
performans kaybına uğruyoruz.Nerede kaldı hasta hakkı? Hasta 
mahremiyeti?Gebe bu bilgiyi bizimle paylaşmak istemiyorsa nasıl bir 
zorlama yapabiliriz?Böyle bir durumda şahsa hiçbir yaptırım 
uygulanmazken bizim payımıza düşen performans kesintisi ve ceza 
oluyor.

Yer değişikliği nedeniyle belli sürede mernis adresini ,taşındığı yeni 
yere aldırmayan kişilere para cezası yaptırımı uygulanırken,neden gebe 
olduğunu zamanında aile hekimliğine bildirmeyen gebelere bu tarzda bir 
cezai yaptırım olmuyor?Sonuçta bu bildirim ve takip süreci onların ve 
doğacak bebeğin sağlığı için gerekli değil midir?   

Neden?Neden? Neden? O kadar çok ki neden diye sorduğumuz 
sorular,ama cevabı yok ve sorduğumuzda sistem böyle cevabını 
alıyoruz.

Bütün bu sıkıntı ve sorunların içinde uyumlu ve huzurlu bir asm de 
çalışmanız dileğiyle.    

                                                                                   Yeşim DAMAR                         

 DİYARBAKIR TABİP ODASI 
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN;

SAKLADIĞIN DEĞİL, 
PAYLAŞTIĞIN 

SENİNDİR.

 Sayfa 6'dan Devam   

                             

Ayrıca Üçüncü Bölüm, “Uygulama Esasları, Sağlık Kuruluşlarının 

Türleri” başlığı altındaki 8. Maddenin 2. bendinde “Bu Yönetmelik 

ekinde bulunmayan uygulamalar için 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik 

Araştırmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında “sadece” uygulama 

merkezlerinde araştırma yapılabilir ve yapılan araştırmaya ilişkin 

dosyaların bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Gönderilen bu çalışmalar uygulamaların ülke genelindeki gelişimi, 

etkinliği ve kanıt düzeyi açısından Bilim Komisyonu tarafından 

değerlendirilir” denilmekte, bu da tarafsızlığı ve bilimselliği tartışmalı 

bir Bilim Komisyonu tarafından, ucu üfürükçülüğe kadar varabilecek bir 

sürü tedavi yönteminin önünün açılabileceği şüphesini doğurmaktadır.

 Buyönetmelikte bu merkezlerde olası malpraktis olgularında nasıl 

davranılacağı belirtilmemiştir. 

Hastasının süren tedavisinin yanında bu yönetmelikte adı geçen bir 

merkeze giderek tedavi olması ve sonucunda zarar görmesi durumunda, 

malpraktis olgularına karşı Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 

ödeyerek kendisini korumaya çalışan bir hekimin sorumluluğu ne 

olacaktır? 

Sonuç olarak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanını düzenlemeye 

yönelik yayımlanan bu yönetmeliğin ilgili paydaşlarla ve kamuoyuyla 

yeterince paylaşılmadan yürürlüğe girmesi, bütün meslektaşlarımızı 

yakından ilgilendirdiği gibi, halk sağlığıyla ilgili yeni sorunları da 

gündeme getirecek gibi görünüyor.

Sağlıcakla kalın.

RESMİYET KAZANAN 

GELENEKSEL TIP



Sağlık Bakanlığı sitesinde bir sayfası var SABİM'in... Sayfaya 

girdiğinizde, temel amaç ve hedefini görüyoruz; uzlaşımsal bir 

platforma taşımak suretiyle sağlık sisteminde etkili iletişim 

sağlanması... Siteye göz atıldığında, ideal, olması gereken son derece 

faydalı bir birim olarak karşımıza çıkıyor SABİM.

Ancak belirtilen bu amaçlara ulaşılabilmesi yasal bir zeminde ve 

gerçekten hasta ve sağlık çalışanı ilişkisini ve sağlık sisteminin 

işleyişini olumlu etkilemeli. Öncelikle bu şikayetlerin 'gerçek 

şikayet' niteliği kazanması gerekmektedir..Oysa SABİM'in bir 

şikayet hattı olarak kullanılması şu haliyle hukuka aykırıdır. Zira 

kişiler şikayet hakkını yazılı olarak, adı ve soyadını, adresini 
 göstermek ve ciddi bulgu ve belgelere dayanarak kullanabilir. Kaldı 
İnsan hakları evrensel bildirgesinin 25. Maddesi ile her şahsın ki bu usule uyulmuş olsa bile şikayet hakkını kötüye kullanarak 

yaşam hakkı çerçevesinde 'sağlık hakkı'  bulunmaktadır. Bu hak hekimleri ve sağlık çalışanlarını taciz ve tedirgin etmek, küçük 
sağlıklı olma hakkı ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanma düşürmek veya benzeri amaçlarla yapılan şikayetler  'haksız şikayet' 
hakkını beraberinde getirmektedir. İnsanlar bu sağlık hizmetlerini olarak nitelendirilir. Bu tür şikayet sahiplerine karşı ilgililerin 
alırken zaman zaman sisteme veya kişiye bağlı aksaklıklar ortaya tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.Neticede haksız yere 
çıkabilmektedir. Bu nedenle bu aksaklıkların bir merkeze iletilip şikayet edilip ifade vermek, bilgi vermek adı altında bile olsa fiziksel 
ilgili komisyonlarca incelenmesi elbette mağdur olan taraf için en olmasa da psikolojik şiddetin en açık halidir.
doğal haktır. Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarını asıl çileden çıkaran, 

Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede benzeri şikayet merkezleri tahammüllerini zorlayan durum ise hiçbir filtreleme sistemi 
bulunmaktadır. Ancak bu merkezler herhangi bir otorite veya olmadan, her bildirim için hastane idareleri tarafından yazılı 
baskıya maruz kalmadan çalışabilmektedir.İngiltere'de 2001 de savunma-açıklama vs bir ifadeye tabii tutulmalarıdır. Olayın 
yürürlüğe giren Bağımsız Şikayet Destek hizmetleri merkezi trajikomik tarafı ise çoğu zaman bu aşamada ortaya çıkmakta ve 
bulunmaktadır ve temel ölçütleri; bilinebilirlik, ulaşılabilirlik, hastanın şikayet dilekçesinde belirttiği cümleler çoğu zaman hekim 
hızlılık, tarafsızlık ve özellikle şeffaflıktır. Yine Hollanda'da 30 adet ve diğer sağlık çalışanlarının yapması gerekenler olduğundan, 
benzer merkez bulunmaktadır. Ve hizmetlerini tüketici hakları, şikayet edilenlere 'hastanın da yazdığı gibi yapmam gerekenler 
hastaneler birliği ve Hollanda Tabipleri Birliği ile koordineli olarak bunlar olduğundan ben de bunları yaptım' dedirtmesidir. Bu konuda 
yürütmektedir. Ve bu birimlerde çalışanlar öncelikle bir eğitimden ve pek çok örnek hemen hepimizin çevresinde birileri tarafından 
arkasından bir sınavdan geçirilerek bu hizmeti vermektedirler. sıklıkla yaşanmakta olsa da en trajik örneklerden birini hekim 

Ülkemizde ise, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmeti sunan arkadaşımızın sanal ortamda paylaştığı şekliyle aynen iletiyorum; 
birimlerde iletişimi sağlamak, sorunları çözmek, bilgi vermek, 'Çocuğunuz hasta değilken, sahte istirahat raporu almaya gelmeyin' 
sorunlardan anında haberdar olmak üzere kurduğu SABİM hattı; tam dedim diye beni şikayet ettiler. Üstelik şahıs, şikayetinde, yukarıdaki 
bir fiyasko olduğu gibi, maalesef boşa harcanan emekler zinciridir. cümleyi aynen yazmış olmasına rağmen, haksız olduğu ortadayken 

İçi boşaltılmış olmakla birlikte, dışarıdan bakıldığında ,benden savunma istediler.’
olabildiğince şişirilmiş sağlık politikaları arasında tam da müşteri SABİM de işler nasıl yürütülüyor diye baktığımızda çok net 
memnuniyeti üzerine kurulmuş, hasta ve sağlık çalışanlarını karşı bilgilere ulaşılamıyor. Bu konuda nasıl karar veriliyor? Nerelerde 
karşıya getiren bir sistem ürününden bahsediyoruz. Hem de hukuki inceleniyor ya da inceleniyor mu? bilmiyoruz. Konu ile ilgili tek 
bir gerçekliği yok sayarak, hiçbir belge, ispatlanabilir bir suçlama bildiğimiz şikayetlerin 7 gün 24 saat görevli 'uzmanlaşmış 
olmasına gerek görülmeden, yazılı bir başvuru, imza gerekmeden, operatörler' ya da 'çözümleyiciler' tarafından incelenip Ankara'ya 
kişilerin sadece öyle hissetmeleriyle; çalışanları patrona şikayet yönlendirildiği. Bu uzmanlar ne uzmanı bilmiyoruz. Bu konuda 
etme, gözdağı verme aracı. Ekiplere başhekim ve hastane 2014 yılında sebepsiz işten çıkarıldıklarını belirten 25 SABİM 
idarelerinden elemanların da alınmasıyla, ortaya idare tarafından çalışanının, bir basın yayın organına verdiği bilgiden, yine onların 
gerektiğinde mobbing aracı olarak kullanılabilecek bir tablo söylemiyle, kendilerinden hiç kimsenin sağlık alanında herhangi bir 
çıkmaktadır. Sağlık çalışanları ve hastalar arasında iletişim eğitim almadığı bilgisi var.  Bir başka arkadaşımızın paylaştığı bir 
bozukluğuna neden olarak daha kötü şartların oluşmasına zemin başka olay, şikayetleri inceleyenlerin gerçekten sağlık ile uzaktan 
hazırlanmakta, sağlıksız ve güvensiz ortamlarda sağlık hizmeti yakından bir ilişkilerinin olmadığını doğrular gibi; 'Pediatri 
sunulmasına aracılık yapmaktadır. asistanlığı yaparken kanlı kusma şikayeti ile getirilen bebeği 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hayatımıza giren SABİM 2003'te nazogastrik serbest drenajda takip edip tetkik ettik, annesi beni ve 
gündeme alınmış ve 2004'te uygulanmaya başlamıştır. Bildiğimiz ekip arkadaşlarımı önce hasta haklarına sonra SABİM'e'' çocuğumu 
gibi sağlıkta dönüşüm ile hastaneler ticarethane, hastalar müşteri aç bıraktılar, saatlerce ağlattılar açlıktan'' şeklinde şikayette 
olarak düşünülmüştür. Bu dönüşüm ile mesleklerini bağımsız olarak bulunmuş. Buna savunma yazmayı her seferinde reddettim ama 3 
icra etmesi gereken hekimler her türlü baskı ve yıldırmalarla elleri kez talep edilmesi bile durumun vehametini ortaya koyuyor’
kolları bağlanarak, hasta isteği doğrultusunda, siyasi popülizme ayak SABİM İstatistikleri ile ilgili tek bilgiyi ise 2013 yılı bütçe 
uydurarak, evrensel ve eğitimini aldıkları tıp bilgilerinden ziyade, konuşmasında dönemin sağlık bakanının yaptığı açıklamada 
tehdit altında müşteri memnuniyeti odaklı çalıştırılmaya buluyoruz. Bu veriler 2012 yılı sonuna kadar bir yıl içinde 1.200.000 
başlanmıştır. Maalesef tıpkı performans sistemi gibi, SABİM de bu üzerinde başvuru olduğu ve bunların çoğunun bilgi almak amaçlı 
sistemde özenle yerini almış ve hatta en büyük baskı ve yıldırma olduğu, sağlık personelinden memnun kalmadım diye yapılan 
araçlarından birisi SABİM olarak karşımıza çıkmıştır.Böyle bir aramaların %1'i bile bulmadığı, ve sadece 25 kişiye uyarı verildiği, 
durumda ise çok yazıktır ki her zaman olduğu gibi bunun en büyük bu kişilerin 4'ünün hekim diğerlerinin diğer sağlık çalışanlarına ait 
olumsuzluğunu sağlık çalışanları ile birlikte hastaların yaşadığı olduğu bilgisi yönünde.                                  
ortadadır.     Devamı Sayfa 9 da 

    ' Sabim Alo 184 hattıyla, kardeşim git                             

                                                kime şikayet edersen et  zihniyeti bitecek’

                                                                        R.Akdağ 06.08.2004     

  Dr.Sabiha ERCAN

SABİM BİR MOBBİNG ARACIDIR

Sayfa 8           MUĞLAk   http://www.muglatabip.org.tr                               Yazılarınız için: MUGLAkmuglatabip@hotmail.com                                                                           



Aslında nasıl bir değersizlik düşüncesine kapıldığımızı, onca çalışan SİNEK  AVLAMA GÜNLÜĞÜ
arasında özgür kalan tek bir sinek kadar varlığımızın olmadığını 
yazacaktım. Bize çok gördükleri onca şeyi. Yazamadım.  Yazmadım.

Bir aylık yıllık iznimin bitmesine üç gün kala, başka bir iş yapmak 
Tek düşündüğüm şey yazının sonunu bağlayan onca sineğe yazık 

istemeden  sadece sinek avlamak hevesine kapılıyorum. Dün ertelediğim 
olduğu…                                                        

bu işi bugün bitirmek için harekete geçiyorum hemen.
                                                

Evden herkesi işine okuluna uğurladıktan sonra meydan bize kalıyor. 
                                               Dr.Nurşin KAYNARCA KÜLCÜ                                  

Onlarca sinek ve ben.
Dün geceki deli fırtınadan sonra, bahçe evimizde elektrikler kesilmiş. 

                                                                   
Tembelliğimden telefonu geceden şarj etmeyince telefonsuz kalıyorum. 
Müzik olmayışı canımı sıkıyor. Üstelik çoğunu geceden kapattığımız 

                                                    
panjurları da açamıyorum elektrik yüzünden. Sinekler açık kalmış banyo 

                                         
vasistasından doluşmuş daha doğrusu sığınmışlar sıcak evin içine. Doğu 

                                                                                    yönündeki küçük pencerenin panjuru açık kalmış neyse ki ışık alabildiğine 
           yayılıyor odaya… Elime eski bir çaput alıyorum azıcık ıslatıyorum. Çok 
                                                              ezilmesinler istiyorum. İlaç kullanamam çünkü dışarısı böyle uçarken evi 

havalandırmam güç olur.
İşte ilk atakta bir taneyi haklıyorum ama sayıları sandığımdan çok… 

                                                                              Üstelik bir ordu gibi düzenli hareket ediyorlar. Strateji geliştiriyorlar. 
Tavana doğru uçuyorlar ve iyi bir kamuflaj buluyorlar kahverengi kafes 
abajurla. Çok zekiler işim kolay olmayacak diye düşünüyorum. Tek bir 
düzlemde onları izleyen ben kıvrak hareketlerini takip etmekte 

 zorlanıyorum. Ama onlar mekanı çok farklı bakış açıları ile görüyorlar. 
Tüm alanı kullanıyorlar. Leşlerimi toplamak için diğer elime ıslak kağıt 
havlu alıyorum. Sayıyorum 12 oldu. Küçük odada fır dönüyorum. Dalga 
geçiyor gibi önümde dans edip birden sırra kadem basıyorlar tam biraz ara 
vereyim derken ortaya çıkıyorlar. Ben de kahve molası vermek istiyorum; 
elektrikler yok, panjurlar kapalı ve ocağı yakamıyorum ! Olamaz tüp de 
bitmiş. Yemek de yapacaktım işim de çoktu ama sineklerden ayrılıp 
köyden tüp de almak istemiyorum.

   Kuzineye meşe odunlarını tahtaları boca ediyorum, üstüne mavi 
çaydanlığı sürüyorum. Soğanları doğruyorum, mis gibi zeytin yağında 
cızırdıyorlar. Eti de verince üstüne, sinekler çılgına dönüyorlar. Hava 
ısınınca ve kokular yayılınca teyakkuza geçiyorlar. Ben de kahvemden bir 
yudum alıp  kaldığım yerden devam ediyorum. Havuz kenarında, deniz 
kenarında yarı gölgede uzanıp miskin miskin kitap okumaya ve soğuk 
biradan arada bir höpürdetmeye, dalga şıpırtısını sayfaların sesine 
karıştırmaya hiç heves etmiyorum. Banel ve yavan geliyor bu tür 
dinlenceler. 

Yıllardır hayalini kurduğum av işine geri dönüyorum. Ben yeni 
stratejiler geliştirirken onlar da boş durmuyorlar  ve işbirliği halinde 
lambayla balkon penceresi, koltuk kenarıyla tavan köşesi, mutfak 
tezgahının yanıyla musluk alt yüzü arasında pike çalışmaları yapıyorlar. 
Kayıpları on dört oldu.  Koltukta romantik takılan çifti tek vuruşta yere 
seriyorum. Salvolarım ve onların ani dönüşleri tuhaf bir dans ritmine 
benzemeye başlıyor. Köşe başını tutmuş bir örümcek vakur ve sakin 
tavrıyla olanları izliyor.  Nihayet gayri nizami vaziyet alıyorlar. Bir ya da 
iki sinek kalmış olmalı diyerek biraz nefes almaları için ara veriyorum. 
Kuzineye odun atmam gerek yemeği pişirmek için.

Birden dıııt sesi ile tüm büyü bozuluyor. Devrilen bir ağacın kopardığı 
teller tamir edilmiş olmalı. Hızlarına şaşıyorum. Buzdolabı ve su 
soğutucusunun zırıltısı, fırının sabit ışığının yanması ile harekete 
geçiyorum. Berbat bir alışkanlıkla telefonumu beslenme ünitesine 
bağlıyorum. Odaları dolaşıyorum panjurları açmak için. İşte o anda 
kızımın yaptığı resmi görüyorum.  Neredeyse tek boyutlu karşıdan bakan 
ve hep aynı düzleme mekanı oturtan çocuk resimlerinden biri. Neden 
tepeden yandan alttan üstten görünüşünü algı dünyamıza sokamıyoruz. Bu 
bakış açısının kısırlığı dünyaya, olaylara insanlara bakışımızı da 
etkiliyordur kuşkusuz. Sineklerin bakış açısını az çok tecrübe ettiğimden 
katliamları sırasında beni nasıl algıladıklarını düşünüyorum. Bakış yönleri 
sürekli değişiyordu. Mekanı tam anlamıyla kullanabiliyorlardı. Sinekler 
resim yapabilseydi neye benzerdi kim bilir?

Bu tuhaf düşüncelerden sıyrılıp bahçeye çıkıyorum fırtınanın izlerine 
bakmak için. Dökülen ham elmalara, narlara, ayvalara yazıklanıyorum. 
Dağılmış saksılara, toprak içindeki verandaya, içindeki su dolu leğenin 
dibine sığınmış Tospik 'e bakıyorum. Rüzgar terk edemiyor hala buraları, 
homurdanıyor, zeytinlerin dallarını çırpıyor, biber fidelerini yatırıyor… 
Fazla zaiyat olmadığına seviniyorum.

Bir tane sinek kalıyor geriye ona dokunmuyorum artık. Onları 
haklarken her birine bir ad vermediğim için hayıflanıyorum. Birkaç isim 
geliyor aklıma fazla değil. Dünya böyleyse biz belirliyoruz böyle oluşunu 
diyorum. Şu ak kağıdın üstünden başımı kaldırıyorum, önümde zafer 
dansını yapan küçük kanatlıyı görüyorum. Bıraktım seni diyorum üç gün 
sonra soğuk havada öleceğini bilmenin yüzsüzlüğüyle. İnsanın düşmanı 
olmamalı, hiç olmamalı, kendisiyle savaşmalı sadece diye geçiyor 
aklımdan. O zaman içimde büyüyen  işe başlayacak olmanın gerginliğini 
de sinek savaşıyla birlikte bırakıyorum. Ayaklarımın geri geri gideceğini 
bildiğim hastane kapısından üç gün sonra mesaiye adım atacağım. Severek 
yapılan bir işe, giderek  nasıl bir nefret ve isteksizlikle bağlı oluşumu 
düşünüyorum. 
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SABİM BİR 
MOBBİNG ARACIDIR 

 
   Yazıktır ki bu oranların çok daha fazlasının son iki yılda şikayet 
lehine arttığı ortadadır. Hatta bu hattın şikayet oranlarının bu 
kadar düşük ve istatistiksel olarak anlamsız bir oranda kalması, 
hemen hemen kimsenin ceza almamış olması ise ayrı bir ironi, 
zira herhangi bir arama motoruna sağlık şikayet hattı 
yazdığınızda direk SABİM'in sayfalarda çıkması, toplumun ve 
hekimlerin SABİM'i bilgi hattı olarak değil, şikayet hattı olarak 
bilmeleri ise düşündürücü.
    Elbette ticarileştirilemeyecek, piyasalaştırılamayacak en 
temel iki alan sağlık ve eğitim alanları olmalı. Ve sağlık alanında 
yapılacak her türlü değişim, iyileştirme, denetim 
mekanizmalarını düzenlerken, bunun sonuçlarının çok iyi 
hesaplanması, öngörülmesi gerekmektedir. Bu anlamda 
etrafımızda yaşanan somut olaylara baktığımızda SABİM'in 
gerçekten, motivasyon kaybı, iletişim bozukluğu, zaman kaybı 
başta olmak üzere aslında sağlıkçılar kadar hastalardan da çaldığı 
açıktır. 
    Unutulmamalıdır ki; her bireyin, haksızlıklar karşısında her 
birim için şikayet hakkı  bulunmalıdır. Bu kişisel 
özgürlüklerimizin vazgeçilmez parçasıdır. Hatta hastalar gibi 
ça l ı şan la r ın  uğrad ığ ı  haks ız l ık la r  karş ı s ında  da  
başvurabilecekleri birimler oluşturulmalıdır. Ancak bu birimler 
yasal zeminde, olması gerektiği gibi işleyen, gerçek sorunların ve 
sorumluların değerlendirilebilmesinin önünü açan, çözümün bir 
parçası olmayı hedefleyen birimler olmalıdır. Hastanelerde 
hastaların her türlü şikayetleri için  hasta hakları birimleri, hasta 
iletişim birimleri zaten mevcut ve bu birimlerde çalışan 
komisyonlar ilgili şikayetleri incelemektedir. Ancak SABİM'e 
yapılan tüm şikayetlerin hiçbir ön değerlendirmeden 
geçirilmeden soruşturulması ,SABİM'i sağlık sistemi için bir 
kambur olmaktan öteye geçirememiştir. Hükümetin yanlış sağlık 
politikalarını eleştirmekten hiçbir zaman çekinmeyen tabip 
odaları bu konudaki hassasiyetini; bizzat hasta şikayet etmese 
bile, bu durumu tesbit eden bir başkası tarafından kendisine 
iletildiğinde veya basında yayınlandığında re’sen araştırma ve 
soruşturma yapmakta ve sonuçlandırmaktadır.
   Tüm bu gerçekler ışığında hasta şikayetlerinin otoriteye bağlı 
SABİM gibi kuruluşlar değil, bağımsız komisyonlar tarafından 
değerlendirilmesi gerekmektedir. SABİM'in ise demokles’in 
kılıcı gibi sağlık çalışanları üzerinde sallanıp durmasına biran 
önce son verilmelidir..                                                         

   

Sayfa 8' den devam



SONBAHAR GÜNEŞİ
      
   Doğadaki renk şöleni beni kendine çeker bu aylarda,hep dışarılarda 
olmak isterim. En büyük sığınak, her şeye iyi gelen doğanın 
kucağında.Güneşin ışıkları bir başka düşer yeryüzüne. Sarı, kızıl, 
kahverengi…

olmayı. Titreten buz gibi soğuk havada sis bulutları ile el ele yürümek ne 
keyiflidir.  Zirvelerde tüm yorgunluklara değer o doyumsuz görüntüler 
…  Arka arkaya eğriler halinde uzanan dağlar arasındaki o ahenk şaşırtır 
beni. Bulutların ardından süzülen güneş ışınları ile aynı düzlemde 
olmak. Uzaklarda insanları ulaştıran uzun ince yolları görüp, 
kıvrımlarına takılıp o yollardan kim bilir kaç defa geçtiğini, geçeceğini 
düşündürür insana. 
   Dağların arasında kalan vadiler, yukarılardan aşağılara akan sularda     Bir yaprağın ilk baharda  önce filizlenip yeşil bir yaprak olarak 
soluklanmak, avuç avuç içmek, mavilikler içinde göller ve uzaklarda gövdelenmesi, sonbaharda sararıp kahverengileşerek toprağa karışması 
deniz. Görebildiğinizin  evrenin sadece bir parçası olduğunu düşünür  sonluluğunu gösterir sanki yaşamın, bir hüzün kaplar insanı. 
dehşete düşersiniz, daha niceleri olduğunu bilerek. Bu olağanüstü doğa     Denizin en güzel olduğu zaman… Mavinin tonu, üstündeki güneş 
bizlere sunulmuş bir armağandır.pırıltıları, kavrayışı içine girince ,vücutta yarattığı insanı dirilten o 
     Gökyüzüne doğru yer çekimine karşı uzanan, tepelerde yalnız ürperti .Sonrasında tenimizde ısıtan güneşin hazzı.
kalmış kuru, çıplak ağaçlar, ne kadar olduğunuz gibisiniz…    Akşamın gelişi, kızıllıklar içinde. Her gün bir başka gün batımı, 
        Ormanlarda yürümek, mis gibi  temiz hava ile  ne iyi gelir insana. birbirine benzemeyen. Sonrasında akşamla gecnin buluştuğu koyu 
Sessizliğin sesini dinler, kendinize getiren iç sesinizi duyarsınız birden mavi  bir atmosfer  içindeki o zaman. Gelen gecenin içinde parıldayan 
bire. yıldızlar,  büyük ayı, çoban yıldızı… Ayın gecelere kattığı büyüsellik 
         Doğa ömrüne ömür katar insanın, eninde sonunda gideceğimiz yer uykuları kaçıran.
zaten onun yatağı kara toprak veya kül olup deniz olmak değil mi? 
Şimdiden bir parçası olduğumuzun farkında doya doya onu yaşamak, 
onunla yaşamak benim seçimim. Sizleri bilmem ama benim en büyük 
sığınağım. Her nerede yaşasam evimin penceresinden mutlaka bir ağacı 
görmüşümdür, sabah uyandığımda güneşi arar gözlerim, pencereyi açar 
göremesem de kuş sesleri gelir kulağıma. Gecelerde ay, yıldızlar hep 
arkadaşlarımdır. Ayın her gece mutlaka bir şekilde bir saatte doğduğunu 
bilirim. Güneşin gücüne gitmesin ama Ay'ı çok özlerim. Fırsat buldukça 
doğa içine dalarım. Görmediğim yerler çeker beni. Yaşam felsefesi aynı 
olan insanlar bir şekilde birbirleri ile karşılaşırlar zaten, yeter ki 
kendinizi iç sesinizi,  kendinizle muhabbetinizi yitirmeyin. Hiç 
yalnızlık hissetmezsiniz. 
           Doğada buluşmak üzere…
Not: Son yaptığım dağ tırmanışlarından Ağustos 2014 ayında Erzincan 
Esence  dağ ı  z i rves i (3549m. ) ,  Ek im ay ında  Sandras  
Çiçekbaba(2300m)zirvesi dağ tırmanışlarımın birkaç fotoğrafını 
sizinle paylaşmak istiyorum.                     

                   Sabah ışıkları bir başkadır,  doğan güneşin gözümüzle temas ettiği o 
ilk ışıklar, bize iyi gelen. Bir başka öter kuşlar sabahları. Çiğ damlaları, 
üzerinde parlayan güneş ışıkları. 
      Yağmurlar başlar çok özlemle beklenen. Susamış toprağın kana 
kana içtiği. Yeni ıslanmış toprağın kokusunu hiçbir şeye değişmem. 
Şırıl şırıl akan nehirler, çevresinde dizilmiş ağaçlar seyrine 
doyulamayan. Yaprakların üzerinde yağmur damlalarında parıldayan 
güneş ışıkları titretir insanın içini. Sesindeki o melodi her nerede 
duysam dışarılara çağırır beni, yağmurun altında dolaşır keyiflerim.
    Ah o bulutlar bin bir şekle giren , masmavi gökyüzünde,  rüzgarlarla 
sürüklenen, bizi dinlendiren. Ne zaman boş kalsam gökyüzünde 
bulutlarla oynarım. Işıklı ve gölgeli yerlerinde dolanırım.
        En güzel şeyleri hep sonbaharda yaşarım.
   An gelir yaprak olur insan, rüzgarla savrulur, uçuşur , evrenle 
bütünleştiğini , her şey olduğunu duyumsar,  yeryüzündeki her şey ve 
hiçbir şey,  eriyip gider. 
       An gelir bir çiçeğin güzelliğine vurulur , onu ilk defa görmektedir,                                   
ne kadar çok çeşit çiçek var daha görmediğimiz kim bilir?
     Mağrur, dik duran ey yüce dağlar sizden öğrendim onurlu ve güçlü 
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                      Dr. Naciye GÜMÜŞSU ERDOĞAN  
                                               Bodrum Devlet Hastanesi

                              Biyokimya Uzmanı
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   20-21 EYLÜL'DE  RODOS’DAYDIK                
                                                                             

  Muğla Tabip Odasının 20-21 Eylül tarihinde Rodos adasına  düzenlediği  geziye 32 kişi katıldı .Bir  gece  konaklamalı  gerçekleşen  gezide ‘‘Tatil 
Rodos’’ şirketi  adına  rehberliğinden büyük keyif aldığımız Murat Zeytunlu’nun ayrıntılı anlatımıyla gezi  daha anlam kazandı.Ortaçağ şehri 

gezisi,sirtaki gecesi,Lindos denizi görülmeye değerdi.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİK

Aramıza yeni katılan kardeşlerimizin fakültelerince düzenlenen önlük giyme 
töreninde, Odamız başkanına kendilerine seslenme olanağı tanınmaması 
nedeniyle 25 Eylül tarihinde TÖK aracılığı ile yapılan davet sonrasında oda 
binamızda bir "hoşgeldiniz" toplantı düzenlendi. Katılımın oldukça yoğun olduğu 
toplantıda TÖK başkanı ile 1. sınıf öğrencilerinden bir arkadaş pastamızı 
kestiler.Muğla'da çalışan hekim arkadaşların da katılımıyla değer kazanan 
toplantıda odamızın faaliyetleri ve genç arkadaşlarımızın bu etkinliklere katılım 
dilekleri,iletişim yolları ve onların meslek odalarından beklentileri konuşulup 
tartışıldı.Toplantı, Oda başkanımız Dr. Çağlayan Üçpınar'ın "Önlük Giyme 
Töreninde"engellenen konuşmasını yapması ile sona erdi.



OKUDUKLARIMIZDAN hazır elbise alıyorlarmış.Ticaret, 
kurallara bağlı olarak fiyat ve 
ölçüler belirlenmiş olarak 

HİTİTLER  VE  yapılırmış.
Hitit kralları başkumandan, HATTUŞA-İŞTAR'IN KALEMİNDEN
başrahip, başyargıç olurmuş. 
Kral sosyal düzeni sağlamakla 

     Hititlerle ilgili ünlü Hititolog Muazzez İlmiye Çığ'ın “Hititler ve görevliymiş.Ülkesinde yokluk 
Hattuşa-İştar'ın kaleminden” kitabı son derece sade,14 yaşında genç bir o lmaması ,  y iyeceks iz  ve  
kız İştar'ın günlüğü şeklinde kaleme alınmış büyük bir eser. Bundan g i y e c e k s i z  k a l m a m a s ı  
4000 yıl önce Batı taş çağını yaşarken bu topraklarda yüzlerce yıl süren gerekirmiş. Ülkeye bulaşıcı 
koca bir imparatorluk kurmuş olan Hititleri ülkemiz insanının yeterince hastalık gibi genel bir felaket 
tanımadığı çok açık. Elimde bir istatistik yok ama Hattuşa'yı  gezerken gelirse bunun kralın yaptığı bir 
yabancı turiste yerli turistlerden daha çok rastladığımı söyleyebilirim. günah yüzünden olduğuna 
     Hattuşa'nın bulunuşu da ilginç. Tevrat'ta Hetoğulları diye bahsedilen inanılırmış. 
bir millet var. Mısır'da Karnak Mabedinin duvarında hiyeroglif yazısı Hititler 1000 tanrılı halk olarak 
Hetoğullarından, onlarla yapılan bir savaştan ve bu savaşın sonundaki biliniyor. Fethettikleri ülkelerin 
antlaşmadan bahsediyor. Alman arkeologlar bu bilgilere dayanarak daha Tanrılarını kabul etmişler,kendi 
önce bulunmuş olan Alacahöyük ve çevresinde yaptıkları araştırmalarda tanrıları arasına katmışlar.Belki 
Boğazköy'de kazı çalışması yapıyor ve Mısır'da bulunan mektubun bir de bu nedenle kendileri yok 
dilinde kil tabletler buluyor. Hitit ülkesine ait olduğunu düşündükleri bu olduktan sonra bile izleri tarihte 
yerde 1906'da ilk kazı çalışması başlıyor ve 1912'ye kadar sürüyor. Bu kalmış. 
kazıda 10000 kil tablet bulunmuş ve Almanya'ya götürülmüş. 1915'de Muazzez İlmiye Çığ bu kitabıyla 
Çek bir bilgin tabletlerdeki dili çözmeyi başarmış. hem arkeolojiyi sevdirip, hem Hititleri anlatıp, hem de hikaye anlatmayı 
   Geçen yüzyılın başlarında Anadolu'nun kaderini eline almış olan başarmış.
Almanya'nın askeri, silahı,malı geldiği gibi arkeologları da gelip keşif  Kökeni Hititlere dayanan kültür:
yapmışlar. Bu keşiflere Almanların ünlü  Berlin-Bağdat demiryolu 1) Şerefe kadeh kaldırma:Tapınakta tören sırasında herkese tatlı ekmekler, 
projesi yardımcı olmuş . İstanbul'dan Bağdat'a kadar yapacakları 200'er çeşitli yemekler, biralar veriliyor, kadehler içinde şarap dağıtılıyor, herkes 
km'lik arazinin kullanım haklarının Almanlara verildiği bu Tanrılar şerefine kadeh kaldırıyor.
demiryoluyla Anadolu içlerine kadar rahatça araştırmalar yapabilmişler. 2)Günah çıkarma: İnsanlar yaptıkları fena işleri Tanrılara, onların yerine 
Bu araştırmalar sayesinde tarihte bilinen en eski yazılı antlaşmayı rahiplere anlatarak Tanrılardan affedilmelerini isterlermiş.
yapabilecek kadar ileri bir medeniyetin olduğu topraklarda yaşadığımızı 3)Tapınaklara temiz girme:Tabletlerin anlattığına göre giysilerin temiz 
öğrenebilmişiz. MÖ 1269'da Mısır Kralı II.Ramses ile Hitit Kralı III. olması, tırnakların kesilmesi, yemeklerin ve ekmeklerin olduğu yerde köpek, 
Hattuşili arasında yapılan bu antlaşmanın kil tablet üzerindeki  orijinal domuz gibi hayvanların bulundurulmaması zorunluymuş.Eğer bu hayvanlar 
metni bugün New York da BM Binasının girişinde bulunuyor.. gelir ve çalışanlar onu oradan uzaklaştırmazlarsa Tanrılar ona ceza olarak 
Bu toprakların belki de en önemli medeniyetini oluşturan Hititlerin yiyecek ve içecek yerine hayvan pisliği ve idrarını verirmiş.
önemi yaşadıkları dönemi kayıt altına almış olmaları ve ilk olarak tarih 4) Tabletlerde Ullikummi dünyayı omzunda taşıyan bir dev anlatılıyor. Bu 
yazıcılığı yapmış olmalarıdır. Hattuşa kitaplıklarında 8 dilde yazılmış dev Yunanlılarda Atlas olarak isimlendirilmiş.
belge bulunmuş, bu diller Hititçe, Hatti halkının dili,Hurrice,Hiyeroglif 5)Hititlerde işçiler onar, yüzer kişilik gruplara ayrılıyormuş ve başlarına 
ve çivi yazısı ile Luvice, Palaca, dönemin uluslar arası haberleşme dili koydukları kimseye onbaşı, yüzbaşı adını veriyorlarmış.
olan  Akadça, Sümerce. 6)Falcılık: Tanrıların isteklerini öğrenmek için bakılırmış.Ciğer falı,kuş falı, 
  Hititler tarım, hayvancılık, bağ, bahçe işi ile uğraşıyorlarmış.Tahıl ay falı, su yılanı falı başlıca fallar.
olarak arpa, buğday yetiştirirken nohut,mercimek,fasulye, bezelye gibi 7)Kadınların rahat doğum yapabilmesi için oturma yerinin ön kısmı yuvarlak 
baklagilleri de yetiştiriyorlarmış. Bunlardan un, çeşitli ekmekler, olarak kesilmiş özel sandalyeler kullanılırmış. Doğum işinde görevli ebeler 
yiyecekler ve bira yapıyorlarmış. Üzüm bağlarının Anadolu'da Hititler varmış.
döneminden başladığı düşünülüyor. Şarap yapma konusunda 8) Aşk, bereket, sevgi, savaş Tanrıçası Sümerlerde İnanna, Hititlerde İştar, 
ustalarmış .  İncir,  kayıs ı ,  e lma,  armut  hat ta  muşmula Yunanlarda Afrodit, Romalılarda Venüs adlarını almış.                                                            
yetiştiriyorlarmış.Arıcılık yapıyorlarmış. Koyun, kuzu, keçi, oğlak,                                                                                                                                                                                                     
öküz, domuz yetiştiriyorlarmış. Asurlularla ticaret yapıyor ve onlardan Dr.Ali İhsan UYSAL   

APTAL ÇOCUĞUN DOKTORLUK HAYALİ

Adımı yazmayı bilmediğim dönemlerde bile hep doktor olmak istiyordum. Her şeyi sorgulamaya o zamanlarda başlayıp annemi ve babamı 

bunalttığımı çok net hatırlıyorum.Kendi hafızamı zorlayıp nasıl doğduğumu bile hatırlamaya çalışıyordum; ve tabi ki başaramadım. Doktorlar bana o ilk 

çocukluk dönemimde çok havalı görünüyordu. O beyaz önlükleri ile koridordan geçerken herkes hayranlıkla ona bakar ve yolundan çekilirdi. Biraz daha 

büyüyünce yine doktor olmak istiyordum. O zaman da sanki bütün problemleri ve sorunları çözen süper kahramanlar gibi görünüyordu gözüme; çok 

güçlü insanlardı ve hiçbir problemleri yok gibi görünüyordu; oysa şimdi anlıyorum ki hiç kimse doktorlara sen nasılsın demiyor... 
Tam lise çağına gelip de işler ciddiye bindiğinde doktor olma inadım devam etti. Ailemin doktor dostları bu sevdadan vazgeçmem için çok dil 

döktüler; fakat ben dünyada doktor olmaktan daha önemli bir şey olmadığını sanıyordum ve benim yapabileceğim başka bir meslek olmadığını 

sanıyordum . Genetik Alanında uzmanlaşmak istiyordum; önemli biri olmak istiyordum. Tek önemli amacım doktor olmaktı. Nereden bilecektim ki; çok 

mücadele etmek gerektiğini ; hem toplumla; hem devlet politikaları ile; hem sevdiğinle; hem ailenle ; hem kendinle mücadele etmek  gerekiyormuş. 

Derken tıp Fakültesi'ni kazandım; 14 ağustos 1994; o gün esasında hiçbir şeyin toz pembe olmadığını anlamam gerekirdi; çünkü çok yakın bir aile 

dostumuzun intihar haberi geldi; aynı gün. Derken sevinçlerle; dostluklarla ve acılarla geçen bir 8 yıl ( 2 yıl hayatın anlamını aramakla geçti :)) sonunda 

geldik mecburi hizmet dönemine. Şu mecburi hizmetler yok mu..... Bir çok insan hayatının baharında bir köye; bir beldeye ; kültürüne  hiçbir şekilde 

aşina olmadığın bir yere gidiyorsun. İlk şoku atlatman biraz uzun sürüyor; çoğu arkadaşımın evliliklerini bitiren; çoğu sevdayı bitiren bir psikolojik 

savaş dönemi belki de... Sonrasında TUS ..... Tabi ki tıp bilgisi ile ilgisi kısıtlı tamamen farklı bir eziyet dönemi... Derken asistanlık .... Başka bir 

psikolojik ve fizyolojik savaş dönemi başlar; Tıp Fakültesi'nde hissettiğin zorlukların kat be kat fazlası... O da bitince tekrar bir mecburi hizmet 

dönemi.... Daha yaşamını kuramazsın; çünkü bunu daha hak etmedin... Hala borcun var devlete; millete; borcunu bitirmeden istediğin yerde 

çalışamazsın. Bu arada imkanlar kısıtlı... Tedavi vermek istersin; aletin edavatın yeterli değil; almak istersin aldıramazsın; bütçe kısıtlaması vs... Bu 

arada dışarıdan herkesin ağzına doladığı o doktor arkadaş; onun sorunu mu var derler... Pazara gidersin ; normal vatandaşa 3 YTL olan; sana 5 YTL olur... 

Doktorsun ya çok kazanıyorsun!!! Oysa ki bilmezler ayın sonunu nasıl getirdiğini; oysa ki bilmezler dikili bir ağacın olması için 10 yıllığına kredi 

çekmişsindir... Neyse arkadaş bu devirde doktor olmak aptallıktır... Hala idealist olmak ise bu aptallığın daniskasıdır .... Bu arada bir çoğumuzun saçı 

azalmış; gözleri ise bozulmuştur; genellikle miyopluk... Bir inanışa göre saçlar insanın varoluşla bağlantı noktası olduğuna inanılır; gözlerdeki miyopluk 

ise gelecek endişesinden dolayı geleceği görmeyi reddeden insanlarda ortaya çıktığına inanılıyor...              
Dr.Eylem TARAKÇI              

Sayfa 12        MUĞLAk   http://www.muglatabip.org.tr                               Yazılarınız için: MUGLAkmuglatabip@hotmail.com                                                                           



DOKTORUN GÜNCESİ      

Her ne kadar hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına şiddet 
uygulamasını kanıksamaya başlamış olsak da, bu kez meslektaşımızı 
fena hırpalamışlardı. Geçirdiği beyin sarsıntısı yüzünden hastaneye 

çalıştılar ancak tutmadı. Bir form veya norm barındırmadığı için kategorize yatırmak zorunda kalmıştık. Yoğun bakımda yatmakta olan hastası 
edilememesi bu akımı kontrol etmenin en güç yanıydı. hakkında her gelen hasta yakınına dışarı çıkıp aynı bilgileri 
 -      Peki ya sonra, sonra ne oldu da başka bir şeye dönüştüğünü iddia veremeyecek kadar yoğun çalıştığını söylemesi ile başlayan ağız dalaşı 
ediyorsunuz?doktorumuzun dövülüp hırpalanması ile sonuçlanmıştı. Konu savcılığa 
 -     Müziğin dönüşmesine sözüm yok düşünsel arka planı yok edildi kontrol iletilmiş ve çalışanların tepkisini çekmiş olsa da basında haber bile 
altına alındı. Ondan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Konu iyiden iyiye ilgimi olmamıştı. Hastanenin imajına zarar gelmemesi için hastane idaresinin 
çekmişti. Meslektaşımın yanına yatağa ilişip babasının anlattıklarını olayı geçiştirme ve hasta yakınları ile doktorumuzun arasını bulmaya 
dinlemeyi sürdürdüm. Egemen sistemin insanlara zahiri dünya kurduğunu, çabalaması çalışanlar arasında böyle durumlarda yaşanan yalnızlık 
burada önceden tanımlanmış tüketim ve davranış kalıpları göstermesini hissinin daha da artmasına yol açmıştı. Olaya dönük tepkiler acil serviste 
bunların dışında bir eylem istemediğini, tüm yapının bunun üzerine inşa görevlendirilen güvenlik personeli sayısının arttırılmasından öte sonuç 
edildiğini anlattı. vermemişti.
-      Sözgelimi Disneyland diye hayali bir ortam inşa ettiler. İnsanlar oraya Yaşanan bu üzücü olaydan birkaç gün sonra mesai çıkışı geçmiş olsun 
girip eğlendi mutlu oldu. Oranın hayali olduğunu dışarı çıktıklarında gerçek demek için hasta odasında ziyaretine gittim. Meslektaşımız daha iyi 
hayata geri döndüklerini düşünmeleri isteniyordu. Bugün lunaparklar, şaşalı görünüyordu. Refakatçi istememiş olmasına karşın o gece babasının ona 
alışveriş merkezleri de aynı amaca hizmet ediyor. Rock and roll insanlara işte refakat etmesine ses çıkarmamıştı. Babası açık deniz kaptanlığından 
bu aldatmacayı gösterdi ve gerçekten kendi olmak isteyenlere duvarların emekli iri yapılı, uzun boylu yaşına göre dinç görünen saçları yeni 
ötesine geçmesi gerektiğini haykırdı. Sistem bununla mücadele edebilmek kırlaşmaya başlamış aydınlık yüzlü biriydi. Kulaklığı takmış bir şeyler 
için gözün kulağa olan baskınlığını kullandı. Elvis Presley gibi hem beyaz dinliyor, ara sıra eliyle ritim tutuyordu. Kendisinden söz ettiğimizi fark 
hem de sisteme uygun form ve normu olan birkaç kahraman yarattılar. Rock edince kulaklıkları çıkarıp selamladı. Bizimki babasının sıkı bir rock 
müzik deyince akla gelen özgürlük algısı yerini Elvis'in kılık kıyafet ve müzik tutkunu olduğundan, yaşına rağmen rock müzik konserlerini 
yaşam tarzı ile ilgili görselliklere bıraktı. Önce özgürlük arayışı gitti sonra kaçırmadığından kendisinin ise müzik konusunda onun kadar seçici 
müzik kendi kalıplarını yarattı, çeşitlenip bölündü. olmadığından söz etti. Babası bu sözlere omuzlarını silkti “Konu sadece 
-        Bu duruma direnen olmadı mı? müzik olsa biraz hak vereceğim ama rock and roll bunların çok ötesinde 
-     Oldu belki ama seslerini duyuramadılar. Üstelik o özgürlüğü tatmış kuşak bir anlayış ve dünya görüşüdür.Bunu oğluma bile anlatamadım.”dedi. 
yaşlanıp çoluk çocuk sahibi olmuştu. Özgürlük arayışının sınır tanımayan Baba oğul bakışırlarken “Belki de her müziği kendi tarihi dönemiyle 
anarşik yapısının kendi çocukları için ne tür tehlikeler barındırdığının birlikte değerlendirmek gerek” diye araya girdim. Bu kez meslektaşımın 
farkındaydılar. Yine de sistemin dayattığı zahiri dünyayı yıkıp yeni bir dünya babası bana dönüp “Doktor bey rock and roll sadece müzik değil dedim" 
kurma çabası, o özgürlük arayışı 1968 öğrenci eylemleri ile zirve yaptıktan diyerek rock müziğin Afrika'dan ,Amerikaya götürülüp köleleştirilen 
sonra kontrol altına alınabildi.  siyahların özgürlük hareketi ile birlikte vücut bulduğunu, zamanın kilise 
-         Bunu nasıl yaptılar?müziklerinin Afrika ritimleri ve köleliğin başkaldırı biçimi olan pasif, 
-        Nasıl olacak,endüstriyel müzik yapan şirketler kendi rock yıldızlarını, cool duruşun müziği olan blues ile  harmanlanarak olgunlaştığını anlattı. 
gruplarını oluşturup rock müziğini piyasa malına indirgedi. Sisteme direnen  -      Rock and roll özgürlüktür, girdiği her yeri özgürleştirir. Müzikten 
bazı gruplar ise marjinal damgası yiyerek yalnızlaştırıldı. başlayarak bulunduğu ortamdaki form ve normları yıkıp özgürlük 
Hastamız dayanamayıp “iyi de baba, rock müziğin doğurduğu o özgürlük arayışının ifadesi olmuştur.  
ortamından geriye hiç mi bir şey kalmadı? Bizlere haksızlık etmiş olmuyor  -      Bu kadar derinliği olduğunu bilmiyordum doğrusu. İkinci dünya 
musun?” diye söylendi. Bizimki bir süre susup önce camdan dışarı şehrin savaşından sonra Amerika'da ortaya çıkmış bir müzik akımı olduğunu 
ışıklarına doğru baktı sonra oğluna döndü. sanıyordum. 
-     Rock and roll özgürleştirir, Rock müzik girdiği ortamda önceden Kısa bir sessizlik sonrasında hastamız yatağında doğrulup babasının bu 
tanımlanmış tüm form ve normları yıkar, dışlar, kendi form ve norm arayışını konuda özgün fikirleri olduğundan söz etti. 
üretir demiştim.Özgürlüğü düşlemekten öte onu aramaktı, rock müzik. -      Babam, rock müziğin sonradan başka bir şeye dönüşmüş 
Kendi olmak, kendi formunu bulmak ve onu hayata geçirmekti. Bu anlamda olduğundan şikayet eder. Siyah deri giysiler, acayip makyajlı adamlar, 
anarşikti. Kontrol alınması güç olduğu için başka bir şeye dönüştürdüler. uzun saçlar marjinal görüntülü orası burası metal aksesuarlı insanlarla 
Özgürce kendi form ve normunu aramak olan rock müzik felsefesini,bir anılan bir müzik türü olmasından yakınır. 
sonraki kuşağa özgürce uyum sağlamak, akışkan olmak, bulunduğu ortama -      Yakınırım elbet. Rock and roll insanlara duvarlarını ve o duvarların 
bukalemun gibi uyum göstermek üstelik bunu özgürce yapabilmek şeklinde ardında yeni bir dünya olduğunu, özgürlüğün yolunu gösterdi. Bunu o 
aktarıldı. Rock müziğin anarşik direngen yapısı yerini bulunduğu kabın dediğin görsel unsurlara gerek duymadan yapabildi. Egemen otoriteyi 
şeklini alan silik birbirine benzeyen ve otorite için rahatsızlık doğurmayan rahatsız etti, sarstı ve hatta tüm dünyayı etkiledi. Gittiğim her limanda 
bencil bireylere ve yapıya dönüştü. Şimdi dilediğin gibi para harcamanın, rock müziğin nasıl bir özgürlük ortamı yarattığını kendi gözlerimle 
istediğini seçip tüketebilmenin özgürlük olduğu düşünülen bir dünyada gördüm.  
mutlu mesut yaşıyor o insanlar. Ve hala rock müzik dinliyorlar.         Tüm bunları nasıl yaptığını sorunca ayağa kalktı oda içinde bir kaç 
-         Ama baba...adım attı sonra oğlunun yanına gidip saçlarını okşadı. 
-        Aması yok, sistemin özündeki tıkanıklığı göremediği için doktorunu -       O yıllarda II. dünya savaşı olanca ağırlığıyla insanlığın üzerine 
dövüp hastanelik etme hakkını kendinde özgürce görebilenlerin yaşadığı bir çökmüştü. İnsanlığın yaşadığı felaketin boyutları, gaz odaları, soykırım 
dünyada tüm bu yaşananlara karşın dönüp hiçbir şey olmamış gibi aynı işi ve savaşın acımasızlığı tüm görselliği ile insanlara gösterildi. İnsanlar 
yapmaya devam ettiğin sürece kimse özgür değildir.  gördüklerine inanamadı. Tüm bunlarla birlikte hiç bir şey olmamış gibi 
         Odayı derin bir sessizlik kaplamıştı. Bizimki oğlunun yanına gelip nasıl yaşayacaklarını düşündüler. Gösterilenler, yaşanılan dünyanın 
tekrar saçlarını okşadı. Oğlu babasının elini tutup “Her şeye rağmen iyi ki gerçekliğinin sorgulanmasına yol açtı. İnsanlar küçük dünyalarında 
burada, yanımdasın baba” dedi. Babasının gözleri dolmuştu. Koltuğuna mutlu mesut yaşarken aslında kendi toplama kamplarında isteyerek 
oturdu gazetesini eline alıp gözlüklerini taktı. Kulaklığı kulağına iliştirip yaşayabiliyor olabileceklerini fark etti. Siyahi Amerikalılara bakıp 
müziğine ve gazetesine gömüldü. Bir istekleri olup olmadığını sorup onlardan daha özgür olduklarını düşünmenin anlamsızlığını savaş tüm 
yanlarından ayrıldım. gerçekliği ile ortaya koymuştu. Kimse otoritenin izin verdiğinden daha 
Meslektaşım birkaç gün sonra taburcu oldu. Raporu sona erdikten sonra fazla özgür değildi. İstendiğinde savaşa gidip sorgusuz sualsiz canını 
göreve başlamadı. İstifa edip uluslararası bir sivil toplum örgütüne katıldı. vermeliydi. İşte bu durumun farkına varılması duvarları görünür kıldı. O 
Giderken kimseyle vedalaşmadı. Babası ara sıra ilaçlarını yazdırmak için dönem kendini baskı altında hisseden ve özellikle yeni bir gelecek 
uğramasa haber de alamayacağız. En son Afrika'da bir aşılama programında arayan genç nesil siyahilerin başkaldırı müziğini destekledi ve rock 
çalıştığını ve iyi olduğunu öğrendik. Bizler için "kalanlara selam söyle" müzik dünyaya sesini duyurmaya başladı. Girdiği her yeri her ortamı 
demiş. O kadar…                                                              özgürleştiren müzik ve yaşam biçimine dönüştü. Rock and roll'un 

       Dr. Mehmet Uhri anarşik yapısı egemen otoriteyi ciddi sarstı. Önce marjinalleştirmeye 

KONUK YAZAR
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CİLDİYECİ KOLSUZ AGOP kayıt yaptırdığı halde okula gitmeyeceğini söylemiş babasına. Okula 

gitmemiş ama aldığı ders kitaplarını her gün muntazaman okuyarak 
    kendine göre bir tedrisat yapmış. Okulsuz geçen bu yıl boyunca hep 

 Ersin KALKAN düşünmüş. O küçük ve artık tek kollu bedeniyle bir meslek sahibi 
     Prof. Dr. Agop Kotoğyan yani meşhur 'Cildiyeci Kolsuz Agop', 41 yıl olamayacağına karar vermiş. 'Okumalıyım, her ne pahasına olursa olsun 
hizmet verdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden okumalıyım' demiş. Ve dönem başlayınca Kumkapı Bezciyan 
geçtiğimiz kasım ayında emekli oldu. Tesadüf bu ya Agop Hoca, bundan Ortaokulu'nda eğitime geri dönmüş.Bütün okul hayatı boyunca, yazları ve 
tam 66 yıl önce Cerrahpaşa'nın doğum kliniğinde dünyaya gelmişti. hafta sonları çalışmaya devam etmiş. Tahtakale'de işportacılık yapmış. 
Hastane, evlerine 15 dakika yürüyüş mesafesindeydi.Doğduğu Samatya Konfeksiyon atölyelerinde ilik makinelerinde çalışmış. Eve katkı olsun 
semtini diğer adı Kocamustafapaşa'yla seven Kotoğyan, 'Doğma büyüme diye çalışırken çok sevdiği kız kardeşleri Hripsima ve Maryam'a da küçük 
Paşalıyım' diye övünüyor. Agop Hoca, yıllarca hasta baktığı, hediyeler almayı ihmal etmezmiş.
laboratuvarında göz nuru döktüğü, kimileri şimdi namlı birer profesör olan     FUTBOL YILLARI
öğrencileri, vefalı hastaları ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenle       Ortaokulda başarılı olmuş ama esas zirveyi Galata Getronogan 
uğurlandı. Lisesi'nde yapmış. Her yıl okul birincisi olmuş, takdirlerle dönmüş evine. 
       Veda eden aslında azmin, direncin, ölümlerin eşiğinden dönüp hayata Agop Bey, hasta Fenerbahçeli. Tam 26 yıldır Fenerbahçe Kulübü üyesi. 
sıkı sıkı sarılmanın simgesi, yaşayan bir efsaneydi. 30 yıl önce mesleğinin Basketbolu çok seviyormuş. Ama tek kollu olduğu için oynayamamış. 
zirvesine oturmuş, masal kahramanına dönüşmüştü. Hayatının içine 'Ben de sahada top koştururum' demiş ve lisede futbola başlamış. 
girmek zordu. Çünkü gazetecilerden uzak duruyor, doktorların artist Oynayamazsın demişler, aldırmamış. Çok da güzel oynamış. Ve hatta, o 
olmadığını, bilimsel tebliğler dışında dışarıya seslenmenin reklam devrin ünlü takımı Samatya Gençler Kulübü'nün kadrosuna girmeyi 
olabileceğini savunuyordu. Türkiye'de, cinsel yolla bulaşan hastalıklar başarmış.1957'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanınca 
kürsüsünü ilk kuran, çeşitli bilim dallarında bölüm başkanlığı yapan, yeni doğduğu, yeniden hayata döndüğü Cerrahpaşa Hastanesi'nde bulmuş 
buluşlarla çığır açmış bu doktoru albüm sayfalarımıza alabilmek için kendini. Kapısından içeri girdiği ilk gün 'Bir zamanlar beni kurtardı bu 
günlerce uğraştık. Sonunda hatırını kıramayacağı dostlar araya girdi, bize hastane, şimdi nöbet sırası bende' diye düşünmüş. Bu dönemde lise 
hayatının kapılarını araladı. İşte gördüklerimiz. öğrencilerine özel dersler vererek okul parasını kazanmaya devam etmiş. 
     Aslında bu albüm şöyle başlayabilirdi: 'Bir varmış, bir yokmuş. Evvel Ayrıca, Cerrahpaşa'nın futbol takımında oynamayı da ihmal etmemiş.
zaman içinde, kalbur saman içinde Yozgat'ın Akdağ Madeni İlçesi'nin       1963'te okul birincisi olarak doktorluk diplomasını almış. Bir yıl 
Terzili Köyü'nde Kirkor adında bir çocuk varmış. Küçük Kirkor, kendi Çapa'nın Deri ve Frengi Hastalıkları Kliniği'nde çalışmış. 1964'te 
halinde yaşayıp giden yoksul bir ailenin çocuğuymuş.' Ama masalsı Cerrahpaşa'daki Dermatoloji Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başlamış. 
hayatın içinde gerçeği kaybetmemek için kronolojik sırayla anlatmayı Uzmanlık tezinin başlığı, ‘‘İmpetigo Herpetiformis Vak'aları Üzerinde 
doğru bulduk. Klinik ve Biyoşimik Araştırmalar.’’ Ben başlığından bir şey anlamadım, 
    Agop'un babası Kirkor Kotoğyan, 1911 doğumlu. 1915 yılında, yani Agop Hoca açıkladı: 'Uçukla ilgili çok önemli bir çalışmaydı.1967'de 
Anadolu'daki o büyük kaos döneminde henüz dört yaşındayken babasını uzman olmuş. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başasistan olarak çalışırken 
kaybetmiş. Köyünü basan çeteler köydeki tüm erkekleri öldürmüş. Küçük üniversite tarafından Ekim 1969'da Almanya'ya gönderilmiş. Dört ayda 
Kirkor'u annesi, onu madendeki mağaralara kaçırarak kurtarabilmiş. Sonra Almanca'yı öğrenmiş. Hamburg Saar Üniversitesi Dermatoloji Kliniği'nde 
da bir yakınlarının yanına sığınmışlar. Olaylar yatışıp saldırılar durunca ünlü dermatolog Prof. Dr. Nödl'ün yanında çalışmaya başlamış. Ayrıca 
yanmış, yıkılmış, talan edilmiş köylerine dönebilmişler.Kirkor Bey, 25 aynı üniversitenin alerji ve histoloji bölümlerinde çalışmış. Kliniklerde 
yaşındayken Yozgat'ın İğdere Köyü'nde yaşayan Makruhi Hanım'la gösterdiği başarıdan dolayı, Alman Üniversite Kurulu'nun talebiyle okulda 
evlenmiş. Aile 1938'de İstanbul'a gelmiş ve Samatya'ya yerleşmiş. Bir yıl kalma süresi bir yıl daha uzatılmış.
sonra da ilk çocukları Agop, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin     Dr.Kotoğyan, 1952'de geçirdiği kazadan önce çoğu kişi gibi sağ elini 
Cerrahpaşa'daki hastanesinde doğmuş. Dünyaya gözlerini açtığı, ilk kullanırmış. Onu kaybedince sol eliyle iş görebilmek için çok çalışmış. En 
görüntüleri, ilk sesleri duyduğu bu hastane ile ömür boyu sürecek kader büyük zorluğu da üniversitedeyken çekmiş. Tek eliyle tüplerden şırıngaya 
birliği de böylece başlamış.Babası Kirkor Bey, inşaatlarda kalfa olarak ilaç çekmeyi, bu ilacı hastaya enjekte etmeyi öğrenmek için geceleri 
çalışır, annesi de Samatya yakınlarında bir fabrikada işçilik yaparmış. hastanede nöbete kalmış, evde portakallara su şırınga edermiş. Dikiş 
    KOLUNU PRES KAPTI atmayı öğrenmek için ise, evde ne kadar sökük ve yırtık varsa dikermiş. İki 
      Çok yoksullarmış. Küçük Agop, Samatya Sahakyan Ermeni yıl içinde tüm bu işleri kimseden yardım almadan tek başına yapıyor hale 
İlkokulu'na başladığı yıl, babası ona bir ceket almış. Bir bahar günü gelmiş.
arkadaşlarıyla Samatya sahilinden denize girip çıkmış ve bir bakmış ki     1972'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geri döndükten bir yıl sonra 
ceketin yerinde yeller esiyor. Anasından bir ton dayak yediği gibi tam üç yıl doçentlik sınavını başarıyla vermiş. 1979'da ise, 'Akne Vulgaris 
boyunca da ceketsiz kalmış. 'Bana yeni bir ceket almaları mümkün değildi. Vak'alarında İmmunolojik Araştırmalar' başlıklı teziyle profesör 
Ekmeği karneyle alıyor, aylarca et ve şeker yüzü görmüyorduk' diye kadrosuna atanmış. Almanca'dan sonra yine kendi çabasıyla, Fransızca ve 
annesinin köteğine hak veriyor şimdi. İngilizce öğrenmiş. Dünyanın birçok ülkesinde dersler, konferanslar 
     Küçük Agop, daha ilkokuldayken işe başlamış. Mezun olduğu yıl bir vermiş, nam salmış. Özellikle son iki yılda dışarıdan gelen hasta sayısında 
gümüş atölyesinde çalışıyormuş. Sıcak, çok sıcak bir yaz günü, gümüş büyük bir artış olmuş. Uluslararası tıp dergilerinde yayımlanan 
kalıpları plaka haline getirmek için kullanılan presin silindiri iş önlüğünün makalelerinin sayısı 300'ü aşmış, cilt hastalıkları üzerine iki kitap yazmış.
kolunu kapmış. Sonra da elinin tamamı omuzuna kadar presin altında un        Suzan Hanım'la 1975'te evlenmiş. Üniversiteden emekli olduğu 21 
ufak olmuş. Hastaneye vardığında doktorlar, 'Bu çocuk yaşamaz' demiş. Kasım 2004 günü yaptığı konuşmada 'İki kişiye teşekkür etmiyorum: Biri 
Ameliyat olmuş, günlerce komada kalmış ve bir gün gözlerini açıp hayata beni bu yolun başına kadar getiren anam, diğeri beni şu kürsüye kadar 
yeniden merhaba demiş. Kaderin cilvesi bu ya, yine Cerrahpaşa çıkaran eşim Suzan. Teşekkür etmiyorum değil, aslında edemiyorum. 
Hastanesi'ndeymiş.O yaz sonunda kendisini tamamen toparlamış ama Çünkü onlara her şeyimi borçluyum' demişti.                                                                                 
çevresindekilerin acıyarak bakması kalbini çok kırıyormuş. Bu yüzden                                                                                    Devamı Sayfa 15'de                                           

2004 yılında emekli olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Agop Kotoğyan ile yapılan söyleşiyi yayınlıyoruz.
Kaynak:Hürriyet pazar 2005
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber
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 CİLDİYECİ KOLSUZ AGOP gümüşçüde çalışan Agop, futbolcu, asistan, Almanya'da görev yapan, 
doçentlik sınavındaki Agop, ilk dersini veren, profesör olan Agop kafa 

 
kafaya verip ‘‘Şimdi ne olacak?’’ diyorlar. Neden sonra aynı toplantıya 

Sayfa 14'den Devam
emekli Agop gelip de, ‘‘Hey geçmişin kimlikleri; utanmasanız Agop öldü 

YURT SEVGİSİ BUDUR
diyeceksiniz. Şimdi, en büyüğünüz olarak ben, işte buradayım’’ diyene 

Birçok ülkenin üniversitesinden teklif almış: Almanya, Fransa, 
kadar...

Kanada, Amerika... ‘‘Burada kal, kürsünün başına geç’’ demişler. O, 
Neyse ki Agop Bey tecrübeleriyle şifa dağıtmaya veda etmedi. 

bunların hepsini elinin tersiyle geri çevirmiş.‘‘Ermeni olduğun için 
Osmanbey'deki mimar oğlunun tasarladığı yeni kliniğinde, yine içten, 

dedeni, fukara olduğun için kolunu kaybettiğin o ülkede ne işin 
yine mütevazı, çalışmayı sürdürüyor.

var?’’demişler, gülmüş geçmiş. Peki ne düşünmüş? ‘‘Evet doğrudur: 
CİĞERİM AGOP, BİLESİN Kİ ANACIĞIN SENİNLE

Ülkemde çok acı çektim. Sefaletin dibinde yaşadım. Doğrudur: Dedemi, 
İFTİHAR  EDİYOR     

çocukluğumu, kolumu kaybettim. Ama yolumu kaybetmedim. Bu ülkede 
Prof. Dr. Kotoğyan'ın emekli olduğu gün annesi Makruhi Hanım (87) 

yaşayan milyonlarca insandan hiçbir zaman farklı olmadığımı düşündüm. 
rahatsız olduğu için törene katılamadı. Kız kardeşi ünlü matematik hocası 

Bu topraklarda yaşayan tüm insanları kardeşim olarak benimsedim. Bir 
Hripsime Kotoğyan, kürsüye çıktı ve annelerinin gönderdiği mektubu 

ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri 
okudu: ‘‘Ciğerim Agop, baban da okuma yazma bilmez idi, ben de. Sen 

sevmek demek değildir. İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın 
okudun, sen hep okudun ve çok çalıştın can parçam. Biz fukaraydık, senin 

yanında kalmak demektir yurt sevgisi. Boş başak dik, dolu başak ise 
yaptığın şu çok zor yolculukta yanına yetecek kadar azık koyamadık. Bak, 

eğiktir, derler. Ben hep eğik gezdim şu dünyada. Kibirden nefret ettim. Boş 
burada da açıklıyorum, herkes duysun: Oğlum, sana yeterince yardım 

başaklar gibi diklenmedim, caka satmadım, her şeyi biliyorum demedim. 
edemedik ve ben hep üzüldüm buna. Pek belli etmezdi ama baban da buna 

Burnumun dikine gitmedim, bilginin ve bilimin ipine sarıldım. İşimi şansa 
çok üzülmüştü. Ama, sen bizim yüzümüzü hiç kara çıkartmadın. Her 

bırakmadım. Çünkü, çok çalıştım ve boşluk bırakmadım.’’
zorluğun üstesinden geldin. Garip kuşun yuvasını yapan Allah, uçmak 

DOKTORLUĞA DEVAM
istediğini anlayınca sana kanat taktı. Ciğerim Agop, çok çalıştın, çok 

Bu efsane doktor üniversiteye veda ederken şöyle diyordu: ‘‘32 yılını 
yoruldun. Sana biraz istirahat et diyeceğim ama biliyorum ki beni 

öğretim üyesi olarak geçirdiğim, 41 yıl üç ay süren üniversitedeki görevim 
dinlemeyeceksin. Şimdi, biraz hastayım ama sen biliyorsun ki 

fiilen sona ermiş bulunuyor. İnsanın hissettiklerini anlatabilmesi oldukça 
yanındayım. Bilesin ki anacığın seninle iftihar ediyor. Baban da şimdi 

güç. Ayrılık günü gelip çattığında hiç tanımadığınız bir boşluk hissine 
yukarıdan sana bakıyor ve gülüyordur. Ciğerim benim, senin o kara 

kapılıyorsunuz. İlk olarak geçmişin yoğunluğu içerisinde hiç 
gözlerinden öpüyorum.’’

gerçekleşmemiş olan bir şey gerçekleşiyor: Annesinin kuzusu Agop, 
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YARDIM VE YATAKLIK                                                                                   
                                                                               
  Asistanlık… Tıp fakültesinden mezun olan hemen herkesin hayali 
olan uzmanlığa erişmesindeki ilk adım. Mesleğimizi bir bilim olduğu 
kadar bir sanat da yapan  usta-çırak ilişkisinin çıraklık dönemi. 
Çıraklığı hepimiz biliriz; çırak ustasını her konuda örnek alır, 
kendisinden beklenen her çalışmayı bu işi daha iyi öğrenmesi için bir 
adım olarak görür. Gençliğinin verdiği hevesle de o işe yeni bir soluk 
getirir, daha iyisinin öncüsü olur. Ustanın da en önemli kaygısı işini 
geleceğe aktarmak olur, her uyarısını öğrencisini yetiştirmek için 
yaparken güzel işleri gördüğünde takdir etmeyi de ihmal etmez. Tabi 
mesleğimizin “kanıta dayalı” olduğu bu dönemde ustanın öğrettikleri 
kadar kitaplardan öğreneceğimiz de çok şey var. Hal böyle olunca “ 
okumanın-öğrenmenin hiç bitmediği” bir mesleğe mensup bizler için 
asistanlık; hem mesleğimizin bizi doktor olarak şekillendirdiği, hem 
de bizim mesleğimize dinamik aklımız ve enerjimizle yenilik 
kattığımız diyalektik bir süreç.
    Asistanlığın toplumdaki ve kabul görmüş anlamına geldiğimizde 
ise; farklı bir anlayışla karşılaşıyoruz. Asistan kelimesi; Türk Dil 
Kurumu sözlüğünde “Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, 
inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen 

görevleri yapan öğretim yardımcısı” şeklinde açıklanıyor.  Yani sözlükteki karşılığımız bile “yetkili organlarca verilen görevi yapan, yardımcı” şeklinde. 
Ülkemizdeki hem yasal hem de pratik durum bundan farklı değil. Tam bir görev tanımımız olmadığı gibi asistanlık bizler arasında da “kölelik dönemi” 
olarak geçiyor. Uzun çalışma saatleri, nöbet ertesi çalışma, nöbet koşullarındaki fiziki yetersizlikler bu dönemde bizi eğitim alandan çok; ne istenilirse 
onu yapan, kendi eğitim sürecinde inisiyatif alamayan, korteksten çok medulla spinalisiyle iş yapan birer robota dönüştürüyor. Karar alma 
mekanizmalarında yer almadığımız gibi verilen kararları hayata geçirmede en fazla yükü sırtlayan da bizler oluyoruz. Dönüşen sağlık sisteminde ve dahi 
geçerli hayat sisteminde her birey  “ yaşamını idame ettirmek için çalışırken” bu kaygı, ustalarımız yani hocalarımızı da birer tüccara dönüştürüyor. Bu 
yüzden hergün daha fazla iş yapıp daha çok kazandırmamız bekleniyor.  Bu duruma direnç gösteren hocalarımız ise bunun bedelini “az kazanmakla” 
ödüyorlar. Bu işler eğitimimizle ilişkili olmadığı gibi, eğitimimize ayırmamız gereken zamanı da alıyorlar. Bu durumda  “para etmeyen” işler; değeri 
parayla ölçülemeyecek kadar önemli şeyler olsa da(ki bu asistanlık için eğitimdir) ikinci planda kalıyor. Hastanelerimiz birer fabrikaya dönüşüp seri 
üretime geçerken elbette fabrikanın en niteliksiz işçileri de biz asistan hekimler oluyoruz. Tabi dünyaya böyle bakınca tüm taşlar yerine oturuyor; “Neden 
artık daha çok çalışıp, daha güvencesiz çalışıp daha az kazanıyoruz ve daha az yararlı hissediyoruz kendimizi? Neden eğitimimiz önemsenmiyor, yapılan 
işlerin niteliği önemsenmiyor da yapılan işlerin fazlalığı önemseniyor? Neden hocalarımız bize daha az zaman ayırıyor? Sorularının birer birer cevabı 
ortaya çıkıyor.
    Aslında bu işin en tepesindeki hocamızdan tutun da en alttaki bizlere ve tıp öğrencilerine kadar herkes bu çarkı 
döndürmenin peşinde ve biz de asistan yani  “yardımcıyız”. Yani böyle gelmiş ve daha da kötüye gidiyorsa biz de 
“yardım ve yataklıktan” suçluyuz. 
      Başımıza gelenlerden sorumlu tuttuğumuz çok kurum ve kişi var, sağlık sisteminin değişmesiyle gittikçe 
katlanılmaz olan koşullarımızdan dolayı da  çok kızgınız. Ancak kabul etmek gerek ki dünya “kâr” üzerine 
kuruluyken yılanın bize dokunmayacağı beklenemezdi.  Bugünkü  öngörülebilir ve hatta kimilerince “bas bas 
bağırılan” bir durum. Ve artık bize düşense “duymak” . 
     Eğer gerçekten gidişattan  huzursuzsak, daha da kötüye gideceği şeklinde karamsarsak ve bu durumu 
değiştirmek istiyorsak; gerçekten mesleğimizi hakkıyla yapıp, hak ettiğimiz gibi yaşamayı düşlüyorsak; bizi ve 
eğitimimizi önemseyen ustalarımızı ve çıraklık döneminin heyecanını özlüyorsak; ettiğimiz yemine saygı 
duyuyorsak ;bize düşen birleşmek. Yemekte bir, içmek de bir, ağlamak da bir gülmek de bir olmak… Her derde 
deva; en zoru ve güzeli değil mi birlikte olmak?

 Asistan  Dr. Ceyda TETİK  AYDOĞDU



AHEF NÖROODAK BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI
 
AHEF Eğitim Komisyonu tarafından AHEF Bölgesel Eğitim Toplantıları kapsamında planlanan 

NÖROODAK toplantısı 13 Eylül 2014 tarihinde Muğla ‘da AHEF ve UCB firması işbirliği ve Muğla Aile 
Hekimleri Derneği'nin ev sahipliğiyle Tuna Otel'de gerçekleştirildi. 

Toplantı AHEF 2.Başkanı ve Eğitim Komisyonu Koordinatörü Dr. Ebru Er Değer'in açılış konuşması 
ile başladı. Açılış konuşmasında Dr.Ebru Er Değer , AHEF ve Eğitim Komisyonu çalışmaları, güncel 
sorunlar hakkında aile hekimlerine bilgiler verdi.Konuşmasının sonunda AHEF'e verdikleri destek ve 
sunumları için Prof.Dr.Önder Akyürekli , Prof.Dr.Haşmet Hanağası'na ,toplantının sponsoru ve paydaşı 
UCB firması yöneticilerine ,MUĞLAHED yönetim kuruluna ve katılımcılara AHEF adına teşekkür ederek 
sözü Prof.Dr.Haşmet Hanağası'na bıraktı.Toplantının 1.bölümünde Prof. Dr. Haşmet Hanağası'nın sunumu 
ile ‘‘Demans nedir? Ayırıcı tanısı nasıl 
yapılır? Demanslı hastaya yaklaşım ve 
günlük pratikte tanı koymaya yardımcı 
testler’’ 2.bölümünde ise Prof. Dr. Önder 

Akyürekli 'nin sunumu ile ‘‘Vertigolu hastaya yaklaşım, vertigolu hastada 
farmakolojik ve nonfarmakolojik tedaviler’’ tartışıldı.Saat 16:00 da biten bilimsel 
oturumlar sonrası söz alan Muğla Aile Hekimleri Derneği Sekreteri Dr. Fikret 
Kurt, toplantının Muğla’da düzenlenmesini sağlayan AHEF Yönetim Kurulu ve 
Eğitim Komisyonuna, UCB firmasına ve sunumları için Prof.Dr.Haşmet Hanağası 
ve Prof.Dr.Önder Akyürekli'ye teşekkür etti.

Toplantı sonunda aile hekimleri bu toplantıya katılmış olmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek AHEF tarafından düzenlenen diğer bilimsel 
toplantılara da katılma taleplerini ilettiler.
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Muğla Üniversitesi,Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Muğla Aile Hekimleri Derneği 

ortaklaşa olarak'' Aile Hekimlerinin Diyabetli Hasta Yönetimi Kursları'' düzenledi. 

DİaBeT'CİM Kurs Sekreterliğinden alınan bilgiye göre;İnteraktif şekilde gerçekleştirilecek 

eğitimlerin yapılacağı bu toplantıların her hafta Çarşamba günleri saat 15:30-17:00 arasında 

yapılacağı,yaklaşık 9 haftalık program süresince özellikle birinci basamakta(Aile Sağlığı 

Merkezlerinde) Diyabet hastalarının takip ve tedavisinde karşılaşılan sorunların çözümünde  

etkili olacağı ifade edildi .

MUĞLA KADIN PLATFORMU 
ÜYELERİ AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE KİLİT VURDU

25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddeti protesto gününde, Muğla 
Kadın Platformu üyeleri yaklaşık 
200 kişi ,Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü'nün önüne kadar 
sloganlar atarak yürüdü.Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
bahçesinde Muğla Kadın Platformu 
adına basın açıklamasının 
okunmasının ardından kadınlar 
“Görevini yapmadığından dolayı 
kadınlar tarafından kapatılmıştır.” 
yazılı pankartı asarak kurumun 
kapısına kilit vurdular.

Yatağan Termik Santrali ve bağlı kömür 
ocaklarında çalışan enerji ve maden 

işçilerinin aylardır süren 
mücadelesi,imzalanan protokolle sona 

erdi.Yeniköy ve Kemerköy’deki enerji ve 
maden işçilerinin mücadelesi devam ediyor.



        Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, hastane acil servislerinde acil nöbeti görevi verilmesi nedeniyle ilk toplantılarını 1-2 Mart 2014 tarihinde 
Ankara' da yapan AHEF ' e bağlı il dernek başkanları, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ASM ve TSM ' lerde nöbet görevinin verilmesini içeren 
kanun maddelerini, mevcut uyguladıkları nöbete gitmeme eylemini ve bundan sonra gelecek olan ASM-TSM nöbetleri konularını değerlendirmek için AHEF ' 
in öncülüğünde 11-12 Ekim 2014 tarihinde İstanbul' da bir araya geldiler.

   Açılış konuşmasını, AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Girginer yaptı. Dr.Girginer AHEF'e bağlı il dernekleri olarak 5 aylık dönem içinde aile 
hekimlerinin yaklaşık %60 'ının hukuki olarak yazılan acil nöbetlerine iştirak etmediğini söyledi. Ülke tarihinde, hekimler tarafından, şimdiye kadar verilen, en 
uzun süreli, en geniş katılımlı tepkiyi veren aile hekimlerinin, ebe ve hemşirelerin desteklerine teşekkür eden Dr.Girginer, bundan sonra ki süreçte de sahanın 
sesine göre hareket ederek,  Aile Hekimliği Tıp Disiplinine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. AHEF Hukuk Müşaviri Av. Arda Aşık acil nöbetleri 
konusunda AHEF olarak hukuksal açıdan neler yaptıklarını anlattı. AHEF Hukuk Bürosu olarak her zaman aile hekimlerinin yanında yer alacaklarını ve her 
konuda aile hekimlerine hukuksal destek vereceklerini söyledi. Toplantının ikinci bölümünde AHEF il başkanları tarafından aile hekimlerine yazılan nöbet 
konusunda eğilim belirleme anketi dolduruldu. AHEF Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli tarafından nöbetler konusunda, saha değerlendirme anketi sonuçları ve 
AHEF il başkanları eğilim belirleme anket sonuçları değerlendirildi. Toplantının son bölümünde AHEF ' e bağlı il dernek başkanları bundan sonraki süreçteki 
yol haritası hakkında görüşlerini paylaştılar. İl başkanları AHEF 'in alacağı tüm kararlara uyacaklarını, evrensel aile hekimliği uygulamalarına sahip 
çıkacaklarını bildirdiler. AHEF ' e bağlı il derneklerinden, 52 il başkanının katıldığı toplantının raporu, AHEF Yönetim Kuruluna sunularak, bir sonraki 
toplantının Kasım ayında AHEKON 2014 Kongresi içinde yapılmasına karar verildi.

   Muğla Aile Hekimleri Derneği adına Muğlahed Genel Sekreteri Dr.Fikret Kurt toplantıya katıldı.Toplantıda söz alan Dr.Fikret Kurt toplantı ana gündem 
maddesi olan Sağlık Bakanlığının önümüzdeki dönemler için planladığı “ASM-TSM Nöbetleri” ile 
ilgili olarak;

“Değerli Dernek Başkanlarım;Bakanlığın özellikle 1.Basamak Sağlık Hizmetlerindeki çalışmaları 
görmezden geldiğini,anlamış bulunmaktayız.Sadece bir inatla önümüze sürülen “Baskı Nöbetleri”ne 
karşı 1.Basamak sağlık çalışanlarının kararlılıkla protesto etmesi nedeniyle şu an ASM,TSM hatta bazı 
yerlerde HSM nöbetleri gibi garip dayatmalarla günlük 8 saatlik çalışma saatleri artırılmaya 
çalışılmaktadır.Yıllar önce işçilerin kanla canla mücadele edip hak ettikleri ve dünyanın kabul ettiği 
günlük 8 saat çalışma sınırı bu hükümet döneminde çeşitli yöntemlerle artırılmaya çalışılmakta ve 
bunun ileride adeta kölelik düzeni gibi “ASM'yi 24 saat aç,ben öyle istiyorum!”sonucuna varacağını 
düşünmekteyiz.Yeni Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere,sağlık çalışanlarının 
çalışma saatlerinin belirlenmesi sadece üst düzey yetkililerinin beyanatı ile gerçekleşecektir.Böyle bir 
görüş asla benimsenemez,kabul edilemez.Bu yüzden bakanlığın adeta bir inatlaşma sonucu hazırlanmış 
olan ASM- TSM Nöbet genelgeleri, yine birinci basamağın protestolarına maruz kalacaktır.Bundan 
dolayıdır ki yapacağımız eylemler ve nöbetlere karşı alınan protesto kararları sadece bir nöbet 
protestosu değil,kölelik düzeni getirmeye çalışan iktidara karşı yapılacak eylemlerdir.”dedi.

AHEF’ E BAĞLI İL DERNEK BAŞKANLARI
 AHEF’ İN ÖNCÜLÜĞÜNDE İSTANBUL`DA TOPLANDI

AİLE HEKİMLERİ UZUN VE ESNEK
ÇALIŞMAYA HAYIR!... DİYOR

TTB ve TTB Aile Hekimliği Kolu, 24 ilden gelen tabip odaları yöneticileri 
ve aile hekimleri temsilcileri ile birlikte, Sağlık Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu'nun;  “Aile Hekimliği Nöbet Düzenlemeleri”ne ilişkin 
yaptığı açıklamaları değerlendirmek üzere 21 Eylül 2014 tarihinde 

Ankara'da basın toplantısı düzenledi. 
TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Filiz Ünal İncekara ile 

Dr. İsmail Bulca'nın katıldığı basın toplantısında  açıklama metni TTB Aile 
Hekimliği Kolu Sekreteri Yaşar Ulutaş tarafından okundu. Basın 

açıklamasında, “Sağlık çalışanlarının ASM ve TSM'lerde cumartesi, pazar 
demeden 7x24 saat çalıştırılması için yapılan hazırlıklar, hem sağlık 

çalışanının temel haklarını geriletecek, hem de toplum sağlığına zarar 
verecektir” denildi

DÜN HASTANE ACİLLERİ ,
BUGÜN ASM’ LER ,YARIN NERESİ?

BİZSİZ BİR GÜNDEMİNİZ OLSUN!....

ARTIK YETER!...

29.11.2014  tarihinde Aile hekimleri ve Aile sağlığı elemanlarıTTB’nin  çağrısıyla 
Ankara’ da bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı’na yürümek isteyen kitle polis 
barikatıyla karşılaştı.Tüm engellere karşın basın açıklaması yapan ve Sağlık 

Bakanlığı’na yürüyen coşkulu kitle uzun ve esnek çalışmayı reddettiklerini,tek taraflı 
sözleşme imzalamak  istemediklerini,iyi hekimlik için sonuna kadar mücadele 

edeceklerini  ifade ederek, eylemlerini halaylar ve şarkılar eşliğinde  sonlandırdılar.
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EGE BÖLGE TABİP ODALARI TOPLANTISI MUĞLA’DA YAPILDI
   Bu yıl Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 22-23 Kasım tarihinde gerçekleşen toplantıya 10 ilin Tabip Odası temsilcileri ve TTB Merkez Konsey 
adına 3 temsilci katıldı.Ülke sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programının halk sağlığı ve çalışan sağlığı üzerine etkilerinin değerlendirildiği 
toplantıda ayrıca, sınır illerimizde yaşanan insanlık dramı ve olumsuz sağlık koşullarının yaratabileceği salgınlar ve  halk sağlığı sorunları,Soma ilçesi 
Yırca köyünde yapılması planlanan termik santralinin yol açacağı tahribat ,tedavi alanında kanıta dayalı bilimsel yöntemlerin vazgeçilmezliğiyle,
sağlıkta şiddet , iş güvencesi ve özlük haklarının iyileştirilmesine kadar pek çok konu gündeme getirildi.
   Bu yoğun gündem sonrasında yenen yemek ve pazar kahvaltı sonrası Azmak turu, katılımcılara keyifli saatler yaşattı.Bir sonraki toplantının Denizli 
ilinde gerçekleştirileceği bildirildi.
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BASINA VE KAMUOYUNA 
DUYURUMUZDUR

  Geleneksel olarak belirli aralıklarla yapılan Ege Tabip Odaları toplantısı 
Akyaka Yücelen Otel’de, Muğla Tabip Odası ev sahipliğinde 22-23 Kasım 
2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Çanakkale, Balıkesir, 
Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta-Burdur, Afyon ve Antalya Tabip 
Odası temsilcileri katılmıştır.
   Türkiye'deki sağlığın durumunun konuşulduğu toplantıda; kamu 
hastaneler birliği ve afiliasyon uygulamalarıyla sağlığın ticarileştirildiği, 
tıp fakültelerinin özerkliğinin ortadan kaldırıldığı, tıp eğitiminin ikinci 
plana atıldığı,performans paylaşımının sağlık çalışanları arasındaki barışı 
bozduğu, halkın sağlık hakkına ulaşımının katkı ve katılım payları ve 
benzer durumlarla zorlaştırıldığı,bu duruma tabip odaları olarak seyirci 
olamayacağımızın bilinmesi gerektiği vurgulandı.
   I. basamak sağlık hizmetlerinin bir ekip faaliyeti olmaktan çıkartılıp aile 
hekimi ve çalışanın sırtına yüklendiği, aile hekimlerinin çalışma şartlarının 
gün geçtikçe ağırlaştırıldığı, esnek çalışma adı altında sabah 08.00 akşam 
20.00 mesai dayatmasının kabul edilemeyeceği, aile hekimlerine yüklenen 
angaryaların dayanılamaz boyutlara ulaştığı,ilgililerin bu durumu bir an 
önce fark etmelerini sağlamanın çabası içerisinde olacağımızı belirtmek 
istiyoruz.
  Özellikle mevcut iktidar döneminde, bilimsel ve kanıta dayalı tıp 
uygulamalarının değersizleştirilmesi yönünde girişimlerin yoğunluk 
kazandığı görülmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlıkları adı 
altında üzerlerine vazife olmayan kişi/kişilerin ileride telafisi mümkün 
olmayacak bir şekilde sertifikasyon programlarıyla hastalara/hastalıklara 
müdahalelerine yol açacak uygulamalara seyirci kalınmayacaktır.Sağlık 
ortamı üfürükçülere, sülükçülere, hacı ve hocalara bırakılmayacaktır.
   Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı 
ülkemizde hedef gösterilmekten, kimliğimizin değersizleştirilmesinden, 
sunduğumuz sağlık hizmetlerinin önemsizleştirilmesinden, toplumsal 
saygınlığımıza gölge düşürülmesinden patlama noktasına geldiğimizin 
bilinmesini istiyoruz.Can güvenliği, iş güvencesi, çalışma ortamlarımızın 
iyileştirilmesi, iş barışını bozacak girişimlerden kaçınılması ve insanca 
yaşayabileceğimiz emekliliğimize de yansıyacak ücretlendirme sisteminin 
getirilmesini talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılık bulmaması 
durumunda üretimden gelen gücümüz de dâhil olmak üzere odalar olarak 
üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz.
    Sürekli yaşıyor olmamıza rağmen deprem, iş kazaları/cinayetleri ve 
savaş gibi olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ülke 
olarak sıkıntılar yaşamaktayız.Savaş başta olmak üzere tabip odaları olarak 
olağan dışı durumlara hazırlıklı olma durumundayız.Başta çocuk ve 
kadınlarımız olmak üzere savaşın etkilerinden insanlarımızı korumak, 
emperyal güçlerin savaş çığırtkanlıklarına karşı durmak, savaşsız ve 
sömürüsüz bir dünya yaratmak için güçlerimizi birleştirmenin önemini 
biliyoruz.
    Soma,Ermenek başta olmak üzere iş cinayetlerinin ve çevre 
katliamlarının sorumlularını yakından tanıyoruz; İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği alanında tabip odalarını ve Türk Tabipleri Birliğini 
etkisizleştirme girişimlerinin faturalarını toplum olarak çok ağır ödeme 
durumunda bırakıldık.Buradan bir kez daha haykırıyoruz: ücretini 
işverenden alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve denetçilerle işçi 
sağlığı ve iş güvenliği sorununu çözemezsiniz. Kamuyu tamamen devre 
dışı bırakan taşeron sistemiyle iş cinayetlerini önleyemezsiniz. 
Gölgesinden korkan bir yaklaşımla çalışanları sendikasızlığa, örgütsüzlüğe 
sürükleyemezsiniz.
   Ege Tabip Odaları olarak çatı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, diğer 
meslek örgütleri,sendikalar,partiler,sivil toplum örgütleri ve halkımızla 
birlikte bir mücadele ağı örme kararlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz!...

EGE BÖLGE TABİP ODALARI
Çanakkale Tabip Odası
Balıkesir Tabip Odası
Manisa Tabip Odası
İzmir Tabip Odası
Aydın Tabip Odası
Denizli Tabip Odası
Isparta-Burdur Tabip Odası
Afyon Tabip Odası
Antalya Tabip Odası
Muğla Tabip Odası



AFİLİASYON PANELİ YAPILDI

21 Kasım 2014 akşamı saat 19.30'da Muğla Devlet Hastanesinin, Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Afiliye 
edilmesi(ortak kullanımı)konulu panel düzenlendi.TTB II. Bşk. Prof. Dr. Raşit Tükel, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ve  TTB Onur Kurulu üyesi  Op. Dr. 
Naki Bulut'un konuşmacı olarak katıldıkları panelde, Prof.Dr. Raşit Tükel genel çerçevesiyle afiliasyon ve 
Türkiye uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi.Op.Dr.Naki Bulut Muğla özelinde yaşanan sorunları espirili bir 
anlatımla dile getirdi.Prof.Dr.Nevres Hürriyet Aydoğan ise konuşmacılara yanıt veren nitelikte 
konuşmasıyla Muğla' da bir devlet hastanesinin gerekli olduğunu,bunun için görüşmelerin sürdüğünü ifade 
etti.Panele olan yoğun ilgi, bu konunun Muğla için ne denli önemli olduğunu birkez daha ortaya koyuyordu.
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SÖZCÜK YERLEŞTİR

Üç harfli öyle bir sözcük bulunuz ki,yukarıdaki dört harf 
grubunun başına,sonuna ya da arasına yerleştirildiğinde 
anlamlı dört sözcük oluşşun.

SORU İŞARETİ

Tabloyu anlamlı hale getirmek için soru işaretlerinin yerine 
hangi aynı harf gelecek?

KÜP BLOKLAR  

4x4x4’lük küplerden oluşan bir bloktan bazı küpler 
çıkarılmıştır. Oluşan cismin önden ve sağdan görünüşleri 
verildiğine göre üstten görünüşünü bulunuz.

CEVAPLAR MUĞLA TABİP ODASI WEB SAYFASINDA
AKIL OYUNLARI-EMREHAN HALICI

sitesinden alınmıştır
www.akiloyunlari.halici.com.tr


