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Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır 

acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan 

karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü.                                                                               

Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların 

göllerde ışıyan seher vakıtları gibi.

                                                              Nazım

DAHA NE KADAR 
ÖLMEMİZ GEREKİYOR?...

YASTAYIZ!...
ÖFKELİYİZ!...
İSYANDAYIZ!...

Dilek BULUT Sayfa 17
Dünya Kadın Yürüyüşü Muğla’dan Ses Verdi:

113 BEYAZ KOD (2012 - 2015) KAYITLARINA GÖRE;

31.767 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRADI. 

SALDIRILARIN ÜÇTE BİRİ FİZİKSEL SALDIRI OLUP 

HER GÜN 30'DAN FAZLA ŞİDDET OLGUSU BİLDİRİLİYOR.

113 BEYAZ KOD (2012 - 2015) KAYITLARINA GÖRE;

31.767 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRADI. 

SALDIRILARIN ÜÇTE BİRİ FİZİKSEL SALDIRI OLUP 

HER GÜN 30'DAN FAZLA ŞİDDET OLGUSU BİLDİRİLİYOR.

ŞİDDET YASASI 
ÇIKMADI !...

ŞİDDET YASASI 
ÇIKMADI !...



Sayfa 2             MUĞLAk   http://www.muglatabip.org.tr                               Yazılarınız için: MUGLAkmuglatabip@hotmail.com                                                                           

ARTIK YETER!...BİTSİN  BU ŞİDDET!...
CAN GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ!...

Bültenimizin baskıya girme sürecinde Samsun’dan gelen çok üzücü bir haberle sarsıldık. 

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı 

Dr. Kamil Furtun görevi başında katledildi.

1 Haziran günü Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da  da yoğun katılımlı iş bırakma eylemleri ile

yaşanan şiddet protesto edildi.

‘’

ARADAN 
ÜÇ YIL GEÇTİ !...
HİÇ BİR ŞEY
DEĞİŞMEDİ !...
ŞİDDET
AZALMADI, 
ARTTI.
HER GEÇEN GÜN
ARTTI!...
YAS İÇİNDEYKEN
KALBİMİZ,
YENİ YASLAR GELDİ 
BULDU BİZİ.
SAĞLIKTA KIYIM
BİTMEDİ!...

OO BIÇAK KEMİKTEN DE DERİNDE ARTIK!...



YENİ  BİNAMIZA TAŞINDIK    
009  yılında umutlu bir girişim olarak başlayan, yeni bir oda binasına sahip olma hayali sonunda 
gerçekleşti. Ekonomik kriz nedeniyle üstlenici şahsın işi terk etmesi ile yarım kalan inşaat sorunu, 2uzun hukuksal mücadeleler ve karşılıklı görüşmeler sonunda mutlu sonla neticelendi. Bu süreçte 

daha önceki yönetim kurullarında çalışan arkadaşlarımızın, oda avukatımızın çabalarını bir kez daha 
teşekkürle anmamız gerekiyor. Dr. Vehip Keskin'in sunumunun ardından yeni çalışma binamızda 
buluştuğumuz misafirlerimizi Dr. Hasan Akpınar' ın hazırladığı içecekler ile ağırladık. Saat 15.30'da 
başlayan kokteylimiz saat 18.00 sularında sona erdi.
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MUĞLA TABİP ODASI 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA

‘‘KALP DOSTU BESLENME’’ 

EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

  Kardiyoloji uzmanı Dr. Vehip Keskin' in esprili anlatımıyla katılımcıların 

büyük beğenisini kazanan sunum 31.01.2015 tarihinde   Muğla Konakaltı 

Kültür Merkezi Nail Çakırhan salonunda gerçekleşti. Sağlıklı beslenmenin kalp 

sağlığı üzerindeki etkilerinin ayrıntılı işlendiği toplantı  sonu Muğla Tabip Odası 

yeni binasının açılış kokteyline katılındı.

AİLE HEKİMLERİ NÖBETLERE 
KARŞI BİRLİK KARARI ALDI

  27 Aralık 2014 tarihinde Muğla Sanayi ve Ticaret Odası salonunda gerçekleştirilen 

Op.Dr. Naki Bulut'un yönettiği toplantıya İzmir ve Muğla barosundan 3 avukat, Aile 

Hekimleri Derneği, Aile Sağlığı Elemanları Derneği , Muğla Tabip Odası ve 3 sendika  

başkanı katıldı. Katılımcıların görüşlerinin paylaşılmasının ardından izleyicilerinin 

soruları alındı. 

Toplantı  Sonuç Bildirgesi:
1. Yönetmeliğin 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Daha bu tarih 

gelmeden nöbetlerin düzenlenmesi hukuksuzdur. Yürürlüğe girmemiş bir yönetmeliği 

uygulamaya çalışmak idarenin hukuksuzluğunun bir göstergesidir. Bu nedenle ; ocak ayı 

nöbetleri tutulamaz!.. Muğla Tabip Odası ve diğer katılımcı kurumlar bu konuda gerekli 

girişimlerde bulunma kararı almışlardır.
2. Nöbet tutulmaması konusunda yönetim kurulu kararı alan sendikalar ve TTB 

kararları, üyeleri açısından koruyucudur ve bağlayıcıdır. TTB, SES, Türk Sağlık Sen ve 

Genel Sağlık İş sendika üyesi arkadaşlarımızın nöbetleri tutmamaları durumunda yasal 

bir yaptırımla karşılaşmaları mümkün değildir. İdare bu konuda rahatsız edici tutum 

sergileyecek, savunma, belki de ceza verecektir. Ancak hukuksal olarak bu yaptırımların 

hiçbir geçerliliği yoktur. Tüm kurumlar, bu konuda yaşanabilecek sorunlarda üyelerine 

hukuksal destek vereceklerini belirtmişlerdir. 
Hazırlanan sonuç bildirgesi tüm katılımcıların onayı ile kabul edilmiştir. 
Muğla Tabip Odası - Muğla Aile Hekimleri Derneği- Muğla Aile Sağlığı Elemanları 

Derneği-Türk Sağlık Sen Muğla Şubesi- SES Muğla Şubesi -  Genel Sağlık İş Muğla 

Şubesi- Birlik ve Dayanışma Sendikası         
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  MUĞLA HEKİM MECLİSİ TOPLANDI

Muğla Tabip Odası 15 Şubat tarihinde  Muğla hekim meclisini topladı. Sağlıkta dönüşümün yıkıcı etkilerinin yerel bazda tartışılması ve 

çözüm önerilerinin birlikte üretilebilmesi amacıyla toplanan hekim meclisi Muğla gündeminde de bir ilk idi. Toplantının açılış konuşması oda 

başkanı Dr. Çağlayan Üçpınar tarafından yapıldı. Divan oluşumundan sonra TÖK başkanı Özlem Ayık tarafından "Açık uçlu sınava hayır" 

konulu  bir basın açıklaması okundu.

Oturum başlamadan önce oturum başkanı Dr. Vehip Keskin tarafından kısa süre önce katledilen Özgecan Aslan için saygı duruşunda 

bulunuldu ve hazırlanan slayt gösterisi izlendi. 

Oda YK üyesi Sabiha Ercan'ın Türkiye'deki sağlık durumunu özetleyen konuşmasının ardından,TTB MKYK üyesi HüseyinDemirdizen 

sağlığın merkezden nasıl göründüğü ve neler yapılması gerektiği  ile ilgili konuşmasını yaptı. 

Toplantıya katılan grup  kısa bir süre önce kadına yönelik şiddetin kurbanı olarak katledilen  Özgecan Aslan'ın Muğla sınırsızlık 

meydanında yapılan anmasına katıldıktan sonra salona geri döndü ve toplantıya devam edildi. Katılımcıların bireysel konuşmalarından sonra 

toplantıya son verildi. 

Tüm Türkiye'de toplanması hedeflenen   meclislerin ortak gündem maddelerinde şu maddeler yer alıyor:

  1. Güvenceli, emekliliğe yansıyan ücret mevcut emeklileri de kapsayacak biçimde acilen iki katına çıkartılmalıdır.

  2. Fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ile ilgili TTB'nin hazırladığı yasa teklifi acilen ele alınarak karara bağlanmalıdır.

  3. Çalışma koşullarında yaşadığımız olumsuzluklar düzeltilmelidir. (Burada esnek çalışma, fazla çalışma ve sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddet öne çıkan başlıklardır.)

  4. Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin içine düştüğü durum derhal düzeltilmelidir.

Basın Açıklaması                                                           En son olarak ÖSYM tarafından 2013-TUS Sonbahar 
Dönemi İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilen 6 Soru  18.02.2015                       
sonrası yapılacak işlemler hakkında açıklama başlığıyla 

AÇIK  UÇLU  SINAVA  yapılan 26 Ocak 2015 tarihli açıklamada “Benzer 
sorunların oluşmaması için açık uçlu sorularla sınav AÇIK İTİRAZ
(yazılı sınav) sistemi TUS' ta da uygulanacaktır”   Her yıl milyonlarca genç sınav merkezleri tarafından 
denilerek bundan sonraki sınavların serbest cevaplı yapılan sınavlara girip geleceğini sınav köleliği ile 
sınavlar olacağı ifade edilmiştir. Adeta yanlış olanı belirlemeye çalışıyor. Günlerimiz, özlemlerimiz ve 
sorgulamaya karşı verilen bu ceza niyetindeki adım, umutlarımız sınavlar ile şekilleniyor. Gençlik bilimsel 
gençliğin hayatı ile ne derece pervasızca oynandığının bir düşünce, sorgulama, araştırma yeteneği yerine bilgiyi 
diğer göstergesidir.  ezberleme, sınav metotlarına göre çalışma yöntemleriyle 
  Her sınav dönemi ÖSYM' nin kendi hanesine yeni bir kendini yetiştiriyor. Bizler öğrenciler olarak içinde 
skandal olarak yazılmasına alışmış bizler tarafından bulunduğumuz tıp eğitiminin nitelikli hekimler 
“açık uçlu sınav” dönemi aynı açıklıkta endişeyle yetiştirmekten uzak olduğunu senelerdir dile getiriyoruz. 
karşılanmıştır. Şimdiden tıp öğrencilerinin üzerinde Kontenjanların fazlalığı, fakültelerin alt yapısının 
moral bozukluğu yaratan bu açıklamaların altından yetersizliği gibi uygunsuz fiziki koşulların yanı sıra 
ÖSYM' nin nasıl kalkacağı da merak konusudur. ÖSYM' eğitim müfredatının hekim adaylarının kendilerini mezun 
nin her dönem 15.000 kişinin başvurduğu sınavı nasıl oldukları andan itibaren hasta yönetebilecek ve sağlık 
yazılı yapacağı, bu kadar adayın sınav kağıtlarını nasıl sorunlarını gerçek anlamda belirleyip çözümleyebilecek 
aynı objektiflik ile okuyacağı, test tekniği ile üç haftada güvende hissetmelerini sağlamadığını biliyoruz, 
sonuçları açıklarken yazılı sınavda  sonuç okuma yaşıyoruz. Performans sistemi ve değişen çalışma 
süresinin ne kadar uzayacağı soruları cevapsızdır. koşulları hekimleri daha kısa sürede daha çok hasta 
Öğrencilerden memurlara herkesin fişlendiği bir ortamda bakmaya, gereksiz tetkiklerle hastahaneye daha çok para 
'açık uçlu' sorularla birlikte değerlendirmenin de 'açık kazandırmaya iterken, dolayısıyla bizleri de hem eğitim 
uçlu' olacağı bir sınav ,kadroların istenilen kişilerle yaşamımız hem de gelecekteki meslek yaşantımız 
doldurulmasını hedeflemektedir.açısından etkiliyor. Para kazanma hırsıyla hem tıp 
  ÖSYM  aynı açıklamada 2015 TUS ilkbahar dönemi eğitimi, hem sunulan sağlık hizmeti, hem de akademik 
sınavından başlamak üzere, yapılan sınavlarda kılavuzda çalışmalar halk sağlığını korumaktan, gerçek sağlık 
belirtilen itiraz süresi dolmadan veya olası mahkeme sorunlarını çözmekten uzak, sermayenin istediği yönde 
süreci sonuçlanmadan yerleştirme işlemi yapılmaya-gelişir hale geliyor.
cağını açıklamıştır.  ÖSYM’ nin açılan davalara karşı   Bu sistem, eğitim ve öğretim hayatımızın günden güne 
yaptığı bu hamle yalnızca hakkını arayanlara yönelik bir çürümesine neden olurken bir taraftan da baş sınav 
tehdit niteliği taşımamaktadır. Bu açıklamanın ardından tüccarı;  ÖSYM'nin her sınav dönemi, ayrı bir 
diğer sınav sonuçları da dikkate alınacak olursa skandalıyla karşı karşıya geliyoruz. Tıp fakültesinin son 
öğrencilerin yaklaşık 20 ay boyunca sınav sonuçlarının yıllarında başlayan ve hayalimiz olan uzmanlık 
açıklanmasını bekleyecekleri anlaşılacaktır.bölümünü kazanana dek süren TUS çalışma maratonunda 
  Bu yeni sistem, tüm uzman adaylarında ÖSYM' ye gerek sosyal gerekse fiziki birçok fedakarlıkta 
duyulan güvensizlik ortamında, endişeleri daha da bulunuyoruz. Yalnız biz mi? Ailemiz, dostlarımız, 
arttırmaktadır ve emeklerinin boşa gideceğini eşlerimiz ve çocuklarımız da nasibini alıyor bu süreçten. 
düşündürmektedir. Yazılı sınav şimdiden tıp Sonunda aldığımız puanla yerleştiğimiz bölümde bir süre 
öğrencilerinin ve hekimlerin gözünde daha çok torpil, çalıştıktan sonra öğreniyoruz ki aslında bir üst tercihteki 
daha çok kadrolaşma ve daha çok haksızlık anlamına uzmanlık bölümünde olabilirmişiz, puanımızla çok farklı 
gelmektedir.tercihler de yapabilirmişiz, belki ailemizden ayrı kalmak 

zorunda olmayabilirmişiz, çocuğumuzun büyümesini Bizler Tıp Öğrenci Komisyonu ve Asistan Hekim 
izleyebilirmişiz. Tüm bu hak ettiklerimizi bile Komisyonu olarak ÖSYM' nin var olan sorunları çözmek 
kanıtlamak için bir dönem ayrı ayrı davalarla bürokratik yerine sorunlara yeni sorunlar ekleme yaklaşımından ve 
süreçlerin peşinde yıpranırken bir sonraki dönemde yazılı sınav ısrarından bir an önce vazgeçmesini 
sınava girdiysek yeniden tercih yapma şansımız da istiyoruz.
olabiliyor. Ama bizim hayatımızı derinden etkileyen,   Tüm tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin bilimsel bir 
yıllarımıza mâl olan bu sürecin kimin kararı, kimin hatası, eğitimle öğrenimlerini tamamlayarak kendi yetenek ve 
kimin insafı olduğunu bile bilmiyoruz. Yani ÖSYM' nin isteklerine göre branşlarını seçmelerinin önünün 
sadece gireceğimiz sınavın değil, hayatımızın kurallarını açılmasını; birinci basamak sağlık hizmetlerine, sağlık 
bile belirlediği bu ortamda kopya skandallarından, şifre emekçilerine ve eğitime daha fazla önem gösterilmesini 
skandallarına; iptal edilen sınavlardan yanlış istiyoruz.
yerleştirmeye kadar ülkemiz için olağanlaşan fakat her 

Muğla Tabip Odası Tıp Öğrenci Komisyonu ve 
biri skandal niteliğindeki olaylar nedeni ile ÖSYM'ye 

Asistan  Hekimler
bundan sonrası için güvenmek hayal oluyor.
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dili ile dinleme fırsatımız oldu.AKDENİZ ESİNTİLERİYLE, 
   Gezi, doğal güzelliklerin ve lezzetlerin yanında tarihten, hem de 

TARİH, TIP, BİLİM; KOS 
mesleğimizin tarihinden esintilerle bizler için tadına doyulmaz 

kıvamda idi. 
    Art arda geçirdiğimiz yoğun gündemlerin arasına ne iyi ettik de bir        Son olarak işte  dönemin orijinal Hipokrat yemininin Türkçesi;

Kos gezisi sığdırabildik.  Muğla Tabip Odası olarak dostlarla, sevgili 

Hasan Akpınar'ın katkılarıyla 4 yıl sonra tekrar Kos'a gittik; 

dinlendik, eğlendik, gezdik, öğrendik. En güzel yanı da 4 yıl önce HİPOKRAT YEMİNİ
Kos'ta bizleri karşılayan, ağırlayan  sıcacık dostlarımız sevgili 

Niyaze ve Minas, yine limana indiğimiz andan, gemiye binene kadar  Hekim Apollon Asklepios, hygia panacea ve bütün Tanrı ve 
aynı coşku, içtenlik ve samimiyetleriyle bıraktığımız yerde ve gezi Tanrıçalar adına. And içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu 
boyunca hep yanı başımızdaydılar. andımı ve verdiğim sözü gücüm kuvvetim yettiği kadar yerine 
  Kos adası gezisi çok yakın olduğumuz akdeniz kültürünün tüm getireceğim. Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı 
güzelliklerini bizlere sunarken doğası, denizi yeşilliğiyle olduğu onunla paylaşacağım. Paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla 
kadar elbette ki mesleki anlamda da bizler için son derece önemliydi. bölüşeceğim. Öğrenmek istedikleri takdirde onun çocuklarına bu 
Zira Kos'ta bizler için görülecek yerlerin başında  Asklepion, sanatı bir ücret veya senet almaksızın öğreteceğim. Reçetelerin 
Hipokrat Müzesi ilk sırayı aldı. Otele yerleşmemizin ardından önce örneklerini, ağızdan bilgileri şifahi malumatı ve başka dersleri 
Hipokrat müzesi, ardından Hipokrat'ın hastalarını tedavi edip evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekim andı içenlere 
öğrencilerini yetiştirdiği muazzam Asklepion Tapınağı'nı ziyaret öğreteceğim. Bunlardan başka bir kimseye öğretmeyeceğim. 
ettik. Yine Hipokrat Ağacı mutlaka görülmesi gerekenler Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir vakit kötülük için değil yardım 
arasındaydı. Ve akşam yunan müzikleri eşliğindeki taverna için kullanacağım. Benden ağı(zehir) isteyene onu vermeyeceğim 
eğlencesiyle, tam da damak tadımıza uygun yemeklerle geceyi gibi, böyle bir hareket tarzını bile tavsiye etmeyeceğim. Bunun gibi 
noktaladık. Ertesi gün adanın baş kısmı olan (ada gövdesi ve başı olan bir gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim. Fakat 
bir hayvana benziyormuş-öğrendik-) kefalos'ta deniz, güneş ve eşsiz hayatımı, sanatımı tertemiz bir şekilde kullanacağım. Bıçağımı 
manzara eşliğinde yemeklerimizi yedik. Kos'un güzelliğine, bir de mesanesinde taş olan muzdariplerde bile kullanmayacağım. 
dostlar, muhabbet, eğlence eklenince böyle bir nefes almaya aslında Bunun için yerimi ehline terkedeceğim. Hangi eve girersem 
nasıl ihtiyacımız olduğunu anladık. gireyim hastaya yardım için gireceğim. Kasıtlı olan bütün 
    2500 yıl öncesine ait ulaşılabilen bilgilerle Hipokrat'ı daha kötülüklerden kaçınacağım. İster hür ister köle olsun erkek ve 
yakından tanıdık. kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan mazarattan 
    Günümüzde hala tıbbın babası sayılan Hipokrat Kos'lu bir ailenin sakınacağım. Gerek sanatımın icrası sırasında, gerek sanatımın 
çocuğu olarak dünyaya gelmiş (M.Ö. 460). Ve o dönemde birkaç  aile dışında insanlarla münasebette iken etrafımda olup bitenleri, 
arasında nesilden nesile geçen hekimlik Hipokrat'ın baba mesleği görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım ve kimseye 
imiş. Yine döneme özgü kurallar gereği, halktan hiç kimse tıbbı açmayacağım.
öğrenip uygulayamıyormuş. Hipokrat ebe olan annesi ve yine bir 

hekim olan babasından ve büyük babasından öğrendikleri ile tıbba                                                                   Dr.Sabiha ERCAN
adımını atmış. 18 yaşına geldiğinde, daha fazla öğrenebilmek için 

adayı terketmiş ve çeşitli yerlerde bilgilerini arttırarak yıllar sonra 

tekrar Kos'a geri dönmüş. Eski yunan döneminde sağlık tanrısı olan 

Asklepios adına yapılan tapınakta öğrendiklerini uygulamaya 

başlamış ve aynı zamanda ilk defa halktan kişilerin de isterlerse 
                                                         öğrenip doktorluk yapabileceğini savunmuş ve öğrenciler 

yetiştirmeye başlamış. Bu o devirde sanıldığı kadar kolay bir şey 

olmadığı gibi, dönemin yetkin ailelerinin egemenliğine son verdiği 

için yanlış algı operasyonu yaratılarak, Hipokrat ateist ilan edilerek 

halkın tepki duyması sağlanmaya çalışılmış. Elbette Hipokrat 

mücadelesini sürdürmüş ve hastalıkların nedenleri olduğunu, 

tanrıların ceza amaçlı hastalık oluşturmadığını anlatma çabalarına 

devam etmiş. Bu arada bilindiği gibi Hipokrat yeminin orijinali 

sağlık tanrısı Asklepios başta olmak üzere tanrılar adına başlayan bir 

yemin. Böylelikle Hipokrat halktan insanlara da uygulamalarını 

öğretmeye başlamış. Ancak bu kişilerden hekimlik uygulamalarını 

yapmaya başlamadan önce öğrendiklerini kötü amaçla 

kullanmayacaklarına, ne olursa olsun ihtiyacı olanlar için sanatlarını 

icra edeceklerine, ayrım yapmayacaklarına, hastaların sırlarını 

saklayacaklarına dair tanrılar adına sözler verdirip yeminler 

ettirirmiş. Bugün hala tüm dünyada doktorluk mesleğine başlamadan 

önce yapılan hipokrat yemini işte böylece tarihte yerini almış. 

Söylenen o  ki, bu yemin daha sonraları öğrencileri tarafından yazıya 

dökülmüş. 
    Bizim de o zamanki orjinal  yemini orada, yerinde Mina'nın 

yapmış olduğu gösteri ile o dönem kıyafetleri ve o dönem kullanılan 

KOS GEZİSİ FOTOĞRAFLARI     
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lk çağlardan beri sağaltıcılar insanların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için her yolu denemişlerdir. Sağlıkçıların başarı öyküleri 

İmasallara, efsanelere konu olmuştur. Gelecek kuşaklara aktarılacak söylemlerin içine yerleşebilmek kolay değil. Kolay değil bir adanın, bir 

şehrin, bir bölgenin sağlıkçı bir insanın adı ile birlikte anılması.

“Divinum est opus sedare dolarem” ağrı dindirmek tanrı sanatıdır. Hipokrates'e atfedilen bu söz tıp insanlarının, güncel deyimiyle 

hekimlerin ne derece önemli bir iş yaptığının göstergesidir.

    Ama artık devir değişti...

    Ağrı dindirmek sıradan bir iş oldu; uzun zaman önce eczacı kalfalarına devrettik bu işi.

  Aile planlamasını devlet büyüklerine, fizik tedaviyi hacamatçı ve kupacılara, akıl ve ahlak'ı yobaz ve cahillerin kafasına, bilim ve tıbbı, 

teknolojiye ve çok uluslu şirketlerin insafına terk ettik. Özgüvenimizi de yitirdik;

    Telefon dolandırıcılarına para kaptıracak kadar kendinden geçmiş birisinin önerdiği formüllere "orada bir dur bakalım" diyemedik.

   6 yaşındaki çocuğun saçına cinsellik yükleyen, anasının dizinden tahrik olan, pornoyla erotizmin farkından bihaber kanaat önderlerine 

bilimsel gerçekler ve doğru verilerle yanıt veremedik.

    Toplumsal olaylarda sağlık hizmeti sunduğu için yargılanan meslek örgütünün yanında duramadık.

    Bilimsel üretim yerine intihaller ile anılan kişilerin hak etmedikleri pozisyonlara  gelmelerine ses çıkartmadık.

  Hekim örgütü yöneticiliği için aday olan kimilerinin bakanlık uygulamalarını eleştirirken, seçilemediğinde bakanlık Müsteşarlığı'na 

atanmasını sorgulamadık.

    Yaşam hakkını savunmak en doğal duruşumuz olmasına rağmen iktidar aygıtlarının gencecik çocukların canına kıymasına sessiz 

kaldık.

    Sandık ki, içine gömüldüğümüz kutsal alana herkes aynı saygıyı gösterecek.

    Öyle olmadı.

   Doğal olarak, yarattığımız boşluk bu alanın parazitleri tarafından dolduruldu. Mesleğin kutsallığı sermayeye kurban edildi, itibarı 

bilinçli olarak erozyona uğratıldı.

    Yurdun her köşesinde mantar gibi biten tıp fakültelerinden yeterliği tartışılır hekimler mezun edilirken, verilen sağlık hizmetinin 

niteliğini de tartışmaya açmıştır. Afiliayasyon uygulamasıyla ne deve ne kuş olan bir hastanecilik yaratılmış, hekimler birbirine düşman 

edilirken ikinci basamak sağlık hizmetinin özel sağlık kurumları eliyle verilmesinin önü açılmıştır.

    Bu ülkenin en fazla emek verilerek yetiştirilen en kalifiye meslek erbabı, usulsüz istekleri geri çevirdiği için sürgün edildi, yazılmayan 

bir reçete uğruna küfür yedi, imzalanmayan bir rapor uğruna boğazı kesildi, SABİM baskısı yüzünden hastane penceresinden atlayarak intihar 

etti.

   Yaşanan baskılar, nöbetler ve iş yükü nedeniyle birçok tıp fakültesinde asistan eylemleri, komik gerekçelerle dayatılan nöbet ve 

(şimdilik) cumartesi mesaisi nedeniyle aile hekimleri eylemleri sağlık gündemini sürekli ısıtmaktadır.

    Dün açıklanan nöbet ücretlerine %50 zam ise tam bir komedidir. Bahsedilen meblağ 3,5-4 TL/saat, günlük yaklaşık 30 liradır. Bir de 70 

yaşına kadar çalışabilme müjdesi var ki, bizlere masa başında ölün çağrısıdır... 

   Başbakan ve Sağlık Bakanı'na bizimle dalga geçmeyi bırakmalarını, sağlık çalışanlarına yapacakları en büyük iyiliğin alınan maaşın 

emekliliğe yansıyan kısmının arttırılması olacağını söylüyorum. Şu anda performans adı altında verilen ücretlerin emekliliğe hiçbir katkısı 

olmadığını, yıllarca çalışmanın karşılığı olarak 860 TL emekli maaşına mahkum, huzurevi parasını ödeyemeyen emekli ağabey-ablalarımız 

olduğu gerçeğini hatırlatmak istiyorum.

   Yarın 14 Mart. 1919 yılında yurt savunma hareketi olarak kutlanılan bu günü artık coşku ile kutlamak pek mümkün olmuyor. Şiddet 

başta olmak üzere gündemi dolduran pek çok sorun nedeniyle kimi yıllarda sade törenler yapılmıştı. Bu yıl TTB ve emek örgütlerinin çağrısıyla 

sağlık haftasında dikkatleri aşağıdaki sorunlara çekmek amacıyla bugün tüm yurtta sağlık kurumlarında bir günlük iş bırakma eylemi 

yapılmaktadır.

     · Çalışma koşullarının düzeltilmesi

     · Emekliliğe yansıyan temel ücretlerin arttırılması

     · Fazla çalışma için fiili hizmet zammı verilmesi

     · Sayıyı değil niteliği önceleyen sağlık politikalar

     ·Tüm yurttaşların ulaşabileceği nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti sunulması...

    Şu sıralarda Muğla ve ilçelerinde tüm Türkiye' de olduğu gibi sağlık ocakları ve hastanelerde sağlık hizmeti verilmemektedir. 

Hastanelerin önünde kadın cinayetine kurban giden Özgecan Aslan, polis terörü sonucu öldürülen Berkin Elvan ve sağlık cinayetine kurban 

giden Ersin Arslan anısına lokma dökülmektedir. Muğla' da lokma ikramından sonra Sınırsızlık Meydanı'na yürünerek basın açıklaması 

yapılacaktır.  Sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

                                                                                                                                                             Dr. Çağlayan ÜÇPINAR

                                                                                                                                   ( 14 MART TIP HAFTASI AÇILIŞ KONUŞMASI)  
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 ‘‘ CEO' LARA PARA , DİĞERLERİNE DUA’’

   Dr. ALİ İHSAN UYSAL  

    Elektrikler tüm ülkede kesildi. Trafik lambaları söndü, klimalar, ısıtıcılar çalışmadı. 

Herkes bir sebep aradı. Kimi terör saldırısı dedi, kimi ne zaman nükleer santral konusu 

gündeme gelse elektrik kesilmesi oluyor dedi. Elektrik Mühendisleri Odası’na göre ise sebep 

özelleştirmeler. Çünkü sistemin bütünlüğü bozulmuştu. Her bölgede farklı özel dağıtım 

şirketleri var ve bunlar kar mantığı ile çalışıyorlar yani “az yatırım, çok kar”. Haliyle iletim 

hatlarının bakımı bütünlükten yoksun kalıyor.

    Bütünlükten yoksun kalma durumunu hemen her sektör yaşıyor. ‘‘Desantralizasyon 

’’diyorlar adına. Sağlıkta desantralizasyonu , Kamu Hastane Birlikleri(KHB) ile hayata 

geçirdiler. KHB' lerine yakından bakıldığında temel mantığın “çalışana az para, çok kar” 

şeklinde olduğunu görüyoruz.
1    Buna çok çarpıcı bir örnek 30.09.2014' de yayınlanan Sayıştay Raporu . Bu rapora göre  

Türkiye Ka-mu Hastaneleri Kurumu 2013 yılında döner sermayeden 20.5 milyar TL gelir elde 

etmiş. 

    Giderlerin ise yaklaşık %84'ü hizmet üretim gideri, %16'sı ise “genel yönetim gideri”. 

Hizmet üretim gideri olarak harcanan paranın yüz-de 56'sı hizmet alımı. Genel yönetim gideri 

olarak harcanan yaklaşık 3.2 milyar TL'nin yüzde 41'i hastanelerin “yönetici” statüsündeki per-

soneline harcanmış. Sözleşmeli yöneticilere 995 milyon TL maaş, ek ödeme olarak da 303 

milyon TL ödenmiş. Yani toplam 1.298.683.994,25 TL . CEO ve diğer yöneticiler (yaklaşık 7850 kişi) üretilen toplam döner sermayenin yüzde 6'sını maaş 

ve ek ödeme olarak alırken, diğer tüm sağlık çalışanlarına yapılan ödeme ise 

6.373.753.430,90 TL (yüzde 30) olmuş. Sözleşmeli yöneticiye ayda 

ortalama 13.780 TL düşerken sağlık çalışanlarına aylık ortalama 1895 TL 

döner sermaye geliri düşüyor. Ara dönem patronları CEO'ların çok 

kazanması isteniyor.
2    Sağlık Bakanımız Sağlık Sen genel kurulunda  şöyle diyordu. ‘‘Bu 

alın terinin, emeğin, bu şefkatin, merhametin karşılığını ödeyebilecek  bir 

maddi imkanın olduğuna asla inanmıyorum. Bu milletin dualarıdır bunun 

karşılığı. Allah razı olsun benim hemşiremden, Allah razı olsun ebeden, 

veznedeki kızdan. Allah razı olsun doktordan." Bunu geçmişte özel hastane 

sahipliği yapmış bir Sağlık Bakanı söylediğinde ve Sayıştay raporuna 

bakıldığında sayın bakanın politikasının “CEO'lara para diğerlerine dua” 

olduğunu anlıyoruz.

    Hekimlerin aymazlıktan vazgeçme zamanı geldi. Sistemin bütünlüğü bozuldu. Yeni sistem için hekim, diğer sağlık emekçilerinden farksız değil. 

Ama hekimler örgütsüz. Hastanelerdeki en örgütsüz iki kesimden biridir hekimler. Taşeron işçilerle yarışıyoruz örgütsüzlükte.
3

    Elektriklerin kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik kaybı gidermek için İzmir Ticaret Odası Başkanı bir öneride bulunmuştu . “İşçiler 

cumartesi günü çalışıyoruz ve ücret almıyoruz, çalışmadığımız günün üretim eksiğini tamamlayacağız desinler” demişti. Bizi bekleyen tehlikeyi işaret 

ettiği için önemli.

    Sağlık sisteminin elektriği; Çalışanlar. Hekimler; ana dağıtım hatlarını oluş-turuyor. Elektikler gidince her şeyin karıştığını hatırlayalım. Bizimle 

dalga geçilmesine izin vermeyelim.

1 http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/sayistay-4997.html
2http://www.sendikahaberleri.com/Muezzinoglu__Saglik_calisanlarina_Emeginizin_Karsiligi_Para_degil_Dua/Detay/14984   
3
 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/ito-baskani-demirtas-isciler-cumartesi-ucretsiz-calissin 
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            ATA SOYER ANILDI
Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski Genel 

Sekreteri Dr. Ata Soyer, aramızdan ayrılışının 
ikinci yılında, 19 Mart 2015 günü, mezarı başında 

düzenlenen törenle anıldı.



    DENETLE(N)ME

    Askerlik yapıyordum. Acil poliklinik nöbetçisiydim. Genellikle her 

nöbette 30-50 arası hasta bakardık. Nöbeti devir alırken sakin iyi bir nöbet 

geçireceğime dair bir his vardı içimde… Ama bu kadarını da 

beklemiyordum. Nöbeti devir aldıktan sonra saatler geçmesine rağmen 
birçok mobilya daha kullanılabilir olmasına rağmen yenileri ile acile hiçbir hasta başvurusu olmamıştı. Nedenini tahmin etmek zor değildi. 
değiştirildi. Yemekte şişe su ve ambalajlı ekmek verilmeye başlandı. Hadi Son bir hafta hastanede seferberlik hali vardı. Tüm koridorlar boyanmış, 
bunlar alışkın olduğumuz beklediğimiz şeylerdi, belki bu şekilde tadilatlar yapılmış, aylardır yıkanmayan hasta odalarındaki perdeler dahi 
hastanenin eksiklikleri belirlenir ve tamamlanır diye düşünülebilinir,  ama indirilerek yıkanmış, akıtan musluklar değiştirilmişti.  Yöneticiler sürekli 
bir şey vardı ki kabul edilebilir değildi…sorumlular ile toplantılar düzenliyor, incelemeler yapıyor, çalışanlara 
    Yıllardan beri üroloji ameliyatlarının yapıldığı, çatısından bazen emirler yağdırıyorlardı. Hastanede yapılması beklenen önemli 
yağmur suyunun aktığı, havalandırma olanağı olmayan salon denetleme denetlemeye hazırlık içindi tüm yaşadıklarımız. İşte beklenen gün gelmişti 
öncesi kapatılmıştı. O hafta üroloji ameliyatlarının tamamı iptal edilmiş, o ve denetlenmenin arifesiydi o gün. Tugay komutanı akşam saatlerinde bir 
ameliyathane yok kabul edilmiş, kapısı kilitlenmiş, mevzuatta istenilen emir yayınlamıştı. “Hiç kimse hiçbir şekilde birliğini terk etmeyecek !!!'' 
koşulları sağlamadığı için bu salonun faal olmadığı ifade edilmişti. Ne var Tabii bu emir hasta askerleri de kapsıyordu. Böyle olunca da ben 25 yıllık 
ki denetleme bitip denetleme ekibi hastaneyi terk edince salon açılmış meslek hayatımda ilk defa bir acil nöbetini hiç hasta bakmadan geçirmiş 
ameliyatlar bu salonda yeniden yapılmaya başlanmıştı.oldum.

   Yani yöneticilerimiz bilerek yaptıkları yanlışı örtmüş, bunu     Sivil yaşama dönünce pek denetlemelerle karşılaşmadım. Ya 
denetleyenler de saklamış, ve gerçeği gizlemişlerdi. yapılmıyordu ya da biz çalışanlara pek hissettirilmeden yapılıyordu. Bazen 

Bu denetleme sonucunda yöneticilerimizin karnesine ne not verildi hastaneye bir müfettiş gelir, bir odaya kapanır, o odaya dosyalar taşınır, 

bilmiyorum ama bu not kopya çekerek iyi not alan bir öğrencinin bazı kişiler girer çıkar sonra da müfettiş giderdi. Bizler ne yapıldığının 

durumundan farksız. Üstelik yöneticilerimiz bunu hiçbir rahatsızlık, etik farkında olmazdık.

kaygı duymadan gözlerimizin içine bakarak gözümüzün önünde yaptılar.     Son yıllarda sağlık alanında uygulanan kalite yönetimi kapsamında 
Eğer başarılı bir not aldılarsa bunu yöneticilik vasıflarından değil tiyatro denetlemeler sıklaştı ve biz çalışanlara hissettirilir oldu. Denetlenme 
oyunculuğu becerilerinden almışlardır.sonucunda hastanenin aldığı puan performans gelirimizi etkilediği için tüm 

   Denetlemelerde amaç hem yöneticilerin beceri ve kapasitelerini çalışanlarca da önemsenir oldu. Denetlenmeye hazırlık sürecinde 

değerlendirmek hem de kurumdaki eksiklikleri belirlemek, daha donanımlı yöneticilerimiz tarafından hasta dosyaları, tabelaları, hemşire takip tedavi 

kişiler tarafından sorunları saptamak ve çözüm konusunda yardımcı defterlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için talimatlar verilir, 

olmaktır. Ancak bizdeki denetlemelerde eksikliklerimizi sürekli gizleyerek kliniklerdeki ilaç ve sarf malzemelerin sayımı yapılır, tüm kayıtlar gözden 

ve örterek denetleyicilere bir tiyatro sahne dekoru sunduğumuz için bu geçirilir. O denetleme günü geldiğinde yöneticilerimizdeki heyecan gözle 

mekanizma hiçbir zaman amacına ulaşmaz, eksiklikler  yanlışlıklar sürer görülür. En cici kıyafetlerini giymişlerdir. Sunumlar hazırlanmıştır. Ne 

gider.büyük ve önemli işler yaptıklarını, ne kadar ciddi sorunları çözdüklerini 

    Bir soru ile sonlandıralım:  O gün mevzuata uygun olmadığı için gösterme çabası içerisindedirler. Eksiklikleri gizlemeye, örtmeye gayret 

kapalı tutulan ameliyathanede bugün ameliyat yapılmasını nasıl açıklıyor ederler. Herkes sınava girecek bir çocuk gibi heyecanlı ve streslidir. 

sayın yöneticilerimiz? Denetleme günü hastanede hepimiz çok faklı bir gün yaşarız. En güzel 

yemek verilir, yemek masalarına örtü konulur, yemekhanede denetleyiciler 

için de özel bir masa hazırlatılıp bekletilir.

   Çalıştığım kurumda yapılan bir denetlemeye ameliyat günümde 

yakalandım. İlk hastamın ameliyatının bitmesinin üzerinde 45 dakika 

geçmesine rağmen bir sonraki hasta servisten ameliyathaneye 

getirilememişti. Telefonla sorduğumda klinikte denetleme ekibinin 

olduğunu, denetlemenin yapıldığını ve hastayı getiremediklerini 

söylediler. Ben hemen servise gidip denetleyici ekip sorumlusunun 

karşısına dikilip: “Bakınız siz burada denetleme yaparak işlerin 

yürümesine engel oluyorsunuz, bir hasta sağlık hizmeti alamıyor ben de 

sağlık hizmeti sunamıyorum, böyle denetleme olmaz, bugün sizler için bir 

tiyatro hazırlandı ve oynanıyor, aslında siz de bu oynanan oyunun 

farkındasınız, karşılıklı birbirinizi kandırıyorsunuz, görünenin gerçek 

olmadığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, o nedenle izin verin işimizi 

yapalım. Eğer işlerin gerçekte nasıl yürüdüğünü merak ediyorsanız bir gün 

daha kalın yarın habersiz gelin ve gerçeği görün. O zaman gerçek anlamda 

denetleme yapmış olursunuz” dedim. Ekip lideri donuk bir ifadeyle 

yüzüme bakakalmıştı.

     Geçtiğimiz birkaç ay önce yeni bir denetleme daha yaşadık. Bu 

denetleme işi daha bir ciddiye alınmış gibi görünüyordu. Yöneticilerimizin 

hedefi hastane puanını yükseltmekti. Belki de yöneticilerimizin karne notu 

belirlenecekti. Hazırlıklar çok önceden başladı. Hasta yatakları değişti, 
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 1 Mayıs Davası'nda Tüm Yöneticiler Beraat Etti

   DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri hakkında, 2014 

yılının 1 Mayıs'ında "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri 

yürüyüşüne kışkırtma" suçu işledikleri iddiasıyla açılan dava 

sona erdi.  Davanın  İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 

Mart 2015 tarihinde görülen ikinci duruşmasında, iddia edilen 

suç yönünde kasıt ve kusur bulunmadığı belirtilerek, DİSK 

Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 

KESK Eş Başkanı Lami Özgen,TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi 

Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan'ın beraatine karar verildi.   

     OTOPSİ

Dr. Naki BULUT
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
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 SİDDHARTA- HERMANN HESSE

 Siddharta, Brahman'nın herkes tarafından sevilen yakışıklı 

oğlu. Hanidir bilgelerin söyleşilerine katılan, meditasyon  konusunda  alıştırmalar yapan, Om'u sessizce  söylemeyi öğrenen, her nefes alışta onu içine 

çeken, varlığının derinliklerinde evrenle kaynaşmış Atman'ı duymayı öğrenen Siddharta sıradan bir Brahman olmayacaktı. Hazdan ve neşeden uzak 

yaşayan Siddharta içinde huzursuzluk beslemeye başlayacak, ailesinin ve çevresinin sevgisi ona yetmeyecek, mutlu kılmayacak, açlığını gideremeyecek, 

karnını doyurmayacak. 

    Saygıdeğer babası ve öbür öğretmenleri bilge Brahman bilgeliklerinin en büyük ve önemli kısmını ona sunmuş, kendi feyizlerini onu beklenti 

içindeki testisine akıtmışlar ama Siddharta testinin bir türlü dolmadığını bu kadarla yetinmek istemediğini, ruhunun dinginliğe kavuşup gönlündeki açlık 

ve susuzluğun  giderilemediğini  sezmeye başlamıştı. Kutsal suyla yıkanmak iyi güzeldi ama nihayet suydu yıkanılan, günahlardan arındırmıyordu, 

manevi  susuzluğu  gidermiyordu, yürekteki sıkıntıyı almıyordu.

    Tanrılara sunulan sungulara yalvarıp yakarmalara söz yoktu ama hepsi bu kadar mıydı? Atman yaratan neredeydi?  Peki, insanın özü, Ben'i 

neredeydi?  Bilmedikleri şey yoktu Brahmanların ve kutsal kitapların, her şeyi; dünyanın yaratılışı, sözün, yemeğin, nefes almanın, duyuların düzenlenişi 

ama o biricik şeyi, o en önemli, o tek önemli şeyi bilmedikten sonra ne işe yarardı bunlar?

   Bir gün çileci, çıplak, insanlar diyarından gurbete düşmüş  Samanaları görünce Siddharta  kararını verir. Babasının iznini alacak ve Samanalara 

katılacaktır. Babası son derece kararlı, ruhu Samanalara çoktan katılmış, Siddharta'nın önünde duramaz ve Siddharta'nın öze yolculuğu başlar. 

Samanaların öğretisinde ruhunun açlığına cevap bulamaz, Gotama'nın peşinden gider. Kimsenin öğretisiyle kurtuluşa eremeyeceğini anlayan Siddharta 

münzeviliği bırakıp Kamala ile tanışır, dünyanın hazlarını tadar. Ben' in gizli seslerini yakalar, Nirvana’ya erer. Çocuk insanlarla tanışır. Bu insanların 

hayatlarına verdikleri öneme, sevinç ve korkuları çoşkuyla yaşamalarına, o bitip tükenmek bilmeyen sevdalanmalarındaki  ürkek ama tatlı mutluluğa 

imrenir. Sansara’ya  düşer. Dünya yormuştur ama onu.  Münzeviliğinden eser kalmamıştır ama o dünyada da misafir olduğunu bilir. Can çekişen bir ağaç 

gövdesine rutubetin yavaş yavaş sızması gibi çürümekte, ağırlaşıp yorgun düşmektedir. Siddharta için yolculuk vaktidir yine. Yaşamın kıyısında her şeyin 

anlamsızlığında Om tekrar onu bulur ırmaktaki kendi yansımasında. Siddharta'yı hasta eden; kimseyi hiçbir şeyi sevemeyişidir, kendinden parça oğlunun 

varlığını öğrenene kadar. Koşulsuz sevgiyi ve korkuyu tadar Siddharta. Oğlu için korkup endişelenmekte, her şeyin en iyisini onun için istemektedir. 

Sevgisine karşılık bulamaz, kendi babası gelir aklına. Hayatının tekerrüründe oğlunu kendi hayatına bırakmak zorunda kalır. Siddharta bu uzun 

yolculuğunda bulmuştur hayatın anlamını, dinginleşmiş, bilgeleşmiştir…

    Siddharta  birinci dünya savaşını izleyen yıllarda insanların yaşamlarını yeniden kurmaya çağıran, doğu gizemciliğini yücelten, insanın öz 

benliğini bularak uygarlığın yerleşik biçimlerinden kurtulmaya çalışmasını işler. Bir insanın hazinesini ve bilgeliğini oluşturan şeyin bir başkasının 

kulağına her zaman anlamsız gelmesine, herkesin kendi özünü kendi bulması gerektiğine, sözcüklerin gizli saklı anlamı zedeliyor oluşuna;  Sansara ve 

Nirvana' nın da sözcüklerden başka bir şey olmadığına dair  Buddha imgesini aşan bir  Buddha…

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                 Dr. Gülseda  DEDE

OKUDUKLARIMIZDANOKUDUKLARIMIZDAN

      Meşru Rektör Prof. Dr. Raşit Tükel

    İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Yunus Söylet' in genel 

seçimlerde milletvekili adayı 
olmak için istifa etmesinin 

ardından 12 Mart'ta yapılan 
seçimde Prof.Dr.Raşit Tükel 

1202 oy,  Prof.Dr.Mahmut Ak 
908 oy aldı. Seçimin ardından 

YÖK'e  6 adayın ismi 
gönderildi, YÖK Genel Kurulu 

aday sayısını 3'e indirerek 
listeyi Cumhurbaşkanlığı'na 

sundu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan YÖK'ün listede 1'inci 

sıraya koyduğu Mahmut Ak'ı 
rektör olarak atadı.
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O DİLİ GELİN ,
BERABER ÜRETELİM .

DAHA GÜÇLÜ BİR TABİP ODASI İÇİN ,
GÜCÜMÜZE
 GÜÇ KAT!...

 
SEN 

YOKSAN, EKSİĞİZ!..

YÖNETİM KURULU

TOPLANTILARIMIZ

HER PERŞEMBE

SAAT:18.00

BEKLERİZ ... 

   BONCUKLU SEPET

                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                  Dr.Naciye GÜMÜŞSU ERDOĞAN 

    Haftada bir gün küçük doğal ürünler pazarına gidiyorum. Kendileri de doğal olan insanların 

tezgahları. İnsanlarının da ürünlerinin de tadına doyum olmuyor. Gülen yüzleri ışık saçıyor. Doğanın içinde 

pastoral bir yaşamın içinde mutlular. Arabası olmayanlar köy dolmuşları ile taşıyorlar ürünlerini. Satıcıların 

sayısı bir elin on parmağını geçmiyor alışverişe gittiğimde de en fazla o kadar müşteri oluyor.

    

Onlarla konuşmak dinlendiriyor beni. Bir gönül bağım var. Zaman zaman kendimi dağıtıyorum, 

aldığım bir şeyleri unutup geliyorum. Yağmurda, soğukta, güneşin sıcağında dökülen terleri görüyorum. 

Nasırlaşan eller, ak düşen saçlar, bükülen bel, kamburlaşan sırt, yüzlerinde güneşin  izlerini...

    Sepet ören Raşit amca, Kuru dere köyünden yaşlıca biri. Pazarda yakından tanıdım onu. Yıllardır 

prostat kanseri ile mücadele ediyor. Her şeye rağmen  hep gülüyor ve konuşuyor, dışa dönük, hayatın yükü 

sırtını  kamburlaştırmış. Her pazara gidişimde ayak üstü konuşuyoruz . Bazen ona zaman ayıramıyorum 

içimi bir üzüntü kaplıyor. Pazara üzerinden hiç çıkaramadığı idrar sondası ile  geliyor. Altına bol bir şeyler 

giyerek saklamayı çok iyi başarıyor.

    Ördüğü sepetleri satmaya çalışıyor, ağaç dallarından tabak, kül tablası, ahşap bıçak, kaşık ,sepet 

örgüsünden tepsi, el sepeti gibi şeyler yapıyor. Bir kaç çeşit de yiyecek .

    Pazara gittiğim bir gün, Raşit amca'dan bir şeyler almak için yanına uğradım.“Bir şeyler almak 

istiyorum'' dedim. Bana anlatmaya başladı eserlerini. Yaratıcılığını kullanarak neler yapmıştı neler... Bir dev  

havan vardı yaptığı, seyretmelik.

    “Bunlar ağır ya Raşit amca” dedim.

   “Çünkü ağaçlar yaş, yazın kurur hafifler'' dedi. Boncuklu sapsız bir sepet aldım, arkamı döndüm 

gidiyorum, elinde bir kavanoz yoğurtla,“Bunu al da eşinle birlikte yersiniz, eşine de selam söyle ” diyor, 

gönül zenginliği ile. Duygulanıyorum, yeterince indirim de yapmıştı ama çaresiz kabul ediyorum 

armağanını.

    Eve geldiğimde sepetimin içine sulu boya malzemelerimi yerleştiriyorum. Çok seviyorum onu. O 

boncukları ne güzel yerleştirmiş örerken içine renk renk. Kendi yaratıcılığı ile aile bütçesine katkıda 

bulunan o yaratıcı ellere sonsuz saygı duyuyorum. Kim bilir koşulları elverse neler yaratır, kimler tanırdı 

onu. O sessiz, o yoksul o yaratıcı eller.

 

     Her  pazara  gittiğimde Raşit amcanın gözleri  satma beklentisi içinde.

     Bir nedenle hediye almam gerektiğinde tanıdığım birine, Raşit amcanın sepetleri beni bekliyor.      

      

     Çok beğendiğimde kendimize de ..

     Yoksa sizin de mi sepete ihtiyacınız var ?

     Evini yaşadığı yeri merak ediyorum ama kim bilir ne kadar yorulacak biz gittiğimizde .

  AY BAHAR

Hiç durmayan bir döngü
    Gündüz gece

Ay   güneşin  peşinde
       Göz  yaşı olup 
düşen bulut yinelenmekte...

Her kış bitimi işte bahar,  bahar 
yine...
     Yemyeşil  doğa,
               Otlar böceklerle...
 
 Toprakta yatan tohum
 İçindeki   gizli cevher
   Su ve güneşin dölü 
çiçekler

O incelik, o zerafet
                     Alı,

                                    moru,
                                         sarısı;
Her   renk ayrı bir koku.

 Arılar, kuşlar senfonisi
 Kelebekler dans etmekte

Dinle !!!

İçerilerde durmak yok bize!

Kimi yazar, kimi çizer
               Esriklik içinde...

 Baştan çıkan gökyüzü
            denizle el ele    .       

 
Ağaçlar  gibi hür
            Umutlarımız  yeşermekte.
  

                  Dr. Naciye GÜMÜŞSU 
                          ERDOĞAN
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 8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü 

Coşkuyla Kutlandı

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle sivil toplum 

örgütleri taafından Muğla ve Milas’da basın açıklamaları düzenlendi.

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet 

Kadınları Derneği (CKD) Milas Şubesi, Muğla Tabip Odası Milas İlçe 

Temsilciliği ve KESK Milas Bileşenleri tarafından ortak basın açıklaması 

gerçekleştirildi. Açıklama öncesinde davullu zurnalı bir müzik dinletisi 

sunuldu.

   Daha sonra alanda toplananlara yönelik ilk konuşmayı CKD Milas 

Şube Başkanı Gülden Sökelioğlu yaptı. Açıklamasında; “Biz kadınlar, Kadınların esas görevinin aile içinde konumlanmak olduğuna ilişkin 
yüzyıllardır kapitalizme ve kapitalizmin mümkün kıldığı erkek egemenliğe ideolojik hegemonyayı güçlendirerek, kadınları ücretli emek gücü içinde 
karşı mücadele ediyoruz. Mücadelemizin bugün geldiği yer, haklarımızı eğreti bir bileşen haline getirmek ve kadın emeğinin değerini daha da 
alana kadar alanlarda olma kararlılığımız, 158 yıl önce New York’lu ucuzlatmak. Hükümete hatırlatıyoruz: 2014 küresel cinsiyet uçurumu 
dokuma işçisi kadınların yaşamları pahasına başlattığı isyanın bir mirasıdır. raporuna göre 142 ülke arasında Türkiye 125'inci sırada. Sizin paketleriniz 
Biz bu mirası evlerde, işyerlerimizde ve sokaklarda büyüterek ise kadın emeği sömürüsüne dayanıyor; kadını düzenli, güvenceli işler 
sürdürüyoruz. 'Eşitsizliğiniz fıtratınızdan' diyenlere, sokaklarda yerine, anneliğe ve ev kadınlığına hapsediyor ve kısmi zamanlı düşük 
yürümemizi ve kahkaha atmamızı iffetsizlik addedenlere, uğradığımız taciz ücretli sermaye çalışanı yapıyor” dedi.
ve tecavüzü etek boyumuzla meşru kılmak isteyenlere, en az üç çocuk   Sözlerini,8 Mart'ta erkek egemen sisteminin emekleri, bedenleri ve 

kimlikleri üzerindeki tahakkümüne karşı alanlarda isyanlarının büyüdüğünü 

belirterek sürdüren Tan,“Cinsiyet ayrımcılığı da dahil olmak üzere her türlü 

ayrımcılığa son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa 

hazırlanması için, tüm kadınlara 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için, Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı' nın yerine Kadın Bakanlığı' nın kurulması 

için, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, kadına yönelik şiddetin 

önlenmesine dair imzalanan uluslararası sözleşmelerin gereğinin yerine 

getirilmesi için, sendikalaşma ve örgütlenme önündeki yasal ve fiili 

engellerin kaldırılması için, işyerinde baskı, şiddet ve mobbingin son 

bulmasında gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için, kadın istihdamında 

tek seçenekmiş gibi yeniden ısıtılarak önümüze sürülen esnek, güvencesiz, 

kayıt dışı çalışma yerine güvenceli iş, güvenli gelecek için, anadilde eğitim ve 

kamusal hizmet için, 7/24 açık, erişilebilir, ücretsiz ve anadilde kreşler 

açılması için, sokaklarda katledilmemize neden olacak iç güvenlik paketinin 

geri çekilmesi için, savaşa karşı barışı örgütlemek için, alanlarda olacağız. 
doğurmamızı buyuranlara, cinsel yönelimlerimize ve kimliğimize göre bize Meydanlar, sokaklar bizim. Örgütlü kadınla özgür bir toplum yaratmak için 
ölümü reva görenlere, tecavüzde rıza arayanlara, her gün akıllara zarar sokaklardayız. Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadın Mücadelesi” dedi.
açıklamalar yaparak kadın katliamlarının, nefret cinayetlerinin, tacizin, 

tecavüzün ve kadına yönelik her türlü şiddetin sürmesini sağlayanlara karşı 

her gün büyüyen isyanımızla buradayız ve haykırıyoruz.” dedi.

    Muğla Tabip Odası Milas Temsilciliği adına söz alan Dr.Sabiha 

Ercan, “Her gün 5 kadının öldürülmesine, onlarcasının tacize tecavüze 

uğramasına tahammülümüz yok. Bunu bilen ama üç maymunu oynayan 

AKP' ye soruyoruz, adeta bir kadın mezarlığına dönen bu ülkede 2015  

yılının ilk iki ayında 52 kadın katledildi. 12 yıllık iktidarınızda kadın 

cinayetleri % 1400 artış gösterdi. Peki, siz ne yaptınız? Kadını yok saydınız. 

Kadının adına dahi yer vermeyen bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı' nı 

kadın için politika yapmakla yetkilendirdiniz. Her gün beş kadın, kadın 

olduğu için öldürülüyor ve yargı her seferinde erkekten yana karar 

veriyorsa, kadına yönelik şiddet, kadın katliamları, taciz ve tecavüzler 

münferit değil; sistematiktir. Kadın ve nefret cinayetlerinin, şiddetin ve 

tecavüzlerin yaygınlığı biliniyor ama gereği yapılmıyorsa, cinayetlerin ve 

şiddetin azmettiricisi devlettir” dedi.

   KESK Milas Bileşenleri adına Gül Tan ise, “AKP biz kadınları 

toplumsal yaşamdan dışlayarak eve, aile içine hapsetmek istiyor. 

Başbakanın kadınlara 'müjde' olarak sunduğu aile ve dinamik nüfusun 

korunması programı bir yandan kadınları kamusal alanda ve ücretli emek 

gücünde annelik görevinin belirlediği çizgilerle var etmeye çalışıyor, diğer 

yandan sermayenin ana yönelimi olan esnek güvencesiz çalışmayı 

kadınlardan başlatarak temel çalışma biçimine dönüştürüyor. Son iki üç 

yıldır AKP' nin her altı ayda bir ama anneliği, ama kadın istihdamını teşvik 

etme başlığı altında sunduğu paketlerin/programların tek bir sonucu var: 

8 MART 

 DÜNYA EMEKÇİ KADIN MÜCADELESİNİN 

BAŞLANGIÇ TARİHİDİR
    8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 

dokuma işçisi  daha iyi çalışma koşulları istemiyle(16 saatlik iş 

gününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerdeki  artış  talebiyle) bir 

tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması 

ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında 

işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması 

sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 

10.000'i aşkın kişi katıldı.

  26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag 

kentinde 2. Enternasyonale bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar 

Konferansı’nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden 

Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında 

ölen kadın işçiler anısına  8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" 

(International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak 

anılması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle  kabul  edildi.



 

                            

 

                                                                       Dr. Esin ARBİL                                                                                                                                          

             OYSA

    Her sabah, geçtiğim yolun karşı tarafında ağaçlı bir dere 

kenarında yerleşmişler, hasırdan sepet, raf örüyorlar. Yol 

kenarına dizdikleri hasır raflar birbirinden güzeller. Her gün 

hızla yanlarından geçiyorum, öyle bir kısa an ki film şeridi gibi 

geçiyor ben sonra parçaları birleştiriyorum. Her gün parçalara 

yenileri ekleniyor, gördüğüm çocuklar aynı çocuklar mı 

bilmiyorum, hızla geçiyorum. Durup ayrıntıları birleştirebilece-

ğim uygun bir yer arıyorum, daha dikkatli bakmaya ve görmeye 

çalışıyorum, tüm müziği kapatıyorum, çocukların yüzlerini, 

ifadelerini beynime kazımaya, unutmamaya çalışıyorum. 

Nereden geldiler, ne kadar kalacaklar, kimler? 

    Zaman zaman asm' ye de geliyorlar, gürültülü bir bilinmezlik 

onlardan önce tüm içeriyi kaplıyor. Bilmediğim sözcüklerle 

konuşuyorlar, yüz yüze gelmeden de ses vurguları duygu 

durumları  hakkında bilgi veriyor. Dışarı çıkıyorum; Ne oluyor? 

Hasta kim? Çoğu zaman çok küçük bir bebek, ellerimde 

buluveriyorum, ateşler içinde minik bir bebek, sarmalandığı 

çaputun içinden gözlerini aralıyor. Ateşini düşürüyorum, 

tedavisini düzenliyorum reçete mi, ilaç mı, bulup veriyorum ve 

sıkı sıkı tembih ediyorum, anne başını sallıyor, gözlerimiz başını 

sallıyor…

    Sabah haberlerini izliyorum, bir sahil kasabasının açıklarında, 

daha iyi bir hayat için yola çıkan insanları taşıyan tekne, soğuk 

sularda kayboluyor, cesetler yan yana dizilmiş. Jandarma, 

battaniyelere sarılmış  kazazedeleri kıyıda bekletiyor. İçlerinde 

çocuklar, kadınlar, çok yaşlılar da var. Ölümün eşiğinden 

dönmüş insanların umutları, tekrar ve tekrar denemek üzere 

kıyıda bekliyor. Daha iyi bir hayatı kendi insanına sağlayamayan 

bir ülke neye yarar ki?...

  ''Yaşamak istemiyorum!..'' demişti, soğuk bir ocak ayında 

kendini boğazın sularına bırakarak çekip gitmiş, gerçek adını  

dahi bilmediğimiz bir hayatın ağrısı ve suçluluğuyla kalbimiz 

kalakalmıştı. Yalnız ve soğuk bir cenazenin kasveti, yaşamak 

zorunda olanların göz yaşlarına gizlenmişti. Bir veda mıydı? 

Hayatın ardında kalan iki yüzlülüğünden bir intikam mı ?

    Bu topraklarda doğmuştu, güzel gamzeli yüzü, kömür karası 

kıvırcık saçları, hafif aksanlı konuşması ile sınıfımızın 

vazgeçilmeziydi. Zaman içinde sadece birkaç aile kalmış, çok 

azalmışlardı. Başarılıydı, ''dinlersin sadece'' denilerek katılmak 

zorunda bırakıldığı din dersi onu hep üzmüştü, bizi de… Yıllar 

sonra duydum ki gitmişler, sevdiklerinin hatıralarını, mezarlarını 

İzmir'de bırakarak, o tanımadıkları topraklara, atalarının 

topraklarına gitmişler… 

     Oysa bizimdiler…

     Yoksa değil miydiler ? 

    Sürgünlerine, horlanmalarına, saklanmalarına göz yumarak, 

sessizce gitmelerini izlediklerimiz, ne kadar bizim olabilirlerdi 

ki?

   Bu toprakların tüm ''diğer'' addedilen yüzlerini, kendi 

yüzümüzün tamamlanan bir parçası olarak kabul etmek bu kadar 

zor muydu?                                                       
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BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN  

EN UZUN SÜRELİ  İŞ BIRAKMA KARARI !.. 

   Türk Tabipleri Birliği,  16 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğini değerlendirmek, 

yapılacakları belirlemek amacıyla, birinci basamakta örgütlü bütün dernek, 

sendikaları 28 Nisan 2015 Salı günü toplantıya çağırmıştır.

    28 Nisan 2015 tarihinde yapılan toplantıya, Aile Hekimleri Dernekleri 

Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Birinci Basamak 

Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, 

Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Pratisyen 

Hekimlik Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği (DİYAHED), 

Türk Hemşireler Derneği, TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler 

Kolu  24 Nisan 2014 tarihli yazıyla davet edilmiştir.

    28 Nisan 2015 tarihinde yapılan toplantıya, TTB Merkez Konseyi, TTB Aile 

Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği, 

SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, 

Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği temsilcileri katılmıştır.

    Sağlık Bakanlığının, birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan esnek ve 

fazla çalışma, güvencesiz çalışma koşullarını ceza puanlarıyla daha da 

ağırlaştırma ve çalışanların mücadele direncini kırmaya yönelik yönetmelik 

değişikliği ağırlıklı olarak görüşülmüş, buna karşı yürütülen mücadele hattı  

gözden geçirilmiştir.

  Yapılan görüşmeler sonucunda, ASM ve TSM ödeme ve sözleşme 

yönetmeliği ile ASM ve TSM hekimlerine fazla ve esnek çalışma amacıyla 

cumartesi günleri 'nöbet' adı altındaki uygulamaların durdurulması, buna 

kaynaklık eden yasal düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs 

(+23 Mayıs Cumartesi) tarihlerinde iş bırakma eylemi ağırlıklı görüş olarak 

belirlenmiştir.

   30 Nisan 2015 tarihi itibariyle TTB, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları 

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Pratisyen Hekimlik Derneği yönetimlerinin 

verdiği kararla, yukarıda belirtilen taleplerle birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde 20-21-22 Mayıs'ta 3 günlük iş bırakma eylem kararı alınmıştır.

     Davet edilen, ancak katılamayan kurumların da bu eylemimizde yer alması 

ve desteklerinin sağlanması için yazı yazılmasına ve çaba harcanmasına karar 

verilmiştir. Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik baskılara karşı iş 

bırakma dışında başka çare kalmamıştır.

    ASM ve TSM çalışanlarının, çalışma koşullarını ağırlaştıran, iş güvencesini 

ortadan kaldıran yasa ve uygulamalar kaldırılıncaya kadar eylemlerin 

kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyu ile paylaşırız.

TTB Merkez Konseyi

Saygılarımızla.

TAM 4 KATI GÖZDAĞI !... 
5  DE YETMEDİ,

ŞİMDİ  20 CEZA PUANI...

    16 Nisan 2015 tarihinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme 
Yönetmeliği yayınlandı.
 İhtar puan cetvelinde;
Mesai dışı hizmet ve /veya nöbete mazeretsiz gelmemek: 20 puan
Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında 
verilen görevleri yerine getirmemek: 10 puan



KONUK YAZAR

Sayfa 13       MUĞLAk   http://www.muglatabip.org.tr                               Yazılarınız için: MUGLAkmuglatabip@hotmail.com                                                                           

    GDO' lu Kimlikler

    Bilindiği gibi; 17. Yüzyılda başlayan sanayi devriminin getirdiği 

üretim patlaması yeryüzünde yaşam biçimlerine kadar yansıyan 

kökten değişikliklere neden oldu. Üretim ve daha fazla üretim 

üzerine kurulu büyüme stratejileri kimi zaman savaşlara neden olsa 

da ticari kapitalizmin küreselleşmesinin önünü açtı. İnsanlığın son 

400 yılı artan üretimi karşılayabilmek ve büyüme stratejilerine 

yanıt verebilmek için tüketim odaklı olarak yeniden kurgulandı. Bu 

yeni yapılanmada insan özne olmaktan çıkarak tüketim 
için çırpınan bireylerin  bağımlılık eğilimli bireylere dönüşmesi de 

paradigmasının nesnesine dönüştürülmeye çalışıldı. Hayli de yol 
kaçınılmazdı. Her gün her ortamda reklamlar ve tüketim 

alındı.
alışkanlıkları dayatmasıyla karşılaşan ve hayatlarındaki eksikliği     Kurulu kapasitenin sürdürülebilirliği insanların ne olursa olsun 
vurgulayan bu mesajlar yüzünden hep bir şeyler tüketme tüketime devam etmesine bağlıydı. İnsanları tüketime zorlamak 
gereksinimi içinde kıvranan bireylerin bağımlılık yapıcı maddelere için gereksinimleri hatırlatan gayet insancıl görünüşlü reklam 
yönelmesi ile de daha sık karşılaşır olduk. Başlangıçta sigara ve kampanyaları giderek korkular ve kaygılara yönelik daha saldırgan 
alkol bağımlılığı gibi bağımlılıklar tüketim paradigmasının içine tanıtımlara dönüştü. Ama tüm bunlar günün birinde insanların 
yedirilmeye çalışılsa da sorunun büyümesi kaçınılmazdı.tüketimden vazgeçme riskini ortadan kaldırmıyordu. Tüketim 
   Benliğinde bir türlü tanımlayamadığı ve eksiklik algısı olarak 

paradigmasının gerektirdiği ruh haline sahip bireyler oluşturulması 
yaşattığı canavarı doyuramayanların bir kısmı için bağımlılık 

yönünde bir şeyler yapılmalıydı.
yapıcı maddeler (uyuşturucu, uyarıcı vb.) arzu nesnesine dönüştü.     Antropologlar günümüz insanını Homo sapiens olarak tanımlar. 
Özellikle benliğin ortaya çıktığı ve kimlik algısının şekillendiği Kendi varlığının farkında olduğunun farkında olan canlı anlamına 
genç erişkin dönemindeki kafa karışıklığı, dayatılan bu eksiklik gelir. İnsanoğlu kendi varlığının farkında olduğunun farkında 
algısı ile birleşince uyarıcı, maddeler ile kendinden kaçma veya olabildiği için varlığını sorgulayabilme, anlam çıkarabilme ve 
uyuşturucu maddelerin içe dönme yönünde ürettiği çözümler ile çabalayarak benliğini dönüştürebilme yetisine sahiptir. Tüm bunlar 
talep gördü. Her ne kadar yasaklanıp üretim ve satışı kontrol altına için tanım gereği benlik algısına gereksinim vardır. Her benliğin ise 
alınmaya çalışılsa da bağımlılık yapıcı maddelere olan ilgi tüketim kendini tanımlayabilmesi, anlamlandırabilmesi ve sosyal alanda 
alışkanlıklarının yaşam biçimine dönüşmesiyle artmaya devam konumlandırabilmesi için kimliğe sahip olması zorunludur.
etti. Markalaşan ve birbirine benzeyen kimlikler arasında kendini    İşte, tüketim dünyasının nesnesi olması istenen, tüketimden 
arayan benlikler için bu tür maddeler arzu nesnelerine dönüştü.vazgeçmeyi aklına bile getirmeden günebakanlar gibi arzu 
     Geldiğimiz noktada; tüketim odaklı dünyanın nesnesine nesnelerinin peşinden giden bireyleri oluşturabilmek için korku, 
dönüşmüş, tüketerek yaşamayı kimliğinin parçası ve yaşam biçimi kaygı, öfke, endişe veya sevgi gibi alt bilinç alanlarına yönelik 
olarak gören bir anlamda “ruhsal genetiği değiştirilmiş” bireylerin reklam çalışmalarına ek olarak çok daha gerideki benlik ve kimlik 
kimlik sorununa odaklanılmadığı sürece, sistem bağımlı kişiler algısı üzerinde de çalışılmaya başlandı. Benlik ve bu benliği 
üretmeye devam edecek gibi görünüyor. Bağımlı kişileri tedavi tanımlayan kimlik algısına iliştirilecek tüketim alışkanlığı ile 
çabası ise bataklığı kurutmadığımız sürece konunun uzmanı paradigmanın arzuladığı tüketim odaklı yaşayan yeni toplum 
sağlıkçılar için “müşterisi” giderek artan hayli karlı bir piyasadan yoluna girildi.
öteye geçemeyecektir.    Bu amaçla; kimliği oluşturan içsel (astrolojide tanımlanan burç 
    Her ne olursa olsun gidilen yol insanlık için çıkmaz sokaktır. özelliklerinin çoğu bunlardan oluşur ) ve dışsal (aile, topluluk, 
Kimliklerinde bir türlü tanımlayamadıkları eksiklik algısı cemaat, milliyet, din, ırk vb) bileşenlerin benliği tanımlamaya 
yüzünden özgüveni eksik bağımlılık eğilimli toplumların değişime yetmediği yönünde son derece başarılı algı yönlendirmelerine 
dönüşüme kapalı, biat kültürüne yatkın tüketime programlanmış tanık olduk. Dışarıda bambaşka ve renkli bir hayatın olduğuna 
halleriyle sonuçta kendilerini de tüketecekleri açıktır. Madde inandırılarak o hayatı “yakalamak” için kimlik algısının 
bağımlılıklarının geometrik oranda artıyor olması da bunun işareti eksikliklerinin yerine konması gerekiyordu. Sorun ise kimlik 
olarak görülmelidir. Gerek yeryüzü kaynaklarının yetersizliği ve algısının içinde olduğu ileri sürülen hayali eksikliğin aslında hiçbir 
çevre kirliliği, gerekse de içine düşülen kimlik bunalımı ile zaman doldurulamayacak olmasıydı. Kimliklerinde eksiklik 
insanlığın yüzleşmesi er veya geç gerçekleşecektir. Kimliklere olduğu algısının marka kültürü, tüketim alışkanlıkları ve yaşam 
konumlandırılmış eksiklik algısı ve onun doğurduğu bağımlılık biçimleri ile doldurulacağı sanısı insanları her daim tüketici kılmak 
eğilimleriyle yaşanacak ve hayli sert olacak yüzleşmede yol için yeterliydi. Öyle de oldu.
gösterici olma görevi ise tüketim paradigmasının dayatmalarının     İnsanlar, benliklerini tanımlarken kullandıkları kimlik 
farkında olup direnen, benlik algısı ile barışık ruh sağlığı bileşenlerinin içinde hep bir eksiklik olduğuna inandırıldılar. Bu 
çalışanlarına düşecektir. Umalım ve dileyelim ki insanlık bu eksikliği kapatabilmek için markalaşan kimliklere, kalıplaşmış 
karanlık evreyi de olabildiğince az hasarla atlatır.yaşam biçimlerine ve birbirine giderek daha çok benzeyen tüketim 
                                                                         alışkanlıklarına sahip bireyleri daha çok görür olduk. Alan ve satan 

Dr. Mehmet UHRİ
razı olduğu sürece pek sorun yokmuş gibi görünse de benlik 

algısının genetiği değiştirilmiş oldu. Kendi benliği ile dengeli, 

doygun ve yeterli  olmak yerine kimliğindeki eksikliği gidermek 



                                                                                

 

OSMAN ÖZTÜRK  /20.04.2015 Tarihli Birgün  gazetesi 

Sağlıkta Memnuniyet Düşüyor Şekerim

anketlerinde bile 2011'den bu yana sürekli olarak düşüyor.

2012'de yüzde 74.8, 2013'te yüzde 74.7, 2014'te yüzde 71.2'ye 
inmiş.

Öyleyse…

Bugünlerde oy istemek için kapımızı çalıp sağlıktaki icraatlarıyla 
övünmek gafletinde bulunacak AKP'lilere cevabı hep beraber 
verelim.

AKP'nin on iki yıllık devri iktidarında en çok övündüğü başarısı 
Sen öyle diyorsun ama…sağlık politikaları oldu.
Sağlıkta memnuniyet düşüyor, şekerim.Sabık Sağlık Bakanı Recep Akdağ'la sabık Başbakan Tayyip 
Siz var gidici olmak!...Erdoğan anlata anlata bitiremezlerdi.

Genel Sağlık Sigortası çıkarmış, herkesi sağlık güvencesine 
kavuşturmuşlar…

Bütün hastanelerin kapılarını vatandaşlara açmışlar…

Hastane kuyruklarını kaldırmışlar…

Bıçak parasını bitirmişler…

Hastanede rehin kalma dönemine son vermişler…

Şu kadar MR, bu kadar tomografi, ambulans uçak bile almışlar…

Daha neler neler.

Hani hızlarını alamasalar ölüme çare bulduklarını bile 
söyleyecekler.

Propaganda öylesine güçlüydü ki AKP'nin oyunun yüzde 10'unun 
sağlıktan geldiğine dair bir şehir efsanesi dahi yayılmıştı.

Hangi kamuoyu şirketi ne zaman böyle bir araştırma yapmış da 
nasıl bu sonucu bulmuş diye sormaya kalksanız da nafile.

Hatta “AKP'nin gücü kolay kolay tükenmez. Çünkü sağlık reformu 
yaptı. Tedaviyi böylesine ucuzlatan ve kaliteli kılan bir partiye 
kimse bir şey yapamaz.” diyen muhalif solcu yazar dahi çıkmıştı.

Peki, iyi, tamam da…

Yedi milyon sigortalının dokuz milyar sağlık prim borcu var…

Vatandaş günlerce internet başında hastane randevusu alamıyor…

Sağlıkta tam on iki kalem yeni katılım payı getirdiniz…

Eskinin bıçak parası şimdilerde oldu özel hastanelerde kasatura 
parası…

Gazeteler “sağlık skandalı” haberlerinden geçilmiyor filan diye 
itiraz ettiğinizde cevap hazırdı.

Sen öyle diyorsun ama…

Sağlıkta memnuniyet artıyor, şekerim!..

Bütün bu propaganda TÜİK'in anketlerine dayanıyordu.

TÜİK'e inanacak olursak, AKP döneminde sağlıkta memnuniyet 
yüzde 39,5'tan yüzde 76'ya çıkmıştı.

Yunanistan her bir vatandaşının sağlığı için yılda 2.914 dolar 
harcarken halkın sadece yüzde 22'si sağlık hizmetlerinden 
memnundu.

Kişi başı yıllık sağlık harcaması 3.718 dolar olan İrlanda'da oran 
yüzde 42, 2.964 dolar olan İtalya'da yüzde 56, 3.076 dolar olan 
İspanya'da yüzde 72 idi.

Türkiye ise yıllık 958 dolar harcamasına rağmen vatandaşların 
yüzde 76'sı aldıkları sağlık hizmetinden memnundu.

Fransa, Almanya, Danimarka bile Türkiye'nin gerisindeydiler.

TÜİK bu anketleri nerde, nasıl, kimle, kime yapıyordu…

Vatandaş aldığı hizmetin nesinden memnundu…

Madem bu kadar memnundu, ne diye habire sağlık çalışanlarına 
saldırıyordu…

(Yoksa memnuniyetini böyle mi ifade ediyordu!..)

Bir yana da…

Ortada bir başka gariplik vardı.

AKP'lilerin nutuklarındaki yüzde 76 memnuniyet nedense 2011 
yılında çakılıp kalmış…

Takvim bir türlü ilerlemiyordu.

Bu memnuniyet anketlerine hiç inanmadığım için şimdiye kadar 
ilgilenmemiştim.

Geçen gün bir bakayım dedim.
AKP'lilerin o yere göğe koyamadıkları memnuniyet TÜİK'in 

HEKİMLER BARIŞ İÇİN 
BİR ARAYA GELDİ

  Çanakkale Kara Savaşlarının 
100.yılında Avustralya Tabipler 
Birliği, Yeni Zelanda Tabipler 
Birliği ve Türk Tabipleri Birliği 
Başkanları ile hekimler barış için 
bir araya geldiler.
    25 Nisan 2015 Çanakkale Kara 
Savaşlarının 100. Yılı dolayı-
sıyla, Çanakkale Tabip Odası'nın 
ev sahipliğinde düzenlenen orga-
nizasyonda, ilk olarak  Ağadere 
Mecruhin Hastanesi'ne çelenk 
bırakıldı. Savaş sırasında yaşanı-
lanlar ve verilen sağlık hizmetleri 
hakkında bilgiler verildi.
   Daha sonra ANZAC askerlerine savaş sırasında sağlık hizmeti 
veren 7th Field Ambulance Cemetery'ye gidilerek savaşta ölen 
ANZAK askerleri anısına Avusturalya ve Yeni Zelanda Tabipler 
Birliği ile birlikte Türk Tabipleri Birliği ve Çanakkale Tabip 
Odası tarafından "barış mümkün" yazılı çelenkler bırakılarak 
her üç ülke tabibler birliği başkanları ve Çanakkale Tabip Odası 
başkanları "hekimler savaşa karşı barışı savunuyor" başlıklı 
basın açıklaması Türkçe yapıldı.
 Savaşta yitirilen tüm insanlar için saygı duruşunda 
bulunulduktan sonra Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi 
Konferans Salonu' nda "Hekimler Barış İçin Bir Arada" paneli 
gerçekleştirildi.
    Panelde Avustralya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Brian Owler, 
Yeni Zelanda Tabipler Birliği Başkanı Mark Peterson, Türk 
Tabipler Birliği Başkanı Bayazıt İlhan ve Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mithat  Atabay birer 
konuşma yaptılar.
    Tüm gün boyunca süren etkinliğe ev sahibi Çanakkale Tabip 
Odası'nın yanı sıra Ankara, Aydın, Muğla, Balıkesir, Bursa, 
Denizli, Isparta-Burdur, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sinop Tabip 
Odalarından temsilciler katıldı.
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YAZILI BASINDA SAĞLIK



 MUĞLA OTİZMİN FARKINA VARIYOR !    
                           
 Hazırlayan: Nurşin Külcü

Muğla'da projeye kimler nasıl destek verdi?
 
    Otizmde Spor ile Yaşam projesine en büyük desteği otizm  Kulak verin! Bu Gençlerin Hayalleri var! 
spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın aileleri destek verdi. 

    Şubat ayından beri her hafta sonu sabah saat 10-12 arasında bir Onların üye olduğu Muğla Zihinsel Engelliler derneği projenin 

grup üniversite öğrencisi 30 kadar Otizmli çocukla beraber spor sahibi oldu ve Güney Ege Kalkınma ajansı finans desteği verdi. 

salonunda toplanarak birebir etkileşimde bulunarak sporla sherbone Muğla Büyük Şehir Belediyesi ise Düğerek' teki spor salonunu ve 

yöntemiyle iletişim becerilerine katkıda bulunmak için çabalıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de yüzme havuzu tesisleri ile 

Bunun için kimse onları zorlamıyor. Onların bir ideali var ve destek verdiler.

gençliklerinin verdiği enerji ve inançla zorlukların üstesinden 

gelmek için çalışıyorlar. Çalışmalarını yakından izlerken 2 nisan Öğrencilerin rolü, çalışma hakkında hissettikleri, 
tarihinde Muğla'da ilk kez sosyal bir proje için pek çok kurumun ve farkındalıkları nasıl oldu ?
elbette Üniversitenin desteğini alarak ''OTİZMİN FARKINDAYIZ'' 

yürüyüşüyle çalışmalarını taçlandırdıklarına tanık oluyorum.     Otizmde Spor ile Yaşam projesine Üniversite Öğrencileri şüphesiz 
Gençlerin dinamizmi ve güçlü yürekleri, bu ülkenin onlar hatırına ki enerjileriyle gönüllülükleri ile renk ve heyecan kattı. Özellikle 
daha yaşanası olduğunu düşündürüyor. hafta sonlarını çocuklarımıza ayırmaları güzel bir sosyal davranış. 

Sporcularımızla bire bir çalışan gönüllü eğitmenlerimiz ile 
     Otizm “yaygın gelişimsel bozukluk” olarak nitelenen bir yaptığımız çalışma sonlarındaki toplantılarımızda pozitif duyguların 
spektruma sahip. Ağır formları olduğu gibi normal bir eğitime devam olduğu çalışmanın örnek olduğu ve kendilerini her anlamda 
edebilen zeka düzeyleri ve yetenekleri gelişmiş ancak sosyal geliştirdiği en önemlisi de artık otizmin farkında oldukları. 
becerilerde sıkıntılar yaşayan ''ASPERGER'' sendromlular da bu Farkındalıkları ise otizmin toplumda bilinenin aksine bir delilik 
spektrumun içinde. Ve hemen hepsinin gereksinimi eğitim dışında olmadığı bir hastalık hiç olmadığı bir farklılık olduğudur.
toplumsal farkındalık. Çünkü davranış sorunlarıyla ön plana çıkan 

bir durum ve toplumca yanlış anlaşılmalara, alay, istismar, dışlanma 2  Nisan dünya otizm farkındalık ayında Muğla'da dev 
gibi tutumlarla karşılaşmaları yaşadıkları zorlukları kat be kat 

bir yürüyüş organize ettiniz. Ebeveynlerden nasıl 
arttırma, hem kendileri ve hem de aileleri için yaşam güçlüklerle 

tepkiler aldınız ?dolu. Görülme sıklığı ise giderek artıyor. Neredeyse her 100 

çocuktan biri OTİZM spektrumunun içinde dünyaya gözlerini 
   Muğla büyük illerimize göre daha az otizmin farkında. Maalesef 

açıyor.
Muğla'da genel olarak bile bütün özel çocuklarımıza dair kalabalık 

    Ankara'dan Muğla'ya yüksek lisans için gelen Ali Salih Eroğlu tüm 
bir etkinlik de otizm spektrum bozukluğuna dikkat 

bunların farkında ve çalışmalarıyla tecrübe kazanmış bir idealist. 
çekmek amaçlı ''Otizm ve Spor Festivali'' adlı etkinliğimize 

Kuşkusuz sayfalar yetmez gidip gözlemek gerek onları. Düğerek 
üniversite öğrencilerinin dinamizmini arkamıza alarak ve çeşitli 

Belediye Spor Salonunda her hafta sonu yorucu bir uğraşı 
taraftar gruplarını davet ederek sivil toplum kuruluşlarıyla örneği 

içindelerken izlemek ve alınlarından öpmek gerek o gençleri. O ve 
sadece Muğla' da değil Türkiye'de de az olan bir farkındalık etkinliği 

arkadaşı Okay Can' ı biraz tanımak ve çalışmaları hakkında fikir 
gerçekleştirdik. O gün biliyoruz ki birçok Muğla’lı internette 

edinmeniz için küçük bir söyleşi hazırladık.
Otizmin anlamını araştırmıştır. En önemlisi de özel çocuklarımızın 

ailelerinin yürüyüşte sevinç gözyaşları dökmesiydi. İnsanlara Otizmde Spor İle Yaşam projesi nedir?
çocuklarının durumunu anlatmak zorunda kalmamışlardı ve ilk defa 

kendilerini yalnız hissetmemişlerdi.    Otizmde spor ile yaşam projesi Muğla Zihinsel Engelliler 

Derneği’nin yapmış olduğu finansal olarak Güney Ege kalkınma 
Gelecek için projeleriniz hayaliniz var mı?ajansının desteklediği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ve 

Muğla Büyük Şehir Belediyesi'nin desteklediği 30 gönüllü 
    Otizm spektrum bozukluğunun hala tam bir nedeni bilinmiyor. 

eğitmenin 30 otizmli bireylere 3 ay boyunca  hafta sonu olmak üzere 
Otizm çok geniş bir alan ve mücadelemizde hiç ama hiç bitmeyecek 

temel koordinasyon, sherborne eğitimi ,yüzme ve halkoyunu 
çünkü otizm tanısı konulduktan sonra çocuklarımızın özel ve yoğun 

etkinliklerini içeren bir sosyal projedir.
eğitim almaları gerekiyor. Türkiye' de ise özel uygulama okulu az ve 

niteliksiz özellikle de spor çalışması yok denecek kadar az. Özel 
Muğla'da ne zaman hayata geçti ?

eğitimler de ise devletin sunduğu hizmet ayda 8 saat. Bu otizm için ve 

diğer tüm özel çocuklarımız için yetersiz bir süre. Mücadelemiz,     Otizmde Spor ile Yaşam projesi 16 Şubat 2015 tarihinde 
hayallerimiz ve projelerimiz doğal olarak sayıca çok. Muğla' da başlamıştır.16 Mayıs 2015' te sonlanacaktır.
öncelikle Otizmde Spor ile Yaşam projemizi devam ettirmek, ama 

bunların projede sınırlı kalmayıp sistem haline getirilmesini Bu fikir ne zaman gelişti daha önce deneyimleriniz oldu 
istiyoruz. ''Yaşam ve spor merkezi'' ile burada sadece özel çocuklara 

mu?
ait tesislerde alanında gelişmiş eğitmenlerle sistemli olarak 12 ay 

   Gazi üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunuyum. 
özel bakım ve spor eğitimi almaları gerekiyor. Biz bunun için bütün 

Üniversitemizde de bu tarz bir projeye dahil olmuştum ilk yılımda 
çabamızı ortaya koyacağız şu an bunu bir taslak haline getirmeye 

(2010).Mezun oluncaya dek projede yer aldım. Muğla Sıtkı Koçman 
çalışıyoruz bunu yaymak için ve taleplerimizin dikkate alınması için 

üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine yüksek lisansa geldiğimde ise 
ise üniversitede ve şehirde imza kampanyası ve çeşitli etkinlikler 

ilk amacım burada da gerçekleştirmek oldu.
gerçekleştireceğiz.

olmamış. Biz 
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OKAY CAN Kimdir? Muğla İçin Neler Hayal Ediyor?

1991 yılında Ankara Altındağ ilçesinde doğdum. 2010 yılında Gazi 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü 

lisans eğitimini Ali Salih Eroğlu ile kazandık. Okula başladıktan 2 ay 

kadar sonra otizmli çocuklar spor eğitim  projesinin yürütüldüğünü ve 

yeni dönemin başlayacağını öğrendim ve katılmak istedik. Gerekli 

başvuruları yaptık ve kabul edildik. Spor eğitmenliği için gerekli olan 

eğitimleri aldıktan sonra ilk yıl 2 öğrenci ile çalışmanın yanı sıra şizofreni 

hastalar ve otizmli çocuklar yardım konserinin düzenlenmesinde 

koordinatör  olarak çalıştık ve deneyimlerimizin artması sebebi ile 

öğrenci sayımız artarak devam etti ve yüzme eğitiminde de yer almaya 

başladık. 4 yıl grup sorumluluğu yaptık ve zorunlu stajımızı bu projede 

eğitmen olarak tamamladık. Bu süreç içerisinde otizmli çocuklara 

vakıflaşma yolunda maddi yarar sağlamak amaçlı plastik ve kağıt geri 

dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Mezun olduktan sonra üniversiteye 

girerkenki hedefimiz olan yüksek lisans programını okuyabilmek için 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi beden eğitimi ve spor anabilim dalı 

yüksek lisans programına başvurduk. Yüksek lisans programını kazandık. 

Muğla' ya gelirken ilk hedefimiz otizmli çocuklar spor eğitim projesini 

Muğla iline kazandırmak ve ildeki otizmli çocuklara yarar sağlamaktı. 

Çok zorluklar yaşadık ancak sürekli görüşmeler yaparak ve ısrarcı olarak 

zorlukları aştık ve GEKA' dan  destek alarak projemizi gerçekleştirdik. 

Şimdi 'Otizmde Spor ile Yasam' projemiz son hızı ile devam ediyor ve 

bizim gözlemlerimiz; hem çocuklarımızın hem de aile ve 

eğitmenlerimizin çok mutlu olduğu ve yarar sağladığı yönündedir. 

Şimdiki hedefimiz ise bu projenin Muğla ilinde sürekli hale gelmesi ve 

bunun devamı olarak da otizmli çocuklar spor eğitim merkezini kurmaktır.

ALİ SALİH EROĞLU Kimdir?  Otizmli Çocuklar İçin 
Neler Hayal Ediyor ?

2010-2014 yıllarında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Rekreasyon Bölümünde öğrenim gördüm. 2009 yılında 

şizofreni hastalarıyla Ankara'da çalışmaya başlamıştım. 2010 yılında 

üniversitemin ilk yılında bölüm başkanım şizofreni ile çalıştığımı 

duyunca otizme yönlendirdi beni duyarlılığımdan dolayı. Böylece otizm 

ile 2010 yılında tanışmış oldum ve şu anda baktığımda hayatıma çok şey 

kattı. 5 yıldır otizm ve spor alanında çalışıyorum ama bana meslekten de 

ötesi yaşamımı anlamlandırdı diyebilirim. Otizm çok büyük bir 

farkındalık, ailelerin mücadelesini çabasını gördükten sonra ve sporun 

bilimsel, görsel ve sosyal etkisini çocuklarda gördükten sonra başka bir 

alana yönelmedim. Bu alan paranın kariyerin de ötesinde bir şey, kendimi 

akademik anlamda da geliştirmek için Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi’ne yüksek lisansa geldim. İlk olarak 4 yıl Gazi 

Üniversitesi’nde yaptığımız projenin üstüne de koyarak Muğla' da 

yapmak istedik aynı sınıftan mezun olduğum ve 4 yıl boyunca otizmde 

beraber çalıştığım şimdi de aynı sınıfta yüksek lisans yaptığım Okay Can 

arkadaşımla. Tanımadığımız bir memlekette bizi burada kamçılayan 

otizm derneğinin bile olmaması ve spor adına otizm çalışmasının 

olmaması. Otizme dair hayallerimizin de çok olmasından dolayı burada 

bu toplumsal duyarlılık adı altında Güney Ege kalkınma ajansının da 

desteği ile gerçekleştirmiş olduk.



Dünya Kadın Yürüyüşü Muğla’dan Ses Verdi;
Tüm Kadınlar Özgürleşinceye Kadar Yürüyeceğiz…

DÜNYA  KADIN  YÜRÜYÜŞÜ  14 MART'TA  MUĞLA'DAYDI

    Dünya Kadın Yürüyüşü, 1990'lı yılların sonundan bu 
yana 163 ülkeden 5500 örgütün katılımı ile sürdürülen, 
farklı etnik, kültürel, dinsel, siyasal ve sınıfsal 
kökenlerden, farklı yaş ve cinsel yönelimlerden gelen 
kadın gruplarının oluşturduğu küresel bir harekettir.
    Yürüyüşün Avrupa kolu bu yıl 6-16 Mart tarihleri 
arasında (i) Türkiye'deki farklı noktalardan geçerek tüm 
Avrupa'yı kat edecek ve 21 Ekim tarihinde Portekiz'de sona erecek. Dünya 
Kadın Yürüyüşü'nün bu yılki ana gündemi, kapitalizmin mevcut krizi ve 
insanlar için sunduğu sahte çözümlerin, kapitalizm ve ataerkinin işbirliği ile 
güçlendiğini göstermeye odaklandı. Feminist eleştiri ışığında binlerce kadın 
örgütü tarafından ataerkil kapitalizme karşı savunulan ve inşa edilen 
alternatifler yürüyüşe yol gösteriyor. Bu bağlamda 2015 Dünya Kadın 
Yürüyüşü'nün ana temaları dört başlık altında toplandı ve farklı kıtalarda, çeşitli 
yerelliklerde yürüyüş boyunca kadınlar tarafından bu temalar tartışılacak, 
talepler ve çözümler yaygınlaştırılacak.
    Türkiye' de, 6 Mart tarihinde Nusaybin'den başlayan yürüyüş boyunca 
yukarıdaki dört tema etrafında eylemler ve etkinlikler yapıldı. Ülke içinde 
güneydoğudan güneybatıya doğru yol alacak karavan Mardin, Diyarbakır, 
Hatay, Mersin, Antalya, Muğla' dan geçerek  Didim' e gitti ve 16 Mart tarihinde 
İzmir'de Türkiye yürüyüşü sona erdi. Yürüyüş Kafilesi, 17 Mart tarihinde 
Selanik' e ulaştı.
Doğanın gaspı ve metalaştırılması,

    Küresel kapitalizm, insanları daha fazla tüketmeye yönlendirirken insan 
yaşamını ve doğayı birlikte yok olmaya zorluyor. Geçimlik çiftçilikle uğraşan 
kırsal nüfus hızla tükeniyor, yoksullaşıyor, göçe zorlanıyor  ya da daha zor ve 
bağımlılık yaratan koşullarda üretmek zorunda kalıyor. İnsanların kendi 
yiyeceklerini yetiştirmeleri engellenerek üreticiler terminatör tohumlara ve 
GDO'lu ürünleri yaygınlaştıran ulus ötesi tarım şirketlerine mahkûm ediliyorlar. 
Bir yandan tarım alanları hızla kentleşmeye açılırken, kentsel ranta tahvil 
edilemeyen ekolojik alanlar madencilik, enerji üretimi, baraj gibi faaliyetler 
gerekçesiyle yok ediliyor.
     Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye' de özellikle 12 Mart' ta Antalya' da, 14 Mart' 
ta Muğla' da, 16 Mart' ta da İzmir'deki etkinliklerinde 
forum, ziyaret ve karnaval gibi etkinliklerle bu tema 
üzerinde yoğunlaştı.
    Dünya Kadın Yürüyüşü Muğla İl Koordinasyonu 
olarak, 2014 Mayıs' ından itibaren Türkiye koordinasyonu 
ile birlikte  çalışmalarımıza başladık.  Muğla'da son 
yıllarda giderek artan ve pek çok önemli direnişin yolunu 
açan doğaya ve doğal yaşama yönelik saldırılar nedeni ile yürüyüşün ana 
temaları arasında yer alan 'Doğanın Gaspı ve Metalaştırılması' konusu etrafında 
eylemler ve etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Yürüyüşün ilkelerine uygun 
olarak, Muğla' da kadın örgütlerinin, sendikaların, bu konuya duyarlı karma 
örgütlerin, belediyelerin ve Muğla' daki doğal yaşama saldırıları göğüslemeye 
çalışan yerel ekolojik direnişlerin temsilcilerinden oluşan bir koordinasyon 
kurduk. 

    Antalya' dan gelen Dünya Kadın Yürüyüşü Avrupa Karavanı' nı ,14  Mart' ta  
saat 13.30'da Tayyare Meydanı' nda Muğla ve İlçelerinden gelen kadınlarla 
birlikte  coşkuyla karşıladık. Hep birlikte “doğanın gaspına karşı Muğla' nın 
kentsel tarihi dokusunun içinden geçerek yürüdük.
Tarihi Arasta' dan Sınırsızlık Meydanı' na ulaşarak yaşamını Türkiye' deki çevre 
ve ekoloji mücadelesinde adamış, aynı zamanda Sınırsızlık Meydanı' nı 
tasarlayarak meydandaki rölyefi kendi elleriyle yapmış Saynur Gelendost'a ve 
mücadelesine, DKY 2015 'Muğla yürüyüşünden plaket çakarak selam  
gönderdik. 
    DKY'nün Muğla ayağında Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi ve KESK ile ve 
bu yürüyüşü sahiplenen Muğla' daki tüm kadın örgütleri ile çok uyumlu bir 
çalışma yürüttük. Yoksulluk, şiddet, eşitsizlikler, savaş ve doğanın gaspına karşı 
Muğla' dan DKY' ne ses verdik; 
Tüm Kadınlar Özgürleşinceye Kadar Yürüyeceğiz…              

DİLEK BULUT
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SAĞLIK EMEKÇİLERİ İŞ BIRAKTI

  13 Mart 2015 tarihinde sağlık 
emekçileri iş bıraktı.
     TTB, Sağlık emek örgütleri ve sağlık 
dernek ve federasyonların katkısıyla 13 
Mart'ta tüm Türkiye'de yaygın bir iş bırakma 
eylemi gerçekleştirildi.
    Muğla Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası Muğla Şubesi, 
Türk Sağlık Sen Muğla Şubesi, Genel Sağlık İş Muğla İl Temsilciliği, 
Muğla Aile Hekimleri Derneği,Muğla Aile Sağlığı Elemanları Derneği 
ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri 
Komisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada;
     *Daha iyi emeklilik şartları 

*Haftalık 40 saatlik çalışma saatini esnetmemek ve angarya 
çalışmamak için,
    *Tüm vatandaşlarımızın hiç katkı payı ödemeden eşit ve nitelikli 
sağlık hizmeti alabilmeleri için,
    Ailemize ve çocuklarımıza ayırdığımız zamanları çaldırmamak 
için ve her geçen gün sağlığı daha da ticarileştiren  Sağlık Bakanı' na 
sesimizi duyurabilmek için 13 Mart 2015 Cuma günü GREVDEYİZ” 
denildi. Hastane bahçelerinde lokma dökülerek ikram edildi. 
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14 MART  TIP HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

     ARTIK TIP BAYRAMI KUTLAMALARI YERİNİ GREVLERE, İŞ BIRAKMALARA, DAHA ÇOK HAK ARAMA  
MÜCADELESİNİN DİLLENDİRİLDİĞİ  GÜNLERE BIRAKIYOR…                      

ARTIK CANIMIZIN  YANMADIĞI , ŞİDDETE UĞRAMADIĞIMIZ, İŞ YÜKÜ  VE ANGARYALAR  ALTINDA EZİLMEDİĞİMİZ 
BAYRAM GİBİ BAYRAMLAR KUTLAMAK İSTİYORUZ!…                   

    Bu yıl 14 Mart Tıp Haftası bugüne kadar katılım ve etkinliklerin en yoğun gerçekleştiği 
haftalardan birisi oldu.
    13 Mart günü Muğla  Merkez, Bodrum, Fethiye ve Milas' taki hastanelerde oldukça geniş 
katılımlı, bazı birimlerde %100'e yakın iş bırakma eylemi gerçekleşti, tüm hastanelerde basın 
açıklamaları yapıldı.
    Muğla genelinde aile sağlığı merkezlerinde yine aynı etkinlikte iş bırakıldı. Dekanlıktaki 14 
Mart töreninin açılış konuşması Muğla Tabip Odası Başkanı Dr Çağlayan Üçpınar tarafından 
yapıldı ve cumartesi sabahı Muğla' da Atatürk anıtına çelenk koyma töreni gerçekleşti. Aynı 
günün akşamı Marmaris' te düzenlenen tıp balosuna hekimlerin ilgisi büyüktü. Coşkulu geçen 
gecede, meslekte 25.yılını tamamlayan hekimlere plaket verildi. Pazar günü Bodrum' daki  
kahvaltı organizasyonunda hekimler bir araya geldi. 

TAKSİM ABLUKASI BU YIL DA 
DEVAM ETTİ,

 İSTANBUL' DA YOLLAR FELÇ OLDU,
TRAFİK DURDU...

MUĞLA’DA  COŞKU VE RENKLİ
 GÖRÜNTÜLER VARDI

14 MART TIP BALOSU FOTOĞRAFLARI
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iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimini

iş’in uzmanından alın!

Konusunda uzman,
Eğitici Belgesine sahip,
güçlü eğitim kadromuzla 

hizmetinizdeyiz.

A B C Sınıfı 
Uzmanlık Eğitimleri

Tüm Mühendis ve Mimarlar,

Teknik Öğretmenler, 

Fizik, Kimya ve Biyoloji 

Bölüm Mezunları 

    

İşyeri Hekimliği Eğitimi
 Tüm Hekimlere

Yardımcı Sağlık Pers. Eğt.

Hemşire, Sağlık Memuru, 

Acil Tıp Teknisyeni

ve Çevre Sağlığı Teknisyeni

Tel: 0252 214 48 45 GSM: 0532 139 58 71
Şeyh Mah. Hacı Şerifağa Sk. No:14/A  - Menteşe/MUĞLA
e-mail: muglaisg@gmail.com web: www.muglaakademi.com

MUĞLA

Başkent
Akademi

Muğla Başkent Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

Geleceğin 

mesleği için

bir adım önde 

olun...

TELEPHONE

Yarın için bugün İngilizce öğrenin.

ÜCRETSİZ

SOSYAL

AKTİVİTELER

MUĞLA BRITISH STREET İLETİŞİM:

e-mail: mugla@britishstreet.com.tr  web: www.muglabritishstreet.com.tr

Şeyh Mah. Hacı Şerifağa Sk. No:19 (Muğla Başkent Akademi Karşısı) - Menteşe/MUĞLA
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VARAN ÝNDÝRÝM

BAHAR YAZ

İNGİLİZCE ENGELİNİZ DEĞİL,
FARKINIZ OLSUN..!

Muğla

AHEF 2014 Yılında Türkiye'nin Aile Hekimini Seçti 
Yılın Aile Hekimi : Muğla Aile Hekimleri 
Derneği Genel  Sekreteri  Dr. Fikret Kurt

    AHEF Başkanı Dr.Murat Girginer, Dr. Fikret Kurt’un yılın aile hekimi seçildiği törendeki konuşmasında ; Her yıl çeşitli sanat dallarında, 

branşlarda, mesleklerde başarı ödülleri dağıtılırken, 2005 yılında Düzce ile başlayan Aile Hekimliği uygulamasında da, başarılı çalışmaları olan, 

özveri ile görev yapan aile hekimlerine başarı ödülü verilmediğini hatırlatarak, bu durumun kendilerinin olduğu kadar Sağlık Bakanlığı'nın da 

eksikliği olduğunu ifade etti. Dr.Girginer " Biz AHEF olarak 2014 yılı için, içimizden birisine bebek, gebe, ergen, çocuk ve yaşlı demeden özveri ile 

hastaları ile ilgilenmek yanında başarı öyküleri de olan bir meslektaşımıza Dr. Fikret Kurt' a  Yılın Aile Hekimi ödülünü sizlerle birlikte vermek 

istiyoruz''dedi.
    Dr. Fikret Kurt, ödülünü alırken sağlık çalışanlarının ve doktorların emeklilik maaşlarına dikkat çeken konuşmasında  “Ben bu plaketi  

TBMM'de görev yapan, 10 dakikada kendi kıyak emekliliklerini çıkartıp,10 yıldır hekimlerin emeklilik maaşlarını düzeltmek için çaba 

harcamayan milletvekilleri için alıyorum” dedi
    Muğla Merkez Yerkesik Aile sağlığı merkezinde  görev yapan  Yılın Aile Hekimi Dr. Fikret Kurt 1966 Denizli doğumlu. 1990 yılında 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olan Dr Fikret Kurt , 2011 yılı Muğla Aile Hekimleri Derneği kurucu üyesi ve Muğla Aile 

Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevine devam etmektedir.
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AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ
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Gözünün üstünde kaş bulunması

Hastanın altını, burnunu silmek 

Bide macecik yazmamak 

Öğrenci, işçi, memura rapor vermek ve vermemek

Sağlıkçı şiddetine karşılık vermek, şikayet etmemek

Nöbetlerin 7-24 tutulmasına karşı beyanda bulunmak 

ASM’lere ne iş olsa yapılır yazısı asmamak

İHTAR
PUANLARI NO UYGULANACAK
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DOĞRUCU-YALANCI "Doğrucular" sürekli doğru, "Yalancılar" ise 

sürekli yalan söylemektedir. Doğrucu ya da 

yalancı grubundan olan A, B, C ve D şu 

önermeleri yaparlar

A: "D yalancıdır."

B: "C yalancıdır."

C: "Doğrucuların sayısı yalancılardan fazladır."

D: "Yalancıların sayısı tek sayıdır."

A, B, C ve D'nin ait oldukları grupları bulunuz.                 

ANAGRAMLAR

Yukarıdaki altı sözcüğü ikişerli üç gruba ayırın. 

Her gruptaki harfleri birer kez kullanarak üç 

sözcük üretin.

Örnek: Soru AV, AR, BOR, ER, FANİ, HAKİ 

sözcükleri için sorulsaydı, cevap AFERİN (ER, 

FANİ), BRAVO (AV, BOR) ve HARİKA (AR, 

HAKİ) olacaktı.

SÖZCÜK TAHMİNİ

Dört farklı harften oluşan bir sözcüğü 

bulmak için tablodaki tahminler yapılmıştır. 

Tahminlerin yanındaki her “+” işareti, doğru 

yerde bulunan bir harfe, her “-“ işareti ise 

yanlış yerde bulunan bir harfe karşılık 

gelmektedir. Bu bilgileri kullanarak sözcüğü 

bulunuz.

AİLE HEKİMİSİN DEDİN ,
ÖMRÜMÜZÜ YEDİN!..
YETTİN GARİ!....

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

YANITLAR MUĞLA TABİP ODASI WEB SAYFASINDA

İHTAR PUAN CETVELİ YAYINLANDI


