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Sağlık bilinci gelişmiş kişiler, 
hiçbir sorunları ve şikayetleri 

olmadığı halde belli aralıklarla dok-
tora gidip check up’tan (çek ap)  geç-
mek isterler. Sağlık kuruluşları, bu 
tür talepleri karşılarlar ve hasta si-
gortası ortaya çıkan faturayı da öder.
 Herhangi bir şikayet varsa, bu 
check up olmaz; o kişiye hasta denir 
ve hekim gerekli muayene ve tetkiki 
yaparak tedavi verir.  

SAĞLIK

Prof. Dr. Mustafa ALTINBAŞ
maltınbaş@buyukortadogutip.com.tr

Devamı Sayfa 3'te...

 1980’li yılların sonunda Özal ekolü ile bünyemize 
giren ve dilimize yerleşen sinerjiyi; dil bilimcileri 

görevdaşlık olarak tanımlamaktadırlar.
 Aynı zaman dilimi içerisinde birbirleriyle koordineli 
ve uyumlu hareket sonucu ortaya çıkan artı değer sinerjiyi 
en iyi biçimde anlatılan bir tanımdır. Bizdeki “Birlikten 
kuvvet doğar” Atasözümüz sinerjinin ne kadar önemli ve 
faydalı olduğunu anlatan güzel bir sözdür.
 Sinerjinin olduğu yerde; yardımlaşma, iş bölümü, 
uyumluluk, rasyonellik, üretim ve tabii ki verimlilik 
vardır. Kısacası sinerji eşittir kalite diyebiliriz. Çünkü 
sinerji veya kalite yönetimi; bir organizasyondaki 
tüm kaynakların aynı anda en rasyonel ve iyi bir plan 
dahilinde bir amaca uygun yönetilmesi işidir.
 Bu kadar olumlu sonuçlar doğuran sinerjiyi 
işimizde olduğu gibi, okulda, evde ve hemen hemen 
hayatımızın her alanında kullanmak mümkün 
değilmidir. Düşünebiliyor musunuz; İnsanlar 
arasındaki sevgi, birlik ve kardeşlik duygularında 
sinerji yaratılmasının sonucunun ne gibi olumlu 
sonuçlar doğuracağını ve savaşın yerine barışı, kin 
ve nefretin yerine sevgiyi egemen kılmaya çalışmak 
gelecek nesillere sevgi dolu barış dolu bir dünya 
bırakmanın kapısını aralayacaktır.
 İnanınki bu söylediklerim aslında çok zor değil.
          Yeter ki; Allah’ın insanoğlunu verdiği aklı yine onun 
yarattığı insanı yaşatmaya yönelik olarak kullansın.
 Yeter ki yapılan her iş ve eylemde insanlığın 
huzuru ve mutluluğu gözeltilsin. 
          Yeter ki …

Saygılarımla
Op. Dr. Sadi  KAYA

BAŞYAZI

SİNERJİ
Op. Dr. Sadi KAYA

CHECK - UP

ORTADOĞU BİR MARKADIR
Devamı Sayfa 3'te...

            Markalaşma bir şirkete kişilik kazandırma sürecidir. Markalaşma sürecinin en önemli ayağı ise isim ve logo ça-
lışmalarıdır.İşte bu gerçekle yola çıkan Ortadoğu Tıp Merkezi    Türkiye Patent Enstitüsü’ne Müracaat ederek İsim ve 
Logosu’nun hukuki ve kullanım haklarının tümüne sahip olmuştur.Ortadoğu ismi ve logosu  şimdi bir MARKADIR.

Sağlık Bakanlığı acil hastaların hastanelere 
nakli sırasında, hasta yakınlarının da ambulansa 
alınmasına yasak getirdi. Bundan böyle emzikli bebek 
veya kuvözde yeni doğan bebek nakli gibi vakaların 
dışında hiçbir surette hasta yakını ambulansa kabul 
edilmeyecek.

AMBULANSTA REFAKATÇİYE SON

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe YÜRÜMEZ, 

anne ve babaları uyararak; ağlarken ve beslenirken 

yüz ve vücudunda morarmalar olan bebeklerde kalp 

rahatsızlığı olabileceğine dikkat çekti.

BEBEKLERDE MORARMAYA DİKKAT!!!

Kahvaltıyı kaçıran çocukların beyin ve vücut 
fonksiyonları, bunun zararını bütün gün 
çekmektedir. Kahvaltı yapmak çocukların okul 
performanslarını ve kilo kontrollerini sağlamada 
günün en önemli öğünüdür.

Devamı Sayfa 2'de...

Devamı Sayfa 2'de...

Devamı Sayfa 3'te...

KAHVALTIDAN VAZGEÇMEYİN

piyano pastanesi 
reklam
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 Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl ÜNVER (1898-
1986), hekim, yazar. Menbaül İrfan Rüşdiyesi 
ile Mercan İdadisi’ni bitirdikten sonra 1915 
yılında Mekteb-i Tıbbiye’ye girdi. 1920 
yılında mezun oldu. Tıp eğitiminin ardından 
Medresetü'l-Hattatin'i de bitirdi. Gureba ve 
Haseki hastanelerinde cildiye, dahiliye ve 

intaniye servislerindeki asistanlığı yaptı. 1927’de hekimlik 
ihtisasını tamamladı 1927-29 yılları arasında iki yıl Paris’te 
Pitie Hastahanesi’nde Prof. Marcel Labbe’nin yanında 
çalıştı. 1930 yılında Doçent oldu.1933 yılında Atatürk'ün 
Üniversite Reformu ertesinde İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde Tıp tarihi ve Deontoloji Kürsüsü'nün 
kuruculuğunu ve direktörlüğünü üstlendi. Güzel Sanatlar 
Akademisi hocalığı yaptı. 1939'da profesör, 1954'de 
ordinaryus profesör oldu. 1956 yılında serbest hekimliği 
bırakarak kendini tümüyle fakülte çalışmalarına adadı. 
1973'de emekli oldu.
 Ney, ebru, tezhip,minyatür ve hat sanatıyla ilgilendi.
Arapça, Farsça, Fransızca biliyordu. 18 bilimsel kuruluşun 
üyesi olmuş, tıp tarihi, bilim tarihi, kültür tarihine ait 2500 
civarında kitap ve makale yayınlamıştır. Büyük arşivler 
oluşturdu. Arşivlerini Türk Tarih Kurumuna , Süleymaniye 
kütüphanesine bağışladı. 1986'da vefat etti. 
Bazı eserleri Selçuklular Döneminde Tıp, Uygur Hekimliği, 
Ali Kuşçu, İstanbul Risaleleri 5 cilt, Hattat Ahmed 
Karahisari, İstanbul Rasathanesi, İslam Tababetinde Türk 
Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina'nın Türklüğü, Türk Göz 
Hekimliği Tarihine Ait Notlar, Kahvehanelerimiz ve Eşyası, 
Anadolu Beylikleri ve Tıp Tarihimiz.

  Avukatlık, sözlük anlamı itibariyle hukuk öğrenimi 
görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek 
edinmiş kimselere denir. Avukat aynı zamanda yasalarla 
ilgili konularda kişilere yol gösterir. Bir avukat serbest ya da 
bir kuruma bağlı olarak çalışabilir. 
            Görüldüğü üzere ansiklopedik anlam bakımından 
avukat savunman niteliğinde, kişilere kanunlar çerçevesinde 
yol gösteren kişidir. Yol göstereceği, savunacağı kişiler de 
(temsil yetkisi alındıktan sonra) hukuki dilde müvekkil diye 
adlandırılır. Toplumda avukatlar yargı önündeki kişilerin 
haklarını savunmak, kanuni olarak hukuki bilgilerini 

insanlara aktararak bireylere yardımcı olur. Çeşitli prosedürler tamamlandıktan 
sonra(hukuk öğrenimi görmek, avukatlık stajını tamamlamak.) bir baroya kayıtlı 
olarak serbest avukatlık yapılmaktadır.
            Avukatlık mesleği, hukuk devletinin en önemli öğelerinden biri olan hukukun 
üstünlüğü ilkesi ile yakından ilgilidir. Herkesin kendini savunma hakkından eşitçe 
ve özgürce yararlanması, yaşadığı ülkenin hukuk sistemine ve yargısına güvenmesi 
bireyin hem kendine hem de yaşadığı ülkeye güvenini sağlar. Hukukun üstünlüğünün 
sağlanabilmesi, savunma hakkına riayet edilmesine ve tam olarak kullanılmasının 
sağlanmasına bağlıdır. Bu anlamda avukatlar, kişilerin gerek özel hukuk alanında 
gerekse kamu hukuku alanında haklarını tam olarak kullanmalarını sağlayarak 
hukukun üstünlüğüne ve adalete güvenmelerine yardımcı olur. 
             Herkesin bir gün hukuka ve adalete ihtiyacı olduğunu hatırlatır, hukukun 
üstünlüğü, kutsal savunma hakkı ve özgürlüklerin kullanılması konusunda tüm 
güçleriyle çalışan bütün meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar gününü kutlarım.
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Ateş Basım Hizmetleri

Tel: (0312) 341 42 88

Büyük Ortadoğunun Sesi Gazetesi

Basın ve Meslek İlkelerine Uyar. 

Kaynak Gösterilerek Alıntı Yapılabilir.

Gazetemizdeki yazı ve reklam içeriğinin    sorumlu-

luğu sahibine aittir. Gönderilen yazılar iade edilmez.
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AVUKATLAR GÜNÜ       

  Yeni doğan bebekler ile erken bebeklik 
çağında da kalp rahatsızlıklarının teşhis 
edilebildiğini anlatan Dr .YÜRÜMEZ şunları 
söyledi: "Özellikle ağlama ve emzirirken 
bebekte oluşan morarma, emerken 
yorulma, kilo alamama, nefes darlığı, aşırı 
terleme gibi şikayetler kalp rahatsızlığının 
bir belirtisi olabilir. Daha büyük çocuklarda 
dil ve dudakta morluk, tırnaklarda morluk, 
morluk ve yorulma sonucu çömelme, nefes 
darlığı, düz yolda yürürken çabuk yorulma, 
aşırı terleme nefes darlığı şikayetleri olur. 
Sık akciğer enfeksiyonları, öksürük, çarpıntı, 
bayılma gibi şikayetlerde de çocukların 
mutlaka doktora götürülüp, kalp hastalıkları 
kontrolünden de geçirilmesi gerekir."
          Erken teşhisin kalp rahatsızlıklarında 
büyük önem taşıdığını anlatan YÜRÜMEZ, 
şöyle konuştu: "Bu şikayetlerin yanında 
asıl önemli olan bir hekimin muayene 
bulgularıdır. Halk arasında ’üfürüm’ 
dediğimiz sesin duyulması, ritim 
bozukluğunun saptanması, röntgen 
filminde kalbin büyük görünmesi gibi 
durumlar hekim tarafından saptanabilir. 
İşte bu hallerde bir çocuk kalp doktorunun 
mutlaka bu çocuğu değerlendirmesi 
gerekir. ASD dediğimiz kalp deliği gibi 
bazı doğumsal kalp hastalıkları ise uzun 
yıllar hiçbir şikayete yol açmayabilir 
ve tesadüfen veya üfürüm nedeniyle 
değerlendirildiğinde saptanabilir. Tüm 
bunlar için tedavi süreci hayati önem taşır."

          Çok şaşırtıcı ama gerçek olan araştırma 
sonucuna göre kahvaltı yapmayan çocukların 
beyin ve vücut fonksiyonları zararını bütün 
gün çekmektedir. Kahvaltı hazırlamak anne 
ve babaların yoğun iş günlerinde bir külfetmiş 
gibi görünse de bazı pratik alternatifler çok 

basit ve kolaydır.
1- Geceden organizasyonunuzu yapın
2- Kahvaltıyı kompleks hale getirmeyin, sağlıklı ancak pratik 
besinlerle geçirin
          3- Fazla vaktiniz yoksa, kahvaltınızı yanınıza alabilirsiniz
          Anne ve babalar istedikten sonra, çok çeşitli ve basit 
öğün olarak kahvaltı hazırlayabilir ve böylelikle çocuklarına 
güzel bir rol model olabilirler. Kahvaltıda protein tüketmek 
çocuklarınızın okul başarısında çok önemli bir yeri vardır. 
miniklerin öğlen öğününe kadar dikkatlerinin maksimum 
düzeyde olmasına yardımcıdır. Bu sebeple kahvaltıda mutlaka 
yumurta veya yumurta beyazı, süt, yoğurt, peynir, fıstık ezmesi 
gibi gıdalardan mutlaka eklemeye gayret gösterilmelidir.
          Miniklerin sağlığı ve okul başarısı için şartlar ne olursa 
olsun sabah kahvaltısını bir külfet gibi görmeyin. 
          Unutmayın; “SAĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI TOPLUM” 
demektir.

KAHVALTIDAN VAZGEÇMEYİN

BEBEKLERDE
MORARMAYA DİKKAT!!!

Av. Abdullah Arif KAYA 
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Markalaşma süreci; firmanın kalite ve 

güvenilirliğini ön planda tutmaktadır. 

Yani bu sürecin içinde kalite, etkili bir 

sağlık hizmeti, finansal yönetim, müşteri ilişkileri gibi 

çeşitli yönleri vardır. Markalaşma bir anlamda kaliteyi 

ve güveni pazarlama yöntemidir. İşte bu gerçeklerle 

hareket eden DNT Ortadoğu Sağlık kendi isim ve logo 

su için Türk Patent Enstitüsüne başvurmuş ve gerekli 

olan yeterliliği göstererek marka tescilini yaptırmıştır.

 İsim ve Logo üzerindeki her türlü hukuki hak 

şirketimiz üzerindedir. 

 Hayırlı olsun.

 

Check up olayında, hiçbir şikayeti olmayan ve kendi-
ni sağlıklı hisseden kişiler muayene edilip belli tetkik-
lerden geçirilerek varsa bir hastalık, onu erkek teşhis 
ederek, ilerlemeden ve geç kalmadan kişiyi uygun te-
davi ile şifaya kavuşturmak hedefi güdülür. 
Kimler Check-up yaptırmalı:
Özellikle ailesinde belirli hastalık olanlar;
•	 Şeker	hastalığı,
•	 Kalp	–	Damar	hastalığı,
•	 İnme	(felç),
•	 Erken	yaşta	kanser		hastalığı	olan	aileler,
•	 Kanamadan	ölüm,
•	 Damar	tıkanmasından	ölüm,
•	 Pıhtı	atmasından	ölüm,
•	 Ani	ölüm	(sebebi	bilinmeyen),
•	 Genç	 ölüm	 (hastalık	 olmadan	 aile	 bireyleri	 40-50’li	
yaşlarda ölüyorsa). 
 Bazı özelliği olanlar da 40 yaşından sonra check up 
yaptırmalıdır;
•	 Şişman	olan,
•	 Çabuk	yorulan,
•	 Rahat	uyuyamayan,
•	 Yüksek	yastık	ihtiyacı	hisseden,
•	 Merdiven	ve	yokuş	çıkmakta	zorlanan,
•	 Nefesi	çabuk	daralan,
•	 Sık	sık	burnu	kanayan,
•	 İdrarda	ve	dışkıda	kan	gören,
•	 Sarılık	olan,	Karnı	şişen,
•	 On	kilo	ve	üzerinde	sebepsiz	yere	zayıflaması	olan,
•	 Sebepsiz	yere	kaşıntısı	olup	bir	türlü	geçmeyen,
•	 Sebepsiz	yere	yanması	olup	bir	türlü	düzelmeyen,	
•	 Olması	gereken	performansı	gösteremeyen,	eli-kolu	
kalkmayan.
Hangi yaşta check up yapılır:
40 yaşına gelen kadınlar mamografi ve meme USG çek-
tirmelidir (özellikle yakın akrabasında meme kanseri 
görülenler).
50 yaşına gelen erkek ve kadınlar dışkıda gizli kan ve 
kolonoskopi yaptırıp kalın barsak kanseri yönünden 
tetkik olmalıdır. Özellikle ailesinde genç yaşlarda bu 
kanser görülenler mutlaka bu tetkiki yaptırmalıdır. 
50 yaşına gelen erkeler ürolojide prostat incelemesi 
yaptırmalıdır. 
Hızlı değişim gösteren ben ve siğilleri olanlar gecik-
meksizin doktora gitmelidir. 

Okuyucularıma sağlık dolu günler diliyorum. 

Esen kalın. 
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Saygılarımla,
Prof. Dr. Mustafa ALTINBAŞ

SAĞLIK
CHECK - UP 

GIDIKLADA GÜLELİM

ORTADOĞU BİR MARKADIR

 Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 
il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgede, 
ambulanslara refakatçi alınmasının hastalara tıbbi 
müdahalede bulunan ekiplerin görevini yapmasını 
zorlaştırdığı gibi personel ve ambulans sürüş güvenliği 
açısından da olumsuz sonuçlar doğurduğu bildirildi.
          Ambulansla nakil esnasında meydana gelebilecek 
bir kazada ambulans içindeki hasta yakınlarının da 
bundan etkileneceği ve bu nedenle hukuki açıdan 
tazminat ödenmesi gibi telafisi güç ve imkansız sonuçlar 
doğurmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.
          Hastaya sunulan hizmet esnasında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek 
ve ambulans güvenliğinin sağlanması açısından emzikli bebek ve kuvözde yeni doğan 
bebek nakli gibi vakaların dışında ambulansa gerek hasta kabininde gerekse sürücü 
bölmesinde refakatçi alınmamasına karar verildi.

AMBULANSTA REFAKATÇİYE SON

R



Tüm Sigorta 
İhtiyaçlarınızda

OGS'NİN GÖRKEMLİ AÇILIŞI

24 SAAT ACİL SERVİS

AMELİYATHANE 
(Göz-Kadın Doğum-Üroloji-Genel Cerrahi-Ortopedi)

TOMOGRAFİ
ENDOSKOPİ
İDRAR KAÇIRMA
PANORAMİK DİŞ FİLMİ
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
MAMOGRAFİ
RENKLİ DOPPLER
ULTRASON
LABORATUAR TETKİKLERİ

RADYOLOJİ TETKİKLERİ

HİZMET DALLARI
DAHİLİYE

GENEL CERRAHİ
ÇOCUK

KADIN HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ

GASTROENTEROLOJİ
FİZİK TEDAVİ
PSİKİYATRİ

ÜROLOJİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
RADYOLOJİ
ANESTEZİ
GÖZ
KBB
DİŞ

Randevu için
315 55 45

İstikbal

Bellona

Opet

İvedik Cad. No: 338/A-B Yenimahalle -ANKARA Tel: 0 (312) 315 55 45 (pbx) Fax: 0 (312) 315 33 35
www.buyukortadogutip.com.tr - yonetim@buyukortadogutip.com.tr
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TEŞHİS-TEDAVİ ÜNİTELERİ

İletişim: İvedik Cad. No: 338/B-1 Yenimahalle-ANKARA
Tel: 343 02 52 - Faks:343 02 42 - Gsm: 0 507 749 66 48-49 & www.ortadogugrupsigorta.com.tr

             14 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen Ortadoğu Grup Sigorta (OGS)
şirketinin	 açılışına	 Ortadoğu	 Grup	 Şirketlerinin	 ortak	 ve	 yöneticileri	 başta	
olmak üzere Anadolu Sigorta ve Sumpu Japon Sigortanın bölge müdürlüğü 
yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katılmıştır.
          OGS kurucu ortaklarından Doç. Dr. Sabri Serkan KIZILSU yaptığı konuşmada 
Sigorta ve Sigortacılığın insan hayatındaki önemine vurgu yapmıştır. Yeni 
açılan OGS şirketi vasıtası ile hizmeti 24 saat kesintisiz halkımızın ayağına 
getirdiklerini belirtmiştir. İstikrarlı çalışma ve yükselme için bir ekip ruhu 
içinde herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmasının gayreti 
içerisinde olduğunu belirten KIZILSU  OGS’nin tüm camiaya hayırlı olmasını 

dileyerek, katılan herkese teşekkür etmiştir.

İletişim
343 02 52

Bana Birşey Olmaz Demeyin
 Sonra Üzülmeyin!

Ortadoğu Güvencesi İle
ORTADOĞU GRUP SİGORTA


