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1. Toplum Hayati : 

Toplum, §ehir, kasaba ve kóy olmak üze- 
re üç kademeli bir ya§ama ve yerlegme düze- 
ni içindedir. Nüfus bu ya§ama yerlerine sü- 
rekli olarak yerle§mis durumdadir. Gòçebe 
hayati yoktur. ílkbahar ile beraber civar ll 
ve ilcelerden gelip geçen Çingene kafileleri 
di§mda bir gezginciye rastlamak mümkün 
degildir. Nüfusun ekserisi çiftçilik, bag ve 
bahçecilik ile ugra§tigmdan bunlar, yazm bag 
evlerine nakletmektedirler. 

Geçim §artlarimn çok zor oldugu sene- 
lerde harice gidenler büyük yekün te§kil et- 
mi§ ise de, bu akm son senelerde tamamen 

durmugtur. Çe§itli sebeplerin tesiri ile nüfu¬ 
sun di§an gitmesi neticesi nüfusu gittikçe 
azalan Amasya, bòlgede §eker pancan ziraa- 
tinm ba§layip geli§mesi ve Amasya ve Tur- 
hal §eker Fabrikalarmm ihtiyacmi kar§ilar 
bir hale gelmesi ile yeniden geli§me mecra- 
sma girmi§tir. Mahalli nüfus artmi§, harice 
gidi§ durmugtur. 

Buna mukabil, Amasya ve Merzifon’da 
§ehirle§me hareketinin geli§mesi nedeni ile, 
koylerden buralara gòç ba§lami§tir. Bu ge- 
li§ hizli olmasa da, §ehirde halen bir gece 
kondu problemini tahrik etmemi§ bulunsa 
da, yine de mevcuttur. 

Toplum hayatmda gòrülen aki§m bir di- 
geri de zenginlerin büyük §ehirlere yerle§me- 
leridir. Geçimini topraktan sagliyamiyanlar, 
emegi ile ya§amak zorunda olanlar, muvak- 
kat zaman için civar illere ve yabanci ülke- 
lere gitmektedirler. 

Sosyal ve iktisadi sebepler neticesi top¬ 
lum hayatmda gòrülen bu olu§lara mukabil, 
Amasya’da aile hayati eski gelenek ve gore- 

neklerini muhafaza etmektedir. 
Dün oldugu gibi bu günde, ailenin lideri 

babadir. Aile hayatmm her yònünde babanm 
takdiri ve tensibi rol oynar. Ailenin di§ ve iç 
i§ ve hizmetleri kadin ile erkek arasmda pay- 
la§ilmi§tir. Kadm evin iç düzeni ile çocukla- 
rm bakimmi üzerine aldigi gibi, tarlada, bag 
ve bahçede erkegin yanmda ve yardimmda- 
dir. 

Çocuklar ailenin yarinki teminati, ana ile 
babanm en büyük mutluluk àmilidirler, Ana 
baba bütün varligim evlàtlarimn yeti§mesi 
için ortaya koymaktan çekinmez, bilàkis ev- 
làtlarmm mürüvetini gorme i§tiyaki ile 
haz ahrlar. 

2. Sosyal Gelenek ve Gorenekler : 

A. Evlenme ve Dügiin : 

Aile için evlàdim en iyi çartlar içinde 

bir an evvel evlendirmek, onun mürüvveti- 
ni gormek en büyük arzudur. Bu itibarla, 
demir tavmda dovülür, çubuk ya§ iken egi- 
lir denilerek evlenme çaginm geçirilmeme- 
sine büyük dikkat gosterirler. Erkek de, kiz 
da çevrede erken evlenmekte, evlendiril- 
mektedir. Kimse kalik kalmak istememekte- 
dir. 

Evlenmede aileyi geçindirebilmek imkà- 
ni, askerligini yapmi§ olmak, iyi bir aileye 
mensup olmak, m§am bozulmu§ olmamak 
dikkat edilen hususlardir. Içki ve kumara 
dü§kün olmamak da erkete aranan meziyet- 
lerin ba§mda gelmektedir. Iç güveyisi olmak 
çevrede pek arzu edilir hal degildir. 

Dünür gezmek, Sozkesme, Ni§an, Ni- 
kàh ve Dügün birbirini takip eden ve evlen- 
meyi intac eden merasimlerdir. Ni§an ve Dü¬ 

gün devreleri arasmda ki bayramlarda Bay- 
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ramlik, íftarlik nami altinda hediye gònder- 

mek erkek evine dü§en vecibelerdendir. §e- 

hirde Ba§lik eski ònemini kaybetmiç olmak- 

la beraber, bilhassa koylerde hükmünü icra 

etmektedir. Ba§lik veremiyecek durumda o- 

lanlar, vermek istemiyenler çareyi kizi ka- 

çinnakta bulmaktadirlar. Bu itibarla çevre- 

deki kiz kaçirma olaylarmin ba§lica nedeni 

Ba§liktir. 
Nikàh dügünden evvel veya dügün için- 

de kiyilir. Medeni Nikàhtan sonra Diní Ni¬ 

kàh da ihmal edilmez, kiyilir. 
Dügünün bir gece toplantisma inhisar 

ettirilmesi, bir gece balo yapilmakla iktifa 

olunmasi yolunda bir geli§me mevcut isede 

bu hal dar bir çevreye münhasir kalmakta- 

dir. Dün oldugu gibi bu günde, dügün taraf- 

lara varliklarmi gòstermek ve evlàtlarinm 

mürüveti için masraftan çekinmemek firsati 

telàkki edilmektedir. 

Çeyiz yazma, hamam, kma yakma, gelin 

gòtürme, koltuga girme, gerdek, el ópme ev- 

lenmenin dügün merasiminin çe§itli merha- 

leleridir. Nikàh kiyilirken ve gerdehe girer- 

ken erkegin ayagma basmak gelin içinmü- 

himdir. Buna mukabil erkekte ayagma bas- 

tirmamaya gayret eder. 

GELÍN TÜRKÜSÜ 

( Agit ) 

Üç gün evvel gòrdüm karali dü§ün 

Felek kara yere bagladi ba§im 

Daha onbes yasa degmedi ya§im 

Kiyma kanli zalim gel bana kiyma 

Yalandir sòzleri sòzüne uyma. 

Üç gün evvel kinaladim elimi 

Bohaçladim yegilimi alimi 

Ben de bilmem gidecegim yolumu 

Kiyma kanli zalim gel bana kiyma 

Yalandir sòzleri sòzüne kanma. 

Yedi kurçun yazdilar kabir taçima 

Varm bakin §u zalimin i§ine 
Bir gelin vurmuslar bosu bo§una 

Kiyma kanli zalim gel bana kiyma 

Yalandir sòzleri sòzüne kanma. 

Odada serili ipekli minder 

ípekli çargafm çevresin dònder 

Kusurum var ise babama gònder 

Kiyma kanli zalim gel bana kiyma 

Yalandir sòzleri sòzüne kanma. 

Nettin kanli zalim ben sana nettim 

Malmi alip elemi sattim 

Yoksa namusuna hilje mi kattim 

Kiyma kanli zalim gel bana kiyma 

Yalandir sòzleri sòzüne kanma. 

Sen de benim gibi garip òlesin 

Mapusane kò§esinde kalasm 

Kara topragilan murad alasm 

Kiyma kanli zalim gel bana kiyma 

Yalandir sòzleri sòzüne kanma. 

TÜRKMEN TÜRKÜSÜ 

Kiz : 
Elli altun aldim çiktim 

Babamm evini yiktim 

I§te tezce yanina geldim 

Agam oglan beyim oglan 

Kalk gidelim dolan oglan. 

Oglan : 
Bir atim var nali yoktur 

Üstünde cudan çoktur 

Üç günlükden yemi yoktur 

Türkmen kizi tan yildizi 

Ate§in yakar bizi. 

Kiz : 
ínci boncuk yem eylerim 

Al kaftam çul eylerim 

Sirma saçi gem eylerim 

Agam oglan beyim oglan 

Sar gidelim dolan oglan 

Kalk gidelim beyim olgan. 

Oglan : 
Nice dag ba§mda karim vardir 

Has bahçede narim vardir 

Zühre gibi yarim vardir 

Git gelemem Türkmen kizi 

Türkmen kizi dag yildizi 

Ate§in yandirir bizi. 

Kiz : 
Nice dag ba§mda karm olsun 

Has bahçede narm olsun 

Bir yigide üç yar olsun 

Kalk gidelim agam oglan 

Agam oglan beyim oglan 

Sar gidelim dolan oglan. 
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Oglan : 

Anan duyar baban duyar 

Pe§imizden atli koyar 

Kurt ku§ legimizden doyar 

Git gelemem Türkmen kizi 

Türkmen kizi dag yildizi 

Ate§in yandinr bizi. 

Kiz : 

Bir anam var yolu bilmez 

Babamm gozleri gormez 

Kom§ulardan kimse gelmez 

Kalk gidelim agam oglan 

Agam oglan beyim oglan 

S’ar gidelim dolan oglan. 
Oglan : 

Óküzümü dort etmi§em 

Tohumu yere saçmi§am 

Ikrar §arabim içmi§em 

Git gelemem Türkmen kizi 

Türkmen kizi dag yildizi 

Ate§in yandinr bizi 

A§IK §ARKISI 

Suya gider §u derenin òzüne 

Doya doya bakamadim yüzüne 

Baglarsan po§uyu püsküllü bagla 

Bir dòkülsün ikimizin yüzüne. 

Mendilimin ucu gok ela boncuk 

Dilinden asilsm enikli kancik 

Kollarm top olsun gozün yilancik 

Yüzün üstün sürünesin muhannet. 

Kapunuzun ònü çakil ta§ olsun 

Gòzünüzden akan kanli ya§ olsun 

Elin doldu kucacigm bo§ olsun 

El elinde gòrüküp yerinesin muhannet. 

Ate§in yansmda a§m pi§mesin 

Genç ya§mda bir bebegin dü§mesin 

Ehli islam mezarim kazmasm 

Itler yesin üle§ini Eminem 

Ambarm kolunda hamur kesiyor 

Al yanaklar efül efül esiyor 

Yokladim defteri suçu yokimi§ 

O yar bana ne deyipte küsüyor. 

Oturmu§ sürmelim inek sagiyor 

Tombul memeleri süte degiyor 

Mor menek§e gibi boynunu egiyor 

Sòyle bir güzelin derdi var bende. 

Olmeden de deli gònül òlmeden 

Ben usandim gurbet elde yelmeden 

Gurbet elde padi§ahlik sürmeden 

Yar yanmda kòle durmak iyidir. 

B. Sünnet Dügünii : 

Bilhassa varlikli ailelerin ihmal etme- 

dikleri bir husustur. Varliksiz aileler yakm- 

larim çagirarak onlar huzurunda çoeugu 

sünnet ettirir ve gelenlere bir §erbet ikram 

ederler. Onlar da çocuga münasip hediyeler 

verirler. 

Varlikli ailelerde ise, sünnet dügünü e§i 

dostu agirlama ve varligim gosterme, çocu- 

gu ho§nut etme vesilesidir. Sünnetten once 

çocuk arkada§lan ile birlikte hamama gon- 

derilir, arkada§lari ile birlikte atiar üzerin- 

de veya kiralanan faytonlarla §ehri dola§ir- 

lar, kafileye ud ve keman ekipleri de refa- 

kat eder. Sünnetten sonra akraba ve tam- 

diklara mükellef yemek ziyafetleri verilir. 

Ana baba sünnet olan çocuklarma birer 

sünnet hediyesi verirler. Hediye meyanma 

tarla, bag ve bahçe bagi§lama dahi girer. 

Yemek ziyafetinde bulunanlar da sünnet 

edilen çoeugu ziyaret ederler ve hediyeler 

verirler. Ziyartçilere tarçmli, karanfilli §er- 

bet ikram edilir. 

C. íftar Yemegi : 

Ramazan günleri aileler varlik durum- 

larma gòre, akrabalanm, ahbaplanm, kom- 

§ularim, fakir kimseleri münasip gruplar 

halinde iftar yemegine davet ederler. Zey- 

tin, peynir, reçel ile ba§liyan iftar yemegi, 

çorba, sebze yemegi, etli pilàv, bòrek ile de- 

vam eder ve tatlida nihayet bulur. 

D. Ev Hediyesi : 

Yeni ev yaptinldigmda veya satm alm- 

digmda, tanidik ve akrabalar onu gòrmeye 

gelirler. Gelenlere ev gezdirilir. Onlar da 

münasip gòrdükleri bir ev e§yasmi ev sahi- 

bine hediye ederler. Bòylece evin donamp 

do§enmesine yardim ederler. 

E. Ba§ak Kaldirma : 

Ekin biçilmeye ba§landigmda, yoldan 

gelip geçenlerin ònüne elinde bir demet ba- 

§akla çikan çocuklar, yolcudan bah§i§lerini 
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ve bereketli olsun temennilerini alirlar. 

F. Lohusa Ziyareti : 

Dogumdan yedi gün geçtikten sonra 

dost ve kom§ular lohusayi ziyaret ederler, 

bebek için getirdikleri hediyeyi takdim 

ederler, kendilerine lohusa §erbeti ikram 

edilir. 

3. Eski Kiyafetler : 

Mahalli kiyafetlerden bazilari a§agida 

izah edilmiçtir: 

A. Çepken : 

Onü dügmesiz, yelek boyu bele kadar, 

etrafi sirma ve ortasi kasnak i§i ipek ile 

süslü, altma gòmlek giyilen, siyah, fes ve 

mor renkte olan bir giyim e§yasidir. Once- 

leri günlük kiyafet olarak giyilirken, sonra- 

dan dügünlerde ve òzel günlerde giyilen bir 

kiyafet §ekli olmu§tur. 

B. §alvar : 

ípekli canfes denilen bir kuma§tan yapi- 

lan, bogma paçasiz, paça kismi dar ve uç- 

kurlu bir kiyafet çeklidir. 

C. Üç Etek : 

Üç parçadan ibaret olan bir kiyafettir. 

Parçalardan birisi sagda, birisi solda, birisi 

de arkada olmak üzere bovdan boya uzamr. 

Sag ve sol tarafta yer alan parçalarm ucu 

bele sokulur. íçten ipekli §alvar bóylece gò- 

rüniir. Üç étegin her yeri simden (gümü§ 

tel) i§lenir, veya telli denilen kuma§tan ya- 

pilir. Üç etek içten astarlidir. 

D. Ku§ak : 

Hicazdan gelen ve ebani denilen dòrt 

kò§e bir kuma§tir. Üzeri ipek i§lemelidir ve 

krem rengindedir, etrafi püsküllüdür. Bele 

arkadan baglamr. 

E. Çorap ve Ayakkabi : 

Çoraplar muhtelif renkte, yün ipinden 

ormedir. Lapçm ve kalo§ denilen kundura 

ile giyilir. Lapçm òzel surette yapilan bir 

mes’tir. Kalo§ mese uyacak §ekilde yapilan 

terliksi bir ayakkabidir. 

F. Boy Elbisesi (Bindalli) : 

Kadife veya atlas üzerine, gümü§ telle i§- 

lenir bütün bir kiyafettir. Belden yukansi dar, 

alt kismi çok geni§ olur. Arka taraftan ufak 

dügmelerle tutturulur. Bazan, nadir olarak 

ònü açik, fistolu ipek veya iplikten islemeli 

olarak yapilir. 
Boy elbisesi belden gümü§ kemerle bag- 

lanir. Kemer iki türlüdür. Biri telkàri de¬ 

nilen gümü§ tellerden yapilamdir. Digeri, 

renkli kadife üzerine òzel olarak paftalar 

geçirilmek suretiyle yapilmi§ olamdir. 

G. Ya§h Kadm Kiyafeti : 

Boy entarisi, pabuç ,çorap, bandik ve 

tumman denilen kilottur. Tumman, alt ki- 

simdan dügmelidir. Sirtlarma hirka, ba§la- 

nna yemeni, tülbent, peçe ve çar§af veya 

boy çar§afi òrterler. 
Çarçaf, beyaz üzerine siyah kareli, pa- 

muklu bezden yapilir. Hali vakti yerinde 

olanlar, türlü renkte ve ipekliden yapilmi§ 

çar§af giyerler. 

H. Tepelik : 

Alti pamukla doldurulmuç §erit üzerine 

(helezon §eklinde) küçük altin veya gümü§ 

paralar dizilerek hazirlanan bir kiyafettir. 

Üç tane bagi bulunur. Baglar, altin veya 

gümü§ dizilmiç olarak hazirlamr. Tepelik 

arkadan baglamr, üzerine renkli ince krep, 

krep üzerine de oyali süslü yemeni òrtülür. 

í. Sülenme : 

Altin, inci, küpe ve kolluklar ile yapilir. 

Altm, çeyrek altm veya yanm altm veya- 

hut ta elmastir. Kolluklar, ekseriya gümü§, 

nadiren altmdir. 

K. Cübbe : 

Din adamlari tarafmdan giyilir. Dizden 

a§agiya kadar uzamr, ekseriya siyah kuma§- 

tan yapilir. Cübbenin altma §alvar, yün ço¬ 

rap, düz kòseleden ayakkabi giyilir. Cübbe- 

li §ahis mutlaka sakalli olur. 
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Amasya Tarihi Kiyafetler Sergisinden 

tki Gorünü§ 

wmm 
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4. Saglxk ve Sosyal Yardim Hizmetleri: 

II dahilindeki saghk kurumlari, adeden, 

personel ve teçhizat itibariyle, yatak sayisi 

bakimlarmdan, son senelerde büyük bir ge- 

li§me gòstermi§tir. Bkz. Tablo : 30. 

A. Amasya íl’i Saghk Te§kilàtinin 

Çah§malari : 

a. il Merkezindeki Saghk Kurumlari 

ve Çali§xxxalari : 

1924 yilinda il merkezindeki saghk ku- 

rumu 10 yatakli bir dispanserden ibaret 

iken, bu gün 1 Devlet Hastakanesi, 1 Gogüs 

Hastaliklari Hastahanesi, 1 Verem Mücade- 

le Dispanseri ve 1 Ana ve Çocuk Sagligi 

Merkezi halkimizin hizmetine açilmi§ bu- 

lunmaktadir. Il merkezindeki Saglik Ku- 

rumlarmi, yatakli ve yataksiz olmak üzere, 

iki grupta toplamak mümkündür. 

aa — Yataklx Saghk Kurumlari : 

1. Buhi Tingiz Devlet Hastahanesi : 

Hastahane binasi, Amasya’nm hayirse- 

ver evlàdi merhum Ruhi Tingiz tarafmdan 

in§a ettirilerek, i§letme hakki Saghk ve 

Sosyal Yardim Bakanligina devredilmi§ ve 

4.Kasim.l951 tarihinde hizmete açilmi§tir. 

Son senelere kadar 110 yatakla çali§an has¬ 

tahane, ek pavyon ilàvesi ile, 150 yataga çi- 

karilmi§tir. Hastahane 1955 yilindanberi dò- 

ner sermaye ile çali§maktadir. Hastahane- 

nin personel Kadrosu, 1 Ba§hekim idaresin- 

de, 7 Mütehassis Doktor, 7 idari memur, 12 

yardimci saghk personeli, 35 hizmetli ve 

müstahdemden ibarettir. 

1965 yilinda 4.584 ki§i yatirilarak, 14.451 

ki§i de ayakta tedavi edilmi§tir. 1966 yihnda 

yatan hasta sayisi 4.893 ü, poliklinik sayisi 

da 17.716 yi bulmu§tur. 

2. Gogüs Hastahklarx Hastanesi : 

Devlet Hastanesi’nin Ruhi Tingiz tara¬ 

fmdan yaptirilan binaya tagmmasi üzerine, 

ondan bo§alan binada, 1953 yilinda Gogüs 

Hastaliklari Hastanesi açilmi§tir. 70 yatak- 

hdir. Verem Mücadele Dispanseri ile kom- 

bine çali§makta, hastaligm ilerlemi§ safha- 

sindaki hastalari kabul ederek tedavilerini 

yapmaktadir. Mevcut personeli, 1 Ba§tabib, 

1 yardimci saghk personeli, 3 idari memur 

ve 22 hizmetli ve müstahdemden ibarettir. 

1965 yilmda 750i ve 1966 yilinda da 536 hasta 

yatirilarak tedavi edilmi§tir. 1967 yilinda 

yatan hasta sayisi 426, bunlardan tabureu 

edilen 410 ve vefat eden 16 ki§idir. 448 làbo- 

ratuvar muayenesi yapilmi§, 1.268 filim çe- 

kilmi§tir. 

bb. Yataksiz Saghk Kxxrumlari : 

1. Hükümet Tabibligi : 

Genel hizmetleri yaninda, daha ziyade 

koruyucu hekimlik ve çevre sagligmm ísla- 

hi ve bula§ici hastaliklarla mücadele konu- 

larinda faaliyet gòstermektedir. Aym za- 

manda Merkez Ilce’nin Adlï Tabiblik gore- 

vini de yapmaktadir. 

Personel kadrosu, 1 Doktor, 5 Saghk 

Memuru ve 8 Kòy Ebesi’nden ibarettir. 

1967 yilmda bòlgesinde, 9 Tifo, 2 Fara- 

tifo, 21 Hepatit, 26 Bogmaca, 35 Kizamik, 3 

Difteri ve 6 §arbon hastaligi gòrülmügtür. 

Bula§icx hastaliklarla mücadele faaliyeti 

olarak, 5.019 ki§iye çiçek, 1.016 kisiye tifo, 

675 ki§iye karma, 205 ki§iye difteri ve 17.037 

kii§ye de polio a§isi yapilmi§, 633 kuduz kò- 

pek itlàf edilmi§tir. 

2. Verem Mücadele Dispanseri : 

Amasya Verem Mücadele Dispanseri 

1957 yihnda hizmete girmi§tir. 

Il merkezi ile ilceleri içerisine alan ge- 

ni§ bir çali§ma sahasi vardir. Müracaat eden 

hastalari, tüberkloz bakimindan, etrafli bir 

tetkikten geçirdikten sonra, ayakta tedavisi 

gerekenleri kendisi tedavi etmekte, yatmasx 

gerekenleri de Gogüs Hastaliklari Hastanesi 

ile irtibat kurarak oraya sevketmektedir. 

Kayitli hastalarmi sik sik ve muntazam ola¬ 

rak, ziyaretçi hem§ireleri vasitasi ile, denet- 

lemektedir. 

Dispanserin personel kadrosu, 1 Dahi- 

liye mütehassisi, 1 Hem§ire, 1 Saghk Memu¬ 

ru, 1 Laborant, 2 idari Memur ve 3 Hizmet- 

liden ibarettir. Dispanserin 1967 yilx çali§- 
malari §oyledir: 

Müracaat eden hasta sayisi : 1.480 

Hasta bulunanlar sayisi : 819 
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Amasya Gogüs Hastaliklan Hastanesi 
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Toplum tarama sayisi : 1.772 

Hasta bulunan sayisi : 14 

Tedaviye devam eden hasta sayisi : 3.669 

Tüberkülün sayisi : 6.010 

B. C. G. sayisi : 289 

Temasli sayisi : 29 

Radyoskopi sayisi : 156 

Radyografi sayisi : 1.116 

Çekilen mikrofilim sayisi 2.759 

Balgam muayenesi sayisi : 521 

Balgam müsbet sayisi : 99 

3. Ana ve Çocuk Saghgi Merkezi : 

Amasya’da Ana ve Çocuk S'agligi Mer¬ 

kezi 25/4/1966 tarihinde açilmi§tir. Mediko 

sosyal hizmet goren bir müessesedir. Merke- 

ze kayitli 0-6 ya§ grubundaki çocuklarla, ha- 

milé ve emzikli annelerin, periyodik mua- 

yeneleri yapilmaktadir. Ev ziyaretleri, ve- 

rilen konferanslar ve Merkez’de yapilan 

tatbiki egitimlerle, beslenme ve çocuk baki- 

mi konularinda anneler egitilmektedir. Ga- 

ye, çocuklari gelisme çaginda her yònü ile 

daha sihhatli kilmak, anneleri ise psikolojik 

tesirlrden uzak ve emin bir §ekilde dogum 

yapmaya hazirlamaktir. Bu arada muhtaç 

ailelere vitamin ve gida yardimlari da ya- 

pilmaktadir. 
Müessese’nin personeli, 1 Ba§tabib, 1 

Ebe, 1 Saglik Memuru, 1 Idari Memur ve 3 

Hizmetliden ibarettir. 1967 yili çali§malari 

agagida gòsterilmi§tir: 

Bòlge içi kayitli hasta sayisi : 577 

Bòlge di§i kayitli hasta sayisi : 173 

Poliklinik sayisi '• 3.116 

Ferdi egitim sayisi '• 1.606 

Grup egitimi sayisi '• 53 

Yapilan bogmaca, difteri, tetanos 

a§isi sayisi - 699 

Yapilan çiçek a§isi sayisi : 912 

Yapilan polio a§isi sayisi : 283 

Dagitilan A.D. Vitamini adedi : 3.150 

Dagitilan nebati yag (kilogram) : 554 

Dagitilan süt tozu (kilogram) : 354 

h. ílce, Bucak ve Koylerdeki Saglik 

Kurumlan ve Çali§malan : 

aa. Hastaneler : 

íl’in 5 ilcesinden sadece Merzifon’da bir 

Devlet Hastanesi vardir. 

1952 yilmda 10 yatakli bir dispanser 

olarak açilan bu müessese, 1959 yilmda 50 

yatakli bir Devlet Hastanesi haline getiril- 

mi§tir. Açildigi günden beri dòner sermaye 

ile çali§maktadir. 

Hastanenin personeli, 1 Ba§tabip idare- 

sinde, 3 Mütehassis Doktor, 5 idari Memur, 

1 Hemi§re, 2 Ebe, 2 Yardimci Hem§ire ve 

20 Hizmetli ve miistahdemden ibarettir. 

1965 yilmda 4.180 hasta yatinlmi§, 9.319 

poliklinik yapilmi§tir. 1966 yilmda yatan 

hasta sayisi 4.691 e, poliklinik sayisi da 

14.748 e ula§mi§tir. 1967 yili çali§malari 

hb. Saglik Merkezleri : 

ílcelerden Gümü§hacikoy ile Ta§ova’da 

birer Saglik Merkezi vardir. 

1. Gümü§hacikoy Saglik Merkezi : 

10 yatakli bir tedavi kurumu olarak ça- 

li§maktadir. Personeli, 1 Doktor, 1 Hem§ire, 

2 Saglik Memuru ve 5 Kòy Ebesi’nden iba¬ 

rettir. 

1965 yilmda 352 hasta yatinlmi§, 1.454 

poliklinik yapilmi§tir. 1966 yilmda yatan 

hasta sayisi 396, poliklinik sayisi da 1.026 

dir. 1967 yilmda 194 hasta yatinlmi§, 1.521 

§oyledir: 

Yatan Hasta : 4.088 

Normal dogum ‘ 480 

Büyük ameliyat : 402 

Küçük ameliyat • 97 

Nisai ameliyatlar : 477 

Siprial tatbikati '• 606 
Poliklinik - Hariciye : 1.525 

Poliklinik - Dahiliye : 3.022 

Poliknik - Nisaiye : 2.036 

Poliklinik - Çocuk : 4.326 

Poliklinik - Àcil : 2.994 

poliklinik yapilmi§tir. 

2. Ta§ova Saglik Merkezi : 

1952 yllinda 10 yatakli bir tedavi kuru¬ 

mu olarak açilmiçtir. Personeli, 1 Doktor, 1 

Idari Memur, 2 Hem§ire Yardimcísi, 3 Sag- 

lik Memuru, 9 Kòy Ebesi ve 5 Müstahdem- 

den ibarettir. 



Amasya Verem Müadele Dispanseri 

Gümü§haikoy Saglik Merkezí 

u 



TABLO : 30 

Amasya ílinde Hastaneler ve §ahislara Ait Eczaneler 

Yillar 

Hastane 

Sayisi 

Yatak 

Sayisi 

Tedavi Edilenler 

Toplam Ayakta Yatakta 

Tahlil ve 

Rontgen 

§ahislara 

ait Eczane 

1958 3 200 27.093 21.108 5.985 4.342 6 

1959 3 220 29.270 23.483 5.787 6.765 6 

1960 4 250 31.964 25.818 6.146 7.366 6 

1961 5 260 32.151 25.268 6.883 6.839 6 

1962 5 260 41.771 33.484 8.287 10.315 8 

1963 5 260 45.617 36.742 8.875 12.590 9 

1964 5 260 41.392 32.131 9.261 13.972 10 

1965 5 260 42.264 32.069 10.198 14.124 10 

Ama sya ílinde Doktor, Kimyager, Eczaci, Di§çi, Hem§ire, Ebe ve Saglik Memurlan 

Doktor 

Yillar Mütehassis Pratis. Kimyager Eczaci Di§çi Hem§ire Ebe Saglik M. 

1958 17 19 5 4 8 6 14 25 

1959 11 18 — 6 7 4 30 21 

1960 17 21 — 7 7 8 33 29 

1961 14 10 — 3 4 9 29 25 

1962 17 12 — 6 8 5 31 28 

1963 23 12 — 9 8 21 34 45 

1964 25 13 — 10 9 21 32 46 

1965 26 13 — 10 9 16 33 24 



— 
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1965 yilmda 553 hasta yatinlmi§, 1.937 

poliklinik yapilmit§ir. 1966 yilmda 263 hasta 

yatmlmi§, 1.855 poliklinik yapilmi§tir. 1967 

yilmda yatan hasta sayisi 307 ve poliklini 

sayisi 1.607 dir. 

c. Can Kurtaran Çali§malan : 

§eker Fabrikasi ve Çeltek Komür i§let- 

mesi gibi kurulu§lann vasitalari dismda, 
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ihde can kurtaran vasitasi bulunmamakta- 

dir. 

d. Bula§ici Hastaliklarla Mücadele, 

Çevre Saghgi Ile tlgili Çali§malar : 

Hükümet Tabiblikleri tarafmdan yürü- 

tülen bu faaliyetlere, Belediye Tabiblikleri 

de òzel çali§malari ile i§tirak etmektedirler. 

Ilce Hükümet Tabibliklerinin bu konudaki 

1967 yili çalismalari a§agida gosterilmi§tir: 

Merzifon Devlet Hastanesi 

Yapilan A§ilar 

Bogmaca - Difteri 

ílcesi Çiçek Tifo Tetanos Tifo - Difteri Polio Kolera 

Merzifon 19.232 4.790 1.586 1.345 3.851 81 
Gümü§hacikòy 3.157 2.660 1.138 — — 50 
Goynücek 5.065 6.738 414 245 5.650 — 

Ta§ova 2.789 2.070 260 1.150 — 70 
Suluova 834 1.019 157 — 2.180 — 

Bolgede Gorülen Bula§ici Hastaliklar 

ílcesi Difteri Kizamik Tifo §arbon Kizil Virutik Hepatit Bogmaci 

Merzifon 15 71 16 2 4 6 __ _ 

Gümü§hacikoy — 59 1 — — 1 — 57 
Goynücek — — 1 — — — — — 

Ta§ova — — — — — — — — 

Suluova — 5 1 — - - _ — 

A, 
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Ta§ova Saglik Merkezi ve Lojmam 
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e. Yapilmakta Olan Saglik Kurumlari: 

1968 yilxnda hizmete girmek üzere, 

Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligmca Mer- 

zifon’da bir Verem Mücadele Dispanseri 

yaptinlmaktadir. 

B. Sosyalizasyon Çaligmalan : 

Il’de henuz Saglik Hizmetlerinin Sosyal- 

le§tirilmesi hakindaki 224 sayili kanun uy- 

gulanmaya ba§lanmami§tir. 4 ü §ehir tipi, 

29 u koy tipi olmak üzere 33 S'aglik Ocagi’- 

nin arsalan hazirdir. 

C. Sitma Eradikasyon Çali§malari : 

Sitmanm memlekette tamamen yok 

edilmesi gayesi ile çali§ma yapilmaktadir. 

§ufcesi Hane Nüfus Alman Kan 

Amasya 115.182 638.920 6.210 

Merzifon 75.616 365.102 5.394 

D. Sosyal Yardim Kurumlan ve 

ve Çali§malan : 

a. Amasya Korunmaya Muhtaç 

Çocuklari Koruma Birligi : 

6972 sayili kanuna müsteniden ve 1580 

sayili kanun hükümleri dairesinde kurul- 

muçtur. Birlige Amasya Ozel ídaresi ile il 

dahilindeki bütün Belediyeler dahildir. Bir- 

ligin Reisi Amasya Valisi’dir. Birlik Meclisi, 

Birlik Encümeni vardir. 

Birligin geliri, Birlige dahil idarelerin 

bütçelerinden ayirdiklari % 1 ler ile Milli 

Egitim ve Saglik ve Sosyal Yardim Bakan- 

liklan Bütçelerinden verilen paralardan ve 

yardim ve bagislardan te§ekkül etmektedir. 

Birlik, koruma karari almmi§ çocuklar- 

dan 127 sini Amasya’daki Yetistirme Yur- 

dunda, 8 kiz çocugu Kiz Yetiçtirme Yurtla- 

rmda, 0-6 ya§ arasi 21 çocugu hariç iller ço- 

cuk yuvalarinda, 5 çocugu da koruyucu aile 

yaninda masraflarmi òdemek suretiyle koru- 

maktadir. 

Halen Mahkemece koruma karari veril- 

mi§, maddi imkànsizlik sebebiyle korumaya 

alinamiyarak sira bekliyen 82 çocuk vardir. 

ll’de, merkezleri Amasya ve Merzifon’da ol¬ 

mak üzere, 2 §ube §efligi vardir. Sürvey- 

yans memurlari vasitasi ile kòylerde ev ev 

dolasilarak vazife gòrülmektedir. Bu tara- 

malarda gòríilen ate§li hastalar tesbit edil- 

mekte, làboratuvar muayenesi için kan alm- 

makta, kan neticesi gelinceye kadar boyle 

hastalara Klorikin ve Frimetamin ilàçlari 

verilmektedir. 1967 yilmda yapilan çali§ma- 

larda tek sitmali vak’aya rastlanmamistir. 

Amasya Sitma Eradikasyon Sube Sef- 

ligi, 1 §ube Sefi ve 11 Sürveyyas Memurla, 

Merzifon Sube §efligi de 1 Sube Sefi ve 13 

Sürveyyans Memurla çalismaktadir. 

1967 yilmda ziyaret edilen Hane ve Nü- 

fus sayisi ile verilen ilàçlar a§agida gòste- 

rilmistir: 

Müsbet Menfi Klorokin Firimatamin 

adedi adedi 

— 6.210 19.562 10.126 

— 5.394 17.405 7.923 

Birligin Bütçesi 371.374 Liradir. Birligin 

1 Muhasip ve 1 Kàtipten ibaret bir Bürosu 

vardir. 

b. Amasya Belediyesinin Sosyal Yardim 

Hizmetleri : 

Bu maksatla 1967 Bütçesine 92.878 Lira 

òdenek konulmustur. Bu odenekle fakir has- 

talann hastahanelere sevki saglanmakta, 

ilàç ve diger tedavi masraflari kar§ilanmak- 

tadir. Fakirlere nakdí yardim yapilmakta- 

dir. Fakir cenazeleri kaldirilmaktadir. 

c. Diger Te§ekküllerin Sosyal Yardim 

Hizmetleri : 

ll’de Kizilay’in, Çocuk Esirgeme Kuru- 

mu’nun ve Yardim Sevenler Dernegi’nin bi- 

rer Subesi vardir. 

Bu te§ekküllerin sosyal hizmetlere ay- 

rilmi§ tesisleri henüz yoktur. Faaliyetleri 

fakirlere, hastalara nakdi ve ayní yardim- 

larda bulunmaktan ibaret kalmaktadir. 

5. Güvenlik Hizmetleri : 

Amasya halkmin güvenligi Í1 Emniyet 



120 S o s y a 1 B 6 1 ü m 

Müdürlügü ile Í1 Jandarma Komutanligi ta- 

rafmdan saglanmaktadir. 

A. Amasya Emniyet Müdürlügü : 

Í1 Merkezi ile Gümü§hacikòy, Merzifon, 

ve Suluova llce Merkezlerinde polis te§kilà- 

ti mevcuttur. Gòynücek ve Tasova ilcelerin- 

de polise ait hizmetler de jandarma te§kilà- 

ti tarafindan ifa edilmektedir. 

Emniyet teçkilàti, Emniyet Müdürlügü, 

Merkez Emniyet Àmirligi, Merzifon Emni¬ 

yet Àmirligi, Gümü§hacikòy ve Suluova 

Emniyet Komiserligi halinde bir kurulu§a 
sahiptir. 

Belediye Teçkilàti olan yerlerde, Çar§i 

ve Mahalle Bekçileri güvenlik hizmeti gòr- 

mekte ve zabitaya yardimci olmaktadirlar. 

B. Amasya íl Jandarma Komutanligi : 

Í1 Merkezinde II Jandarma Komutam, 

ilcelerde ílce Jandarma Komutam, Bucak- 

larda da Bucak Jandarma Komutam bòlge- 

sinin güvenlik hizmetlerinden sorumlu bu- 

lunmaktadir. Idari Taksimata mütenazir §e- 

kilde kurulmu§ bu teskilàttan ba§ka, Mer- 

kezde Ceza evi Karakolu ile Ezinepazan Bu- 

cagina bagli Çengel Kòy Karakolu, Merzi¬ 

fon ilcesinde de Tav§an Dagi Asayi§ Kara¬ 
kolu mevcuttur. 

Polis te§kilàti bulunmayan Gòynücek 

ve Ta§ova Ilcelerinin emniyet hizmetleri 

jandarma tarafmdan saglanmaktadir. 

Jandarma telefon §ebekesi eski ve esasli 

tamire muhtaçtir. Jandarmayi telsizle teç- 

hiz yoluna gidilmi§, íl Ozel ídare Bütçesin- 

den saglanan òdenekle, jandarmaya be§ adet 

telsiz alinmi§tir. Müteakip yillarda da bu 

yoldaki çali§malar devam edecektir. 


