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Çalışma Alanı Düzenlenmesi
Gerektiğinde kullanılmak üzere çalışma odasının iki kapılı olmasını,

Caydırıcılık ve kişi tespiti için bekleme salonunda güvenlik kamerası olmasını
Poliklinik içinde, saldırı anında güvenliği uyaranalarm düğmesinin bulundurulmasını yönetimden isteyin.

Saldırı Anında
Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın,

Saldırgandan uzaklaşarak ve güvenli bir bölüme geçin,
Saldırganın tekrar gelme riskine karşı hemen güvenlik veya emniyete haber verin.

Hukuksal Algoritma
Olay yerinde anında tutanak tutun ve görgü tanıklarına imzalatın,

Polis ve güvenliğe şikayetçi olduğunuzu bildirerek tutanak tutulmasını sağlayın,
Çalıştığınız kurum veya işyeri yetkilisine bilgi verin, mesai arkadaşlarınızı arayın,

Sağlık durumunuzla ilgili tıbbi rapor alın,
Mersin Tabip Odası Şiddet Hattını (0 536 912 48 50) arayın ve destek isteyin,

İnternet üzerinden Tabip odası / TTB şiddet başvuru formunu doldurun,
(http://www.ttb.org.tr/siddet/index.php?option=com_rsform&Itemid=134)

Hukuken şikayetçi olmasanız dahi (olmanız gerekmez) yine de süreci izleyin,
Açılan kamu davasına istediğiniz takdirde müdahil olma hakkınızı unutmayın,

Saldırgan ve çalıştığınız kurumdan tazminat hakkınızı değerlendirin,
Şiddet sonrası bedensel / ruhsal tıbbi destek alın.

Tutanak İçeriği
Saldırının tarih, yer ve saatini,

Saldırı anında yaptığınız işi ve saldırının başlama nedenini,
Detaylı olarak saldırının oluş şekli, türü ve saldırıda kullanılan araçları,

Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluşan zararları,
Saldırgan / saldırganların yaş ve cinsiyetleri, biliniyorsa isimlerini,

Saldırıyı görenlerin adı, soyadı, imzası ve varsa iletişim bilgilerini tutanağa yazın.

Mersin Tabip Odası Şiddet Hattı
0536 912 48 50

yapılması gerekenler!Şiddete karşı
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Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz
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Değerli Meslektaşım,

Her mevsimin doya doya yaşandığı, her köşesi cennet olan güzel ülkemizde, yazın sıcak günlerini 
ve tatil havasını geride bıraktık.  Biz tatildeydik ama, sağlıkta dönüşüm süreci tatile girmedi, hekime 
yönelik şiddet tatile hiç girmedi. Canımızı yakan ve bizi utandıran kadına yönelik şiddet ve kadın 
cinayetleri tatil yapmadı…

Bir gecede çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile cuma günü muayenehanesi olan hekimler 
pazartesi günü suçlu durumuna düştü. Yıllardır bir taslak olarak kamuoyunda tartışılan Kamu Hastane 
Birlikleri Yasa Tasarısı, bir kanun hükmünde kararnamenin içine sıkıştırılarak yürürlüğe girdi. Bu kanun 
hükmünde kararnameler ile Sağlıkta Dönüşüm Sürecinin mevzuat ayağı tamamlanmış oldu. Emperyal 
sermayenin iştahını kabartan kamu özel ortaklığı sağlık kampüslerinin ihaleleri yapılmaya başlandı. Bu 
kampüslerden bir tanesi de Mersin’de yapılacak. 

Bu sürecin sağlık çalışanları ve sağlık hizmetlerini nereye sürüklediğini, populist politikalarla 
ne kadar saklanırsa saklansın, biliyoruz. Nerede çalışırsa çalışsın, hekim ve diğer sağlık çalışanları 
için düşünülen ve uygulanan çalışma modeli “Esnek Çalışmadır”. Rekabetin kıyasıya yaşanacağı, iş 
güvencesinin olmadığı ve emeğin değersizleştiği bir çalışma ortamında hekimler serbest piyasanın 
insan kaynakları olacak. 

Sağlıklı olmanın bir insan hakkı olduğu ve herkesin eşit nitelikli sağlık hizmetine ulaşmada eşit 
şansa sahip olduğu bir dönem yerini, parası olanın daha iyi sağlık hizmeti alacağı bir döneme bırakıyor. 
Ne hazin bir çelişki ki, halk bu değişimi istiyor ve destekliyor. Ya biz yanılıyoruz ya da halk… 

Sağlıkta dönüşüm süreci son sürat devam ederken, 23 Ekim günü Van’da meydana gelen deprem 
koca bir kenti yok etti. Doğusundan batısına tek yürek olduk Van için. Bu acı küllenmeden, yılın son 
günlerinde Şırnak Uludere’de 35 sivil vatandaşımız yanlış bir istihbarat sonrası silahlı kuvvetlerimizin 
hedefi oldu ve öldürüldü; yüreğimiz bir defa daha yandı. Depremde ya da silahlı çatışmada insanların 
ölmesini istemiyoruz. 

Sayın Meslektaşım

“Güzel günler göreceğiz çocuklar, gemileri maviliklere süreceğiz…” diyor Nazım Hikmet. Bu 
umuttur bizi yaşatan, bu yüzdendir zorluklara göğüs germemiz. İyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti 
için; herkese iş ve güvenli gelecek için; gördüğümüzü ve bildiğimizi söylemekten geri durmayacağız. 
Bütün hekimlerimizi odamızın çatısı altında buluşmaya, mesleğimizin değerlerini koruyup geliştirmeye 
davet ediyoruz. Sadece üye olmak ve yıllık oda aidatını ödemek yetmez! “Odam ne yapıyor?” demek 
yerine, “Ben odam ve mesleğim için ne yapabilirim?” denilmesi, umudumuzu daha da artıracaktır.

Sağlığın bir mal olmadığı, üzerinden para kazanılmadığı ve halkın hekimlere karşı kışkırtılmadığı 
günleri görmek dileğiyle…

Doç. Dr.  Tayyar Şaşmaz
Mersin TO Yönetim Kurulu Başkanı
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Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim 2011

ODA FAALİYETLERİ

FAALİYET

04.03.2011 Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü 
Ümit Şahin’in Ziyareti

05 Mart 2011 
Odamızın Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri 
çerçevesinde Erdemli Kösbucağı Köyünde Kahvaltı 
düzenlediler.

07 Mart 2011
Mersin’de Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar 
konulu panel (Aile Hekimliği sisteminde Yaşanan 
Sorunlar Dr. Halit Ergönül 112 ve Acillerde Yaşanan 
Sorunlar Dr. Cemil Galioğlu, Performansa dayalı 
Çalışma Ortamında Yaşanan Sorunlar
Dr. Hanife Kara)

06 Mart 2011 
Satranç Turnuvası

07.03.201
Asistan Hekimlik ve Sorunları
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08 Mart 2011
Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Hekimler konulu 
panel (Kadın Hekimin Kendi Sağlığına Bakışı, Dr. 
Keriman Çiçek Tıp Öğrencilerinin Kadın Sağlığına 
Bakışı)

10 Mart 2011
Toros Devlet Hastanesi Başhekimi ve 
Meslektaşlarımıza ziyaret

10 Mart 2011
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimi ve 
Meslektaşlarımıza ziyaret

10 Mart 2011
Özel Duygu Tıp Merkezi’nde yapılan ziyaret

10 Mart 2011
Katarakt ve Tedavisi (Doç. Dr. Ayça Yılmaz) Tıp 
Öğrencileri ve Sorunları (Susamber Dik, Ufuk 
Bakmaz, Enver Uslu, Tarsus’ta Sağlık Hizmetlerinde 
Yaşanan Sorunlar paneli (Aile Hekimliği Sisteminde 
Yaşanan Sorunlar Dr. Esin Özen, 112 ve Acillerde 
Yaşanan Sorunlar Dr. Cemil Galioğlu Performansa 
Dayalı Çalışma Ortamında Yaşanan Sorunlar
 Dr. Vedat Akgün)  

08 Mart 2011
Yönetim Kurulu Toplantısı

09 Mart 2011
MASH Film Gösterimi
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10 Mart 2011
Özel Doğuş Hastanesi’ne yapılan ziyaret

12 Mart 2011
Sağlıklı Yaşam Hakkı Yürüyüşü,
Geleneksel  Futbol Maçı,
Geleneksel 15. Briç Turnuvası, 
Tenis Turnuvası Ödül Töreni

13 Mart 2011
Çok Ses Tek Yürek Tek Yürek Çok Ses Mitingi
Ankara

12 Mart 2011
Özel İMC Hastanesi’ne yapılan ziyaret

11 Mart 2011
Silifke’de Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar 
paneli (Aile Hekimliği Sisteminde Yaşanan 
Sorunlar  Dr. Aksel Tol 112 ve Acillerde Yaşanan 
Sorunlar Dr.  Cemil Galioğlu Performansa Dayalı 
Çalışma  Ortamında Yaşanan Sorunlar
Dr. Kemal Görür)

10.03.2011  TÖK
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16 Mart 2011
CHP Mezitli İlçe Başkanlığının ziyareti

28 Mart 2011
SES’e ziyaret

22 Mart 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

24 Mart 2011
NKP toplantısı

26 Mart 2011
Hekim Meclisi toplantısı

15 Mart 2011
Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü’nü ziyareti

14 Mart 2011
çelenk sunma töreni ve balo

14 Mart 2011
Mersin Üniversitesi Plaket
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29 Mart 2011
Yönetim kurulu toplantısı

11 Nisan 2011
Toros Devlet Hastanesi başhekimi ve 
meslektaşlarımıza ziyaret (Doç. Dr. C. Tayyar 
Şaşmaz, Dr. Hanife Kara, Dr. Ful Uğurhan Torlak)

12 Nisan 2011
İşyeri Hekimliği Komisyonu

12 Nisan 2011
70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi başhekimi ve 
meslektaşlarımıza ziyaret (Doç. Dr. Tayyar 
Şaşmaz, Dr. Alfert Sağdıç) Mersin Devlet 
Hastanesi başhekimi meslektaşlarımıza ziyaret 
(Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz, Dr. Tülay Demir, Dr. 
Alfert Sağdıç, Dr. Yemliha Doğan, Dr. Tufan Ünal, 
Dr. Suzan Çetin, Dr. İbrahim Leblebici) (19-20 
Nisan iş bırakma eylemi) Özel IMC Hastanesi (Dr. 
Tülay Demir, Dr. Yemliha Doğan), Güney TV’de 
konuşma (Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz)

12 Nisan 2011
Güney Televizyonunda Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz 
ve SES Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meryem 
Özsöğüt’ün 19-20 Nisan İş Bırakma Eylemi ile ilgili 
konuşmaları

13 Nisan 2011
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde basın 
açıklaması (19-20 Nisan iş bırakma eylemi) Özel 
Yenişehir Hastanesi (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz, 
Dr. Hanife Kara, dr. Hülya Taze) Özel Doğuş 
Hastanesi ziyareti (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz, Dr. 
Hanife Kara, Dr. Hülya Taze)

05 Nisan 2011
Yönetim kurulu toplantısı

07 Nisan 2011
MESAP toplantısı

07 Nisan 2011
Eğitim Sen’in YGS’de şifreleme ile ilgili basın 
açıklaması (Dr. Tülay Demir)

30 Mart 2011
Güvencesiz Çalışma ile ilgili basın açıklaması

9 Nisan 2011
Hekim Meclisi toplantısı
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14 Nisan 2011
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
başhekimi ve meslektaşlarımıza ziyaret (Doç. Dr. 
C. Tayyar Şaşmaz, Dr. Tülay Demir) Özel Mersin 
Ortadoğu Hastanesine ziyaret (Doç. Dr. C. 
Tayyar Şaşmaz, Dr. Tülay Demir)

14 Nisan 2011
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube 
müdürlüğüne ziyaret (Doç. Dr. C. Tayyar 
Şaşmaz, Dr. Tülay Demir)

14 Nisan 2011
Kanal 2000 televizyonunda Dr. Cemil 
Galioğlu’nun konuşması

15 Nisan 2011
Özel Mersin Forum Yaşam Hastanesine ziyaret 
(Dr. Tülay demir, Dr. Yemliha Doğan) 

14 Nisan 2011
Özel Ortadoğu Hastanesi’ni ziyaret

14 Nisan 2011
Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret

13 Nisan 2011
Özel Doğuş Hastanesi’ni ziyaret

13 Nisan 2011
Özel Yenişehir Hastanesi’ni ziyaret
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23 Nisan 2011
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
çelenk sunma  (Dr. Tülay Demir,
Dr. Ful Uğurhan Torlak)

17 Nisan 2011
Nükleer Santrale Karşı İnsan Zinciri  

18 Nisan 2011
Özel Mersin Sistem Tıp Merkezi’ne Ziyaret

18 Nisan 2011
SUN TV’de konuşma 19-20 Nisan iş bırakma 
eylemi ile ilgili (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz,
Dr. Cemil Galioğlu)

19 Nisan 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

21 Nisan 2011
Yerel Gündem 21 Kont Konseyi toplantısı
(Dr. Ful Uğurhan Torlak)

21 Nisan 2011
İş bırakma şöleni

26 Nisan 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

26 Nisan 2011
Nükleer Santrale Karşı meşaleli yürüyüş (Doç. 
Dr. C. Tayyar Şaşmaz, Dr. Alfert Sağdıç,
Dr. Hanife Kara, dr. Ful Uğurhan torlak)

29 Nisan 2011
Akdeniz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı
(Dr. Halit Ergönül)
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24 Mayıs 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

24 Mayıs 2011
Halk Sağlığı Komisyonu toplantısı

27 Mayıs 2011
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu susturulmak isteniyor, 
konulu basın açıklaması (Doç. Dr. C. Tayyar 
Şaşmaz, Dr. Tülay Demir, Dr. Yemliha Doğan,
Dr. Ful Uğurhan Torlak, Dr. Necip Tolga Yüceer, 
Dr. Aydın Yeter)

17 Mayıs 2011
Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantısı

17 Mayıs 2011  Yönetim Kurulu toplantısı

19 Mayıs 2011  çelenk sunma

01 Mayıs 2011
1 Mayıs İşçi Bayramı (Doç. Dr. C. Tayyar 
Şaşmaz, Dr. Alfert Sağdıç, Dr. Necip Tolga 
Yüceer, Dr. Mehmet Ali Alkan, Dr. Ziyen Deli, 
Dr. Hüseyin Naci Eker, Dr. Rezan Hatungil,
Dr. Zeki Sinan Doğan

2 Mayıs 2011
Asistan Hekimlik Komisyonu toplantısı

2 Mayıs 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

7 Mayıs 2011
Tabip Odası Mali Genel Kurulu 

10 Mayıs 2011 
Yönetim Kurulu toplantısı

12 Mayıs 2011
İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısı

13 Mayıs 2011 
Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler 
Çalışma Komisyonu toplantısı

13 Mayıs 2011 
Türk Hemşireler Derneği Mersin Şubesi’nin 
düzenlediği “Hemşirelerin, Dünü, 
Bugünü,Yarını” konulu konferans 
(Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz)

17 Mayıs 2011
Sağlıkta Dönüşümü İzleme Komisyonu 
toplantısı
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15 Haziran 2011
Canlı müzik eşliğinde bahar yemeği

16 Haziran 2011
MESAP toplantısı

18 Haziran 2011
Hekim Meclisi toplantısı

21 Haziran 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

22 Haziran 2011 
NKP toplantısı (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz,
Dr. Alfert Sağdıç)

23 Haziran 2011
İşyeri hekimliği Komisyonu toplantısı

23-24 haziran 2011 
Toros Gübre ilk yardım kursu

25 Haziran 2011
Sağlıkta Dönüşüm Programının Hekim Çalışma 
Ortamına Etkileri ve Yasal Boyutu konulu 
sempozyum

31 Mayıs 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

1 Haziran 2011
Androloji Kongresi (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz)

1 Haziran 2011
Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik olarak 
düzenlenen şiddet nedeniyle TTB tarafından 
düzenlenen “Siyah Çelenk Eylemi”
(Dr. Tülay Demir)

7 Haziran 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

10 Haziran 2011
Eyüp Aygar Anadolu Lisesi (öğrencilere meslek 
tanıtımı (Dr. Abbas Koluaçık)

11 Haziran 2011
Birinci Basamak Hekimliği Konferansı (0-36 ay 
Çocuk Beslenmesi) Yrd. Doç. Dr. Selda Polat

14 Haziran 2011
Yönetim Kurulu toplantısı
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2 Ağustos 2011
Yönetim kurulu toplantısı

6 Ağustos 2011
Akkuyu’daki halka kendi başına elle meme 
muayenesi konusunda sunum (Yrd. Doç. Dr. 
Gülçin Ertürk Yapıcı, Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz)

7 Ağustos 2011
Akkuyu’da basın açıklaması (Doç. Dr. C. Tayyar 
Şaşmaz, Yrd. Doç. Dr. Gülçin Ertürk yapıcı,
Dr. Alfert Sağdıç)

16 Ağustos 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

19 Ağustos 2011
MESAP toplantısı (Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz, 
Dr. Tülay Demir, Dr. Yemliha Doğan)

23 Ağustos 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

24 Ağustos 2011
MESAP toplantısı (Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz, 
Dr. Tülay Demir)

30 Ağustos 2011
Zafer Bayramı çelenk sunma töreni 
(Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz, Dr. Tülay Demir, 
Dr. Yemliha Doğan)

30 Ağustos 2011 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis, 
Mersin Devlet Hastanesi, Özel Duygu 
Tıp Merkezi, Özel mersin Forum Yaşam 
Hastanesi’nde çalışan hekimlere bayram ziyareti 
yapıldı. (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz, 
Dr. Tülay Demir)

6 Eylül 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

7 Eylül 2011 
MESAP toplantısı ( Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz,
Dr. Yemliha Doğan)

26 Haziran 2011
Adana GİTO toplantısı (Doç. Dr. C. Tayyar 
Şaşmaz, Dr. Tülay Demir, Dr. Alfert Sağdıç,
Dr. Hanife Kara)

27 Haziran 2011
Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun 
duruşması (Dr. Tülay demir)

28 Haziran 2011
Yönetim Kurulu toplantısı

29 Haziran 2011 
NKP toplantısı (Dr. Alfert Sağdıç)

5 Temmuz 2011
Onur Kurulu toplantısı

1 Ağustos 2011
SES’in kuruluş yıldönümü nedeniyle basın 
toplantısı (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz)

2 Ağustos 2011
NKP’ninAkkuyu’da yapacağı çadır kamp ile ilgili 
Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklaması 
(Dr. Tülay Demir)
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17 Eylül 2011
Hükümetin çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname 
ile ilgili TTB’nin düzenlediği basın açıklaması 
Dr. Ful Uğurhan Torlak)

20 Eylül 2011 
Halk Sağlığı Komisyonu toplantısı

20 Eylül 2011 
Yönetim Kurulu toplantısı

22 Eylül 2011 
Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantısı

24 Eylül 2011
İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısı

24 Eylül 2011
25. Bölge Mersin Eczacı Odası’nın seçimli genel 
kurul toplantısı (Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz)

27 Eylül 2011 
Yönetim Kurulu toplantısı

22-23 Ekim
Tütün kontrolü kursu

8 Eylül 2011 
İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısı

8 Eylül 2011
Adana’da olağanüstü GİTO toplantısı 
(Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz, Dr. Tülay Demir)

9 Eylül 2011 
Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 
muayenehanesi olan hekimlerle toplantı

10 Eylül 2011 
Arter Yayın Kurulu toplantısı

16 Eylül 2011 
Silifke 112 Acil servis’te çalışan Dr. Feyit Yılmaz’a 
yapılan şiddeti kınamak amacıyla Silifke Devlet 
Hastanesi önünde yapılan basın açıklaması 
Doç. Dr. C. Tayyar Şaşmaz, Dr. Tülay Demir)



En sevdiklerimizin ölülerini nasıl gururla 
gömmemiz gerektiğini anlatacaklar. Gencecik 
çocuklara cinayetlerin, insan öldürmenin 
“erdemini” çığıran bildik politikacı ahlaksızlığını 
alkışlamamız beklenecek. Oysa, oysa… İşte 
tam da bu günlerde yaşanacak savaşın taşları 
örülüyor; bu cinayetlerin azmettiricisi ve 
taşeronları gözümüzün önünde. Suçluları teşhir 
etmek, yargılamak bir yana insanlık çaresiz bir 
koyun psikolojisi içinde kendilerini mezbahaya 
götüren çobanın peşinde salınarak yürünüyor. 

Sanırım eşik aşıldı ve artık geri dönüş yok! 
Petrol ve çoğu ihtiyacımız bile olmayan malların 
ticaretinden daha çok para kazanmak isteyenler 
çocuklarımızı birbirine boğazlatacaklar.  Bu 
sürecin en başta gelen suç ortaklarını tanımak 
ne kadar kolay! Yalnızca Irak İşgalinde alınan rol 
dağılımına bakmak yeterli. 

*

İnsanın yüreğini karartan bu tür gelecek 
kurgularının gerçekleşme olasılığı giderek 
artarken, hekimlere yapılan büyük 
adaletsizlikleri, hekim emeğini 
ucuza gasp etmek için çıkartılan 
meşruiyetten, vicdandan yoksun 
yasaları konuşmak giderek 
güçleşiyor. Ama konuşmalı 
yine de! Akıllı insan, başına 
gelecekleri herkesten önce 
gören kişiymiş! Akıllı olmayı 
deneyelim.  

“Sağlıkta dönüşüm” sürecine 
uzak olanlar bile anlamaya başladı. 
Bu süreç özünde sağlığın bir piyasa 
malı haline getirilerek, sermayenin para 
kazanacağı bir sektöre dönüştürülme 
sürecinden başka bir şey değil. Hepsi 
bu! Kuşkusuz sağlık sektörüne davet edilen 
sermayenin kar oranlarını yükseltmenin yolu da 
öncelikle hekim emeğini ucuzlatmaktan geçer. 

2012/2-3

Dr. Gürsel ERKILINÇ

NEREYE GİDİYORUZ?

YORUM

Gazetelerde bazen başlıklar atılır; “2023 

yılında ekonomik büyüklükte dünyada ilk 

10 ülke arasına gireceğiz”.  Yakın gelecekten 

umudu kesen halka “10 yıl sonra… olacak” 

masalları anlatılır. “Ölme eşeğim ölme” 

haberleri ile yalancı umutlar ayakta 

tutulmaya çalışılır. Zaten artık gazetelerin 

işlevi toplumun kaderine teslim olmasının, 

verilene şükür etmesinin katalizörü olmak 

değil mi? Gazete patronlarının diğer büyük 

işlerinin tıkırında gitmesi, iktidarla iyi 

geçinmeye bağlı ise adamlar ne yapsın!?

Tümüyle plansız, kaotik, bir üretim anarşisi, 
zorbalığa dayalı paylaşımın asıl olduğu ilişkiler 
karakterini taşıyan kapitalistik ekonomilerin 
geleceği öngörülemezken, uzun vadeli bu 
iyimser tahminler bir dilekten öte aslında kasıtlı 
yalanlardan başka bir şey değil. 

Daha da kötüsü bu tür haberler yaşadığımız 
dünyanın asıl güç ilişkilerini, başımıza ne tür 
çoraplar örüldüğünü gizliyor. Bu tür masallarla 
günler geçerken 3-5 yıl sonra birden kendimizi 
büyük bir savaşın içinde bulacağız.

İnsanlığı savaşa ve Türkiye’yi savaşın kurbanı 
ve suç ortaklığına sürükleyenler önce şaşırmış 
görünecekler. Sonra da yüzlerinde üzgün bir 
ifade ile milli, manevi sebepler uydurarak yüz 
binlerce insanı ölüme gönderecekler. 

O korkunç günlerde kendi tezgahladıkları 
savaşı ve yıkımını, sanki bir deprem veya 
tsunami gibi bir doğal afet olarak karşılamamız 
istenecek. Elle gelen düğün, bayram ya! 
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Süt üreticileri, terziler, bakkallar nasıl tekelci 
sermayenin işçileri haline gelmişse, doktorlar da 
hastanelerin işçisi olacaklardır!

Patron için bir işçi  ister 600 TL’ye ay boyunca 
yüzlerce vida sıksın, ister 3000 TL’ye yüzlerce 
ameliyat yapsın! Patron çalışanlarının sırtından 
kazanacağının “azamisini” ister. O, işçinin veya 
işçi-doktorun ertesi gün yeniden işinin başında 
çalışması, üretimin sürmesi, tedavinin devamı 
için gereksinimlerinin asgarisini vermelidir. 
Daha fazlasına ne gerek var? 

*

Peki “halk tarafından” seçilmiş bir hükümetin 
görevi nedir? Komedi de burada ortaya çıkıyor! 
Hükümetleri “halk” seçiyor, ama hükümetler 
sermaye sahiplerine hizmet ediyor! Komik 
olan da bu! Bu her zaman böyle iken “halk” her 
seferinde farklı sonuçlar bekliyor. “Ahmaklığın 
en büyük kanıtı aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar 
beklemektir” Einstein’ın sözüymüş. Hekim 
emeğini ucuzlatmak için on yıldır adamlar 
gece gündüz düşünüyor, her ay yeni yasalar, 
yönetmelikler çıkartıyorlar. Bakan, başbakan 
“itibarsızlaştırma” kampanyasında başı çekiyor.  

Mecburi hizmet yasası çıkart; mahrumiyet 
bölgeleri açıkta kalmasın, orada da ucuza 
çalışsınlar! Muayenehaneleri kapat! Sağlık 
bakanlığının ve özel hastane patronlarının keyfi 
uygulamaları ve keyfi ücretlerine mahkum 
kalsınlar. Muayenehaneler için yönetmelik 

çıkart! Muayenehane bulamasınlar. Tıp 
fakültelerini, 

hocalarını maddi 
manevi kuşat, 

boğ. 

Özel hastanelerde çalışsınlar. Hekimleri, hocaları 
itibarsızlaştır; özgüvenlerini yok et; kişiliksizleştir. 
Kasabalara Tıp Fakültesi aç.(İngiltere’de Tıp 
Fakültesi sayısı 32’ymiş. Bizde 70 i geçiyor. 
Örneğin Giresun merkez nüfusu 120 bin ve 
Rize’nin 95 bin. Birer Tıp fakültesi var.)   

Adı doktor olan binlerce gence diploma ver; 
pazarlık güçlerini kır. Sonra da ortaya çıkan 
yetersizliklerden dolayı hekimleri suçla; 
süreçten habersiz ve giderek vahşileşmiş 
insanları hekimlerin üstüne sal; gün geçmiyor 
ki bir hekim saldırıya uğramasın. Tıbbi eğitimi 
yetersiz hekimlerin, daha çok ilaca sarılmalarını 
genelgelerle önlemeye çalış; olmayınca yine 
dönüp aşağıla. 

Yoksul ve dışa bağımlı bir ülkede hastanın 
bir müşteri değil, hastanın bir insan, bir hasta 
insan olduğunun kabulüne dayalı, daha 
ekonomik, daha az kapitalist, daha çok insanca 
bir sistem kurmak yerine, sermaye daha çok 
para kazansın amacıyla yapılandırılmış sağlık 
sektörü beklendiği gibi giderek doymak bilmez 
bir canavara dönüştü. “Hükümet’ten sağlık 
harcamalarına yeni fren geliyor. Muayene 
ve reçete sayılarındaki hızlı artış, hükümeti 
harekete geçirdi. Aile hekiminin yazdığı her bir 
reçeteden 3 lira katılım payı alınacak. Devlet ve 
üniversite hastanelerinde muayene olma ücreti 
de 5 liradan 6 liraya çıkacak. Özel hastaneye 
gidenler içinse katılım payı 12 liradan 14 liraya 
yükselecek. (Gazeteler. 6.10.2011)” Bu daha 
başlangıç! Önümüzdeki aylarda ekonomik kriz 
derinleşmeye devam ettiğinde ne olacağını 
korkarım ki biz yine “söylemiştik” ukalalığı ile 
anlatacağız. 

Bu dönüşüm sağlık alanında korkunç bir 
yıkım yaracak! Bir düşman işgali olsaydı, sağlık 
alanında halka, hekimlere daha büyük zarar 
verilir miydi acaba? 

*

Hükümet sermayeye dikensiz gül 
bahçesi hazırlıyor; Buyrun sağlık 

sektörü… Buyrun hekim emeği… 
Buyrun hastalar ve kendini hasta 
sananlar! Hepsi sizin! Bu zihniyet 
için daha çok para kazanma adına 

ormanlar, göller, denizler nasıl 
kirletilmiş, mahvedilmişse şimdi 

sağlık “alanı da” aynı şekilde talan 
edilmekte, kirletilmektedir. 

Sermaye gruplarının, bankaların, 
müteahhitlerin, ithalatçıların, holdinglerin 

ne kadar kazandığı ile ilgilenmeyen 
bakan “doktorlar çocuklarını özel okullara 
göndermeyebilirler” anlamında, başbakan 
da  “doktorlar daha az kazansın” diye cümle 
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kurabiliyor. ABD Irak petrolünü bombalar ve 
cinayetlerle ne kadar fütursuzca gasp ediyorsa, 
bu hükümet de hekim emeğini iki yüzlü, 
antidemokratik yasalar çıkartarak gasp ediyor. 
Petrol ve ilaç tekellerinin kazandıkları para 
“kutsal” ama hekimlerin değil! Güçsüzlerin 
haklılığı zorbalık karşısında yine değersizleşiyor. 
Irak’ın işgali ve dolayısıyla petrol hırsızlığına 
ortak politikacıları destekleyen halk, hekimlerin 
emeklerinin gasp edilişini de aynı şekilde 
alkışlıyor. Yoksul ve cahil yığınlar gündelik 
hayatın küçük çıkarlarının peşinde, kendilerini 
uçuruma doğru götüren yemlerin izini sürüyor. 
Akılları başlarına geldiğinde çok geç olacak…

*

“Asıl büyüğü geliyor şimdi... 
Üzerinde yaşadığımız bereketli topraklar 
sonunda kana, kedere,  şehide doydukça, 
ağıt yakmadık ana, yas girmedik 
ocak, acı çekmedik  yürek kalmadıkça 
öğreneceğiz  hayatın anlamını...” (Can Dündar. 
2.10.2011 Milliyet) 

30 yıldır bilim ve sanat emeğini horlamış, 
bu yolda emek veren insanlarını aşağılamış 
ve harcamış bir toplumun kaderi tarihte ne 
olmuşsa yine aynısı olacak! 

Kendi ülke insanına daha iyi bir hayat, adaletli 
bir ekonomik paylaşım sunamayacak; halkın 
kendi imkanları ve beklentileri arasındaki 
uçurumu yalanlarla gizlemiş politikacılarla bir 
halk nereye gidecekse oraya gidilecek.  

“Ekonomisi ve siyaseti bu kadar kırılgan olan 
Türkiye’nin bu maceralara öykünmesi ancak 
intihar olabilir. Kendi sınırlarımız içinde, 
kaynaklarımızın ve emeğimizin bekçiliğini 
yapmak, bunları barış içinde yaşamanın aracı 
olarak zenginleştirmek, kendi iç barışımızın 
tesisi için çabalamak dururken, “Emperyal 
Türkiye” hayalini dillendirmek, şekillendirmek 
ve geleceğe dair bir model olarak sunabilmek, 
ancak toplumsal hafızayı karıştırmak, yok 
saymak ve hedef saptırmaktır. “Emperyal 
Türkiye” hayali ancak gerçek sömürgecilerin 
oyuncağı ve kuklası olur.” (Cüneyt Göksu 
3.10.2011 ) 

Yine de var olan hükümete haksızlık 
etmeyelim! Uluslar arası sermaye ve onların 
yerli taşeronlarının azgın kapitalist sistemi’dir 
asıl sorumlu olan! Petrol için tüm Ortadoğu 
halklarının tepesine bombalar yağdırmaktan 
çekinmeyen Sistem, insan sağlığını da elbette 
bir Pazar malı olarak görmektedir. Kendi 
kaderini daha çok kar etmek isteyen ilaç, 
petrol, otomotiv, banka, silah, gıda tekellerine 
yılgınlıkla teslim eden insanlığın ortak kaderi ne 
ise biz de bu yazgıdan payımızı alacağız.

16

Gün geçtikçe artıyor yalnızlığımız 
komşu bahçelerde çınarlar kururken bir bir 
ağacımızda dallar çiçeğe, meyveye durmuş 

kime umut, kime yarar?!o baharla gelen göçmen 
kuşlar 

çocuk masallarımız,gençlik hayallerimiz 
öksüz ve yıkılmışlar. 

sokak lambaları altında  
uzayan gece piyesleri 

delikanlı sohbetlerimiz lal. 
baba evinin duvarları sessiz  

geçmişin sinen kalabalık sesleri 
hep susmuşlar yankılanmıyor avluda. 

çocuk koşturmacalarımız, 
saklambaç,beştaş,çelik çomaklarımız 

kaybolmuş,yoklar… 
 

kırkından sonra kırılıyormuş 
dost bakan aynalar. 

yaşanmış, ucuz sanılan hatıralar 
tozlu raflarda  

açmak ve açmamak arası gelgit duygular: 
pişmanlık,özlem,hüzün 

minnet,teşekkür ve efkar… 
 

gün geçtikçe artıyor yalnızlığımız 
eskimiş şarkılarda notalar 
esrik gönlümüzü oyalar. 
ne giden geliyor geriye 

ne yolcu duruyor yerinde 
bir kurulmuş saat zembereğinde 
tükeniyor günler, haftalar, yıllar. 

 
yanık akşamlara bakıp yanmalı 

sonra geçen gençliğe mi hayıflanmalı?! 
bir güzel sözde bulduğumuz yaşama sevinci 

zümrüt-ü Anka’nın kanatlarında 
uçuyor uzaklara. 

‘’ Arkası yarın’’ hayatlarımız bir gün  
eski radyonun tozlu düğmesinde  

kırılıp kalacak 
o gün ’’arkası yarın’ olmayacak.

Dr. Harun Özmen
Mersin Devlet Hastanesi, Anestezi Uzmanı

ARKASI YARIN



2012/2-3 17

Sağlık, insanın hizmetin tam odağında 

olduğu bir alandır. Hizmet,  alanın doğrudan 

yaşamını, yaşam kalitesini ilgilendirir; 

verenin ise o  insanın hayatı gibi önemli bir 

sorumluluğu üstlenmesini gerektirir.

Sağlık hizmetinin bu özelliği onu binlerce yıldır 
toplumda ayrı bir yere koymuştur: tıbbi bilgiler 
artmış, teknoloji akıl sınırlarını zorlayacak 
kadar gelişmiş, sağlık hizmeti çok daha etkin 
hale gelmiş olmasına rağmen bu özelliği 
değişmemiştir.

Sanatta eğitim usta çırak ilişkisi ile gerçekleşir. 
Bilgi ve beceri usta tarafından doğrudan ve 
sanat üretimi sırasında verilir. Çırak konusuna 
hakim olmaya başlayıp sanatında ehlileşince 
kendi kanatları ile uçmaya; bir yandan sanatını 
gerçekleştirirken diğer yandan kendi çırağını 
yetiştirmeye başlar.

Hekimlik de bir sanattır. Binlerce senedir 
eğitiminde usta çırak ilişkisi 
başat rol üstlenmiştir. Son 
birkaç yüzyıldır bilim ve tıpta 
yaşanan olağanüstü gelişmeler 
bu durumu değiştirmemiştir; tıp 
doktorluğunun özelliği gereği 
değiştirmesi de pek mümkün 
görülmemektedir.

Son on yıllarda neredeyse 
tüm dünyaya egemen olan 
Kapitalizm, doğası gereği 
yaşamın her alanına karını 
arttırabilecek sahalar olarak 
bakmaktadır. Sermaye birikimi 
zora girdikçe yeni çareler peşine 
düşmektedir: sisteme katılacak 
yeni bölgeler, yeni hizmet 

Hekimlik de bir sanattır. 
Binlerce senedir 
eğitiminde usta 

çırak ilişkisi başat rol 
üstlenmiştir. Son birkaç 
yüzyıldır bilim ve tıpta 

yaşanan olağanüstü 
gelişmeler bu durumu 

değiştirmemiştir; tıp 
doktorluğunun özelliği 

gereği değiştirmesi 
de pek mümkün 

görülmemektedir.

Dr. Nedim İNCE

YORUM

alanları vb…

Sağlık hizmetleri uzun sayılmayacak bir süredir 
sermayenin ilgisini çekmektedir. Merkez 
Ülkelerde sağlık hizmeti hızla piyasalaşırken 
çevre ülkelerde de Dünya Bankası ve IMF 
vasıtasıyla, neredeyse tip proje ile sermayenin 
emrine verilmektedir.

Ticarileşen sağlık ile sağlık hizmetlerinde sistem 
yeniden kurgulanmaktadır ki bizim ülkemizde 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile bunun yaşama 
geçirildiği söylenebilir.

Sağlık sistemin temel direği hekimdir; ekip 
çalışmasını gerektiren sağlık hizmetinde 
olmazsa olmazıdır; diğer üyelerin yokluğu bir 
şekilde ikame edilirken hekim yerine başka bir 
şey konamaz. 

Sermaye girdiği alanda egemenliğini kimseyle 
paylaşmaz, karını bölüşmez. Bu nedenle 
ticarileşen sağlık hizmetlerinde hekimin, 
gerek mesleğinin özelliğinden kaynaklanan 
egemenliği, gerekse muayenehanesi nedeniyle 
kara ortaklığı doğal olarak hoş görülemez. Bir 

yandan tıp hizmetlerinin içkin, 
farklı olma, toplumsal yaşamda 
ayrı bir yer tutma özelliği yok 
sayılmaya, sıradanlaştırılmaya 
çalışılır ki hekimin tıptaki 
egemenliği önce kendi 
kafasında, sonra ekibinde ve 
toplumda kırılsın. Diğer yandan 
muayenehanesi kapattırılır 
ki hem kara katılacak para 
azalmasın hem de pazarlık 
gücü düşürülen hekim daha 
ucuz ücretlere mecbur bırakılıp 
kara kar katılsın.

 Bu pencereden bakıldığında 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
ülkemizde hekimlerin üzerine 
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neden bu kadar gidildiğini anlamak bir sır 
olmaktan çıkmaktadır. Her meslekte olduğu gibi 
tıpta da işini iyi yapmayan, yozlaştıran, maddi ve 
manevi can yakan hekimler vardır. Hipokrat’tan 
bu yana bunlar meslekten uzak tutulma 
çabası mevcuttur. Hekimlerin de rahatsız 
olduğu bu ‘yoldan çıkmış’ istisnalar üzerinden; 
tüm doktorlar böyledir ve bunların ‘yola 
getirilmesi’ gerekir propagandası yapılmakta 
adeta bir itibarsızlaştırma sürdürülmektedir. 
Binlerce yıldır muayenehanelerinde çalışıp 
sağlık hizmeti veren hekimler içinden yine 
‘yoldan çıkan’ azınlığın yaptıkları genellenerek, 
muayenehanelerde adeta ‘insanlık suçu’ 
işlendiği algısı yaratılıp ‘imha’ edilmesi gerektiği 
kabul ettirilmeye çalışılmaktadır: hekimin tıpta 
ki egemenliğinin kırılması ve karı azaltmasının 
engellenmesi… 

Son örneğin 650 sayılı KHK olduğu söylenebilir. 
Mesleki ve akademik yönden birçok acılar, 
sıkıntılar çekerek ve bin bir emek vererek, 
verilerek yetişen, yetiştirilen ki her alanda 
ama özellikle tıp alanında insan yetiştirmek 
en zor ve zaman alan işlerden biridir, doçent, 
profesör ünvanlı tıp doktorları; 30-40 yılını 
mesleğine, öğrencilerine, uzmanlık eğitimi 
alan asistanlarına, hastalarına ve tıp bilimine 
vermişlerdir,  sıradanlaştırılarak ve koşullar göz 
ardı edilerek ya tıp fakültesi ya muayenehane 
ikilemine sıkıştırılmıştır.

Muayenehanesini kapattırma 
çabasının bedeli 
30-40 yıllık bilgi 

birikiminin, 
becerinin, 
ustalığın tıp 
eğitiminden 
çekilmesi, çırağın 
ustasız kalması ve 

sadece tedavi edici 
hekimlik alanına 
o da yine sadece 
parası olan için 
hapsedilmesidir.

Uzun sürede, 
zor ve 
çok para 

harcanarak 
yetişen, 

usta adayları 
yeni çıraklar 

yetiştiren ustaların 
motivasyonlarının azalmasına neden olunması 
veya gözden çıkarılması  ciddi bir toplumsal 
maliyete yol açabilir hele bu tıp alanındaysa 
bedel çok daha karmaşık ve çok daha ağır 
olabilir.
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Mersin Akkuyu’da 
Kadınlara Meme 
Muayenesi Eğitimi 
Yapıldı

06 Ağustos 2011 tarihinde Nükleer 
Karşıtı Platform etkinlikleri çerçevesinde 
Mersin Tabip Odası tarafından Büyükeceli 
Beldesinde (Akkuyu) yaşayan kadınlara 
“Kendi Kendine Elle Meme Muayenesi” 
eğitimi yapıldı. Eğitime 50 civarında kadın 
katıldı.

Eğitim Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı AD öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.  Gülçin 
Yapıcı tarafından yapıldı. Kadınlara kısa meme 
muayenesi konusunda kısa bir film gösterimi 
sonrasında, Yapıcı tarafından kadınlara Meme 
muayenesi hakkında bilgi verildi. Meme 
maketi üzerinde meme muayenesinin nasıl 
yapılacağı gösterildi.  Eğitime katılan her 
kadın eğitmenin gözetiminde, meme maketi 
üzerinde muayene yaptı. Eğitim süresince ve 
sonrasında yapılan görüşmelerde, kadınların 
eğitimden olumlu yönde etkilendikleri 
gözlendi.
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Sigara günümüzde en önemli önlenebilir 

hastalık nedenidir. Dünyada her yıl yaklaşık 

5 milyon, ülkemizde ise 100-150 bin kişi 

sigaraya bağlı bir hastalık nedeniyle 

hayatını kaybetmektedir..

İnsanların sigara konusunda bilinç düzeyleri 
arttıkça bırakma isteği ortaya çıkmaktadır. 
Bugün için sigara içen insanların % 70’i sigarayı 
bırakmayı düşünmektedir. Her yıl yaklaşık % 
3’ü kendi kendine sigarayı bırakmaktadır. Kendi 
kendine bırakmayı başaramayanlar ise bırakma 
konusunda destek arayışına girmektedir. 
Ülkemizin hemen hemen her ilinde artık Sigara 
Bırakma Poliklinikleri açılmış ve yardım talep 
eden insanlara hizmet vermeye çalışmaktadır. 
Ancak bırakmak 
isteyen kişi sayısı ne 
yazık ki polikliniklerin 
kapasitesinin çok 
üzerindedir. Bu nedenle 
bu merkezlerden alınan 
randevular bazen çok 
uzun olabilmektedir.   
Bazı hastalar bırakma 
desteği için interneti 
kullanmaktadır. Ne 
yazık ki sigara bırakma 
amaçlı internette tarama 
yapıldığında büyük 
çoğunlukla bilim dışı, 
etkinliği kanıtlanmamış 
yaklaşımlarla 
karşılaşılmaktadır. 
Tarım bakanlığından 
besin desteği ruhsatlı 
bitkisel karışımlar yüksek 
ücretler karşılığında 

Doç. Dr. Cengiz ÖZGE*

GÜNCEL

destek arayışındaki insanlara pazarlanmaktadır. 
Yine etkinliği kanıtlanmamış akupunktur, 
luksopunktur, biyorezonans gibi merkez 
adresleri ile karşılaşılmaktadır. 
Sanal ortamdaki bu eksikliği gören Türk Toraks 
Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, hastaları 
bilinçlendirmek ve bırakmalarına yardımcı 
olmak amacı ile bir internet sitesi tasarlamıştır. 
www.dumansizhayat.org  isimli bu sitede hem 
sigaranın sağlık etkileri üzerinde durulmakta, 
hem de sigaranın nasıl bırakılacağı, bırakma 
döneminin nasıl geçirileceği ve tıbbi tedaviler 
hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca sigara 
bırakma hasta el kitabı siteden pdf formatında 
indirilebilmektedir.   
Hekim olarak hastalarımıza önerebileceğimiz bu 
sitenin yararlı olmasını diliyoruz.
*Göğüs Hast. AD.  TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürüt. Krl. Üyesi 

İ

www.dumansizhayat.org

SİGARA BIRAKMAK İSTEYENLER 
İÇİN İYİ BİR ADRES: 
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Doç. Dr. C. Tayyar ŞAŞMAZ*

21 ARALIK 2011
G(ö)REVDEYİZ

G(Ö)REV

İyi hekimlik, Nitelikli sağlık hizmeti diyerek 

Çok Ses Tek Yürek olan sağlık çalışanları, 21 

Aralık 2011 tarihinde Sağlık Hakkı Meclis 

Çalışması nedeniyle bir günlük G(ö)REV 

yaptı. 

Sağlıkta dönüşüm süreci doktorundan 
teknisyenine kadar bütün sağlık çalışanlarını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlık 
çalışanlarını performansa dayalı ücretlendirme 
ile sözleşmeli çalışmaya zorlayan, sağlık 
kurumlarını serbest piyasa kurallarına göre 
işletmeye dönüştüren bu sürecin son evresine 
gelindi.

Reklamlar bitti, film başlıyor!
Kasım ayında çıkarılan 663 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık 
Bakanlığının merkez ve taşra örgütlenmesini 
baştan aşağı 
değiştirildi.  Türk 
Tabipleri Birliğinin 
toplum yararına 
çalışmasını yasaklayan, 
sağlık meslek 
örgütlerinin yetkilerini 
sınırlayarak Sağlık 
Bakanlığına devreden, 
yabancı doktorun 
ülkemizde çalışmasını 
serbest bırakan 
düzenlemeler bu KHK 
ile kanunlaştı. Bu kadar 
hayati değişiklikler 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 
tartışılmadan, 
milletvekillerinden 
kaçırıldı. Bu nedenle 

TTB’nin çağrısı ile illerde Sağlık Hakkı 
Meclislerinin kurulması ve çıkarılan mevzuatın 
bu meclislerde görüşülmesi istendi. Bu çağrıya 
kulak veren Mersin Tabip Odası, 25. Bölge Eczacı 
Odası, Mersin Diş Hekimleri, Mersin Veteriner 
Hekimler Odası, SES, Türk Hemşireler Derneği 
ve Devrimci Sağlık İş Sendikası temsilcilerinin 
bir araya gelmesiyle Mersin Sağlık Hakkı 
Meclisi kuruldu. Meclis 21 Aralık 2011 tarihinde 
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yapılacak olan G(ö)
REVDEYİZ etkinliğini 
beraber planladı.  

G(ö)REVDEYİZ etkinliği 
öncesinde TBMM’de 
grubu bulunan 
bütün partilerin İl 
Başkanlıkları ziyaret 
edilerek,  destekleri 
istendi. Ayrı günlerde 
Üniversite Hastanesi, 
Mersin Devlet ve Toros 
Devlet Hastanesi 
önünde basın 
açıklamaları yapıldı. 
Bir radyoya cıngıl 
verilerek ve bir yerel 
televizyon kanalın da 
canlı yayınına çıkılarak, 
“Neden G(ö)REVE 
çıkıldığı?” kamuoyuna 
duyuruldu. Sağlık kurumları ziyaret edilerek, 
G(ö)REVDEYİZ etkinliği hakkında bilgilendirildi.

21 Aralık günü Üniversite Hastanesi ve 
Devlet hastanelerinde aciller dışında sağlık 
hizmeti verilmedi. Aile hekimleri Aile Sağlığı 
Merkezlerine gelen insanlara yaşanan sorunlar 
hakkında bilgi verdi ve aciller dışında hizmet 
vermemeye çalıştı. Ne yazık ki, özel sağlık 
kurumları bu etkinliğe katılmadı. Gönlümüzden 
geçen, özel sağlık kurumları ve sağlık 
çalışanlarının da tek yürek olarak bu etkinliğe 
katılmasıydı, ama olmadı. Etkinliğe destek 
veren sağlık çalışanları öğleye doğru Devlet 
Hastanesinin önünde toplanarak, Üniversite 
hastanesi önündeki parka doğru yürü. Bu 
yürüyüşe diğer meslek örgütleri de büyük 
katkı sağladı. Yürüyüş kalabalık ve coşkuluydu. 
Parkta Sağlık Hakkı Meclisi toplandı ve çıkarılan 
Kanun Hükmünde Kararnameler tartışıldı. Son 
olarak 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
meclisin oyuna sunuldu. Mersin Sağlık Hakkı 
Meclisi genel kuruluna katılanların oybirliğiyle 
bu kararname reddedildi. Oylama sonrasında 

meclis çalışmalarına son verildi ve katılanlara 
aşure ikramı yapıldı.

Mersin Sağlık Hakkı Meclisi önümüzdeki süreçte 
de “İyi Hekimlik ve Nitelikli Sağlık Hizmeti”, 
Herkese İş Güvenli Gelecek” ve “Çok Ses Tek 
Yürek” ilkeleriyle çalışmalarına devam edecek. 
Bütün sağlık meslek örgütü ve çalışanlarını 
meclis çalışmalarına bekliyoruz.

*Mersin TO YK Başkanı.
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Dr. Didem Gediz GELEGEN*

KADIN CİNAYETLERİ
“Zira çoğu kötülük kurumsaldır”(1)

Geçmişte kadına yönelik şiddet, “toplumsal 

bir yara”, “eğitimsiz, alkolik, yoksul, ruhsal 

sorunları olan adamların yaptığı münferit 

kötü olaylar” ve de “mahrem bir durum” 

olarak görülürdü. Oysa Türkiye çapında 

yapılan son araştırmada her 10 kadından 

4’ünün eşinden fiziksel şiddet gördüğü 

ortaya çıktı (2).

Geçmişte kadına yönelik şiddet, “toplumsal bir 
yara”, “eğitimsiz, alkolik, yoksul, ruhsal sorunları 
olan adamların yaptığı münferit kötü olaylar” ve 
de “mahrem bir durum” olarak görülürdü. Oysa 
Türkiye çapında yapılan son araştırmada her 
10 kadından 4’ünün eşinden fiziksel şiddet 
gördüğü ortaya çıktı (2).

Araştırma 12 bölge için şiddet düzeylerinin 
farklılık gösterdiğini ve evlenmiş kadınların %26 
ile %57 arasındaki oranlarda eşleri tarafından 
hayatlarında en az bir kez fiziksel veya cinsel 
şiddete maruz kaldıklarını göstermiştir. Şiddet 
düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde şiddet 
daha ağır bir biçimde yaşanmaktadır.

Eşleri tarafından şiddete maruz kalmış 
kadınların fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları 
yaşama olasılıkları şiddet yaşamamış kadınlara 
oranla iki kat daha fazladır. Bu sorunlar intihar 
düşüncelerini ve girişimlerini de kapsamaktadır. 
Her 10 kadından biri gebeliği süresince şiddete 
maruz kaldığını ifade etmiştir.

Sonuçlar aynı zamanda, eş veya birlikte 
olunan kişi tarafından maruz kalınan şiddetin 
çoğunlukla gizlenen bir sorun olduğunu gözler 
önüne sermiştir. Birçok kadın yaşadığı şiddeti 
ilk kez bu araştırma sırasında anlatmıştır. 
Kadınlar sağlık kurumlarından, polisten veya 

başka destek hizmetlerinden nadiren yardım 
istemektedirler (2).

Tablo şöyle devam ediyor:

•  Her dört çocuktan biri aile içinde istismara 
uğruyor (3).

• Türkiye’de halen yetişkin nüfus içinde 5 
kadından biri okur-yazar değil ve yine 
6 kadından biri herhangi bir eğitim 
kurumundan mezun olmamış. 

• Uluslararası Göç Örgütüne göre her yıl 2 
milyon kadın sınır ötesi kadın ticaretinde 
kullanılıyor (4). 

• ABD’de, her 6 dakikada bir kadına tecavüz 
ediliyor (5). 

• İngiltere’de, her 7 kadından biri birlikte 
olduğu erkek tarafından tecavüze uğruyor (5). 

• Fransa’da, her ay 6 kadın aile içi şiddet 
nedeniyle hayatını kaybediyor (5). 

Resmi rakamlara göre 2010 yılı içinde erkekler 
en az 199 kadını öldürdü. Türkiye’nin her 
bölgesinde, farklı yaş ve meslek gruplarından 
erkekler kadınlara, çocuklara ve erkeklere 
şiddet uyguladı. Failler genellikle eş, sevgili, 
akrabaydı. Taciz ve tecavüzler çocuklar üzerinde 
yoğunlaştı (6). Şiddetin en uç noktası olan 
kadın cinayetlerinde durum, 2011 için günde 
beş cinayet gibi ürkütücü bir noktadadır. 
Günümüzde kadına yönelik şiddet, ciddi bir 
halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır.

 Rakamlar cinayetlerin münferit değil, sistematik 
olduğunu düşündürüyor. Birbirinden farklı 
şehirlerde, farklı yaşlarda, farklı kültürlerde ve 
farklı toplumsal statülerdeki erkekleri ortak bir 
kurgu/hikâye içinde kadın cinayet işlemeye iten 
sisteme feminist literatürde “ataerkil ya da erkek 
egemen sistem” deniliyor. 

Ataerkil sistem içinde kadınlar öldürülmeden 
önce uzun süre “yaralı” yaşıyorlar. Bir anlamda, 
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ölümler cinayet eyleminden çok önce başlıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü sağlığı sadece fiziksel 
değil, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik hali 
olarak tanımlıyor. Kadınların sağlık durumunu 
toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı ortam, 
ruhsal travmalar, sosyal ve yasal engeller de 
fiziksel şiddet kadar etkilemektedir. Okula 
gitmesi engellenen ya da istediği/yetenekli 
olduğu eğitime değil de, kadınlık rollerine 
uygun alanlardaki eğitime yönlendirilen her kız 
çocuğu yaralıdır.

Çalışmasına izin verilmeyen, kazancına el 
konulan, mirası erkek kardeşleri arasında 
paylaşılan her kadın yaralıdır. Kendisini 
ilgilendiren konularda söz hakkı tanınmayan, 
zorla evlendirilen, fikirleri önemsenmeyen, 
aşağılanan, başkalarının önünde küçük 
düşürülen, utandırılan, kıskançlık gerekçe 
gösterilerek hareketleri, giyimi, yaşamı kontrol 
altında tutulan her kadın yaralıdır.

Bu “organize” ve 
sistematik eylemin 
kendisi kadar 
korkunç ve kötü 
olan ise “şiddetin 
normalleştirilmesi”dir 

(7). Eva Lundgren  
“Şiddetin 
Normalleştirilme 
Süreci” isimli kitabında, 
kadına yönelik şiddetin 
tek tek anormal 
erkeklerin anormal 
davranışı değil de, 
sistemli olarak üretilen 
ve buna maruz 
kalanların  da bu süreci 
kabullenmek  için 
içselleştirme stratejileri  
ürettiği bir süreç 
olduğunu anlatır (8).

Etkin ve tehlikeli olan bu süreç zarfında, erkeğin 
şiddet kullanımı diğer kontrol mekanizmalarıyla 
birleşip ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. 
En uçtaki bir hareket zaman içinde normal 
görülmeye başlanır. Şiddet normalleştiğinde, 
erkeğin gerçekliği kadının gerçekliği haline 
dönüşür ve içselleşir (7). 

İşte o zaman, gazetede sırtından bıçaklanmış 
çıplak kadın fotoğrafı kullanmak normal kabul 
edilir. Bunun ölenin ve yakınlarının kişilik 
haklarının ihlali, hem de şiddetin yeniden 
üretilmesi ve normalleştirilmesine katkı olduğu 
düşünülmez. Ve ne yazık ki, kadın gazeteciler 
de içinde olmak üzere “vicdanları sarsan 
fotoğraf”ın yeni bir basına sansür uygulamasına 

bahane edil[diği] (9) demagojisi yapılmaya 
başlanır. Burası böyle bir ülkedir. Ancak “şiddetin 
normalleştirmesi” ulusal sınırları aşar. 2001 
tarihli bir araştırma 18-64 yaşları arasındaki 
İsveçli kadınların yüzde 46`sı 15 yaşından sonra 
erkek şiddetine maruz kalıyor.

Şiddet tanımının “şiddet tehditi”ni de içerdiği 
araştırma sonuçlarına göre, kadınların yüzde 
25`i fiziksel, yüzde 34`ü cinsel şiddete uğruyor. 
Ayrıca kadınların yüzde 18`i şiddet tehdidine, 
yüzde 60`ı da cinsel tacize maruz kalıyor (10). 

AKP Hükümetinin tek kadın bakanı Fatma 
Şahin’in hazırladığı kadına yönelik şiddete 
karşı yeni yasa taslağında elektronik kelepçe, 
panik butonu, geçici barınma evi, kimlik 
değişimi, işyeri ve ikamet değişimi, şiddet 
uygulayan erkeğe zorunlu psikolojik tedavi, 
meslek edindirme kursları gibi önlemler var. 
Taslak pek çok detay barındırmakta ve şiddetle 

mücadelede bir sistem oluşturma amacı taşıyor 
gibi görünüyor. 

Ancak, bir yandan da hâkimler ve savcılar 
iş yüklerini azaltabilmek için kadının 
tecavüzcüsüyle evlendirilmesini konuşabiliyor. 
Bir yandan şiddet uygulayan erkeğin ciddi 
cezalar alma yerine işlediği suçu bir hastalık 
olarak gösterip tedavi etme, zorunlu eğitim 
verme fikri ile düzenleme yapılıyor. Ülkenin 
başbakanı “Kadınlarımıza tavsiyem en az 
üç çocuk doğurun!” , Münevver Karabulut 
cinayeti için “kızını dövmeyen dizini döver”, 
sokak gösterilerine katılanlar için “Kadın da 
olsa çocuk da olsa, gereği yapılacaktır!”, “Kadın 
mıdır kız mıdır bilemem” gibi sözleriyle basında 
önemli yer tutuyor. Bir ilahiyat profesörü 
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“dekolte giyenin 
tecavüze uğraması 
beklenmedik bir 
şey değildir” diye 
düşünüyor.

Bu düşüncelerle  
beslenen “şiddetin 
normalleştirilmesi” 
bir süreçtir ve şöyle bir 
izleği var (7):

• Şiddetin gündelik hay-
atta kadınlar tarafından 
sıradan ve normal bir 
şey olarak yaşanması: 
“komşunun kocası her 
gün dövüyor, benimki öyle 
değil ki; hem her erkek kıskanır 
sevdiğini”: [Normalleştirme]

• Kadınlar, yavaş yavaş, şiddet hareketlerine ve 
kadın imgesine dair erkeklerin bakış açısını 
benimsiyorlar: “ben de cerrahi gibi nöbeti 
yoğun bir dalı seçerek ve üst üste iki kongreye 
giderek fazla ön plana çıkmıştım; çocukları 
ihmal ediyordum” [İçselleştirme]

• Erkek şiddetine dair üretilen açıklamalar: “Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, “Biz 
sadece şiddet gören değil, şiddeti uygulayanı 
da tedavi edecek bir sistemi kurmalıyız. 
Tedavi görenleri de takip etmeliyiz. Biz sadece 
mağduru koruyup, tedavi etmemeliyiz. Esas 
tedavi edilmesi gereken şiddeti uygulayan 
kişi. Sonuçta şiddet gösteren kişiyi psikolojik 
açıdan sorunlu olarak değerlendirmeliyiz” 
dedi.” (11) [Dışsallaştırma]

***

“Kimileri gerçek insan doğasının ancak 
şiddetli baskı altında ortaya çıktığına inansa 
da insanlar sadece baskı ortadan kalktığında 
kim olduklarını görebilirler” diyor Eagleton 

(1). Gerçekte kim olduğumuzu arayan, sadece 
kadına yönelik şiddete değil, baskının tüm 
biçimlerine karşı çıkan, kadına yönelik şiddeti 
normal bulmayan kadınlar Mersin’de aylardır 
buluşuyor.

KESK Şubeleri, İHD, Çağdaş Hukukçular Derneği, 
Bağımsız Kadın Derneği, İştar Kadın Danışmanlık 
Merkezi, Kadın Emeği Derneği, Barış Meclisi, 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Halkevleri, 
Üniversiteli Kadınlar Kolektifi, Tüm İlerici Gençler 
Derneği, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Emekçi 
Hareket Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Sosyalist 
Gelecek Parti Hareketi, Emeğin Partisi, Özgürlük 
ve Dayanışma Partisi ve Sosyalist Demokrasi 
Partisi’nden kadınlar ağustos sıcağında bir araya 
gelerek kadına yönelik şiddete karşı çalışmaya 

başladılar. 12 
Ekim 2011’de 
yayınladıkları 
bildirgeyle 
“Kadın 
Cinayetlerini 
Durduracağız 

Platformu” 
kurduklarını 

açıklayıp, 
görüşlerini basınla 

ve kamuoyuyla 
paylaştılar.

Gelin bu kadınların 
gücüne güç katalım, 

eylemlerine destek, seslerine 
kulak verelim:

“Eğer kadınların söylediklerine iyice 
kulak verirseniz, siz de anlayacaksınız. Bu 
sözlerde tehdidi, kısıtlanmayı, şiddeti, beynin 
yıkanmasını ve bir insanın direnci kalmayana 
kadar nasıl yıpratıldığını görebilirsiniz.Ama aynı 
zamanda ıstırabın içinde nasıl tutunacak bir 
şeyler bulduğunu, sağ kaldığını da…” (7)

*Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Danışmanlık Merkezi 
(14.10.2011)
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Dr. Nedim İNCE

YELKEN SEFASI

BİYOGRAFİ

1957 yılının bir Haziran gününde Balıkesir’in 

Gönen İlçesi’nin Hasanbey Köyünde ilk 

çığlığı basmışım büyük (çekirdek olmayan 

anlamında) İnce ailesinin ilk ve üstelik de 

erkek torunu olarak.

Köyde ve küçük bir çiftçi ailede yaşama 
başlamanın gereği benim hafızama tam 
yazamadığım ya da yazıp da anımsayamadığım 
yaşlarda çalışmaya başlamışım; ardımdan 
üst üste doğan dört kardeşime ağabeylik 
görevlerini de yerine getirerek…

Şanslıydım, köyde ilkokul vardı ve üstelik 
tam gün eğitim veriyordu. Parlak bir öğrenci 
olarak görmüşlerdi ki daha o zamandan doktor 
olacağımı söylemeye başlamışlardı.

Gönen’in yakın olması ortaokulu okuma fırsatı 
yarattı; üstelik büyük 
yerde söneceği 
düşünülen parlak 
öğrenciliğim de 
devam etti.

Kuleli Askeri Lisesi’nin 
sınavlarını kazanınca 
İstanbul’un güzel 
zamanlarında Boğaz’ın 
Boğaz olduğu yıllarda 
ve onun hemen 
dibinde 3 harika yılım 
geçti.

Lise sonda üniversite 
sınavlarına girdik; 
ilk kez merkezi 
yerleştirme oluyordu 
ve bize tıptan başka 
tercih yapma şansı 
tanınmadı: ordunun 

doktora ihtiyacı vardı. 

1974 yılında girdiğim üniversite sınavında, 
zorunlu tercih yaptığım Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni kazandım: elveda İTÜ, elveda 
makine mühendisliği düşlerim.

Bir yandan ülkeyi ‘kurtarma’ çabaları sürerken 
diğer yandan da tıp okudum. 1980 yılında 
mezun olduğumda iki yıllık evliydim sevgili 
hayat arkadaşım Hülya ile…

Etibank’ta kısa bir kurum hekimliğinin ardından 
ki bu sırada 12 Eylül Askeri Darbesi girdi 
yaşantımıza, askerlik görevini yerine getirdim: 
Cezayirli Hasan Paşa Gemisi Tabip Subayı olarak. 
Gemi, askeri bahriyenin okul gemisi görevini 
yapıyordu ve limanlarımızın önemli bir kısmını 
denizden görme fırsatını yakaladım.

Deniz suyu değmişti bir kere ve bunun 
sonucunda genç bahriyeli subay 
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arkadaşlarımdan kaptığım yelken ve yelkenli 
tekne yapma hayali virüsü de tüm hücrelerimi 
ele geçirmiş oldu.

Askerlik biterken ikiyken üç olduk ve ilk 
oğlumuz Ulaş yaşama merhaba dedi. Yine kısa 
bir kurum hekimliği, kazanılan Devlet Üroloji 
İhtisası, sınavdaki derece sonucunda tercih 
edilen İzmir’de Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet 
Hastanesi’nde Üroloji asistanlığı. Asistanlığın ilk 
aylarında ikinci oğlumuz Çağdaş katıldı aileye ve 
kareyi tamamladık.

Derken bebekliğimde edindiğim 
bronşiektazinin beni cerrahlarını eline 
düşürmesi sonucu sağ akciğerin alt lobunu 
kaptırdım; “nemli ve ılıman iklimde çalışma 
raporu” geldi ardından ve de mecburi hizmet 
kurasında Mersin: yıl 1987, aylardan Ocak.

Tıfıl bir üroloji uzmanı olarak başladığım 
görevimden etrafıma bakma fırsatı 
yakaladığımda uykuya yatmış yelken virüsü 
aktifleşti. Sevgili Dostum Kadir Uygan ile birlikte 
31 feetlik( yaklaşık 10 metre) saç bir yelkenli 
tekne inşasına giriştik. 

1994 yılında hayal gerçek olmuştu: yelken 
seyri yapabiliyorduk ülkemizin denizlerinde. 
8 yıllık Mersin Yelken İhtisas ve Yat Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanlığı süresinde birçok 
çocuğumuzu, gencimizi, yetişkinimizi yelken 

ile tanıştırma, Yelken Yat Hülyam teknesinin 
yüzmesinden sonradır.

Örgütlü topluma olan özlemle odamızda ve 
değişik derneklerin yönetim kadrolarında 
yer almanın yanı sıra eğitime verilen öneme 
inanarak televizyon ve radyoda sağlık 
programları, yaşama görevimin bir parçası oldu.

Yelken Kulüp yöneticiliği sırasında başlayan yazı 
yazma serüveni gazete ve internet sitelerinde 
düzenli olarak devam etmektedir.

Yine spor yöneticiliği sırasında açılan kurs 
tamamlanarak alınan yelken hakemliği lisansı 
istenilen düzeyde olmasa da yelken sporuna 
hizmette yer almaktadır. Bu sırada tamamlanan 
Spor Psikolojisi Yüksek Lisansı ise henüz sporun 
hizmetine sunulamadı.

Mersin açıklarında yelkenli bir teknenin seyir 
yaptığını görürseniz bu çok büyük bir olasılıkla 
Yelken Yat Hülyam’dır ve içinde olmam kuvvetle 
muhtemeldir.

Rüzgarın, akıntının, dalganın enerjisinden 
yararlanıp engin denizlere yol alan yelkenli bana 
doğanın bir parçası olduğumu duyumsatmakta; 
Kapitalizmin dayattığı tüketim çılgınlığının 
yarattığı kaos ve yabancılaşmadan kısa süreli de 
olsa kopmamı sağlamaktadır.

Öneririm.
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Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU*

GENÇ HEKİMLERİMİZ İÇİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİNDE 
AKADEMİK KARİYER OLANAKLARI

KARİYER
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Üst düzeyde teorik bilgi ve uygulama 

becerisi gerektiren hekimlik tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de en uzun süreli 

eğitim olma özelliğine sahiptir. Mezun 

olduktan sonra pratisyen hekim olarak 

çalışanların yanısıra birçok hekim kendine 

uzmanlık alanı seçmekte ve bunun için tıpta 

uzmanlık sınavına (TUS) hazırlanmaktadır.

Bu sınavda başarılı olanlar tercihlerin göre 
tıp fakültelerinin, Sağlık Bakanlığı eğitim 
ve araştırma hastanelerinin veya adli tıp 
kurumunun ilgili kurumlarına yerleştirilmekte,  
böylece hem eğitim almakta hem de araştırma 
geliştirme çalışmalarına katılabilmektedirler. 
Ancak yaygın olan görüşün aksine tıp fakültesi 
mezunları için akademik yaşama dahil olmanın 
tek yolu tıpta uzmanlık sınavını başarmak 
değildir.

Hekimler gerekli koşulları sağlarlarsa 
üniversitelerin sağlık bilimleri enstitülerinin ilan 
ettiği doktora programlarına başvurabilirler ve 
akademik gelişimlerine bu şekilde de devam 
edebilirler.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
1998 yılında kurulmuştur. Başlangıçta 9 yüksek 
lisans programıyla eğitime başlayan enstitü 
2011 yılında 22 anabilim dalında yüksek lisans 
ve 14 anabilim dalında doktora programıyla 
eğitimi sürdürmektedir. Enstitünün temel 
tıp bilimleri alanındaki programları anatomi, 
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biyoistatistik, biyofizik, farmakoloji, histoloji 
embriyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji ve 
tıbbi mikrobiyoloji olup bu anabilim dallarının 
tümünde yüksek lisans ve doktora programları 
mevcuttur. Kinikteki bazı anabilim dallarında 
program açma çalışmaları sürmektedir. 

Doktora eğitimi 

Amacı öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, 
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı 
ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere 
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği 
kazandırma olan temel tıp bilimlerindeki 
doktora programlarına başvurabilmek için tıp 
fakültesi mezunu adayların en az 60.00 standart 
akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş 
sınavı (ALES) puanına veya en az 50.00 temel tıp 
puanına ve 100 tam puan üzerinden en az 65.00 
lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasına sahip 
olmaları gerekir. 

Temel Tıp Puanı, TUS’da Temel Tıp Bilimleri 
Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 
0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen 
standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması 
ile elde edilir. Tıp fakültesi mezunları için 
programın süresi sekiz yarıyıldır (4 yıl). 

Doktora öğrencileri eğitimleri sırasında 
araştırma görevlisi kadrosuna atanabilirler. 
İlan edilen araştırma görevlisi kadrosuna 
başvurabilmek için ALES’den en az 70, 
üniversitelerarası dil sınavı (ÜDS)’den en az 50 
puan almış olmak gereklidir. 

Doktora programını tamamlayan öğrenci 
alanında öğretim üyesi olarak akademik 
yaşamına devam edebilir. Kamu ya da 
özel sektörde araştırma-geliştirme (AR-GE) 
birimlerinde çalışabilir.

*Tıp Fakültesi Biyofizik AD öğretim üyesi,

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
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A
Akkuyu’da Nükleer 
Santrala Karşı 
Eylem Yapıldı.

Mersin Nükleer Karşıtı Platform tarafından 
7 Ağustos 2011 tarihinde Akkuyu’da 
Nükleer Santrala karşı bir yürüyüş ve 
basın açıklaması yapıldı.

Yürüyüşe Mersin, Silifke, Anamur, Adana, 
Antalya ve İstanbul’dan yaklaşık 2000 kişinin 
katıldığı gözlendi. Mersin Tabip Odası başkanı 
Doç. Dr.  C.  Tayyar Şaşmaz ve önceki tabip 
odası başkanı Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ 
Atıcı ile beraber onlarca hekim de yürüyüşe 
katıldı. Büyükeceli Beldesinden başlayan 
yürüyüş santralın yapılacağı bölgeye kadar 
sürdü. Mersin Nükleer Karşıtı Platform dönem 
sözcüsü Sabahat Aslan’nın  basın açıklaması 
yapmasıyla eylem sonlandırıldı. 
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PROF. DR. MURAT BOZLU’YA
(THE BEST REVIEWER IN 2010
BASIC SCIENCE) ÖDÜLÜ

BAŞARI

Dergimizin editörü  Mersin 

Üniversitesi  Tıp Fakültesi 

Üroloji Anabilim Dalı öğretim 

üyesi Prof. Dr. Murat  Bozlu, 

üroloji alanında  saygın 

dergilerden olan  The Journal 

of  Urology’nin editörleri 

tarafından temel  araştırma 

alanında 2010 yılının en iyi 

hakemi (The Best Reviewer in 

2010- Basic Science) ödülüne 

layık bulundu. 

Ödül takdimi için 15 Mayıs 
2011 Pazar günü Renaissance 
Washington, D.C. Downtown 
Hotel’de bir resepsiyon 
düzenlendi. Amerika Üroloji 
Derneği’nin yıllık kongresine 
denk düşen ödül gününde Prof. 
Dr. Murat Bozlu’ya plaketini 
bölüm editörlerinden Karl-Erik 
Andersson takdim etti.

Prof. Dr. Murat Bozlu daha önce 
de The Journal of Urology’ nin 
editörleri tarafından 2008 yılının 
en iyi hakemi (The Best Reviewer 
in 2008- Basic Science) ödülünü 
almıştı.
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Dr. Harun ÖZMEN*

ADDİSON SALİH

Birkaç gündür ara ara yağan kar akşam 

karanlığı bastığından beridir hızını arttırmış, 

sağlık ocağından ilçe merkezine inen yol 

görünmez hale gelmişti. Sokak lambalarının 

aydınlığında sanki gökte bir hallaç pamuk 

dövüyordu.

Halkla iç içe olmak, çalışma ortamının 
stresinden uzaklaşmak ve durgun yaşamına 
hareket katmak için ilçenin çarşı merkezinde 
bir ev kiralamıştı. Kış girdiğinden beri nöbetçi 
olduğu günlerde gece sağlık ocağının üst 
katındaki küçük odada kalıyor, akşam lojmanda 
kalan diğer iki doktor arkadaşı ile uzayan, tadına 
doyulmaz sohbetler ediyor, mecburi görevi 
sevimli hale getirmek için birbirlerine moral 
oluyorlardı.

Çarşamba günleri İmranlı’nın pazarıydı, çevre 
köylerden pazara alışverişe gelen insanlar akla 
gelen her türlü alış verişi yapar, gelmişken 
bir de doktora uğrar hastalığına deva arardı. 
O günlerde sağlık ocağı dolar taşar, yoğun 
trafik bütün sağlık ocağı çalışanlarını yorgun 
düşürürdü.

Ama kar bugün herkese elini eteğini çektirmişti..
Derin bir sessizlik vardı akşam karanlığında. 
Ali Rıza ve Abdurrahim ile birlikte çorbacı 
Mukadder’den yemek istemişler, yemekten 
sonra da sağlık ocağının sıcak ortamında güzel 
bir sohbete koyulmuşlardı. Kar ilçeyi kalın beyaz 
bir örtü ile kapladığına aldırmadan hala devam 
ediyordu yağmaya. Sohbet bitmiş herkes evine 
çekilmişti. Onların teklifini kabul etseydi şimdi 
hemen karşıdaki lojmanın bir odasına da o 
yerleşecek, böyle geceleri yalnız kalmayacaktı. 
Koca binada bir nöbetçi müstahdem, bir o vardı, 
bazen insanın içi ürperiyordu.

Efendi kalorifer kazanını kömürle beslemiş 
olacak ki içerisi iyice ısınmıştı, odasına çekildi, 
yatağına uzandı, pencerede sokak lambasının 
ışığında karın dansını seyre koyuldu, dışarıya 
çıkılacak gibi değildi. Niçin burada olduğunu 
düşündü uzun uzun. Bir süre sonra aşağıda 
sağlık ocağı kapısının yumruklandığını duydu. 
Herhalde hasta getirmişlerdi. Birkaç dakika 
sonra Efendi kapısını çaldı:

-Doktor bey! Kahveci Salih’in oğlu geldi, babası 
kötüleşmiş. Eve çağırıyorlar.

İrkildi, ürktü, biraz korku bastı, yapacak bir şey 
yoktu, gidecekti. Ayağına acele ile botlarını 
geçirdi, üzerine kabanını giydi. Hastayı 
bildiği için tahmin ediyordu kendini nelerin 
beklediğini...Yanına ihtiyacı olacak ilâç ve tıbbi 
malzemeyi aldı,  çocukla birlikte yağan lapa 
lapa karın altında sağlık ocağına çok da uzak 
olmayan  kahveci Salih’in evine yola koyuldu.

Daha dört beş ay önce Sivas’a, oradan İmranlı’ya 
geldiği ilk günlerde Ali Rıza ona bu yörenin 
bilinen birkaç kronik hastasından söz etmişti. 
Kahveci Salih ilçenin eşrafından, sözü dinlenir, 
bir ara siyasi bir partinin ilçe başkanlığını yapmış 
ama kızgınlığından sonradan siyaseti bırakmış, 
hâlâ halka yön verebilen, şimdi de kendine 
ait kahvehane işleten elli altmış yaşlarında iri 
cüsseli, pehlivan gibi biriydi. 

Yakalandığı Addison hastalığı sebebi ile böbrek 
üstü bezleri kortizon yapamadığından devamlı 
kortizon kullanır ve sık sık sağlık ocağına ilâç 
reçete ettirmeye gelirdi. Bu hastalık yetmezmiş 
gibi son zamanlarda bir de astım başına belâ 
olmuştu. Doktorların tabiri ile zor bir hastaydı. 
Addison hastalığı sebebi ile kararan derisi bir 
de astım krizi eklenince korkutucu bir hal alırdı. 
Bir keresinde Ali Rıza,  aldığı kortizon yetersiz 
kalınca dev gibi adamın bayılıp sağlık ocağının 
ortasında koca çınar gibi nasıl yere serildiğini, 
başında saatlerce nasıl uğraştığını anlatmıştı.
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Yağan kar soğuğu kırmıştı, evin bahçesine 
karları yara yara ulaştıklarında kabanı karlarla 
kaplanmıştı. Kapının önünde üzerindeki karları 
silkeledi, çocuğun yumrukladığı kapı açıldı içeri 
girdiler. Sağlık ocağına kadar gelemediğine 
göre çok ağırdı. Ya elinde kalırsa, kurtaramazsa!? 
Düşünmek bile korkunçtu. Daha önce yanında 
birkaç kez gördüğü akça pakça, temiz yüzlü, 
görmüş geçirmiş olduğu her halinden belli olan 
karısı, onu kahveci Salih’in yattığı odaya buyur 
etti:

-Hoş geldiniz doktor bey.

Kadının yüzündeki endişe ve acı, olayın 
ciddiyetini anlatmaya yetiyordu. Çok aydınlık 
olmayan lambaların ışığından seçebildiği kadarı 
ile köşedeki sedirin üzerine serilmiş yatakta 
oturur vaziyetteydi, göğsü gemi yelkeni gibi 
rüzgârla dolmuşçasına genişlemiş, derin ve 
sık nefesler alıyor, nefes alışı kapının ağzından 
duyuluyordu. Yanına yaklaştı, çantasını yere 
koydu.

-Doktorum hoş geldin.

Derin bir nefes alıyor, nefesini zorlukla veriyor, 
sonuna birkaç kısa kelime ekliyordu. Nefes 
alıp vermesi kadar konuşması da zorlaşmıştı. 
Zaten koyulaşan teni, iyice kararmış, doğuştan 
gözlerinin altına sürme gibi eklenmiş halkalar 
görünmez hale gelmişti. Çok kötü görünüyordu:

-Doktorum ben iyi değilim, kötü sıkıştırdı..

Önce iyice muayene etti, ciğerleri çaydanlık gibi 
fokurduyor, rüzgar gibi ıslık çalıyordu. Bu sefer iş 
daha mı zordu? Kalbi de işin içine girmişti. Astım 
krizi stresi getirmiş, o da böbrek üstü bezlerinin 
eksikliğini daha çok hissettirmiş, bir de kalbin bu 
yükü taşıyamaz olması…

İş tahmin ettiğinden daha zordu. Sevk 
edebileceği en yakın hastane Sivas’ta yüz 
kilometrelik yoldaydı, hem de bu karda kışta! 
Sabaha kadar orada kalmaya razıydı, tek onu 
kurtarsın. Hızla bir serum takmakla başladı işe, 
astım krizi için kullanacağı ilâçların bir kısmı 
ile vücudun kortizon ihtiyacını da karşılamış 
olacaktı… Kaç saat geçti orada farkına bile 
varmamıştı, koca Salih rahat nefes alıp vermeye 
başlayıp, bir de hanımına:

“Hanım beni helaya götür.”deyince gözleri 
ışıldamış, rahat bir oh çekmişti. İlaçlar istediği 
her şeyi yapmıştı.

Uçurumun kıyısından dönmüştü. Ya kötüleşse 
de kaybetseydi hastayı? Ertesi sabah ilçede 
herkes yeni gelen doktorun ellerinde kahveci 
Salih’in ölümünü konuşacak, kim bilir onun 
hakkında aslı olmayan neler söylenecekti. 
Oysa nereden bilebilirlerdi ki; tıp fakültesinde 
eğitim görürken uykusuz geçirdiği gecelerini, 

kaç güneşin doğduğunu  uyuklayan gözlerine..
Sınav kapısında ,sinir  harbinin karın ağrısı 
krizlerine dönüşünü..Ya o panik atak yüzünden 
çok iyi çalıştığı halde sinirlerine mağlup olup 
giremediği sınavı..Gençliğin en güzel yıllarının 
ağır kitapların başında geçtiğini de bilemezlerdi. 
Tutulan nöbetlerde zaman gece yarısını aşıp da 
sabaha göz kırptığında ağrıdan söz dinlemez 
hale gelen ayakları, uykusuzluktan biber sürmüş 
gibi kavrulan gözlerin itirazını… 

Biraz stresi atmanın etkisi ile düşüncelere 
dalmıştı ta ki kapı açılıp kahveci Salih gelene 
kadar. Rengi biraz düzelmiş, nefes alışı artık 
duyulmuyordu. Gücü kuvveti de yerine gelmişti, 
giderken karısının kolundaydı, şimdi kendi 
başına sedire kadar yürüdü yardımsız yatağa 
oturdu. Gözleri de açılmıştı, daha bir canlı 
bakıyordu.

-Doktorum Allah razı olsun, ölüyordum. İki üç 
gündür griptim, geçer dedim önemsemedim.

Genç doktoru tepeden tırnağa süzmüştü, 
aceleyle çıktığı sağlık ocağında sıcak odasından 
ayrılırken çoraplarını giymeyi unutan doktora 
bakarak:

-Hanım kalk doktoruma yün çorap getir, ayakları 
üşüyecek diye emir verdi.

-Salih amca istemez dese de bilirdi ki onun o 
emir anlamı kattığı sözleri yerine getirilecekti. 
Başka hastaların da olabileceğini söyleyerek, 
hastasının iyileştiğinden de emin olarak izin 
istedi. Kahveci Salih oğlunu doktorun yanına 
vermiş, sağlık ocağına kadar refakat etmesini 
istemişti. Bir saatten sonra evlerdeki köpekler 
salıveriliyordu. 

Doktor şehir çocuğuydu, ama köy hayatını 
bilirdi. Çoban köpeklerini, uzun karlı kış 
gecelerini ve yabani soğuğu… Alışamadığı zor 
gelen gurbetti, hasretti… O gece yatağına yatıp 
daldığı uykunun tadını kimseye anlatamadı.

Sabah güneş günlerden sonra kendini 
göstermiş, kar durmuş, ağaçların dallarında, 
evlerin çatısında, yollarda, aşağıda akan derenin 
kenarlarında ressamın beyaz boyalı fırçası 
seyrine doyulmaz resimler yapmıştı.

İmranlı’ya alışacak mıydı, bu mecburi görev nasıl 
bitecekti?

Zaman geçtikçe Ali Rıza ve Abdurrahim ile 
derinleşen dostluk, günlerin daha kolay 
geçmesine yarayacaktı. Daha pek çok kez 
Addison Salih’e reçete yazacaktı. Ama o 
günlerde bilmediği; onların gözleri gibi baktığı, 
üzerine titredikleri Addison Salih’in bir trafik 
kazasında öleceğiydi.

*Mersin Devlet Hastanesi, Anestezi Uzmanı
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Dr. Cafer GÜRBÜZ*

BAĞIMSIZLIĞA YOLCULUK

Hepimiz yaşamımızda yolculuklar yaptık. 

Bu yolculukların amacı bazen tatil bazen de 

belli bir hedefe ulaşmak ya da bir düşü 

gerçekleştirmekti. Başarılı olduk,  yarım 

bıraktık ya da başarısız olduk; tüm bu 

yolculuklar sadece kendimizi ilgilendirdi.

Ancak, yollar vardır bilinmeze doğru 
giden çizgilerdir. Bu yollarda yolcu kendi 
kaderini kendi dokur. Yolcular vardır 
onların kaderi, ulusunun kaderi olur. 
İşte kader yolculuğuna çıkan Mustafa 
Kemal’in yolculuğu böyle bir yolculuktu. 
Onun kaderi bizim kaderimiz oldu. 

Mustafa Kemal’in, İstanbul’da başlayıp 
Samsun’a çıkan oradan Erzurum’a 
Sivas’a Ankara’ya varıp, İzmir’e ulaşan 
bir yolculuğu hem onun, hem ulusunun 
kaderi oldu.

Her yolculuğun bir sonu vardır. Kimi 
yolculuklar hüsranla biter. Bazen de 
son, bir zaferdir, gerçi yolculuk çileli 
geçmiştir, ancak yol, yolcuya yenilmiştir.

Yolculuklar vardır bitti sanılan yerde 
tekrar başlar. İşte Mustafa Kemal’in 16 
Mayıs 1919 da İstanbul’da başlayıp, 9 
Eylül 1922 ‘de İzmir’e ulaşan yolculuğu 
böyle bir yolculuktur.

Adına Cumhuriyet Devrimleri denilen 
büyük ve çağdaş hareketin kuruluş ve 
inşa devri işte bu bitişten sonra başladı.

Yani herkesin bitti zannettiği anda 
yapılan yolculuk, aslında en zor 
yolculuktur.

Türk toplumu olarak Mustafa Kemal’in 
bu yolculuklarda neler yaptığını, bize 

neler bıraktığını biliyoruz.

 “Hürriyet ve bağımsızlık benim 
karakterimdir”  diyen Mustafa Kemal’in ulusal 
bağımsızlık ve evrensel dünya görüşlerini 
hatırlatmak için söylevlerinden seçtiğim birkaç 
cümleyi sizlerle paylaşacağım. 

 “Ulusumuzun kurduğu devletin alınyazısına, 
işlerine, bağımsızlığına, sanı ne olursa olsun 
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Atatürk Nerede?

hiç kimseyi karıştırmayız. Dünyada bağımsız 
bir devlet düşünülebilir mi ki, iç işlerine 
dostlarının dahi karışmasını hoş görsün. 

Tüm dünya bilmelidir ki, Türkiye Halkı her 
medeni ve yetenekli ulus gibi kayıtsız şartsız 
hür ve bağımsız yaşamaya kesin olarak 
karar vermiştir. Mücadelemizin amacı tam 
bağımsızlıktır.” 

Evrensel dünya görüşünü de;

 “ İnsanlığın hepsini bir vücut ve her milleti 
bu vücudun bir organı saymak icap eder. Bir 
vücudun bir parmağının ucundaki acıdan, diğer 
tüm organlar etkilenir.

Ancak böyle bir düşünüş insanları bencillikten 
kurtarır. Eğer devamlı barış isteniyorsa, 
insan kitlelerinin durumlarını iyileştirecek 
uluslararası önlem alınmalıdır.”

“Bugün tüm dünya ulusları aşağı yukarı akraba 
olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla 
insan mensup olduğu ulusun varlığını 
ve mutluluğunu düşündüğü kadar diğer 
ulusların mutluğunu da düşünmelidir.”

Başka bir söylevinde ise; “Uluslar işgal ettikleri 
arazi üzerinde hak sahibi olmakla birlikte, 
insanlığın temsilcisi olarak o arazide bulunurlar. 

O arazinin servet kaynaklarından hem 
kendileri yararlanır, hem de bütün insanlığa 
yararlandırmakla yükümlüdürler. 

Bunu yapamayan uluslar yaşama ve bağımsızlık 
hakkına sahip değildirler.”diye dile getirmiştir.

Atatürk’ün yaşadığı devirde, bütün dünyada 
bu sözleri söyleyebilecek başka bir dünya 
lideri var mıdır?

Onun içindir ki UNESCO, 1981 yılını; 
“Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba 
harcamış üstün bir kişi,  olağanüstü bir devrimci, 
sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan 
ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya barışının 
öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk 
ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı” 
diyerek oy birliği ile “Atatürk Yılı” ilan etmiştir.

Bugün 10 Kasım, O, halktan biri olarak doğdu, 
ulusun en büyük evladı olarak aramızdan 
ayrıldı. Ayrılmadı aslında, ayrılmadı da nerede 
şimdi?

*Toros Devlet Hastanesi 

Kaynaklar

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri; Atatürk Araştırma Merkezi 
2006 Divan yay. Ankara

F. Hüsnü Dağlarca; Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eylemde 10 
Kasımlarda

Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Remzi Kitabevi
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Nerde miyim ben şimdi

Geceler parlarken

Afrika’dayım, Güney Amerika’dayım,

Çin’deyim,

Kim korkusuzsa 

Onun yüreğindeyim.

Nerde miyim ben şimdi

Aydınlıktan daha derinde,

Gerçeği görmek için

Kim güneşe bakıyorsa

Onun gözlerindeyim.

Nerde miyim ben şimdi

Başlangıcında kocaman bir sonun.

Özgürlüğe doğru 

Kim yürüyorsa

Ayaklarında onun…

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
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Müfit SÖNMEZ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Haşim öğretmen, Köy Enstitüsünü 1945 

de bitirmişti. Kente atanma sırası geleli 

çok olmasına karşın atandığı köyde tam on 

iki yıl çalışmış,.Okulda edindiği beceriler 

doğrultusunda, köylüye, o günlerin 

koşullarında çağdaş tarımı öğretmiş, 

derenin suyunu köy meydanına taşımış, her 

evin bahçesine hela yaptırmış, gece okulunu 

açmış, ana babaların da okuma yazmasını 

öğretmişti. 

Köylü, okuma yazma sayesinde eğriyi 
doğruyu, haklarını öğrenecek, kimse onu 
aşağılayamayacak, sömüremeyecekti, bu 
gelişmeler ağayı elbette rahatsız edecekti: 
köylü uyanırsa ağa kimi sömürecekti. Ağa 
bu beladan(!) kurtulmak için siyasi gücünü 
kullanmaya karar verdi.  Bir gün gelen sarı zarflı 
resmi yazıyla, Haşim öğretmen ülkenin başka 
bir köşesine atandığını görüverdi. Bu onun 
sürgünle ilk tanışmasıydı.

Meslek yaşamınca hep halk yararına adım attığı 
için, egemenler rahatsız oldular o nedenle başka 
sürgünler de yaşadıysa da, Haşim öğretmeni 
yıldırmadı. Bildiği doğrular çerçevesinde, tamı 
tamına kırk yıl çalıştı ve emekliliğini yaşamak 
için İzmir’e yerleşti. Yıllar birbirini kovaladı, önce 
çocukları büyüdü, daha sonra da torun sahibi 
oldu. 

O yıl, Kasım ayının ortasında, yaşamında ilk 
kez  yurt dışına gitti. Dostlarını ziyaret etti yeni 
dostlar edindi. Yeni yerler görmek onu çok 
mutlu etmişti. Günlerden 23 kasım günüydü, 
arkadaşlarına, “yarın hiçbir yere gitmek 
istemiyorum, 24 kasım Türkiye’de öğretmenler 

günü olarak kutlanır. Oturup, cep telefonumdan 
arayacak öğrencilerimle konuşmak için yarın 
evde kalalım.” Dedi ve önerisi kabul olundu. 
Akşam erkenden yattı eşi ve dostları biraz daha 
oturup söyleşmek istediklerini bildirdiler.

Ertesi günü eşini de yanına alarak, erkenden 
kahvaltı salonuna indiler. Ev sahibi her günkü 
gibi, onlardan önce inmiş masayı hazırlamıştı. 
Haşim Bey önceki günlerden ayrıcalıklı olarak, 
kahvaltıya takım elbise ve kravatlı olarak 
gelmişti. Sanki bir resmikabul törenine gelir 
gibi. Bekletilmeyi olduğu kadar, bekletmeyi de 
sevmezdi, o nedenle, telefonunu da belindeki 
kılıftan çıkarıp masaya koydu.
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Kahvaltı sırasında 
arayan olmamıştı, iyi 
ki de olmamıştı, yani 
şöyle rahat bir kahvaltı 
yapmak da, kutlanmak 
gibi güzel bir şeydi. 
Kahvelere sıra gelmişti 
saat on dolayındaydı, 
Türkiye’de ise on bir. 
Kimse aramadığı sürece 
memleket ve dünya 
sorunları tartışmaları 
sürdü, böylece öğle 
saatlerini bulmuşlardı, 
henüz arayan yoktu.

Öğretmenler günü resmi 
tatil olmadığı için herkes 
işinde gücünde idi, 
sabırlı olmak gerekirdi. 
Ev sahibi Rüstem Bey ve 
Semiha Hanım, boşluğu 
doldurmak amacıyla olsa gerek, yerlerinden 
kalkıp, Haşim bey’i kutladılar.

Saat on altı, oldu Türkiye’de On yedi ve ortalık 
kararmış olmalı ama, halen arayan olmamıştı. 
Biraz değişiklik olması için Rüstem Bey, “Haydi 
Köln’e gidip Ren kenarında dolaşalım, akşamları 
da Dom’ Katedrali’nin çevresi bir başka 
görkemli olur.” Dedi ve bir saat sonra da oraya 
ulaştılar, tasarladıkları gibi, gezilecek yerleri 
gezdiler, Rüstem bey ayrıntılı bilgilerle çevreyi 
tanıttıysa da, Haşim Bey’in aklı hala bir kutlama 
alamayışıdaydı.

Saat akşamı henüz dokuzuydu, Türkiye’de de 
on. Her şeyin çok güzel gittiği bir ortamda, 
Haşim Bey çok sıkılıyordu, sanki bir yenilmişlik 
duygusu kaplamıştı benliğini. Gezi henüz tam 
demindeyken kasabaya, eve dönmeyi, önerdi 
ve üsteledi. Döndüklerinde saat burada yirmi iki 
Türkiye’de yirmi üçtü. Bundan 
sonra da kimse aramazdı. İzin 
istedi ve yatmak için, odasına 
çekildi.

Almanya gezisinin güzelim 
tadını şu yirmi dört kasım 
bozmuştu, yirmi altısında 
dönecek olmaları, biraz 
rahatlatmıştı, yoksa 
bu sıkıntıya daha fazla 
katlanamayacaktı.

“Hey gidinin Koca Haşim’i 
heeyyy! Sen ömrünü ver, kırk 
yıl oradan oraya sürül, koskoca 
öğretmenler gününde seni 
bir öğrencin bile aramasın, 

yazıklar olsun…”

Ayın yirmi altısında, uçak İzmir’e öğleye doğru 
indi, gümrük işlemlerinden sonra çıkış kapısına 
yöneldiler ki, ne görsünler, eski öğrencilerinden 
oluşan yirmi, yirmi beş kişilik bir grup hep bir 
ağızdan tempolu bir şekilde tezahürat yapıyor: 
“İyi ki doğdun Haşim hocam…” ard arda böyle 
bağrışıyorlardı

Haşim Bey afallamış kalmıştı, iki gün öncenin 
üzüntüsüyle, bu günü, yani yaş gününün bu 
gün olduğunu unutmuştu. Grubun içinden 
biri yanaştı ve kulağına; iki gün önceki 
ilgisizliklerinin nedeninin, böyle bir sürprizi 
gerçekleştirmek olduğunu fısıldadı.

Haşim Bey omuzlardaydı. Dünyalar Onundu.

24 Kasım 2008, Saat 17, Ankara
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Çiğdem AYTÜRK

Yer altı tanrısı Hades bile, yuh artık bu kadar da olmaz 
diyerek sizi kovuyor oradan insan oğlu uyaaaan!

Emir Kustarica’dan “UNDERGROUND”
Yeraltı adlı dahi-ser filmi ölmeden önce 
izlenmesi gereken birinci film…  

Emir Kustarıca ve Underground “Yeraltı” 
filminden notalar, okuyuculardan bu notalarla 
bir müzik yapmasını istiyoruz. Müziğin stilini siz 
seçin: Arabesk mi (Üzüntüyü umutsuzlaştıran), 
taverna müziği mi (Mutluluğu basitleştiren), 
yoksa klasik müzik mi (Kurallılığa mı takılı, 
sıkıcı bir burnu havadanlaştıran). Yoksa fıkır 
fıkır bir türkü mü (Kendi 
kişilikleşmeleriyle renklendirme 
karar verdiğiniz, umutlarla 
doldurduğunuz bestenizi). 
Bizimle paylaşabilir misiniz 
müziğinizi. Sizi oluşturulacak 
umutlarla dinleriz emin olun.

Kısaca

Yıl 1941 Belgrat. Almanların 
başlattığı bombardıman, 
Komünist Marko’nun 
önlenemez yükselişi için 
gereken kaos ortamını yaratır. 
Marko, arkadaşı Blacky’i ve 
yoldaşlarını silah üretmeleri 
için yeraltındaki bir mahzene 
yerleştirir.

Savaş bitince herkesin dışarıya 
çıkabileceğini garantilemekten 
de geri kalmaz. Günler 
geçer, ülkede barış tekrar sağlanır fakat 
mahzendeki yaşam olduğu gibi devam 
eder. Marko, yeraltındakileri faşist yönetimin 
iktidarda olduğuna ve savaşın devam ettiğine 
inandırmıştır.

FİLMİN KONUSU

Marquez’ın, yüzyıllık yalnızlığındaki gibidir. 
Emir Custarica’nın filmdeki traji-komik bir 
hikayeyi, bir sihirle sunması, çağımızın artık 
otomatikleşen bunaltıcı siyasi ve ahlaki yıkımına 

meraklı ağıtlarla filmi resmen bezemiştir. 
Bir zamanlar bir ülkede diye başlayan kendi 
kendine imha, çılgınca mecazi bir ölüm, 
duygusal bağırsak burkan ve kronik traji-komik 
bir anlatı vardır. Ülkesinin kültürel vuruluşuna, 
Çingene kültürünü seven Kusturica’nın 
yapıtında bol bol sunulmuştur. Başlangıçtan 

itibaren film, insan azminin bir 
kanıtıdır. Hitler’in Yugoslavya 
işgalinin eşiğine evlerine 
Blacky (Lazar Ristovski) ve 
Marko (Miki Manojloviç) 
dönüş yapmaktadır. Burayı 
Goran Bregoviç müziği 
eşliğinde sunulur. İki yakın 
arkadaşlardır Marko ve Lacky!

          Film, bir adamın 
kronometresinde “tik tak 
tik tak” diye vurgulanır. Bize 
bunun sadece savaşın her 
anındaki bir zaman meselesi 
olduğu söylenir. Marko’nun 
zihinsel özürlü kardeşi 
hayvanat bahçesi bakıcısı 
Ivan (Slavko Stimac), bir 
siyasi bozulmamış masum 
olarak filmde görülür. 
Hitler şehri bombalarken 

Kustarıca’nın insanları yönetmesi gibi, Ivan’da 
hayvanları yönetir. Tabi ki ilginç olanı hayvanları, 
insanlardan daha insancıl yönetir, onları 
korumaya çalışır.

Evet, 2. Dünya Savaşı’nın bitmesine rağmen 
şeytani fikirli Makro ve actris sevgilisi Natalija; 
en yakın arkadaşı Blackly, kardeşi İvan ve 
hayvanları, o zamanlar küçük bir insan 
topluluğunu büyükbabasının mahsenine koyar 
ve orada başka bir dünya doğar. Evet, 2. dünya 
savaşı bitmiştir ve Marko o zaman komünist 
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Tito’yla anlaşmıştır. Yeraltındaki 
topluluğa ise savaşın hala 
devam ettiği yalanını söyler 
ve asıl traji-komik olan mesele 
yeraltındaki topluluğun, 
bitmiş bir Hitler’e karşı silah 
üretmeleri olur. Bu silahlarda 
yukarıdaki Marko’yu zengin bir 
silah tüccarı yapar.

“Kişisel olarak kim ruhunu 
satıyor, öğrenmek istiyorum” 
diyen Blacky filmin en baba 
vuruşlarından olan bir söz 
söyler, büyük tezgah devam 
eder ve kronometre “tik tak 
tik tak demeyi sürdürür”, 
evet çünkü bu bir zaman 
meselesidir.

Film savaşı sofistike ve 
şakşakçı yanını da gösterir. 
Yeraltı yaşamı başlamadan 
önce Marko ve Blacky yerel 
bir tiyatroda çalışan Natalija’yı 
seyretmeye gittiklerinde. 
Natalija sahnede bir soru 
sorar” Teslimiyet gösteriyor 
musunuz” diye ve bu sahneyle 
Kustarica’nın sanatsal kurgusu 
başlar. Natalija’nın böylelikle 
üst düzey hortlaklar ve nazi 
askerleri tarafından da çok 
sevildiği görülür.

Filmin ikinci yarısı soğuk 
savaş dönemidir, Marko’nun 
yalanı sürmektedir ve tüm 
mutsuzluğuna ve boğucu 
suçluluk hissine karşın Natalija 
Marko’ya yardım etmektedir. 
Yeraltındaki topluluk ise 
özgürlük adına esaretini 
sürdürmekte ve Marko’nun 
yalanı etrafında savaşın devam 
ettiğini sanmaktalar, ülkeleri 
için silah üretmektedirler. 
Marko’da bu silahları onlardan 
alıp yukarıda pazarlamaktadır. 
Marko çok büyük servet sahibi olmuştur. 
Aşağıda ise hayat esaretlilikle ve gözü kapalılıkla 
sürmektedir. Yeryüzünde Yugoslavya artık 
Milosevic’in zamanındadır, Hitler’in değil ama 
yeraltındaki her şeyden habersiz insanlarında 
yaşamıyla, filmde gerçek ve sanal yaşamlar 
birbirine karışmaktadır. Kustarıca’nın sanatı 
daha da büyük hale gelir, çünkü canlandırılan 
hayatlarda burada büyüktür.

Sonunda Blacky’nin oğlu Jovan ve Ivan dışarı 

hayatına, tesadüfen çıkar 
ve her şey ortadadır artık. 
Köstebek gibi yaşayan 
insanlar artık gerçekliliği 
karıştırmaktadırlar. 
Artık filmin 3. bölümü 
başlamaktadır. Yakın arkadaş 
Marko ve Blacky’nin kavgası 
Bosna –Sırp savaşına 
dönüşmüştür. Akıl özürlü 
İvan, maymunu çin’nin 
önünde, kardeşi Marko’yu 
vurduktan sonra bir kilisede 
intihar eder. Ölümün 
yeraltındaki körlükten daha 
iyi olduğunu düşünür. Evet, 
filmde de söylendiği gibi: 

““Kardeş kardeşi 
öldürmedikçe savaş asla 
bitmez” sözü yankılanır. 
Blacky’nin oğlu Jovan da 
artık ölmüştür ve ölü bir 
nehirde ruhu yüzmektedir. 
Gelecek nesil de yok 
olmuştur.

Bir ülke içinde kendisini nasıl 
yok ettiğini. Underground 
da tamamıyla görülür. 
Underground filmi Cannes 
Film Festivalinde, yönetmen 
Emir Kusturica’ya 2. Altın 
Palmiyesini kazandırmıştır.

SONUÇ:…yeraltında ki 
insanlar gibi, neye hizmet 
ettiklerini bilmeyen silah 
tüccarlarına çalışan bir 
toplumda, her zaman 
bitmeyen savaşlar olacaktır. 
Ve soruyorum insanoğlu 
bunun neresindedir ve 
gerçekten başımızı toprağa 
gömsek bile, oluşan 
savaşlarda suçsuz muyuz? 
Ya da hepimiz bir pasif savaş 
sever miyiz?

Director(s): Emir Kusturica 

Screenplay: Dusan Kovacevic, Emir Kusturica 

Cast: Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic, 
Slavko Stimac, Ernst Stötzner, Srdjan Todorovic, 
Mirjana Karanovic, Milena Pavlovic, Bata Stojkovic, 
Bora Todorovic, Davor Dujmovic, Dr. Nele Karajlic, 
Branislav Lecic, Erol Kadic, Predrag Zagorac, Hark 
Bohm, Petar Kralj, Dragan Nikolic 

Distributor: New Yorker Films 

Runtime: 167 min.
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Atifek GEZEK*

İMGELERİN GÜCÜ; MEŞYAD

Konuya MEŞYAD’la tanışmamı anlatmakla 

başlamak istiyorum. Bir taşra kasabasında 

görev yapıyordum. Şiir hayatımın 

parçasıydı…

“Maki” dergisinin adını ilk “Varlık” dergisinde 
okumuştum. Şiirle uğraşıyordum ama  bunu 
benim gibi şiire ilgi duyan insanlarla paylaşma 
ihtiyacı da duyuyordum. Bunu beş yıl “Varlık” 
dergisi okuyarak kapatmaya çalıştım. Mersin’e 
taşınınca ilk işim Mersin Şairler ve Yazarlar 
Derneği (MEŞYAD) yerini öğrenmek oldu (2004). 

Cevapsız telefonların içimde öldüğü gündü. Süt 
kokan bir bahar mevsimiydi. Tarihi bir sokakta 
buldum şiirin adresini. Masanın başında entel 
sakalıyla Abidin Güneyli oturuyordu. Dernek 
başkanı olduğunu söyleyince  içimde usta bir 
şairle tanışmanın heyecanı vardı. Derneğe o 
gün üye oldum. Adresime gelen ilk sayıda bir 
not vardı ”Sayın Gezek, dinletilere bekliyoruz.”  
O haftadan sonra dinletilere ve etkinliklere 
katılmaya çalıştım. Çalışan olarak, eş ve anne 
olarak hep zamandan fedakârlık yaparak… 

Meraklı ve gayretliydi kalemim. Kelimelerin 
sokak çocuğu olduğunu, telâffuz edilişini 
öğrendim. Bağımlısı oldum MEŞYAD’ın, 
eski bir fotoğraftı sanki ezberlemiştim 
her karesini. MEŞYAD’sız renksizdi 
dizeler, ıssız bir anafora..Kendimi burada 
değerlendirme ve geliştirme olanağı 
buldum. Geçtiğimiz günlerde imza 
gününü yaptığım “İki Mavi”  adlı kitabımın 
okuyucular tarafından beğenilmesini 
umuyorum.

 MEŞYAD’ın kuruluş tarihine göz atacak 
olursak 1995 yılında Şükriye Turan’ın ve 
Mersin’de yaşayan bir çok şairin bir araya 
gelmesiyle kurulmuş ve ilk başkanlığını da 

Ahmet Ayberkin yapmış. Çalışmalarına kültür 
bakanlığına ait Uray caddesinde bulunan bir 
mekânda başlamış. Ahmet Ayberkin’den sonra 
sırasıyla,  Şükriye Turan, Mehmet Babacan, M.Ali 
Sulutaş(2 ay), Mine Bahçeci ve halen Abidin 
Güneyli başkanlığını sürdürmektedir.

Derneğimizin yayın organı olan “Maki”nin 
doğuşunu anlatacak olursak, derneğin 
kuruluşundan sonra yönetim olarak bir dergi 
çıkarmaya karar verilir. Maki Akdeniz bitkisi 
olduğu için “Maki” isminde karar kılınır. Akdeniz 
ve dolayısıyla Mersin’i çağrıştırsın diye… “Maki 
bodur bir ağaç bodur kalırsınız” diyenleri şimdi 
mahcup etmiştir. O zamanlar derneğin üyesi 
olan ve Şükriye Turan’ın teklifiyle Abidin Güneyli 
ilk sayıyı 01.01.1997 yılında çıkarmıştır. İlk 9 
sayıyı Abidin Güneyli çıkarmış bir süre sonra da 
dergiyi Kültür Bakanlığı, kütüphaneleri için satın 
alınca oradan gelen parayla Maki’nin çıkması 
sürdürülebilmiştir.

 03.05.2004 tarihinde dernek  başkanlığını 
Abidin Güneyli devralmış, Maki’nin yayınına 
devam etmiş, şu anda 82. Sayı hazırlanmaktadır. 
Maki 16 yaşına girmiştir. İlk zamanlar iki ayda 
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bir çıkarılan Maki son dönemde üç ayda bir 
okuyucularıyla buluşarak Mersin ve Türk 
kültürüne de hizmet etmektedir. Bir dergiyi 
bu kadar yıl yaşatmak zor iştir. Edebiyatın bile 
popülerleştiği bu dönemde en fazla beş yıl 
ömür biçiliyor bir dergiye. Mersinde yayınını 
sürdüremeyen bir çok dergi örneği vardı. 
Senfoni (1990-1991), Mozaik(1992-1994), 
İçel’de Kültür (1993, 3 sayı), Yeni Ufuk(1994, 5 
sayı) ve Yelken bunlara örnektir.  Maki Mersin’in 
edebiyat alanında dışarıya açılan penceresidir.  
İrili, ufaklı bazı dergiler vardır ama Toros’ları aşan 
5-10 adedi geçmemiştir Maki’ nin ise her sayısı 
güzel ülkemin her köşesine yüzlerce gittiği gibi, 
denizleri aşıp başka ülkelere de ulaşmaktadır.

MEŞYAD’ın şu anki Yönetim Kurulu:Başkan; 
Abidin Güneyli, II.Başkan; Atifet Gezek,  Genel 
Sekreter; Su Kübra Deniz, Sayman; Günay 
Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi; Zehra Selçuk 
Üçgül ve saygı değer üyeleriyle dernek 
faaliyetlerini devam ettirmektedirler.

MEŞYAD’ın etkinliklerinden de bahsetmek 
istiyorum. İçel yöresinde küçük çaplı bireysel 
çabaların dışında ciddi bir edebiyat taraması 
yapılmamıştır. Kapsamlı bir antolojik 
çalışma ortaya konmamıştır. İçel kültürü 
adına kaygı verici bu boşluğu MEŞYAD, 

 *III ciltlik“İçel Şairler ve Yazarlar Antolojisi” 
(2001) ile doldurmaya çalışmıştır. 
Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet 
döneminde Halkevi (şu anda Kültür 
Merkezi) ve Akkahve (Taş bina-şu anda 
Büyükşehir Belediyesi) sanatçılarını da 
içine alan geniş çaplı bir antolojidir. 

•	 İki	kez	Türkiye	çapında	“Maki	Şiir	Şöleni”	
düzenlenmiştir.

•		Haftada	bir	gün	şiir	dinletisi,	söyleşisi	
yapılmaktadır. Ölüm yıl dönümü olan Türk 
şairleri anılmakta ve şiirleri okunmaktadır.                                                                           

•		Türkiye’nin	değişik	yerlerindeki	şiir	
etkinliklerine katılıp dernek temsil 
edilmektedir.

•		Kültüre	yaptığı	hizmetlerden	dolayı	
Simav’da derneğimiz onur ödülü almıştır.

•	Okullarda	şiir	dinletisi	yapıp	çocuklara	şiiri	
sevdirmeye çalışılmıştır.

•	 Kitap	fuarında	stant	açıp,	şiir	dinletisi	
düzenleyip halka şiiri sevdirmeye 
çalışılmıştır.

•	 53	şairin	katıldığı	“Mersin	2009	Şairler	
Antolojisi” çıkarılmıştır.

•	 62	şairin	katıldığı	”Mersin	2010Şairler	

Antolojisi” çıkarılmıştır.

Plânladığımız faaliyetlere gelince,

•	Derneğimizin	girişimleriyle,	Maki’ye	tekrar	Kültür	
Bakanlığının abone edilmesi

•		II.	Maki	Şiir	Şöleni	etkinliği	proje	aşamasında

•		Ayda	bir	akşam	yemekli	şiir	gecesi	düzenlemek

•	Ortaöğretim	okullarında	tekrar	şiir	dinletisine	
devam etmek ve gençlere şiiri sevdirmek

•	MEŞYAD-İçel	Sanat	Kulübü	ve	katkı	verecek	bir	
Belediyemizle ortak Atatürk konulu şiir yarışması 
düzenlemek.

Şiire gönül vermiş amatör şairlere derneğimize 
üye olmalarını tavsiye eder, şiirin coşkulu 
yolunda iyiye ve güzele ilerlemek dileğiyle…

İletişim:

E-posta: a.guneyli@ttmail.com

Adres: Bahçelievler Mahallesi 1840 sokak Serhat 

Apt. Zemin Kat No;15/E  Yenişehir/MERSİN       

* MEŞYAD 2. Başkanı. - Hemşire
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MERSİN SAĞLIK PLATFORMU 
İÇİN ARSA ALINDI
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Sevgili Meslektaşlarımız;

Aynı alanda çalışan mesleklerin bir arada olması, ortak sorunlarda bir araya gelmesi, sorunların 

çözümünde daha etkili olmaktadır. Bu düşünceyle 12 Şubat 2009 tarihinde Mersin Tabip Odası, 

Mersin Eczacı Odası, Mersin Diş Hekimleri Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası bir araya 

gelerek Mersin Sağlık Platformu kuruldu. 

Platformun ilk toplantısına Mersin 
Tabip Odasından Başkan Prof.
Dr. Aytuğ Atıcı ve Dr. Ful Uğurhan 
Torlak; Mersin Diş Hekimleri 
Odasından Başkan Bülent Özdemir, 
Genel Sekreter Fatih Sakar; Mersin 
Veteriner Hekimler Odasından 
Başkan Leyla Gencer, Genel Sekreter 
Rahmi Mazlum; Mersin Eczacılar 
Odasından Sayman Hüseyin 
Oğuz katılmıştır. Düzenlenen 
çalışma ilkeleri sonrasında MESAP 
üyelerinin bir arada olacağı MESAP 
Yerleşkesi kurulması için çalışmalara 
başlanması kararı alınmıştır. Konu 
belediye başkanları ile görüşülerek 
olgunlaştırılmış ve Yenişehir 
Belediye Başkanı İbrahim GENÇ ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Macit 
ÖZCAN’nın oda başkanları tarafından ziyareti ve 
resmi işlerin takip edilmesi sürecine girilmiştir.

Arsa alımıyla ilgili ikibuçuk yıldır aktif ve zorlu bir 
süreç yaşanmıştır. Bu süreç Mersin Tabip Odası 
Yönetim Kurulu üyesi Uzm.Dr. Yemliha Doğan 
tarafından takip edilmiştir. Nihayet 12 Ekim 2011 
tarihinde MESAP Oda başkanları; Mersin Tabip 
Odası adına Başkan Doç.Dr. C.Tayyar Şaşmaz, 
Mersin Eczacılar Odası adına Başkan Ecz. Hüseyin 
Şimşek, Mersin Diş Hekimleri Odası adına Başkan 

Diş. Hek. Fatih Sakar ve Mersin Veteriner Hekimler 
Odası adına Başkan Vet. Hek. M.Kemal İlcay arsa 
alımı için bir protokol imzalamışlardır.

Protokolün imzalanmasından sonra, Yenişehir 
Belediyesi sınırlarında Menteş 19-K-I pafta 
7477 ada, 2. parsel numaralı yerde 2070 m2 
arsanın alımı için Yenişehir Belediyesine ödeme 
yapılmıştır.

Arsanın tapusu alındıktan sonra, proje ve inşaat 
için çalışmalara başlanacaktır.



Değerli Meslektaşımız,

İnsanların sağlığını korumak, acısını dindirmek ve meslektaşlarımızı 
kardeşimiz bileceğiz diye yemin ederek hekim olduk. Tıp sanatında 
öğrendiklerimizi, ne olursa olsun önce zarar vermeden, insanlığın yararına 
kullanacağımıza söz verdik. Bu söz her hekimin mesleki bir sorumluluğudur. 
Bu gün çalışma koşulları sorumluluklarımızı zorlamakta ve zorlaştırmaktadır. 

Son aylarda Hükümet tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamel-
erle “Sağlıkta Dönüşüm Programının” mevzuat kısmı da tamamlanmıştır. Bu 
program yüzünden hem hastalar hem de sağlık hizmeti sunanlar zarar 
görmektedir. Hastaların cebinden daha çok para çıkarken, hekim ve diğer 
sağlık çalışanları güvencesiz şartlarda çalışmaya zorlanmakta ve iyi hekimlik 
yapma koşullarımız elimizden alınmaktadır. Kamuda performans, özelde 
ciro baskısı hekimleri ezmekte, değersizleştirmektedir. Birinci basamakta 
ceza puanları yüzünden kesintiler yapılıyor, kimse bir sonraki ay ne kadar 
ücret alacağını bilmiyor… Sonuçta, biz hekimler yorgunuz, mutsuzuz ve 
umutsuzuz. 

Oysa biz hekimler, TTB öncülüğünde; performans, ciro endişesi yaşamadan 
“İyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak” ve karşılığında 
emekliliğimize de yansıyacak bir ücreti almak için yıllardır mücadele 
ediyoruz. Hekimler robot ya da makine veya teknik iş yapan birisi değildir. 
Güvenli bir ortamda hastalarımıza yeterli süre ayırarak hata yapma riskimizi 
azalttığımız, meslektaşlarımızı rakip olarak görmediğimiz çalışma koşulları 
için her zamankinden daha fazla bir arada durmak zorundayız.   

Bu mücadelede başarıya ulaşmanın tek yolunun örgütlü ve birlikte hareket 
etmekten geçtiği inancıyla sizi Mersin Tabip Odası çalışmalarının içinde 
olmaya çağırıyoruz. 

Biz inanıyoruz ki  “Tabip Odası benim için ne yaptı?” yerine “Örgütüm 
için ne yapabilirim” düşüncesi yaygınlaştığında, hiçbir güç şu an bize reva 
görülen uygulamaları yapamayacaktır. O nedenle odamıza henüz üye 
olmayan meslektaşlarımızı üye olmaya, üyelerimizi de oda çalışmalarına 
katılarak sesimizi daha güçlü çıkartmaya çağırıyoruz. Sen yoksan bin 
eksiğiz…

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu


