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Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınında 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 

9 bin kişiden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Virüsten etkilenen 223 bini aşkın kişiden 

neredeyse 85 bini iyileşmiştir. Dünyada en fazla vaka; Çin'de, İtalya’da ve İspanya’da ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye'de ise 10 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın duyurulmasının üzerinden geçen 

süre içinde sayı 191’e yükselmiş, 89 ve 61 yaşındaki iki vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. 

Böyle büyük riskler ve vatandaşın hayatını ilgilendiren bir süreçte; Korona virüsü ile mücadele 

kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapmak isteyen Mersin Tabip Odası’nın bir 

haftadan daha fazla bir süredir İl Sağlık Müdürlüğü ile randevu alamadığı ortaya çıkmıştır.  

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen “Ben Mersin 

Tabip Odası Başkanı olarak İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmaya çalışıyorum. ‘Bizi sizi 

arayacağız’ lafından başka bir şey demiyorlar. Biz hekimlerin tek meslek örgütüyüz. Böyle bir 

örgütle işbirliği yapmayacaksan, kimle yapacaksın?” açıklamasında bulunmuştur.  

Başta yaşlı yurttaşlarımız olmak üzere her kesimden ve her yaştan vatandaşlarımızın hayatını, 

ülkemizin maddi-manevi geleceğini ciddi şekilde etkileyecek olan bu küresel salgınla ilgili, 

hekimlerin ve tabip odalarının görüşlerinin alınmaması; onlarla işbirliği içinde hareket 

edilmemesi, riski çok daha fazla arttıracaktır.  

Bu bağlamda; 

1 -  Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün korona virüsü tehdidi ile böylesine bir şekilde karşı karşıya 

kaldığımız dönemlerde Mersin Tabip Odası Başkanı ve Yönetimine randevu vermemenin 

gerekçesi nedir?  

2 – Hekimlerin tek meslek örgütü olan tabip odası ile işbirliği yapmak, eş güdümlü hareket 

etmek vatandaşlarımızın hayatı için bu kadar önemliyken neden halen tabipler odası yok 

sayılmaktadır?  

3 – Mersin İl Sağlık Müdürü ve yetkilileri hakkında konuyla ilgili görüşülmüş müdür? Konunun 

vatandaşın sağlığı ve ülkenin geleceği açısından hızlıca çözüme kavuşturulması için ne tür 

adımlar atılacaktır?  

4 – Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Mersin’de korona virüsü bulaşmış hasta sayısı 

kaçtır? Yine önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, Mersin’de kaç vatandaşımızda korona 

virüsü şüphesi bulunmaktadır? Bunların kaçı karantinadadır? Kaç vatandaşımız tedavi edilmiş 

ve taburcu olmuştur?  

5 - Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Mersin’de korona virüsü nedeniyle hayatını 

kaybeden vatandaşımızın sayısı kaçtır? Bu kişilerin yaşları ve cinsiyetleri nedir?  

6 – Mersin’de Korona virüsü test ve taramaları yapılmakta mıdır? Kaç kişiye test ve tarama 

yapılmıştır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Mersin’de korona virüsü için kaç tane test 

kiti bulunmaktadır?  


