
                                             T.C. TOROS DEVLET HASTANESİ 

Toroslardan Gelen Sağlık 

Toros Üniversitesi ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toros Devlet Hastanesi 

iş birliği ile çekimi ve yayınlanması planlanan “Toroslardan Gelen Sağlık” TV 

programıyla; 

 

1. Covid-19 salgın sürecinde toplumun sağlık okur-yazarlık düzeyinin 

artmasına katkı sağlayarak bireylerin temel sağlık davranılışları hakkında 

bilgi sahibi olmalarına destek olmak. Temel sağlık davranışları hakkında 

bilgi sahibi olan vatandaşların sağlık tesislerine müracaatlarında vatandaş-

sağlık çalışanı arasında yaşanması muhtemel iletişim kazalarının önüne 

geçmek ve sağlıkta şiddet vakalarının azalmasına/ortadan kalkmasına katkı 

sağlamak.   

2. Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin bir parçası olan eğitimleri uzman 

hekimlerden almak, bu eğitimleri en yetkin kurum olan üniversite çatısı 

altında paylaşmak, Üniversite-Kamu iş birliğiyle koruyucu halk sağlığını 

geliştirmek.  

3. Çekilen TV programlarının eğitim materyali olarak Toros Üniversitesi 

bünyesinde bulunan Sağlık Meslek Yüksekokulunda kullanılmasıyla 

birlikte öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

 

Bu amaçlar doğrultusunda yapılması planlanan sağlık programlarında ele alınacak 

konu başlıkları sonradan ilave edilme şartıyla öncelikle şunlar olacaktır: 

1- Toplumda en sık görülen kronik hastalıklar 

2- Covid-19 salgın süreci ve aşılamanın önemi  

3- Toros Devlet Hastanesinin Mersin sağlık sistemindeki yeri ve önemi 

4- İlimiz sağlık altyapısı, sunulan hizmetler ve sağlık yatırımları (İl Sağlık 

Müdürü)  

5- Obezite, beslenme ve hareketli yaşam 



6- Kanser hastalığı, türleri ve tedavi yöntemleri 

7- Bağımlılıkla mücadele 

8- Kadın hastalıları ve çocukluk çağı hastalıkları 

9- Evde sağlık hizmetleri 

 

 

 

 

 

29 Ekim 2021 



29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hastane personelimizle beraber cumhuriyeti 

ilan edeceği güne nasıl gidil o süreci çok güzel bir şekilde anlattılar. Youtube 

kanalımızdan izleyebilirsiniz.  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpzM7B_OZI23GY5Cns2EACA 

 

media-watermark-p

rocessed.MP4  

8 Kasım 2021 

Bundan 126 yıl önce 8 Kasım 1895 tarihinde Alman Fizikçi Prof.Dr. Wilhelm 

Conrad RÖNTGEN'in X-ışınlarını keşfettiği ve insanlığın hizmetine sunduğu çok 

anlamlı bir gün. 

Bugün Radyasyonun, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmaya başlandığı 

gün. 

8 Kasım Dünya Radyoloji Günümüz Kutlu olsun. 

                                          

 

4 Kasım 2021 

03-09 Kasım 2021 Organ bağışı haftası münasebetiyle hastanemiz Anestezi ve 

Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hanife KARA açıklamada bulundu. 

Vatandaşlarımızı standımıza ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. 

"Organ bağışı konusunda son yıllarda Türkiye’de oldukça büyük atılımlar 

görülmüşse de, 40 bin üzerinde hasta organ bağışı için sıra beklemeye devam 

etmektedir. Bu sayının büyük bir çoğunluğunu böbrek nakli bekleyen hastalar 

oluşturmaktadır.  

https://www.youtube.com/channel/UCpzM7B_OZI23GY5Cns2EACA


Organ bağışı, 18 yaşından büyük bireylerin bilinçli bir şekilde ve özgür 

iradesiyle, organlarının bir veya birkaçını başka hastaların tedavisinde 

kullanılması adına bağışlanmasına denmektedir. Akli dengesi yerinde olup, 18 

yaşını aşmış her birey organ bağışı yapmak amacıyla müracaatta bulunabilir.  

Organ bağışı, medikal tedavi yöntemlerine rağmen fonksiyonlarını yerine 

getiremeyen bir organın bertaraf edilerek, aynı organın transplantasyon 

yöntemiyle donörden alıcıya nakledilmesine denilmektedir. 

Günümüzde ne yazık ki organ bağışına istekli insan sayısından çok daha fazla, 

organ nakline ihtiyaç duyan insan bulunmaktadır.  

Ülkemizde canlı ve kadavradan organ bağışı olmak üzere 2 şekilde 

gerçekleşmektedir. Hayatta olan kişiden yalnızca böbrek ve karaciğer nakli 

yapılabilmektedir. Kadavradan ise kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, akciğer, 

ince bağırsak gibi organlar ve kalp kapağı, kemik, tendon, yüz, el, kol, bacak, 

uterus gibi organların nakilleri yapılabilmektedir. 

Kişinin ölümünün ardından beyanı bulunuyorsa gerekli protokoller uygulanır. 

Tabii kişi istese ve organ bağış kartına sahip olsa bile, ölüm durumunda aileden 

bağış için onay almak gerekmektedir. Bu yüzden organ bağışı yapan kişilerin bu 

meseleyi aileleriyle de paylaşması önem arz etmektedir. Eğer kişi organ bağışı 

fikrinden vazgeçtiyse, Türkiye Organ Bağış Bilgi Sistemi’nden kaydını 

sildirmesi yeterlidir. 

Organ bağışı bekleyen kişilerle empati kurmak oldukça önemlidir. Bu noktada 

halkın bilinçlenmesi yönünde çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. 3-9 

Kasım, organ bağış haftası olarak her yıl kutlanmaktadır ve halkı organ bağışına 

destek için yüreklendirme çalışmaları süregelmektedir." 

"Organ Bağışı Bir İnsandan Diğerine Yapılacak En Büyük İyiliktir" 

 

 

 

10 Kasım 2021 

T.C. Toros Devlet Hastanesi olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ü, ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle andık. 



 

 

10 Kasım 2021 

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü sebebiyle 

hastanemizin Türk Halk Müziği Korosu tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar 

seslendirildi.  

 

 

 

11 Kasım 2021 

T.C. Toros Devlet Hastanesi’nde Hüseyin Dağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 

danışanlarının hazırlamış olduğu "Takı ve El Sanatları Sergisine“ düzenlendi. 



 

 

11 Kasım 2021 

Mersin Toros Devlet Hastanesi Birimler Arası Futsal Turnuvası düzenledik. 

 

 

14 Kasım 2021 

Toros Devlet Hastanesi diyabet ekibi olarak bizlerde halkı, çalışanları ve 

diyabetli bireyleri bilgilendirmek, hastalığı ölçmek ve ötelemek amacı ile her yıl 

çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde 

diyabet ve Covid_19 hastalığında hemşirelik bakımı yönetimi konusunda 

çalışanlarımıza eğitimler düzenlendi. Kontrollü yaşam mesajı videomuzda, 

hastalığa yönelik mesajlı video çekimleri yaparak farkındalık yarattık. 14 Kasım 

Dünya Diyabet Günü mavi halka amblemi altında vatandaşlarımıza 

bilgilendirme broşürleri kolonya dağıtımıyla hem diyabet hem de Covit 

nedeniyle el hijyenine dikkat çekmek amacıyla kolonya dağıtımında bulunduk. 

Ekip olarak Endokrin, Dahiliye polikiniklerine başvuran diyabet tanısı alan 

bireyler tedavi planlamasından sonra diyabet eğitimi için diyabet eğitim 

hemşireliğine yönlendirilmektedir. Diyabetle ilgili insülin, eğitimi ayak bakım, öz 



bakım ve kendi yaşam kontrolüne yönelik tüm eğitimler verilmekte,  daha sonra 

tedavinin temellerinden biri olan beslenme eğitimi için diyetisyen birimine 

yönlendirilmektedir. Stajer öğrencilerimizle çok güzel bir çalışma yaptık. 

Aşağıdaki youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8X3of5b7p_Y 

Diyabet 

Haftası.mp4  

14 Kasım 2021 

Her yıl olduğu gibi hastanemizin bahçesinde vatandaşlarımızı diyabet 

konusunda bilinçlendirdik. 

 

 

18 Kasım 2021 

Toros Devlet Hastanesi Konferans salonunda Sağlık Çalışanlarına Vefa Şiir 

Dinletisi düzenlendi. Çok kıymetli Yazar ve Şairlerin şiirleri ile destek verdikleri 

şiir dinletisini Hastanemiz Sağlık Çalışanları ve Hastanemize bağlı Hüseyin Dağlı 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,  Merkez Toplum Ruh Sağlığı Merkezin den hizmet 

alan Danışanlarımız da izlediler. Pandemi Sürecinin yükünü ön safhalarda büyük 

bir özveri, emekle yüklenen sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını 

artırmak, birlik ve beraberlik duygularini güçlendirmek, kurumlarına olan 

aidiyet bağlarını artırmak adına yapılan bir dizi etkinliklerin parçası olan şiir 

dinletisine Mersin'in kıymetli Yazar ve Şairleri, Sanatçıları Ali Diyaroğlu,  Ali 

Yedigöz, Ahmet Kizilgül, Baha Akiner, Hakan Erendor, İbrahim Can, Faik Güçlü, 

Mustafa Doğan ve Sonay Aridıcı seslendirdikleri şiirleri ile destek verdiler. Sağlık 

Çalışanlarının yoğun ilgisi ile karşılanan şiir dinletisinde duygu dolu anlar 

yaşandı Sanatçılarımız kahramanlarımız Sağlık Çalışanlarına emekleri için 

https://www.youtube.com/watch?v=8X3of5b7p_Y


teşekkür ederek alkışladılar.  Kültür Sanat ve Spor komitesi'ni aktif hale getiren 

Başhekim yardımcısı Uzman Dr. Ruhsar Uçar konuşmasında Hastanemizin THM 

Korosu, Tiyatro kulübü ve Futbol takımımız etkinliklerine devam etmekte ve 

özel günler de sunumlarını yapmaktadır çok yakın zamanda Halk Oyunları ve Şiir 

Kulübümüz de çalışmalarına başlayacaklar. Mesai saatleri dışında Hastanemiz 

Konferans salonunda yapılan provalar çalışanlarımızda pozitif yansımalarını 

bulmakta çok güzel geri dönüşler almaktayız, etkinliklere yüksek katılım 

motivasyonlarını artırmaktadır.  Türkiye'de tüm bu faaliyetler bazında ilk ve tek 

olduklarını vurgulayan Uzman Dr. Ruhsar Uçar Çalışmalarında birçok konuda 

desteklerini esirgemeyen Hastane Başhekimimiz Uzm. Dr. Güntekin Çalışkan'a, 

il Gençlik ve spor Müdürümüz Sayın Ökkeş Demir'e teşekkürü borç biliriz dedi. 

Aynı zamanda Hastane birimlerinde kitaplıklar oluşturduklarını ve kitap 

destekleri için İl Halk Kütüphanesi Müdürümüz Sayın Kayhan Sarıca'ya da 

teşekkür ederiz. Sağlık Çalışanlarına Vefa Şiir Dinletisi’ne katılan Şair, Yazar, 

Sanatçılarımıza, Müzisyenler Abidin Arslan ve Ufuk Bölek’e plaket takdim edildi.   

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e7uc7y8q0l8&t=6s 

 

 

 

23 Kasım 2021  

Türk Sanat Müziği Kulübümüz: Hastanemizin Türk Sanat müziği korosunun 

çalışmaları her hafta çarşamba günü mesaiden sonra devam ediyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=e7uc7y8q0l8&t=6s


                                            

 

25 Kasım 2021 

Tiyatro Kulübümüz: Hastanemizin tiyatro kulübümüzün çalışmaları her hafta 

perşembe günü mesaiden sonra devam ediyor. 

 

Spor Kulubümüz 

3 Ocak Turnuvası 30 Kasım 

Toroslar Belediyesi 2021-2022 Kurumlar arası 3 Ocak Futbol Turnuvasında ilk 

rakibimiz Mersin il Müftülüğü’nü 2-0 yenerek maçı kazandık. Şampiyon Takım 

Mersin Toros Devlet Hastanesi futbolcularımızı kutluyoruz. 



                                                                                                  

 

  

3 Ocak Turnuvası 4 Aralık 

Toroslar Belediyesi 2021-2022 Kurumlararası 3 Ocak Futbol Turnuvasında 

rakibimiz Mersin Barosuyla oynanan maçta 1-1 berabere kalarak bir puan aldık 

ve averajla grupta 4 puanla liderliğe yükseldik. 

Şampiyon Takım Mersin Toros Devlet Hastanesi futbolcularımızı kutluyoruz. 

 

 

 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 

Hastane de engelli çalışanlarımızla birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler günü 

kapsamında Engellerin Sosyal yaşamın  ve Çalışma hayatının içinde olmasında 

engel olmadığını ifade etmek için video çalışması hazırladık. 

Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. 



https://youtu.be/TTtjKBeO7zg 

3 Aralık Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Ziyaret 

Başhekim Yardımcımız Dr. Ruhsar Uçar ve basın birimimiz Mersin İnternet 

Gazetecileri Derneği’ni ziyaret edip basın birimimizin yaptığı çalışmalarla ilgili 

bilgi verildi. 

https://meigder.org/tr/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-

ziyaret-4387.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basında Biz; 

https://youtu.be/TTtjKBeO7zg
https://meigder.org/tr/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret-4387.html
https://meigder.org/tr/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret-4387.html


 

 

Türk Haber Vizyon 29 Eylül Dünya Kalp Günü 

https://www.turkhabervizyon.com/saglik/uzm-dr-yasa-daha-saglikli-bir-

toplum-icin-artik-kalpler-h1074.html 

 

MERSİNNEWS 29 Eylül Dünya Kalp Günü 

https://www.mersinnews.net/saglik/uzm-dr-yasa-saglikli-kalplerle-gelecege-

h873.html 

 

Mersin Time 2 Kasım 2021 

https://www.mersintime.com/egitim/psikolog-vural-dan-ebeveynlere-onemli-

tavsiyeler-h30976.html 

 

Mersin Post 4 Kasım 2021 

http://www.mersinpost.com.tr/mobil/1840/dr-kara-organ-bagisi-yapilacak-en-

buyuk-iyiliktir.html 

https://www.turkhabervizyon.com/saglik/uzm-dr-yasa-daha-saglikli-bir-toplum-icin-artik-kalpler-h1074.html
https://www.turkhabervizyon.com/saglik/uzm-dr-yasa-daha-saglikli-bir-toplum-icin-artik-kalpler-h1074.html
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http://www.mersinpost.com.tr/mobil/1840/dr-kara-organ-bagisi-yapilacak-en-buyuk-iyiliktir.html


 

Mersin Ekspres 12 Kasım 2021 

http://mersinekspres.com.tr/haber/2333/saglik-calisanlari-ataturku-sarkilarla-

andi.html 

 

Mersin Post 12 Kasım 2021 

http://mersinpost.com.tr/haber/1895/saglik-calisanlari-ataturku-sarkilarla-

andi.html 

 

Mersin Time 12 Kasım 2021 

https://www.mersintime.com/spor/dostluk-macinda-sampiyon-otomasyon-

takimi-oldu-h31135.html 

 

Tanık Haber 17 Kasım 2021 

https://www.tanikhaber.com/alisilmadik-saglikcilar-45919.html 

 

Mersin Halk Haber 18 Kasım 2021 

https://mersinhalkhaber.com/manset/toros-devlet-hastanesi-saglik-

calisanlarina-siir-dinletisi/ 

 

Mersin İmece Haber 18 Kasım 2021 

https://www.mersinimecehaber.com/saglik/hastaneden-calisanlarina-vefali-

siir-dinletisi-etkinligi-h43280.html 

 

Mersin Time 18 Kasım 2021 

https://www.mersintime.com/saglik/toros-devlet-hastanesinden-calisanlarina-

vefa-siir-dinletisi-h31227.html 
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http://mersinekspres.com.tr/haber/2333/saglik-calisanlari-ataturku-sarkilarla-andi.html
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Mersin Halk Haber 23 Kasım 2021 

https://mersinhalkhaber.com/manset/toros-devlet-hastahanesinden-genclik-

spora-tesekkur-ziyareti/ 

 

Akdeniz Gazetesi 24 Kasım 2021 

http://www.akdenizgazetesi.net/haber/17993/saglik-calisanlari-spora-

yoneliyor.html 

 

Damga Haber 24 Kasım 2021 

https://www.damgahaber.com/saglik-calisanlari-spora-yoneliyor-35909.html 

 

Spor Gündem 24 Kasım 2021 

https://www.sporgundem.net/saglik-calisanlari-spora-yoneliyor-4676.html 

Yalın Haber 3 Aralık 

https://www.yalinhaberler.com/haber/46076/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-

ucardan-meigdere-ziyaret.html 

Sonses Tv 3 Aralık 

https://www.sonses.tv/mobil/haber/103001/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-

ucardan-meigdere-ziyaret.html 

3 Ocak Mersin 3 Aralık 

https://www.3ocakmersin.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-meigderi-ziyaret-etti-

7633.html 

Mersin Vatan 3 Aralık 

https://www.mersinvatan.com/haber/1964/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-

ucardan-meigdere-ziyaret.html 

İlk Haber Ajansı 3 Aralık 

https://www.ilkhaberajansi.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-6401.html 

https://mersinhalkhaber.com/manset/toros-devlet-hastahanesinden-genclik-spora-tesekkur-ziyareti/
https://mersinhalkhaber.com/manset/toros-devlet-hastahanesinden-genclik-spora-tesekkur-ziyareti/
http://www.akdenizgazetesi.net/haber/17993/saglik-calisanlari-spora-yoneliyor.html
http://www.akdenizgazetesi.net/haber/17993/saglik-calisanlari-spora-yoneliyor.html
https://www.damgahaber.com/saglik-calisanlari-spora-yoneliyor-35909.html
https://www.sporgundem.net/saglik-calisanlari-spora-yoneliyor-4676.html
https://www.yalinhaberler.com/haber/46076/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret.html
https://www.yalinhaberler.com/haber/46076/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret.html
https://www.sonses.tv/mobil/haber/103001/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret.html
https://www.sonses.tv/mobil/haber/103001/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret.html
https://www.3ocakmersin.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-meigderi-ziyaret-etti-7633.html
https://www.3ocakmersin.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-meigderi-ziyaret-etti-7633.html
https://www.mersinvatan.com/haber/1964/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret.html
https://www.mersinvatan.com/haber/1964/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret.html
https://www.ilkhaberajansi.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret-6401.html
https://www.ilkhaberajansi.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-ziyaret-6401.html


Takip Haber Ajansı 3 Aralık 

https://www.takiphaberajansi.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-2596.html#.YaojP9MbABA.whatsapp 

Mersin Haber Ajansı 3 Aralık 

https://www.mersinhaberajans.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-44503.html 

 

Acil Haber 3 Aralık 

https://www.acilhaber.net/saglikcilarin-gulen-yuzunden-meigdere-ziyaret-

48609.html 

Tanık Haber 3 Aralık 

https://www.tanikhaber.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-46830.html 

Mersin Halk Haber 3 Aralık 

Https://Mersinhalkhaber.Com/Manset/Ruhsar-Ucar-Meigderi-Ziyaret-Etti/ 

Son Manşet 3 Aralık 

http://www.sonmanset.com/haber-toros-devlet-hastanesi-bashekim-

yardimcisi-meigderi-ziyaret-etti-61832.html 

Haber Spotu 3 Aralık 

http://www.haberspotu.com/haber-meigdere-ziyaretci-akini-suruyor-

39944.html 

 

İnternet Gazeteciliğinde Biz; 

https://gercekcihaber.com/gundem/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret.html 

 

https://www.asafhaber.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-58168 
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https://www.uyumhaber.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-71638 

https://www.habermetraj.com/haber/11663/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-

ucardan-meigdere-ziyaret.html 

https://www.haber444.com/genel/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-30924.html 

https://www.haberlerz.com/genel/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-40401.html 

https://manisadahaber.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-

meigdere-ziyaret-8567.html 

https://faydahaber.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-

ziyaret/ 

https://haberondan.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-

ziyaret/ 

https://kalinhaber.com/saglikcilarin-gulen-yuzu-uzm-dr-ucardan-meigdere-

ziyaret-6133 

Uzmanına Sorduk; Acil Tıbbi Durumlar Nelerdir? Toros Devlet Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı Doktor Ramazan Kılınç Anlatıyor...

https://youtu.be/qt5F7dkZPak
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