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1. 3 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara’da yapılan Türk Tabipleri Birliği Seçimsiz 73. Büyük 

Kongresine oda adınaDr. Gürcan ALTUN katıldı.  

 
 

2. 6 Temmuz 2021 ÇarĢamba günü Edirne Tabip Odası Lokalinde Covid-19 aĢısı ile ilgili basın 

açıklaması yapıldı. 
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3. 13 Temmuz 2021 Salı günü yapılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet törenine oda 

adına Dr. Gürcan ALTUN katıldı.  
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4. 29 Temmuz 2021 Cuma günü Edirne Tabip Odası Lokalinde aĢı olmak bir yurttaĢlık 

görevidir. AĢı olunmalı konulu basın açıklaması yapıldı. 
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5. 29 Temmuz 2021 Cuma günü Edirne Tabip Odası Lokalinde hava sıcaklıklarının çok fazla 

artması nedeni ile basına, halkımızı bilgilendirmek amaçlı demeç verildi.  
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6. 4 Ağustos 2021 ÇarĢamba günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyince hazırlanan Covid-

19 aĢısı ile ilgili açıklamaya Edirne Tabip Odası olarak destek verildi. Görsel, sosyal medya 

hesaplarımızda paylaĢıldı. 

 
 

7. 10 Ağustos 2021 ÇarĢamba günü Edirne Tabip Odası LokalindeEdirne Veli-Der BaĢkanı 

Benay Gürsel, Edirne Belediye BaĢkan Yardımcısı ve Edirne Çocuk Hakları Derneği Yönetim 

Kurulu Üyesi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Eğitim Sen Edirne ġube BaĢkanı Özer Demir ve Eğitim 

ĠĢ Denetleme Kurulu Üyesi Olcay Dal’ın katılımıyla yüz yüze eğitimin devam etmesi ile ilgili 

basın açıklaması yapıldı. 
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Edirne Tabip Odası BaĢkanı Dr. Gürcan ALTUN, sağlıklı bir eğitim yılı yaĢayıp 1,5 yıllık 

eğitim eksikliklerini kapatabilmek için en kısa zamanda 18 yaĢ altının aĢılanması gerektiğini 

bildirdi. 

ALTUN, Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda, salgının yaklaĢık 1,5 yıldır devam ettiğini, 

bu kapsamda bir takım bilimsel gerçeklerin ortaya çıktığını belirtti. 

Hastalığın yayılmasında çocukların etkisinin çok az olduğunu anlatan ALTUN, "Özellikle 

ilkokul grubundaki çocukların bulaĢtırıcılık konusunda en az tehlikeli oldukları bilimsel 

olarak hesaplanmıĢ durumda." dedi. 

Okulların en kısa sürede açılması gerektiğini dile getiren ALTUN, Ģunları kaydetti: 

"Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin daha iyi yetiĢmesi konusunda bu açığın kapatılması 

yönünde de Milli Eğitim tarafından ek eylem planları geliĢtirilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin 

hemen hemen hepsi aĢılandı. Okulda çalıĢanların aĢılandıklarını biliyoruz. Dünyada Ģu anda 

aĢıda sınır 13 yaĢa çekilmiĢ durumda. 12 yaĢını bitirmiĢ olan tüm bireylerin aĢılanması 

gerekmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre söylüyorum ki 18 yaĢ üstü 

bireylerin yüzde 47'sinin ikinci doz aĢısının yapıldığı biliniyor. Eylül ayında okullar 

açılmadan önce bir an evvel, Ģu an aĢısını yaptırmayan varsa Milli Eğitim'de çalıĢan, 

öğretmen, memur ve hizmetli kadrosundaki insanların, aĢılarını yaptırması gerekmektedir." 

Edirne Belediye BaĢkan Yardımcısı ve Edirne Çocuk Hakları Derneği Yönetim 

Kurulu Üyesi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da öğretmenlerin aĢılanması için büyük çaba sarf 

ettiklerini belirterek, "Bir Ġspanyol gribi salgını sırasında eğitim olmayınca kaç neslin 
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kaybedildiğiyle ilgili dünya çapında bir örnek var. GeliĢmiĢ ülkeler de pandemide en son 

okullarını kapattılar. Biz de yerel önlemlerle veya aĢılama oranını arttırarak, eğitimi devam 

ettirebilirdik." ifadelerini kullandı. 

Edirne Veli-Der BaĢkanı Benay Gürsel, Eğitim Sen Edirne ġube BaĢkanı Özer Demir 

ve Eğitim ĠĢ Denetleme Kurulu Üyesi Olcay Dal da yüz yüze eğitimin devam etmesi 

gerektiğini belirtti. 

 

8. 13 Ağustos 2021 Cuma günü 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde Aile Hekimlerinin yapacağı 

iĢ bırakma eylemi ile ilgili hazırlanan görsel sosyal medya hesaplarımızda paylaĢıldı. 

 
 

9. 17 Ağustos 2021 Salı günü Edirne Gazeteciler Derneği pandemi sürecinde yapılan çalıĢmalar 

ile ilgili kurumlara plaket verdi. Kurumlar arasında Edirne Tabip Odasına daplaket verildi. 

Plaket törenine Dr. Gürcan ALTUN katıldı. 
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10. 30 Ağustos 2021 tarihinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırlanan görsel 

sosyalmedyahesaplarımızdapaylaĢıldı. 

 
 

11. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü Edirne Tabip Odası Lokalindeeğitimin baĢlangıcında pandemi ve 

aĢılamada son durum konulu basın toplantısı yapıldı.  
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12. 11 Eylül 2021 tarihinde Aile Hekimlerinin Ankara’da yaptığı eyleme Dr. Ġmren YENĠOCAK 

katıldı. 
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13. 26 Eylül 2021 tarihinde zoom programı üzerinden yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısına 

Dr. Sibel Sevinç PEKDEMĠR katıldı. 

 

 

 

 

14. 12 Ekim 2021 Salı günü Edirne Tabip Odası Lokalinde aĢı ve Covid-19 konulu basın 

açıklaması yapıldı.  
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15. 20 Ekim 2021 ÇarĢamba günü TTB MK BaĢkanı Dr. ġebnem KORUR FĠNCANCI ve 

Konsey Üyesi Dr. Çiğdem ARSLAN’ınkatılımıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi protokol giriĢi önünde “5 DAKĠKADA HEKĠMLĠK YAPILMAZ – SAĞLIK 5 

DAKĠKAYA SIĞMAZ” konulu basın açıklaması yapıldı. 
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BASINA VE KAMUOYUNA; 

Yıllardır sağlıkta dönüĢüm programı adı altında yürütülen politikalar, hastaneleri 

ticarethaneye, hastaları müĢteriye dönüĢtürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği 

değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayıĢla yönetilen sağlık 

sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok 

saymaktadır. 

Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 

dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya 

düĢürülerek hekimlere günlük yaklaĢık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, 

hekimin isteği ve bilgisi dıĢında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli 

zaman ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere 

performans baskısıyla daha çok muayene ve iĢlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize 

müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta Ģiddete zemin hazırlanmaktadır. 

Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü 

almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kiĢinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli 

muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalıĢmak zorunda 

bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaĢayacak, sonraki süreçte 

yaĢanacak en ufak olumsuz geliĢmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve 

hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu 

dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. 

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta iliĢkisini birkaç dakikaya 

sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki 

özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim 

göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta Ģiddet getirir. Halk sağlığını 

ve sağlık çalıĢanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. 

Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde 

ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için 

bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müĢteri değildir. Sağlıklı 

yaĢam hakkımızdan vazgeçmeyelim! 

5 DAKĠKADA HEKĠMLĠK YAPILMAZ! 

SAĞLIK 5 DAKĠKAYA SIĞMAZ! 

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ 

MERKEZ KONSEYĠ 

EDĠRNE TABĠP ODASI 
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16. 20 Ekim 2021 ÇarĢamba günü saat 17.30’da Edirne Tabip Odası Lokalinde TTB Merkez 

Konseyi BaĢkanı Dr. ġebnem KORURFĠNCANCI ve Konsey Üyesi Dr. Çiğdem ARSLAN’ın 

katılımıyla meslek alanımızın sorun ve çözüm önerilerini görüĢmek üzere bir araya gelindi. 
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17. 24 Ekim 2021 Pazar günü Ġstanbul Tabip Odası’nın (ĠTO) ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen 

Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısına Odamız adına Dr. Sibel Sevinç PEKDEMĠR ve 

Dr. Ġmren YENĠOCAK katıldı. 
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18. 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hazırlanan görsel sosyal medya hesaplarımızda 

paylaĢıldı.  

 
 

19. 09.11.2021 tarihinde Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği’nin baĢvurusu üzerine Özmeriç Kum 

Madencilik Turizm İnş. ve Tic. Ltd Şti Edirne İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mah. Kum 

Alımı (Rüsubat Kontrolü) Kapasite Artışı, Kırma Eleme Yıkama Tesisi, Beton Santrali ve 

Prefabrik Yapı Elemanları Üretimi Proje Tanıtım Dosyası” hakkında sağlık etki 

değerlendirme raporu düzenlenmesi için Odamız üyesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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Halk Sağlığı Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Faruk YORULMAZ görevlendirildi, hazırlamıĢ 

olduğu Sağlık Etki Değerlendirme Raporu dernek ile paylaĢıldı. 

 

20. 3 Kasım 2021 ÇarĢamba günü Edirne Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak 

emeğimizin görünmesini, hakkımızın ödenmesini ĠSTĠYOR, “EK ÖDEME DEĞĠL TEK 

ÖDEME” konulubasın bildirimiz basın mensupları ile paylaĢıldı.  

Basına ve Kamuoyuna, 

Edirne Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak emeğimizin görünmesini, 

hakkımızın ödenmesini ĠSTĠYOR, “EK ÖDEME DEĞĠL TEK ÖDEME” diyoruz. 

Toplum sağlığına yönelik politikaların baĢarısı sağlık emekçilerinin sağlığının, özlük 

ve ekonomik haklarının geliĢtirilmesiyle gerçekleĢebilir. Hekimlik yapabilmek; çalıĢma 

koĢullarının yeterliğine, hukuki-insancıl çalıĢma sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel 

desteğe, Ģiddetten uzak bir ortama bağlıdır. Ancak çalıĢma koĢulları ve sağlık sistemi 

bozukluklarının yanı sıra hekimler için giderek büyüyen bir sorun daha var: “Geçinememek.” 

Sağlıkta dönüĢüm nedeniyle iĢ yükü artan hekim ve tüm sağlık çalıĢanları, Mart 

2020’den itibaren COVID-19 salgınında daha da artmıĢ bir iĢ yükü ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Daha fazla hastalanmıĢ, daha fazla ölmüĢ, özveriyle, tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya 

koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, pandemi poliklinik/klinik/yoğun bakımlarında, 

filyasyonda ve aĢılamada var gücüyle çalıĢmaya devam etmiĢtir. “Hakkınız ödenmez” denmiĢ 

ve gerçekten ödenmemiĢ, emeklerinin karĢılığında alkıĢtan öteye gidilmemiĢtir. Adaletsiz ve 

çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile süreç geçiĢtirilmiĢtir. Ek ödeme adaletsizliği 

çalıĢma barıĢını bozmaktan baĢka bir iĢe yaramadığı gibi, ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiĢ, 

ne de adil olmuĢtur. Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan 

ücretlendirme modeli emek sömürüsünden baĢka bir Ģey değildir. 

Son dönemde bu ülkede çarĢıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün 

yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini iĢgal etmiĢken her yerden 

“GEÇĠNEMĠYORUZ” sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu 

yoksullaĢmadan etkilenmekte, insanca yaĢayacak ücreti alamamaktadır. Temmuz 2021 

TÜRK-Ġġ araĢtırmasının sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk sınırı 9.500 TL’dir. 2021 

Temmuz ayı enflasyonu %18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur 

emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranı %8,45 düzeyinde kalmıĢtır. Bağımsız 

araĢtırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği 

"gerçek enflasyon" yüzde %45’tir. Artan enflasyon ve yüksek döviz kuru nedeniyle 

hekimlerin alım gücü bariz gerilemiĢtir. Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni baĢlayan 

pratisyen hekim maaĢı yaklaĢık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekim maaĢı 5.800 TL’dir. Hekim 

emekli maaĢında 2018’de yapılan değiĢiklikle kısmi bir iyileĢtirme yapılmıĢ olsa da, emekli 

olup çalıĢılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye BAĞ-KUR ve SSK emeklisi 

hekimler dâhil edilmemiĢ, yeni bir eĢitsizlik ve hak kaybı yaratılmıĢtır. Emekli hekimlerin 

%30’unu oluĢturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300- 4.000 TL arasında 

olup, ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıĢtır. 
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Hekimler salgının iyice ağırlaĢtırdığı çalıĢma koĢulları, aĢındırılan özlük hakları, emek 

karĢılıksız çalıĢma ve hâlâ devam eden sağlıkta Ģiddet nedeniyle istifa ve göç etmekte, emekli 

olmayı seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıĢmaktayken istifa eden 

hekim sayısı dokuz bin kiĢiyi bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu halde istifa edenler de 

dâhildir. Önceki dönemle karĢılaĢtırınca %20’lik bir artıĢ söz konusudur. Yine son 20 ayda üç 

bin hekim emekli olmuĢtur. Önceki döneme göre artıĢ %40’ı bulmaktadır. 

Hekimlerin çalıĢtıkları sağlık birimlerine, branĢlarına, kıdemlerine ve unvanlarına göre 

maaĢları farklılık gösterdiği gibi ek ödemeleri de farklılık göstermektedir. Ek ödemelerin 

hiçbirisi emekliliğe yansımamaktadır. Ek ödemelerde, sağlık birimleri, hekimler ve branĢlar 

arasında adil olmayan keyfi uygulamalar söz konusudur. Bu eĢitsizlik giderilmelidir. 

Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karĢılığı 

insanca yaĢayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Bu nedenle; 

derhal; 

Hekimlerin maaĢ ve emekli aylığına etki edecek düzenlemeler yapılmalı ve Özel 

Hizmet Tazminat oranları yükseltilmelidir. 

Ayrıca tüm sağlık çalıĢanları için de benzer düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ġçinde bulunduğumuz Kasım ayı boyunca “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek Türk 

Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarınca baĢlatılan eylem sürecinde, hekim maaĢlarının yeterli 

düzeye yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. Ve elbette sonuç almak 

için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaĢlarımızla, sağlık emek meslek 

örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam 

diyor, 23 Kasım Salı günü Ġstanbul’dan “BEYAZ YÜRÜYÜġ”ü baĢlatıyoruz. 27 Kasım 

Cumartesi günü Ankara’da yapacağımız “BEYAZ FORUM”da da mücadele hattımızı birlikte 

tartıĢacağımızı bir kere daha duyuruyoruz. 

Edirne Tabip Odası 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

21. 4 Kasım 2021PerĢembe günüTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atanan 

Prof. Dr. Filiz AKATA’ya ziyarete gidildi. 
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22. 10 Kasım 2021 PerĢembe günü Mustafa Kemal Atatürk‟ün ölüm yıldönümünde 

hazırladığımız görsel sosyal medya hesaplarımızda paylaĢıldı.  
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23. 18 Kasım 2021 PerĢembe günü Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz, Sağlıkta Ģiddete karĢı etkin 

yasa ve güvenli iĢ yerleri ĠSTĠYORUZ. Konulu basın bildirimiz basın mensupları ile 

paylaĢıldı. 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Dr. AynurDağdemir’i anıyoruz, Sağlıkta Ģiddete karĢı etkin yasa ve güvenli iĢ yerleri 

ĠSTĠYORUZ 

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak baĢlattığımız mücadele programında,20 

Ekim gününden itibaren, her hafta ayrı bir talep ile sesimizi yükseltmeye sağlık alanında ve 

hekimlerin yaĢadığı sorunları görünür kılmaya çalıĢtık. Ancak bu hafta bizler için ayrı bir 

öneme sahip. Samsun’da görev yaptığı esnada birlikte çalıĢtığı sağlık çalıĢanının eski eĢi 

tarafından bıçaklanarak katledilen Dr. Aynur Dağdemir’in bugün aramızdan ayrılıĢının 

yıldönümü. Dağdemir, çalıĢma arkadaĢını Ģiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay, 

sağlıkta Ģiddetin ve kadına yönelik Ģiddetin en can yıkıcı noktası. 

Doktor Aynur Dağdemir, çalıĢtığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile giren erkek 

tarafından altı yıl önce bugün öldürüldü.  Dr. Edip Kürklü’yü, Dr.Göksel Kalaycıoğlu’nu, Dr. 

Ersin Arslan’ı, Dr. Kamil Furtun’u, Dr. Hüseyin Ağır’ı, Dr. Fikret Hacıosman’ıda iĢyerlerinde 

uğradıkları Ģiddet sonrası kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaĢlarımız iĢyerlerinde 

bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taĢlı fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateĢe veriliyor, her 

birimiz her gün sözel Ģiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz 

kod verilen sağlıkta Ģiddet olayı yaĢanmıĢtır. TTB tarafından yapılan ankette hekimlerin 

%84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel Ģiddete uğradığını belirtmiĢtir. 

Tüm bunlara rağmen hâlâ iĢyerlerimizde Ģiddetten koruyacak önlemler alınmazken, çıkarılan 

sağlıkta Ģiddet yasası algıyı yönetmeye çalıĢmak dıĢında bir iĢe yaramamıĢtır. 

Hiçbir kamu kurumuna hatta alıĢveriĢ merkezlerine kontrolsüz girilemezken 

hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmiyoruz. 

Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, ambulanslar, polikliniklerdeki fiziksel Ģartlar 
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Ģiddetin önünü açmaktadır. Bu nedenle güvenli çalıĢma alanları oluĢturulmasının ivedi 

gereklilik olduğunu ve bütün yöneticilere sağlık çalıĢanları için güvenli çalıĢma ortamlarının 

oluĢturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz. 

ġiddete, yalnızca hastaneye baĢvuranlar tarafından değil ekranlardaki dizilerde, 

gazetelerdeki köĢe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarında da tanıklık 

ediyoruz. Çıkarılan SABĠM hattı ile de tüm hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik 

Ģiddete, ağır duygusal yüke maruz bırakılıyor. Görevini yaptığı sırada Ģiddete uğrayan 

hekimlerin Ģikâyetlerine yönelik hiçbir adım atmayan yönetenler, gereksiz baĢvurular ile 

hekimler üzerinde baskı yaratmakta, hekimlerin saatlerini en basit Ģikâyetlere cevap yazmakla 

harcatmaktadır. Üstelik Ģikâyetlere konu olan sorunların tamamına iflas etmiĢ sağlık sistemi 

neden olmaktadır. Randevu alamayan, 5 dakikada bir muayene olmaya zorlanan, özel 

hastaneye baĢvurmak zorunda bırakılan, her sağlık baĢvurusunda cebinden parası alınan 

yurttaĢlar sistemin tüm sorunlarını karĢılaĢtığı sağlık personeline yansıtmaktadır. Hâlbuki 

sistemden ne hekim ne hemĢire ne de sağlık personeli sorumludur. SABĠM hatları ile 

sorumluluğu üzerinden alıp hekimlere atmak isteyenlere karĢı hastalarımız da artık gerçekleri 

görmelidir. 

Sağlıkta Ģiddet, genel Ģiddet ikliminden, siyasetçilerin Ģiddet üreten politikalarından da 

ayrı düĢünülemez. Özellikle son yaĢanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık 

çalıĢanlarına yönelik art arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz, elbette bunların tesadüf 

olmadığını, toplumsal cinsiyet eĢitsizliğiyle iliĢkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına 

yönelik Ģiddete dur demek için Ġstanbul SözleĢmesi’ni savunurken; diğer yandan hekime, 

sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için 

mücadele veriyoruz.  

Birlikte çalıĢtığı sağlık personelinin eski eĢi tarafından öldürülmesine engel olan, 

sevgili Aynur Dağdemir’in cesaretli dayanıĢmasını büyütmek ve Ģiddeti bitirmek için birlikte 

mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her Ģiddette, yaĢamdan hoyratça koparılan her 

kadında yüreğimiz ve aklımızla söz veriyoruz sana Aynur! Söz veriyoruz Melike’ye, Ersin’e, 

Kamil’e, Gülnur’a… Artık Ģiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz iĢyerlerinde çalıĢmak 

istemiyoruz. Birimizin daha aramızdan alınmasına tahammülümüz yok! 

*Sağlıkta Ģiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesini, 

*Sağlıkta Ģiddet için Türk Tabipleri Birliğinin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını, 

*Sağlık kurumlarında Ģiddeti önleyen fiziksel değiĢiklikler yapılmasını, güvenli iĢyerleri 

oluĢturulmasını, 

*Tüm iĢyerlerinde kadına karĢı Ģiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar 

uygulanmasını, 

*Ġstanbul SözleĢmesi’nin yeniden yürürlüğe konup etkili bir Ģekilde uygulanmasını, 

*ĠĢ yaĢamında Ģiddet ve tacize karĢı ILO 190 SözleĢmesinin imzalanmasını TALEP 

EDĠYORUZ. 
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SAĞLIKTA, SOKAKTA, EVDE ġĠDDETSĠZ SAĞLIKLI BĠR DÜNYA ĠÇĠN 

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞĠZ! 

Edirne Tabip OdasıTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

 

24. 22 Kasım 2021 tarihinde Edirne Tabip Odası Lokalinde Uzunköprü Kavacık Köylüleri 

bölgelerinde OSB kurulmasına yönelik yargı kararı sonrasında basın açıklaması yaptı.  

 
25. 23 Kasım 2021 Salı günü Ġstanbul Kadıköy’de yapılan kitlesel uğurlama sonrası Ġstanbul-

Kocaeli-Bursa-EskiĢehir-Ankara güzergâhlarında yapılan yürüyüĢe odamız adına Dr. Gürcan 

ALTUN katıldı. 
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EDĠRNE TABĠP ODASI 2021-2022 ÇALIġMA RAPORU 
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26. 24 Kasım 2021 ÇarĢamba günü öğretmenler günü nedeniyle hazırlanan görsel sosyal medya 

hesaplarımızda paylaĢıldı. 

 
 

27. 25 Kasım 2021 PerĢembe günü Edirne’nin kurtuluĢunun 99. Yıl Dönümü nedeni ile Edirne 

Belediyesinin verdiği resepsiyona Dr. Sibel Sevinç PEKDEMĠR katıldı. 
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28. 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılan Emek Bizim Söz Bizim!Beyaz Foruma 

Dr. Gürcan ALTUN, Dr. Sibel Sevinç PEKDEMĠR, Dr. Ġmren YENĠOCAK, Dr. Alper EKER 

ve Dr. Ertuğrul TANRIKULU katıldı. 
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29. 3 Aralık 2021 Cuma günü Edirne Tabip Odası LokalindeBulgaristan basını (BTV Kanalı) ile 

Covid-19 Pandemi konulubasın toplantısı yapıldı. 

 
 

30. 4 Aralık 2021 Cumartesi günü Edirne Tabip Odası Lokalinde Asistan Hekimler ile kahvaltıda 

buluĢuldu. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları hakkında bilgilendirme yapıldı. 
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31. 13 Aralık 2021 Pazartesi günü Edirne Tabip Odası Lokalinde KESK yöneticileri ile görüĢme 

yapıldı. 

 
32. 13 Aralık 2021 Pazartesi günü 15 Aralık 2021 ÇarĢamba günü yapılacak G(ö)REV ile ilgili 

basın bildirisi basın mensupları ile paylaĢıldı.  

Yine 15 Aralık G(ö)rev eylemi ile ilgili Edirne Tabip Odası Yönetiminin daveti ile 

SESMuharrem DEMĠR, DiĢ Hekimleri OdasıDt. Hasret KOLCULAR ve EDAHED Dr. 

Taylan ÖNAL’ın katılımı ile toplantı yapıldı.  

Basına ve Kamuoyuna, 

Haftalardır süren eylemlerimiz ve Beyaz YürüyüĢ ile eksik de olsa emeğimizin 

karĢılığı olabilecek kazanımlarımız ne yazık ki mecliste iktidar tarafından bir daha ne zaman 

gündeme alınabileceği belirsiz bir tarihe ertelenmiĢtir.  Emek Bizim Söz Bizim Ģiarıyla 

çıktığımız yolda, TTB ve Tabip Odaları olarak emeğimizin gücünü kullanarak 15 Aralık 

ÇarĢamba günü G(ö)REV yapma kararı aldık. TTB, bugün G(ö)REV eyleminde ortaklaĢtığı 

emek meslek örgütleriyle taleplerimizi içeren bir basın açıklaması yapacak. 

15 Aralık ÇarĢamba günü acil sağlık hizmetleri dıĢında bir hizmet verilmeyecek. 

Halkımıza acil sağlık durumları dıĢında sağlık kurumlarına baĢvurmayın çağrısında 

bulunuyoruz. 

VaroluĢundan beri halkın nitelikli, ücretsiz, ulaĢılabilir sağlık hakkını savunan TTB 

halkımızın desteğini yanında görmeyi arzulamaktadır. 

EMEK BĠZĠM SÖZ BĠZĠM 
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TTB EDĠRNE TABĠP ODASI 

33. 14 Aralık 2021 Salı günü Tabip Odası Lokalinde Covid-19 Omicron varyantı konulu basın 

açıklaması yapıldı 
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34. 14 Aralık 2021 Salı günü Tabip Odası Lokalinde15 Aralık G(ö)REV konulu basın açıklaması 

yapıldı.  
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35. 15 Aralık 2021ÇarĢamba günü Oyalama Değil Hakkımız Olanı Ġstiyoruz konulu iĢ bırakma 

eylemi yapıldı. Aynı gün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi protokol giriĢinde basın 

açıklaması yapıldı.  
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Oyalama Değil Hakkımız Olanı Ġstiyoruz 

Ġktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplum sağlığı için artık önemli bir 

risk halini almıĢ; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaĢmıĢtır. Koronavirüs salgını mevcut 

sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını çok acı bir Ģekilde 

önümüze koymuĢtur. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, iĢ özel 

sağlık iĢletmeleri ve zenginleri korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımamıĢ; 

salgın döneminde dahi bu anlayıĢından vazgeçmemiĢtir. Yüzbinlerce insanımız, yüzlerce 

sağlık çalıĢanı yaĢamını yitirirken; onlar sağlık sistemlerinin, Ģehir hastanelerinin 

güzellemeleriyle günlerini geçirmektedirler. 

 Sağlık emekçileri salgın döneminde canla baĢla çalıĢırken aynı zamanda iĢsizlikle, 

iĢten atılmalarla, yoksullukla karĢı karĢıya bırakılmıĢtır. “Artık bu Ģartlarda çalıĢamıyoruz” 

diyerek binlerce hekim istifa ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz baĢta olmak üzere 

sağlık emekçileri yurtdıĢına göç ederken tüm bu sorunları konuĢmak, çözüm önerilerimizi 

iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüĢme taleplerimizi defalarca ilettik. Hekimler ve sağlık 

çalıĢanlarının çalıĢma koĢullarını, sağlık ve yaĢam sorunlarını, toplum sağlığını ilgilendiren 

konuları Sağlık Bakanı ile konuĢmamızdan daha doğal ne olabilir? Bu görüĢme taleplerini 

karĢılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karĢı sorumluluğu değil midir? 

 Artık yaĢamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen 

iktidar, aslında her Ģeyi görmektedir ve bilmektedir. YaĢanan sorunları yok saymakta, bizleri 

oyalamaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin özlük hakları ile ilgili düzenleme 
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yapılacağı iddiasıyla Meclis’e getirdikleri ve apar topar geri çektikleri yasa tasarısıdır. Bizler 

tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını belirtirken, bu teklif bile bize fazla 

görülmüĢ; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek 

neden tamamlanmadığı gibi sorular yanıtsız bırakılmıĢ ve geri çekilmiĢtir. 

Sağlık ağır ve tehlikeli iĢler kapsamındadır. Yapılan iĢin niteliği, riski, eğitim düzeyi 

ve yoksulluk sınırı gibi daha birçok kriter ele alındığında yapılacağı vaat edilen düzenleme 

bile yetersizdir. Ġktidara belirtmek isteriz ki, sağlık ekip iĢidir. Ekibin her bir üyesi, güvenli 

çalıĢma koĢullarında, insanca yaĢayacak bir ücret ile çalıĢmak istemektedir. 

Günümüzde ekonomi de sağlık gibi iflas etmiĢ durumdadır ve maaĢlarımız açlık 

sınırının dahi altındadır. Bu sorun Meclis’te defalarca dile getirildiğinde Sağlık Bakanı ne 

yazık ki yine sessiz kalmıĢ ve halen de kalmaktadır. Sorumlu olduğu çalıĢanların hakları için 

sessiz kalan Bakan görevini yapmamaktadır. 

 Ġktidara ve Sağlık Bakanlığına çeĢitli açıklama, eylem ve yürüyüĢlerle anlatmaya 

çalıĢtık, yine söylüyoruz: Salgın döneminde yaĢamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin 

böyle/daha fazla değersizleĢtirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplumun sağlık hakkı; emeğimiz 

ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır. 

Sağlıkta özelleĢtirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karĢı bu uyarı G(ö)REVi; 

• Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. 

• Emekliliğe de yansıyacak yaĢanabilir temel ücret içindir. 

• Güvencesiz, gerçekdıĢı bahanelerle iĢimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalıĢma 

koĢullarına son verilmesi, güvenceli çalıĢabilme içindir. 

• ġiddete karĢı etkili bir yasa, güvenli iĢyerleri, sağlıklı çalıĢma ortamları içindir. 

• COVID-19 baĢta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karĢı bütüncül bir meslek 

hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir. 

• Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir. 

• 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesi içindir. 

• Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi içindir. 

• Asistan hekimlerin emeklerinin karĢılığını aldığı, eğitim dıĢı iĢlerde çalıĢtırılmadığı nitelikli 

uzmanlık eğitimi almasını sağlamak içindir. 

Bu G(ö)REV emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı 

gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin çığlığına kulak 

verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalıĢanlarının çalıĢma ve yaĢam koĢullarını 

düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. 

Ġktidar bilmelidir ki söyleyecek sözümüz, değiĢtirecek gücümüz var.Emek Bizim, Söz 

Bizim!TTB Edirne Tabip Odası 
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36. 15 Aralık 2021 ÇarĢamba günü Edirne Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’dan randevu 

alınarak görüĢme yapıldı. 

 

37. 17 Aralık 2021 Cuma günü Edirne Ġl Emniyet Müdüründen randevu alınarak görüĢme yapıldı. 

 

38. 26 Aralık 2021 Pazar günü Trakya Platformu Edirne bileĢenleri toplantısına ETO’dan Dr. 

Mehmet AKBAL, Dr. Uğur ÖZDAĞLI, Dr. Gürcan ALTUN, Dr. Sibel PEKDEMĠR katıldı. 

 

39. 27 Aralık2021 Tarihli TTB, TBMM ve Siyasi Partilerden talep raporu ile ilgili Edirne 

Milletvekili Okan GAYTANCIOĞLU ile yüz yüze, Edirne Milletvekili Orhan ÇAKIRLAR 

ile telefonla AKP Edirne Ġl BaĢkanı Belgin ĠBA (Edirne Milletvekili Fatma AKSAL’a 

ulaĢılamadı, mesaj bırakıldı) ile telefon görüĢmesi yapıldı.     

 

40. 31 Aralık 2021 Cuma günü 2022 yılı kutlama mesajımız sosyal medya hesaplarımızda 

paylaĢıldı. 
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41. 3 Ocak 2022 Pazartesi günüEdirne Tabip Odasında Edirne CHP Edirne Milletvekili Okan 

GAYTANCIOĞLU ile Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarınca hazırlanmıĢ olan “TBMM 

ve Siyasi Partilerden Talep Raporu” konulu görüĢme yapıldı.  

 
 

 

 

42. 3 Ocak 2022 Tarihinde TTB MK nın hekim milletvekilleri ile yaptığı zoomtoplantısına     Dr. 

Gürcan ALTUN ve Dr. Sibel PEKDEMĠR katıldı.  
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43. 4 Ocak 2022 tarihinde çalıĢan ve emekli hekim bordroları AKP Genel BaĢkanlığı’na 

gönderilerek Fax Eylemine katılım sağlandı. 

 

 
 

 

Sayı  : 12                                        04 / 01  / 2022 

 

Sayın  

 

Ġki yıldır sürmekte olan Covid-19 salgını dünyada ve ülkemizde pek çok insanın ve sağlık 

çalıĢanının hastalanmasına ve ölümüne neden oldu, olmaya devam ediyor. Bu süreçte 

Ülkemizde görev yapan hekimler ve tüm sağlık çalıĢanları büyük bir özveriyle çalıĢmaya 

devam ediyor. Ancak bizler tükenme noktasına geldik. Bizleri tükenme noktasına getiren 

sadece çalıĢma koĢullarımızın ağırlığı ve çalıĢma sürelerimizin uzun olması değil, aynı 

zamanda Covid-19’un hala meslek hastalığı olarak sayılmaması, sağlıkta Ģiddet ile 

mücadelede etkin bir yasal düzenleme olmaması, hekimler ve tüm sağlık çalıĢanlarının 

insanca yaĢayabileceği emekliliğe yansıyacak temel ücretten yoksun olmasıdır. 

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarınca hazırlanmıĢ olan “TBMM ve Siyasi Partilerden 

Talep Raporu” partiniz milletvekillerine ulaĢılarak paylaĢıldı. Bu raporun TBMM’nin 4 

Ocak 2022 tarihinde yeniden çalıĢmaya baĢlamasıyla beraber gündeme alınması ve 

taleplerimizin yerine getirilmesi konusunda bizlere destek olacağınıza inancımız tamdır. 

Hekimlerin maaĢ ve emekliaylığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel 

hizmet tazminat oranlarınınyükseltilmesiyle maaĢlarda en az %150 oranında artıĢ 

yapmaya olanak verecek düzenlemeyapılmalıdır. Bu düzenleme aile hekimleri, Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı çalıĢan hekimler, üniversite hastanelerinde çalıĢan hekimler(YÖK 

kadrosunda) ya da emekli hekimler ayrımı yapılmadan tüm hekimleri içermelidir. 

Oyalama değil, haklarımızı istiyoruz. 

EKLER: Farklı kurum ya da unvan ile çalıĢan hekimlere ait bordro örnekleri  
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44. 7 Ocak 2022 Cuma günü Edirne Belediye BaĢkanı Sayın Recep GÜRKAN Lokalde yemeğe 

davet edildi. 

 
 

45. 7 Ocak 2022 Cuma günü “Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil Hakkımızı Ġstiyoruz!” konulu 

basın bildirisi basın mensupları ile paylaĢıldı.  

BASINA VE KAMUOYUNA 

VAZGEÇMĠYORUZ! OYALAMA DEĞĠL HAKKIMIZI ĠSTĠYORUZ 

Hekimlerin ve diĢ hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa 

tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiĢtir. 

CumhurbaĢkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesiverilmiĢ ancak 

hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıĢtır. 

Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4.013 yoksulluk 

sınırının 13.073 TL olduğu Ģartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karĢılığını 

alamıyoruz. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük G(ö)REV, bir uyarıydı! Almakta 

olduğumuz maaĢlarımız emeğimizin karĢılığı değildir. Bu denli yoğun emek çalıĢtığımız 

koĢullarda emeğimizin değersizleĢtirilmesini kabul etmiyoruz.  

Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküĢün bir 

sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir 

meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil 
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ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıĢtır. 

Ekonomik krizin ve bu değersizleĢtirmenin sonucu olarak yoksullaĢma, sağlık emekçilerini 

artık çalıĢamaz hale getirmiĢtir.  

Konu, çalıĢma koĢullarımızın her geçen gün kötüleĢmesi, Ģiddetin her geçen gün 

artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19’un meslek 

hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleĢtirmeci 

sağlık anlayıĢını dayatan sağlık sistemindedir. Hekimler ülkemizdeki çalıĢma koĢullarının 

güçlüğü ve emeğinin karĢılığını alamaması nedeni ile yurt dıĢına göç etmektedir. Toplumun 

her kesiminden yükselen GEÇĠNEMĠYORUZ seslerini artık iktidar duymak zorundadır.   

“Emek Bizim Söz Bizim” diyerek baĢlattığımız mücadele programında hiçbir 

talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalıĢanlarının sağlığından geçer. 

Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını 

talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, 

üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir 

kez daha hatırlatıyoruz. 

TALEPLERĠMĠZ; 

-Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise 

sunulmasını ĠSTĠYORUZ! 

-Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam ĠSTĠYORUZ! 

-Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaĢayacağımız tek 

ücret ĠSTĠYORUZ! 

-7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı ĠSTĠYORUZ! 

-COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını ĠSTĠYORUZ! 

-Sağlıkta yeni bir Ģiddet yasası ĠSTĠYORUZ! 

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ 

EDĠRNE TABĠP ODASI 
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46. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Edirne Tabip Odası Lokalinde “MESLEK AHLAKI AYKIRI 

DÜġÜNCELER” konuluDoç. Dr. Emre DAĞTAġOĞLU’nun konuĢmacı olarak katıldığı 

etkinlik yapıldı. 
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47. 9 Ocak 2022 Pazar günü “Türk Tabipleri Birliğinin Yanındayız”-“Ġyi ki TTB var” 

açıklamasına Edirne Tabip Odası olarak destek verildi. 
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48. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü çalıĢan gazeteciler günü nedeniyle görsel hazırlanarak basın 

emekçileri ile paylaĢıldı.  

 
 

49. 11 Ocak 2022 Salı günü Edirne Tabip Odası Lokalinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız 

Platformu Sözcüsü Dr. Fatma Gülsüm ÖNAL’a Finlandiya’dan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Alanında verilmiĢ olan ödülün Kadın Platformu tarafından kutlama 

kokteylidüzenlendi.Odamız adına Dr. Sibel Sevinç PEKDEMĠR katıldı. 
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50. 15 Ocak 2022 Cumartesi günü zoom programı üzerinden yapılan Türk Tabipleri Birliği Genel 

Yönetim Kurulu toplantısına Dr. Gürcan ALTUN ve Dr. Sibel Sevinç PEKDEMĠR katıldı. 

 

51. 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Edirne Tabip Odası Lokalinde “SERBEST ZAMAN HAKKI 

VE RADĠKAL YURTTAġLIK” Dr. Gökben DEMĠRBAġ’ınkonuĢmacı olarak katıldığı 

etkinlik yapıldı. 

 

 



EDĠRNE TABĠP ODASI 2021-2022 ÇALIġMA RAPORU 

52. 26 Ocak 2022 ÇarĢamba günü Edirne Tabip Odası Lokalinde Emek ve Meslek Örgütleri ile 

27 Ocak 2022 tarihinde T.Ü: Tıp Fakültesi Hastanesi Protokol giriĢi önünde yapılacak basın 

açıklaması çalıĢması için Eczacılar Odası BaĢkanı Dr. Gürkan KILINÇCIGĠL, DiĢ Hekimleri 

Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasret KOLCULAR, Genel ĠĢ Sendikası Özcan ARSLAN, 

Edirne Aile Hekimleri Derneği ÇalıĢanları Sendikası adına Filiz BĠRTANE’nin katılımıyla 

toplantı yapıldı. 

 

53. 27 Ocak 2022 PerĢembe günü saat 17.00’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

protokol giriĢinde basın açıklaması yapıldı.  

 

Sevgili Hekimler, Hekim Adayları, Sağlık Emekçileri, Edirne Emek Meslek 

Örgütlerinin temsilcileri, Basın Emekçileri; 

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından 23 Kasım tarihinde baĢlatılan Beyaz 

YürüyüĢ, 27 Kasım tarihinde Ankara’da yapılan Beyaz Forum ve farklı zamanlarda yapılan 

basın açıklamaları ile çöken sağlık sistemi, hekimlerin ve tüm sağlık çalıĢanlarının ekonomik 

ve özlük hak kayıplarına yönelik taleplerimizi dile getirdik. Sesimizi ülkeyi yönetenlere 

duyurmaya çalıĢtık. 

Bugün mesleğimizde yaĢanan sorunlar ülkemizin yoğun gündemi arasında ilk sırayı 

alabiliyorsa bu mücadelelerin payı var. Ama bitmedi, emeğimizin değersizleĢtirilmesine karĢı 

haklarımız için daha fazla mücadele etmek zorundayız. Biz bu mücadeleyi her birimiz için 

vermeli, hekim/diĢ hekimi/sağlık çalıĢanı, birinci basamak/ikinci basamak, 
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asistan/akademisyen, kamu/özel, genç hekim/emekli hekim diye bölmemeli, ortak 

değerlerimizle birleĢmeliyiz. Bugün ayrıĢmaya değil biricik meslek örgütümüzün çatısı 

altında “hekimlik” onuruna sahip çıkmaya, birlikte durmaya, tüm sağlık emekçilerini 

kapsayan bütüncül bir mücadeleye ihtiyacımız var. 

Aralık ayında hızla Meclis’e getirilen ve aynı hızla geri çekilen tasarı sürecinde, 

hepimizi öfkelendirenin yalnızca zam meselesi değil, emeğimizin karĢılığı olmayan 

ücretlerimizin adeta bir oyun haline getirilmesi, mesleki kimliğimizin yok sayılması olduğunu 

biliyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının çağrısı sonrası 15 Aralık G(ö)REV 

eylemi ile ülkenin dört bir yanında tepkimizi ortaya koyarken, tükenmemek için birlikte 

mücadele sözü verdik birbirimize. Ocak ayında Meclis gündemine geleceği söylenen 

düzenlemenin hâlâ gündeme alınmaması ile sürecin ötelenmeye, tasarının unutturulmaya, 

bizlerin talep etmekten vazgeçirilmeye çalıĢıldığının farkındayız. Ancak biz haklarımızdan 

asla vazgeçmeyeceğiz. Bu gündemden düĢürme çabalarına karĢı mücadelemiz sürüyor. Bu 

nedenle 26 Ocak-4 ġubat arası haklarımız için NÖBETTEYĠZ. Düzenlemenin 4 ġubat’a 

kadar Meclis’e gelmemesi halinde 8 ġubat’ta G(ö)REV’de olacağız. Bu yapacağımız son tek 

günlük g(ö)rev eylemi olacak. 

Daha güçlüyüz, çünkü 15 Aralık’ta birlikte olduğumuzda sağlık hizmetlerini 

durdurabileceğimizi; birbirimize inandığımızda, birlikte mücadele ettiğimizde daha güçlü 

olduğumuzu gördük. 

Tüm sağlık kurumlarının bahçelerini yeniden beyaza boyayacağız, hekimlerin ve 

sağlık çalıĢanlarının gücünü, birliğini bizi duymayan kulaklara duyuracak, görmeyen gözlere 

bir kez daha göstereceğiz. 

Kararlıyız, bu topraklarda insanca yaĢamaya, haklarımızı almaya yemin ettik. Biz 

yeminlerinden dönmeyenleriz! 

TTB Edirne Tabip Odası 

Edirne DiĢ Hekimleri Odası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne ġubesi 

Edirne Aile Hekimleri Derneği 
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54. 4 ġubat 2022ÇarĢamba günü TBMM önünde yapılan basın açıklamasına Dr. Gürcan ALTUN 

ve Dr. Ġmren YENĠOCAK katıldı. 
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55. 6 ġubat 2022 Pazar günü basın emekçileri kahvaltıya davet edildi, sonrasında 8 ġubat 

G(ö)REV eylemi ile ilgili basın toplantısı yapıldı. 
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EDĠRNE TABĠP ODASI 2021-2022 ÇALIġMA RAPORU 

56. 8 ġubat 2022 Salı günü BEYAZ G(ö)REV iĢ bırakma eylemi ve aynı gün Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi protokol giriĢinde basın açıklaması yapıldı.  
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8 ġubat 2022 G(ö)rev eyleminde arkadaĢlarımıza destek verdik. 
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Oyalama Değil Hakkımız Olanı Ġstiyoruz! 

Ekonomik ve Özlük Haklarımız, 

Halkın Sağlık Hakkı Ġçin G(ö)REV’deyiz! 

Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri iĢletme, hastaları müĢteri ve sağlık 

çalıĢanlarını köle olarak gören anlayıĢın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüĢüm programı ile, 

sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmıĢ, çalıĢma koĢulları kötüleĢmiĢ, halkın sağlık hakkı 

elinden alınmıĢ, gelinen aĢamada sağlık sistemi iĢlemez hale gelmiĢtir. 

Pandemi döneminde sağlık emekçilerinin çalıĢma koĢullarında artan zorlukların yanı 

sıra ekonomik krizin de derinleĢtirdiği ekonomik haklarımız ile ilgili büyük kayıpları 

yaĢamaya devam ediyoruz. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimlerin ve sağlık 

çalıĢanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm 

toplum kesimleri gibi bizler de artık geçinemiyoruz. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu, 

sağlık hizmet sunumunda sevk zincirinin tamamen ortadan kaldırıldığı, kıĢkırtılmıĢ sağlık 

talebi yaratan bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden 

almaktadır. Sağlığa eriĢim giderek zorlaĢmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin 

derinleĢtiği koĢullarda yurttaĢın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Bu iĢlemeyen, 

sağlık değil sağlıksızlık üreten sistemin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte, 

emeklerinin karĢılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler. 

Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kıĢkırtılmıĢ sağlık talebinin karĢısında 

tükenmekte, angarya ile daha çok çalıĢmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karĢılığında 

ise insanca yaĢanabilecek temel ücrete eriĢmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları 

ile geçiĢtirilmektedirler. Performans ile sağlık çalıĢanları birbirine düĢman edilmekte, nitelik 

değil nicelik önemsenmektedir. Yoğun emek gerektiren bu çalıĢma düzeni ve ekonomik 

sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruĢturmalar gibi 

antidemokratik uygulamalar ile sağlık hizmeti vermeye çalıĢan sağlık emekçilerinin iyilik hali 

ortadan kaldırılmaktadır. 

Sağlık sisteminde yaĢanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmaktadır. 

Pandemiyle beraber daha da derinleĢen yanlıĢ sağlık politikaları nedeniyle sağlığa da yansıyan 

Ģiddet dili her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Hemen her gün sağlık 

emekçileri ölümlere varan sağlıkta Ģiddet ile karĢı karĢıya gelmektedir. Buna rağmen, güvenli 

iĢyerleri, etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta Ģiddeti önleme yasası bakanlığın gündeminde 

dahi değildir. 

Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düĢük olması nedeniyle 

sağlık çalıĢanları emekli olduktan sonra da çalıĢmak zorunda kalmaktadır. Bağkur, SSK ve 

emekli sandığından emekli olan hekim, diĢ hekimi ve diğer sağlık çalıĢanlarına, hangi sosyal 

güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın, insanca yaĢamaya yetecek emekli 

maaĢı bağlanmalıdır. 
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Uzun süredir sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlık alanında yaĢanan bu olumsuz 

tabloya karĢı hep beraber daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadele ettik, ediyoruz. 

Sadece son 6 ay içinde onlarca etkinlik gerçekleĢtirdik. 

Hastane önlerinden, il ve ilçe sağlık müdürlükleri önünden ve alanlardan seslendik. 

Bakanlığa, siyasi partilere ve TBMM’ye taleplerimizi ilettik. Çok sayıda eylem ve 

etkinlikle sesimizi duyurmaya çalıĢtık. 

30 Haziran 2021 tarihinde aile hekimleri için yayımlanan ceza yönetmeliğine karĢı 

Ankara’da, Ġzmir’de, Ġstanbul’da mitingler gerçekleĢtirdik, defalarca iĢ bıraktık. 

Asistan hekimler baĢta olmak üzere sağlık emekçilerinin angarya çalıĢma koĢullarına 

“ÇalıĢırken ölmek istemiyoruz! YaĢamak ve yaĢatmak istiyoruz!” söylemiyle eylemler yaptık, 

iĢ bıraktık. 

“Karanlığa KarĢı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına 

Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim, Söz Bizim” diyerek baĢlattığımız yürüyüĢ sonrasında 

gerçekleĢtirdiğimiz BEYAZ FORUM ile taleplerimizi duyurduk. Sağlıkta özelleĢtirmeci, 

piyasacı politikaların durdurulması, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayıĢla yeniden inĢa 

edilmesi, sermayeye değil, sağlığa bütçe ayrılması için önerilerimizi, taleplerimizi ifade 

ederek ekonomik ve özlük haklarımızın iyileĢtirilmesini istedik. 

Ġlk olarak; hekimler ve diĢ hekimlerinin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren, 

ama onlar arasında dahi eĢitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalıĢanlarını kapsamayan tasarının 

geri çekilmesine karĢı 15 Aralık’ta GöREV’deydik. Ocak ayında görüĢüleceği söylenen, 

ancak hâlâ görüĢülmeyen yasa tasarısının gündeme alınmamasına itiraz ettik. 26 Ocak - 4 

ġubat tarihleri arasında gerek illerde, gerek TTB merkezinde “NÖBET” tutarak, tasarının 

kapsayıcılığının arttırılıp derhal Meclis’e getirilmesi talep ettik. 4 ġubat’ta Meclis önüne 

giderek taleplerimizi bir kez daha haykırdık. 

Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karĢı bir kez 

daha uyarı G(Ö)REV’indeyiz. 

Taleplerimizi açık: 

• Tüm sağlık emekçilerine insanca yaĢamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan, yoksulluk 

sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler 

göz önüne alınarak ücretin hakkaniyet ile belirlenmesi. 

• Sağlıkta Ģiddeti önlemeye yönelik etkili ve caydırıcı yeni bir yasasının çıkarılması, güvenli 

iĢyerlerinin oluĢturulması. 

• COVID-19 baĢta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karĢı bütüncül bir meslek 

hastalıkları yasası çıkarılması. 

• Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi. 
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• Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin 

oluĢturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi. 

• Asistan hekimler baĢta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalıĢmanın kaldırılması. 

• Özel sağlık kuruluĢlarında ciro baskısına, taĢeronlaĢtırmaya, güvencesiz çalıĢmaya son 

verilmesi. 

• Sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla 

karar alma mekanizmalarında yer alması. 

• Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması. 

• Hangi statüde olursa olsun emekli tüm sağlık çalıĢanlarına insanca yaĢamaya yetecek emekli 

maaĢı verilmesi 

• Liyakatsiz atamalar, mobbing, güvenlik soruĢturmaları ve KHK’ler ile göreve baĢlatılmayan 

ya da görevden uzaklaĢtırılan sağlık çalıĢanlarına yönelik uygulamaların derhal 

sonlandırılmasını talep ediyoruz. 

Bugün burada bulunmamızın nedenlerinden biri de genç hekimlere ve hekim 

adaylarına karĢı olan sorumluluğumuzdur. Bundan on yıl önce 2012’de yurtdıĢında çalıĢmak 

için TTB’den belge alan hekim sayısı 60 iken, 2022 yılı ocak ayında bu sayı 195’e çıkmıĢtır. 

2021 yılında yurtdıĢına giden hekim sayısı Hacettepe, Çapa ve CerrahpaĢa Tıp 

Fakülteleri’nden bir yılda mezun olan hekim sayısından daha fazladır. Sağlık çalıĢanlarına 

yönelik Ģiddet, ağır çalıĢma koĢulları, insanca yaĢayabilecek ücretten yoksun olma gibi 

nedenlerle umudunu yitiren genç hekimler ülkeyi terk etmektedir. 

Bugün burada bulunmamızın bir diğer nedeni de, MHRS sistemi üzerinden beĢ 

dakikada bir muayene randevusu dayatması ile nitelikli sağlık hakkı gasp edilen, aylar 

sonrasına bile randevu alamayan, aldığı sağlık hizmetinden kuĢku duyan halkımızın nitelikli, 

ulaĢılabilir ve ücretsiz bir sağlık sistemine kavuĢması içindir. 

YaĢama adanmıĢ bir mesleğin mensupları olarak, hakkımızı gasp eden bu bozuk 

düzene karĢı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalıĢma koĢulları, emeğimizin karĢılığı 

olmayan ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 

Taleplerimizin karĢılanmaması durumunda daha uzun süreli G(ö)REV’e hazır olduğumuzu da 

buradan kamuoyuna bildiriyoruz. 

TTB EDĠRNE TABĠP ODASI 
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57. 19 ġubat 2022 Cumartesi günü Tabip Odası Lokalinde MICHEL FOUCAULT 

BĠYOPOLĠTĠKA VE YAġAM konulu Emre ELMAS’ın konuĢmacı olarak katıldığı etkinlik 

yapıldı. 
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58. 24 ġubat 2021 tarihinde Prof. Dr. Özlem TÜRECĠ 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği için 

davet edildi. Ancak iĢ yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını bildirdi. 

 
59. 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Tabip Odası ile birlikte Fotoğraf 

yarıĢması düzenlendi. Görsel sosyal medya hesaplarımızda paylaĢıldı. 
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60. 2 Mart 2022 ÇarĢamba günü “14 Mart Tıp Bayramına Giderken 10 Acil Talebimiz” konulu 

basın bildirisi basın mensupları ile paylaĢıldı.  
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14 MART TIP BAYRAMINA GĠDERKEN 10 ACĠL TALEBĠMĠZ 

Dünyada ve Türkiye’de, milyarlarca insanın çalıĢma ve sosyal hayatını etkileyen, sağlığını 

bedenen ve ruhen sarsan, hepsinden önemlisi milyonlarca kiĢinin yaĢamına mal olan bir 

pandeminin iki yılını geride bıraktık. COVID-19 pandemisi döneminde yönetme yetkisine 

sahip olanların yapamadıklarından kaynaklanan önlenebilir ölümler yaĢanırken, hekimlerin ve 

sağlık çalıĢanlarının özverili çalıĢmaları sonucunda pandeminin daha da yıkıcı olmasının 

önüne geçildi. Pandemi herkese hekimlerin ve sağlık çalıĢanlarının ne kadar yaĢamsal ve 

önemli bir iĢ yaptıklarını gösterdi. 

Bizler böylesi önemli bir alanda, nitelikli hizmet üretmeye çabalarken pandemi ile birlikte 

ekonomik krizin derinleĢmesi, çalıĢma koĢullarımızda yaĢadığımız zorlukları artırmıĢ, 

ekonomik haklarımız giderek gerilemiĢtir. ĠĢlemeyen ve sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin 

tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karĢılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa 

sürükleniyoruz. Ancak yaĢadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz. 

81 ili temsil eden 65 tabip odamız ve 180 bin hekimin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği 

olarak sağlık emek-meslek örgütleri ile birlikte uzun süredir sağlık alanında yaĢanan, bizi 

umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karĢı haklarımız için, daha iyi bir sağlık ortamı 

için mücadele ediyoruz. Beyaz YürüyüĢ, Beyaz Forum, Beyaz GöREV, Beyaz Nöbetlerle bizi 

yok sayanlara, kulaklarını tıkayanlara karĢı taleplerimizi dile getirdik. Bir kez daha tabip 

odalarımızla birlikte baĢta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz; 

emeğimizin karĢılığını alamadığımız, tüketen çalıĢma koĢullarına, sağlık alanında yaĢanan 

Ģiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. 

Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart 

Pazartesi ve Salı günleri bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REV’de 

olacağımızı ilan ediyoruz. 

Hekimler Ġçin 10 Acil Talebimiz 

1. TTB’nin önerdiği “Sağlıkta ġiddet Yasası” acilen yasalaĢmalı; cezalar tutuksuz yargılanma 

ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine 

çıkarılmalıdır. 

2. Kamu hastanelerinde göreve yeni baĢlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret 

(maaĢ+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk 

sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karĢılanmalıdır. 

3. Özel sağlık sektöründe çalıĢan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” 

üzerinden çalıĢtıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki 

buçuk katı olmalıdır. 

4. Aile hekimi maaĢları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları 

kamu tarafından inĢa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün 

giderleri Sağlık Bakanlığı’nca karĢılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri 

çekilmelidir. 
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5. OSGB'lerde çalıĢan iĢyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği 

asgari ücret üzerinden ödenmelidir. 

6. Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaĢları (25 

yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için 

asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır. 

7. ÇalıĢma ortamlarımız ve koĢullarımız iyileĢtirilmeli, baĢta asistanlar olmak üzere bütün 

hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en 

az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. 

8. COVID-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalıĢılan her 

yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalıdır. 

9. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri 

ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

10. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karĢı Ģiddet kaynağı olan, halkın 

sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları 

her hastaya en az 20 dakika ayrılacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken taleplerimizin acilen karĢılanmasını istiyoruz. 

Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. YaĢama adanmıĢ bir mesleğin mensupları olarak 

hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalıĢma koĢullarına, sefalet ücretlerine karĢı “Sağlıklı Bir 

Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim Söz Bizim” diyerek mücadelemize devam edeceğiz. 

Herkesi bu mücadele de yanımızda olmaya çağırıyoruz. 

TTB EDĠRNE TABĠP ODASI 

61. 8 Mart 2022 Pazar günü Türk Tabipleri Birliğince hazırlanan “Sağlıkta ġiddete KarĢı 

Çağrımızdır!” açıklamasına destek verildi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaĢıldı.
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62. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması görsel hazırlanarak sosyal medya hesaplarımızda 

paylaĢıldı. 

 
 

63. 10 Mart 2022 PerĢembe günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyince hazırlanan görsel 

sosyal medya hesaplarımızda paylaĢıldı. 
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64. 10 Mart 2022 PerĢembe günü Edirne Tabip Odasında sendikaların katılımıyla 14 ve 15 Mart 

tarihlerinde iki günlük Büyük G(ö)REV etkinliği ile ilgili toplantı yapıldı. 
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65. 11 Mart 2022 Cuma günü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ve Edirne Özel 

Ekol Hastanesindepandeminin ikinci yıldönümünde bu süreçte yitirdiğimiz hekimler ve sağlık 

çalıĢanları anısına saygı duruĢu ve basın açıklaması yapıldı.  
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Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz 

 “Türkiye, en baĢından itibaren bu hastalıkla ilgili geliĢmeleri yakından izlemiĢ, 

tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiĢtir. (…) Özellikle, son 17 yılda ülkemizin 

temel hizmet alanlarında ve altyapısında gerçekleĢtirdiğimiz büyük dönüĢüm sayesinde 

hamdolsun Türkiye, bu sürece olabilecek en hazırlıklı Ģekilde yakalanmıĢtır.” 

- R. Tayyip Erdoğan, 18.03.2020 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüspandemisini ilan ettiği ve Türkiye’de ilk COVID-19 

vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den bu yana iki yıl geçti. 

On dört buçuk milyon vakayla dünyada dokuzuncu sırada yer alan Türkiye salgını en ağır 

yaĢayan ülkelerden. 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin, gerçek 

rakamlar ise 250 binin üzerinde. 

Her biri bir can. 

Her biri bir insan. 

Her biri bir anne, bir baba, bir eĢ, bir dost, bir arkadaĢ, bir sevgili, bir çocuk! 

Her birinin acısını yüreğimizde taĢıyoruz. 

Korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. 

Bu dönemde neler oldu: 

SALGIN değil ALGI yönetimine çalıĢıldı, salgından “baĢarı hikayesi” çıkarıp siyasi rant 

hedefiyle politikalar üretildi. 

Salgının baĢlarında maske sıkıntısı yaĢanırken, devamında aĢılar vatandaĢlarla zamanında 

buluĢturulamadığı gibi aĢı tereddüdüne neden olacak söylemler ile aĢı karĢıtlığının da önü 

açıldı. 

Ġlk günden beri gerçekleri gizleyen ve çarpıtan, yanlıĢ yürütülen sağlık politikaları hayata 

geçirildi. 

Eksik, yanlıĢ, tutarsız salgın yönetimi hayatları karatmaya devam etti. 

Alınmayan önlemler, uygulanmayan tedbirler ve bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, 

uzmanlık derneklerinin, sağlık emek örgütlerinin uyarılarına kulak tıkandı. 
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Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten iĢler dıĢında bütün iĢlerde çalıĢmanın durdurulması 

ve ekonomik destek çağrılarına rağmen “Çarklar dönecek, üretim sürecek!” ısrarı ile salgın 

devam etti; destek sermayeye, açlık emekçiye düĢtü. 

Salgın tabii ki bitecek. Bu günlere nasıl gelindi kısa özeti budur. 

Sorumluları biliyoruz! 

Biliyoruz ve unutmuyoruz. 

Unutmuyoruz ve affetmiyoruz! 

Sevgi, Özlem, Yas ve Öfke! 

 

66. 11 Mart 2022 Cuma günü Edirne Tabip Odası lokalinde14-15 Mart tarihlerinde iki günlük 

Büyük G(ö)REV etkinliği ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 

 

Sevgili Edirneliler, 

TTB ve Tabip Odaları sağlık alanındaki yaĢanan sorunlara ve hekimlerin özlük hak 

kayıplarına dikkat çekmek için 11 Ekim 2021 tarihinde baĢlatmıĢ olduğu eylemlilik sürecine 

14 ve 15 Mart tarihlerinde iki günlük G(ö)REV etkinliği ile devam edecek. 

Acilen yerine getirilmesini istediğimiz talepler: 
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* “Sağlıkta Ģiddeti önlemeye yönelik etkin bir yasa” derhal çıkartılmalıdır. 

* Hekimler için en düĢük temel ücret, yoksulluk sınırının en az iki katı olmalıdır. 

*ÇalıĢma ortamlarımız ve koĢulları iyileĢtirilmelidir, güvenli çalıĢma ortamları 

oluĢturulmalıdır. 

* COVID-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalıdır. 

* Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karĢı Ģiddet kaynağı olan, halkın sağlığını 

tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya 

en az 20 dakika ayrılacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

*Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri 

ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

* Emekli hekim maaĢları insanca yaĢayabilecek bir düzeye getirilmelidir.  

*Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri 

çekilmelidir. 

14-15 Mart Pazartesi ve Salı günü ülkemizin her yerinde olduğu gibi Edirne’de de aile sağlığı 

merkezleri ve tüm hastanelerde acil sağlık hizmeti dıĢında hizmet verilmeyecektir. Bu süreçte 

sadece acil hastalar (çocuk ve eriĢkin), acil gebeler, kanser ve diyaliz hastaları, Covid-19 

Ģüphesi olan bireyler ile yatan hastaların tedavileri aksatılmadan devam edecektir. Ancak rutin 

poliklinik hizmetleri yerine getirilmeyecektir. 

Bizler Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. YaĢama adanmıĢ bir mesleğin mensupları 

olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalıĢma koĢullarına, sefalet ücretlerine karĢı 

“Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim Söz Bizim” diyerek mücadelemize devam 

ediyoruz, devam edeceğiz. Halkımızı bu mücadele de yanımızda olmaya, bizlere destek 

olmaya çağırıyoruz. 

TTB Edirne Tabip Odası 
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67. 12 Mart 2022 Cumartesi günü 2021 ve 2022 yıllarında meslekte 30-40-50 ve 60.yılını 

dolduran üyelerimize plaketleri verildi. 
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68. Tıp Fakültesi öğrencilerine 2022-2023 döneminden baĢlamak üzere burs verilmesi ile ilgili 

karar alınarak gerekli çalıĢmalara baĢlandı. 

 

69. Mart 2022 Pazar günü Ġstanbul’da yapılan Büyük Beyaz BuluĢmaya Dr. Ġmren YENĠOCAK 

katıldı. 

 

70. 14 Mart Tıp Bayramı günü Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenerek çelenk koyuldu ve Tabip 

Odası BaĢkanı Dr. Gürcan ALTUN konuĢma yaptı. 
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Değerli MeslektaĢlarım, basın emekçileri hoĢ geldiniz. 

1919 yılının Mart ayı, Ġstanbul Ġngiliz birlikleri tarafından iĢgal edilmiĢ, iĢgal edilen binalar 

içerisinde ülkemiz tarihindeki ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane de 

bulunmaktadır. Okullarını kurtarmak için çare arayan Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaĢları okulun 

kuruluĢ yıldönümü olan 14 Mart'ı topluca kutlamaya karar verirler. Okulun iki kulesi arasına 

büyük bir Türk Bayrağı asarlar. ĠĢgal kuvvetleri bu duruma müdahale etseler de 

durduramazlar. Olayın yıldönümü olan 14 Mart, bugünkü Tıp Bayramı'nın nedenini 

oluĢturmaktadır. 

Bugünün ismi her ne kadar “tıp bayramı” olsa da, hekimlerin bir gün dahi bayram yaĢadığını 

söylemek olası değil. 14 Mart, 103 yıldır hekimlerin sorunları ile taleplerini dillendirdiği bir 

mücadele günü. 103 yıl önce emperyalist güçlere karĢı mücadele eden bu ülkenin hekimleri, 

bugün özlük hakları için yine grevde/görevdeler. 

Emeğimizin karĢılığını alamadığımız bu çalıĢma koĢullarına, sağlık alanında yaĢanan Ģiddete 

artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. 

Oyalama istemiyoruz, 

Daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. 

ġiddetin olmadığı, malpraktis baskısı altında ezilmediğimiz insanca çalıĢma koĢulları, 

Emekliliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. 

Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayene süresi ayırabildiğimiz, hastaların aylarca randevu 

sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. 

Bizi duymazdan, görmezden gelip yok sayanlara; sesimize kulaklarını tıkayanlara; “Varsın 

gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. 

Gerekirse yurtdıĢından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz” diyerek bizi 

değersizleĢtirenlere karĢı “Hiçbir yere çekip gitmiyoruz! Buradaydık, buradayız, burada 

kalacağız!” diyoruz. 

YaĢama adanmıĢ bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü 

çalıĢma koĢullarına, sefalet ücretlerine karĢı “Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim 

Söz Bizim” diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde; 

bütün hastalarımızın, toplumun desteğini bekliyor; sağlığımıza birlikte sahip çıkmaya davet 

ediyoruz. 

Her Ģeye rağmen, “iyi hekimlik değerlerine” sahip çıkarak, daha adil, daha eĢit ve sömürüsüz 

bir sağlık emek sistemini hep birlikte yaratacağımıza; geleceğin coĢkuyla kutlanacak tıp 

bayramlarına ulaĢacağımıza inancımız tamdır. 

14 Mart Tıp Bayramımız Kutlu Olsun. 

TTB EDĠRNE TABĠP ODASI 
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71. 14-15 Mart 2022 Pazartesi ve Salı günleri Büyük G(ö)REV iĢ bırakma eylemi, 14 Mart 2022 

Pazartesi günü saat 12.30’da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ve Edirne Sultan 

1. Murat Devlet Hastanesinde aynı saatte basın açıklaması yapıldı. 
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Emeğimiz, Haklarımız, Sağlığımız ve Geleceğimiz Ġçin 

14-15 Mart’ta G(ö)REV’deyiz 

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken, ne yazık 

ki yine G(ö)REV'deyiz ve yine haklarımız için mücadele ediyoruz. 

Toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri ne 

bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını umursamaktadır. Ancak iĢ özel sağlık iĢletmeleri 

ve zenginleri korumaya gelince ise hiçbir sınır tanımamaktadır. Salgın döneminde dahi bu 

anlayıĢtan vazgeçmemiĢlerdir. Yüz binlerce insanımız, yüzlerce hekim, sağlık çalıĢanı 

yaĢamını yitirirken; onlar sağlık sisteminin, Ģehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini 

geçirmiĢ; bunca emek ve fedakârlığımıza rağmen bir de bizlere gidiyorlarsa gitsinler 

demiĢlerdir.  

Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz: Salgının en zor günlerinde, bilimsel olmayan 

salgın yönetiminize rağmen biz tüm fedakârlığımızla buradaydık; önceden de olduğu gibi 

yarın da burada olacağız.  

Beyaz yürüyüĢ, Beyaz Forum, Beyaz Nöbetlerle acil taleplerimizin karĢılanmasını, sesimize 

kulak verilmesini defalarca istedik. Bilmenizi isteriz ki siz emeğimizi-bizleri görmezden 

gelmeye devam ettikçe; bizler de tüm haklılığımızla sizin karĢınızda durmaya, emeğimize 

geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Aralık’ta ve 8 ġubat’taki Beyaz 

G(ö)REV’lerle de Aile Sağlığı Merkezlerinden, Üniversite Hastanelerine Türkiye’nin dört bir 

yanında tüm sağlık kuruluĢlarında emeğimize sahip çıkacağımızı gösterdik. 
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Ekim ayından bu yana söylediğimiz gibi: “Emek Bizim, Söz Bizim”.  

Bizi duymazdan, görmezden gelip yok sayanlara; sesimize kulaklarını tıkayanlara; “Varsın 

gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. 

Gerekirse yurtdıĢından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz” diyerek bizi 

değersizleĢtirenlere karĢı Emeğimize, mesleğimize, geleceğimize hep birlikte bir kez daha 

sahip çıkmak için artık G(ö)REV zamanıdır. 

Biliyoruz: Sorunlarımızın çözümü ancak kendi mücadelemizle olacaktır. ĠĢte bu nedenle 

emeğimiz için, haklarımız için, sağlığımız için,acil taleplerimizin karĢılanması için 14-15 

Mart 2022 Pazartesi ve Salı günleri bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında 

G(ö)REV’deyiz! 

Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden; sağlığı ticarete, hastaları müĢteriye, hastaneleri 

ticarethanelere dönüĢtüren sağlık anlayıĢı iflas etmiĢtir. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez 

hale getiren bu çalıĢma koĢullarının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 

Emeğimizin karĢılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenirken, tüm bu 

yaĢadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan yanlıĢ sağlık politikaları olduğunu 

biliyoruz.  

Emeğimizin karĢılığını alamadığımız bu çalıĢma koĢullarına, sağlık alanında yaĢanan Ģiddete 

artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı.  

Oyalama istemiyoruz,  

Daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. 

ġiddetin olmadığı, malpraktis baskısı altında ezilmediğimiz insanca çalıĢma koĢulları,  

Emekliliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. 

Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayene süresi ayırabildiğimiz, hastaların aylarca randevu 

sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. 

YaĢama adanmıĢ bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü 

çalıĢma koĢullarına, sefalet ücretlerine karĢı “Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim 

Söz Bizim” diyerekmücadele etmeye devam edeceğiz. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde; 

bütün hastalarımızın, toplumun desteğini bekliyor; sağlığımıza birlikte sahip çıkmaya davet 

ediyoruz. 

TTB Edirne Tabip Odası 
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72. 14 Mart 2022 Pazartesi günü Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Ġl BaĢkanlığı odamıza 14 Mart 

Tıp Bayramı kutlama ziyaretinde bulundu. 
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73. 14 Mart 2022 Pazartesi günü 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Belediye 

BaĢkanı Sayın Recep GÜRKAN’ın katılımıyla Edirne Sağlık Yolunda Covid-19 

Pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalıĢanları anısına ağaçlandırdığımız fidanlara 

isimleri asıldı. 
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74. 14 Mart 2022 Pazartesi günü Edirne Kent Konseyi 14 Mart Tıp Bayramı kutlama ziyaretinde 

bulundu. 
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75. 14 Mart 2022 Pazartesi akĢamı Tabip Odası lokalinde hekim dayanıĢma yemeği düzenlendi. 

 

 

 



EDĠRNE TABĠP ODASI 2021-2022 ÇALIġMA RAPORU 

76. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitleri Anma Gününde hazırlanan görsel sosyal medya 

hesaplarımızda paylaĢıldı. 

 
 

77. 20 Mart 2022 Pazar günü Türk Tabipleri Birliğince hazırlanan “Sağlıkta ġiddete KarĢı Hiçbir 

MeslektaĢımız Yalnız Değildir” açıklamasına destek verildi.  
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78. 1 Nisan, “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık ÇalıĢanlarını Anma Günü” 

nedeniyle basın açıklaması metnimiz basın ile paylaĢıldı. 

Pandemide Hayatını Kaybeden Hekim ve Sağlık ÇalıĢanlarını Saygıyla Anıyoruz 

 Ülkemizde COVID-19 nedeniyle bu zamana kadar 550’nin üzerinde sağlık çalıĢanı, 200’ün 

üzerinde hekim hayatını kaybetmiĢ halen de hastalanmakta/yaĢamını yitirmektedir. 1 Nisan 

2020’de COVID-19 nedeniyle görevi baĢındayken kaybettiğimiz ilk hekim Dr. Cemil 

TaĢçıoğlu idi. TaĢçıoğlu’nun ve kaybettiğimiz tüm sağlık çalıĢanlarının anısına Türk Tabipleri 

Birliği (TTB) 72. Büyük Kongresi’nde, 1 Nisan, “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz 

Hekim ve Sağlık ÇalıĢanlarını Anma Günü” olarak belirlenmiĢtir. 

 Ġlk kez 17 Mart’ta, bir eczacı sağlık çalıĢanımızı yitirmiĢtik.  Ne yazık ki yöneticiler pandemi 

bitmiĢ gibi davranmasına rağmen halen hekimler, sağlık emekçileri, yurttaĢlar yaĢamını 

yitirmektedir. Tüm bilimsel gerekliliklere rağmen koruyucu sağlığın öncelendiği birinci 

basamak yerine ikinci ve üçüncü basamaklarda salgını karĢılamanın bunda etkisi çok 

büyüktür. Salgının ikinci ve üçüncü basamakta karĢılanması ile birlikte, sağlık çalıĢanları 

pandemi sürecinde büyük bir riskle yüz yüze gelmiĢtir. 

 Sağlık çalıĢanlarını, hekimleri koruyamayan bir “salgınla mücadele politikası” toplumu da 

koruyamaz, nitekim koruyamamıĢtır. Gerçek verilerden çok uzak olduğunu belirttiğimiz resmî 

rakamlarla dahi Türkiye’de bu güne dek hastalanan yurttaĢlarımızın sayısı 15 milyona, 

kaybettiğimiz yurttaĢlarımız ise 100 bine yaklaĢmıĢtır. 

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık çalıĢanlarını anıyor, anıları önünde 

saygıyla eğiliyoruz. Biz onların anılarını yaĢatmaya, bu salgınla doğru temelde mücadele 

etmeye devam edeceğiz, buna söz veriyoruz. Bu salgını bilimsel ilkelerle yönet(e)meyenlere 

rağmen yaĢamlarını yitirme pahasına mücadele eden tüm meslektaĢlarımıza, sağlığa emek 

verenlere verebileceğimiz en güçlü söz: Toplum sağlığını onlara bırakmayacağımız, bilimin 

gereklerini yapacağımız, doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğimizdir. 

Kaybettiğimiz mesai arkadaĢlarımızın ailelerine bile hürmetsizlik edip “COVID-19’un 

Meslek Hastalığı Sayılması” için illiyet bağı isteyenler; pandemi sürecinde istediğimiz 120 

gün yıpranma payını bize çok görenler; “giderlerse gitsinler”, “gidiĢleri olsun da dönüĢleri 

olmasın” diyebilecek kadar minnetsiz olanlar bilsinler ki: Kaybettiklerimizin haklarını 

sormak; emek verenlerimizin haklarını korumak için gitmiyoruz, kalıyoruz! Sağlık 

mücadelesi size bırakılamayacak kadar değerlidir, yaĢamın özüdür, topluma karĢı 

sorumluluğumuzdur. Topluma sözümüz var, hekimlere sözümüz var: Gitmeyeceğiz. Sizin, 

bizim, hepimizin sağlığı için, emeğimiz için söyleyecek sözümüz var… 

Tükeniyoruz çığlıklarımıza kulak tıkayanlar bilmelidir ki, bu toplumun parçası olan bizler 

kimsenin kahramanı olmak istemiyoruz: Yalnızca haklarımızı istiyoruz, haklarımızı korumak 

istiyoruz, toplumun sağlık hakkını korumak istiyoruz! COVID-19’un illiyet bağı 

aranmaksızın meslek hastalığı sayılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. 

Hakkımız olan yıpranma payının uygulanmasını istiyoruz. Hayatımızı korumamıza yardım 

edecek çalıĢma koĢulları istiyoruz. Ġsteklerimiz o kadar zor mu ki bizleri hedef göstermeye, 
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itibarsızlaĢtırmaya, toplumla karĢı karĢıya getirmeye çalıĢmayı; haklarımızı vermeye tercih 

ediyorsunuz? 

Küresel salgında kaybettiğimiz tüm sağlık çalıĢanlarının anıları önünde bir kez daha saygı ile 

eğiliyoruz. Onlara, topluma sağlıklı bir gelecek için mücadele sözümüz olsun. Anıları, sağlık 

hakkı mücadelemizde bize ıĢık olacaktır. 

Unutmayacağız! Unutturmayacağız! Unutulmayacaklar! 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

79. 12 Nisan 2022 Salı günü Deva Partisi Ġl Yönetimi veDeva Partisi Sağlık Politikalarından 

sorumlu Genel BaĢkan Yardımcısı Aysun HATĠPOĞLU odamızı ziyaret etti. Ülkemiz sağlık 

ortamında yaĢanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik oda yönetimimizden bilgi aldı.  
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80. 13 Nisan 2022 ÇarĢamba günü LÖSEV odamızı ziyaret etti. 
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81. 15 Nisan 2022 Cuma günü Dr. Ersin Arslan’ın Aramızdan AyrılıĢının Onuncu Yılında, basın 

açıklaması basın ile paylaĢıldı. 

 

BASINA ve KAMUOYUNA 

Dr. Ersin Arslan’ın Aramızdan Ayrılışının Onuncu Yılında, 

Sağlıkta Şiddet Nedeniyle Kaybettiğimiz Tüm Sağlık Çalışanlarını Saygıyla Anıyoruz 

Bugün Dr. Ersin Arslan'ın, tedavi ettiği bir hastanın yakını tarafından öldürülmesinin 

üzerinden 10 yıl geçti. Türk Tabipleri Birliği (TTB); bu üzücü günü “Sağlıkta ġiddete KarĢı 

Mücadele Günü” ilan etmiĢtir.  

Dr. Ersin Arslan’ı ve son 20 yıl içinde öldürülen diğer 10 meslektaĢımızı; sadece öfkeli hasta 

ve yakınları değil, mevcut sağlık sisteminin ağır sorunları aramızdan almıĢtır. Bu sorunları 

gidermek siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Ancak sağlıkta Ģiddetin azalmasını sağlamak 

yerine; Ģiddet sarmalını besleyecek, büyütecek bir tutumda ısrarcı olunmuĢtur.  Bu tutum 

sonucunda Ģiddet yayılmıĢ, olağanlaĢmıĢtır. Sağlıkta Ģiddet, artık sorun çözme aracı olarak 

baĢvurulan doğal bir davranıĢ ve düĢünce biçimine dönüĢmüĢtür. Hekime ve tüm sağlık 

çalıĢanlarına hakaret, küfür, tehdit, aĢağılama, darp ve hatta cinayet; sorunlar karĢısında 

baĢvurulan genel geçer bir yöntem halini almıĢtır.  

Sağlıkta Ģiddet, pandemide büyük özveri ile çalıĢan, her türlü riskle karĢı karĢıya gelen, 

yaĢamını kaybeden hekimler ve sağlık çalıĢanlarına rağmen durmamıĢtır. Sağlıkta Ģiddeti 

gösteren Beyaz Kod bildirim sayısı; 2020’de 11.942 iken; 2021 yılında sağlık kurumlarına 

baĢvuru sayılarındaki artıĢa da paralel Ģekilde sağlıkta Ģiddet artmıĢ; Beyaz Kod bildirim 

sayısı 29.826’ya yükselmiĢtir. TTB’nin yaptığı anket çalıĢmasına göre hekimlerin %84’ü 

meslek hayatlarında en az bir defa fiziksel veya sözel Ģiddete uğramıĢ; ancak bunların 

yalnızca yarısı Beyaz Kod veya yetkili mercilere bildirimle sonuçlanmıĢtır. BaĢka bir 

anlatımla Beyaz Kod verilerinin buz dağının görünen kısmı olduğunu belirtebiliriz; ancak 

sadece Beyaz Kod verileri bile 2021 yılında Türkiye’de, günde ortalama 80’den fazla sağlıkta 

Ģiddet vakasının yaĢandığını göstermektedir.  

Her geçen gün zorlaĢan yaĢam koĢulları ve ekonomik kriz toplumun bütün kesimlerini etkisi 

altına almıĢtır. Uzun süredir bu zor koĢullarda yaĢamını sürdürmeye çalıĢan yurttaĢlar ve 

yoksulluk sınırının altına düĢen gelirleri, performans sisteminin parçalayıcı-yoğun çalıĢma 

koĢulları altında boğulan hekimler için iktidarın vurdumduymazlığı da hem Ģiddeti körükleyip 

hem de ayrı bir Ģiddet yöntemi halini almıĢtır.  Ġktidarın sağlık alanında yürüttüğü politikalar 

hekimlere; Ģiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmüĢ ve çalıĢma koĢulları 

dayanılmaz hale gelmiĢtir. Hekimler çözümü istifa etmekte, emekli olmakta, hatta ülke 

değiĢtirmekte aramaktadırlar. 

TTB, defalarca bu Ģiddet ortamını düzeltecek, rehabilite edecek öneriler sunarken; siyasi 

iktidar bunlara kulaklarını tıkayarak yanıt vermiĢtir. TıkanmıĢ sağlık sisteminin aynı Ģekilde 

devam ettirilmeye çalıĢılması, sağlıkta Ģiddetin daha da artmasına zemin hazırlamıĢtır. 

Ġktidarın kolaylıkla hazırlayabileceği etkili bir yasal düzenleme bile, Ģiddeti hiçbir Ģekilde 

önleyemeyecek kadük bir düzenleme haline getirilmiĢtir.  
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Bu Ģiddet ortamının düzeltilmesi, maddi manevi Ģiddet oluĢturan koĢulların tümünün 

düzeltilmesiyle mümkündür. Son yapılan büyük beyaz eylemler sonrası kaçınılmaz olarak 

çıkartılan sağlık çalıĢanlarına Ģiddetin önlemesi için yasa; bu sorunun sadece hukuki yanını 

görmüĢ,  sosyal boyutunu görmezden gelmiĢtir. Dolayısıyla son yasa, Ģiddetin önlenmesi için 

kapsamlı hiçbir adım atmamıĢtır. YoksullaĢan, krizler ile uğraĢan, sağlıkta yaĢanan krizi ve 

tıkanmayı gün geçtikçe daha fazla hisseden yurttaĢlar ile meslektaĢları öldürülen, darp edilen, 

pandemide ağır Ģartlar altında çalıĢan, sistemin tüm açıklarının muhatabı haline getirilen 

hekim, sağlık çalıĢanları karĢı karĢıya getirilmektedir. Sağlıkta yaĢanan Ģiddetin kök 

nedenlerini kabul etmeden, yani vatandaĢların yaĢama koĢullarını, hekimlerin çalıĢma 

koĢullarını iyileĢtirmeden, halk sağlığını öncelemeyen sağlık sistemi değiĢtirilmeden salt 

Ģiddet yasası, sağlıkta Ģiddeti kalıcı olarak çözemez. 

TTB olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da toplumun sağlık hakkını iyi 

hekimlik değerleriyle koruyacağız. Bu topraklarda hekimlik yapabilmek Ģiddetten uzak 

güvenli çalıĢma koĢulları, emeğimizin karĢılığını alabildiğimiz Ģartlar sağlanmalıdır. Artık bir 

hekimin/sağlık çalıĢanının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıĢtır. ġiddet 

öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu konuda hekimlerin, kendi yaĢam 

hakları, sağlıklı çalıĢma yaĢamı için seslerini ve güçlerini; her yerde, her koĢulda, hep birlikte 

göstermeye hazır olduklarını bir kere daha belirtmek istiyoruz. ġiddet sona erene kadar 

mücadelemiz sürecektir. Kaybettiğimiz arkadaĢlarımızı, 30 yaĢında aramızdan ayrılan Dr. 

Ersin Arslan Ģahsında saygı ve Ģükranla anıyoruz. 15.04.2022 

Türk Tabipleri Birliği Şiddet Çalışma Grubu 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Edirne Tabip Odası  
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82. 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Saraçlar Caddesinde yapılan Kadın Cinayetlerini 

Durduracağız Platformu Derneği Hukuksuz davalarla kapatılamaz konulu basın 

açıklamasına Dr. Sibel Sevinç PEKDEMĠR katıldı. Görsel sosyal medya hesaplarımızdan 

paylaĢıldı. 
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