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HEKİMLİK ANDI  

(Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006)  

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;  

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,  

Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,  

Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,  

Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,  

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,  

Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma,  

Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,  

Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik 

düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, 

görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,  

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,  

Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey 

özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,  

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne,  

Ant içerim.  
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27 Nisan 2014 Pazar günü yapılan Seçimli Genel Kurul sonrasında Edirne Tabip Odası 

Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri. 

 

   

YÖNETİM KURULU 

BAŞKAN  : Dr. Ertuğrul TANRIKULU 

GENEL SEKRETER : Dr. Alper EKER 

MUHASİP ÜYE : Dr. Serpil TÜTÜNCÜ 

VEZNEDAR ÜYE : Dr. Murat KENDİRCİ   

ÜYE   : Dr. Levent KABAYEL  

  

 

 

ONUR KURULU 

1. Dr. Memet AKBAL 

2. Dr. Tuncay ÇAĞLAR 

3. Dr. Cengiz TUĞLU 

4. Dr. Nurettin TAŞTEKİN  

5. Dr. Ülfet VATANSEVER 

 

 

  

BÜYÜK KONGRE DELEGELER 

1. Dr. Mevlüt YAPRAK  

2. Dr. Uğur ÖZDAĞLI 

3. Dr. Yeliz EKER 

4. Dr. Zerrin KELEŞ 

5. Dr. Ali EROL 

 

 

  

DENETİM KURULU 

1. Dr. Zeynep KAYA  

2. Dr. İlker ANAT  

3. Dr. Özerk Ömür ÖKTEN  
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1. 26 Nisan 2014 tarihinde Seçimli Genel Kurul ve 27 Nisan 2014 tarihinde oda 

seçimleri yapıldı. (2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerimiz.) 

 
 

2. 2014-2016 Dönemi Onur Kurulu Üyelerimiz. 
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3. 1 Mayıs 2014 tarihinde Edirne Emek ve Meslek Örgütleri ile ortaklaşa düzenlenen 

iş/emekçi bayramı kutlamalarına katılım sağlandı. 
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4. 7 Mayıs 2014 tarihinde Edirne Valiliğinde miting ve basın açıklamalar ile ilgili 

güzergah belirlenmesi konulu toplantıya oda başkanı Dr. Ertuğrul TANRIKULU 

katıldı. 

 

5. 7 Mayıs 2014 tarihinde oda da yapılan toplantıya önceki dönem yönetim kurulu 

üyeleri davet edildi ve sekiz yıl Tabip Odası Başkanlığı yapmış Dr. Galip 

EKUKLU’ya ve uzun yıllar oda da görev yapan Tacettin ARSLAN’a plaket verildi. 

 
 

6. 10.05.2014 Cumartesi Tabip Odası Lokalinde Tıp Öğrenci Kolu ile toplantı yapıldı. 

 

 

 

7. 13.05.2014 tarihinde İl Sağlık Müdürü ve İl Halk Sağlığı Müdürü Edirne Tabip Odası 

Başkanı Dr. Ertuğrul TANRIKULU’yu ziyaret etti. 
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8. 14.05.2014 Çarşamba günü saat 18:00’de Soma’da hayatını kaybeden işçiler için 

Emek ve Meslek Örgütleri Platformu olarak ortak Basın Açıklaması yapıldı. 
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9. 15 Mayıs 2014 tarihinde Oda Başkanımız Dr. Ertuğrul TANRIKULU Manisa Tabip 

Odası Başkanı Dr. Derya PEKBAYIK ile görüşerek Soma’daki son durum hakkında 

bilgi aldı. 

 

10. 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü Tabip Odası lokalinde Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Emekçileri Sendikası ile toplantı yapıldı. 
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11. 15 Mayıs 2014 tarihinde Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu olarak Soma’da 

yaşanan maden kazası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 
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12. 15 Mayıs 2014 Perşembe saat 09:00’da Soma’da maden ocağı kazasında hayatını 

kaybeden vatandaşlarımız için Devlet Hastanesi önünde iş bırakılarak üç dakikalık 

saygı duruşunda bulunuldu. 
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13. 16 Mayıs 2014 Cuma saat 09:00’da Soma’da maden ocağı kazasında hayatını 

kaybeden vatandaşlarımız için Edirne Devlet Hastanesi Selimiye Ünitesi önünde iş 

bırakılarak üç dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

 
14. 16 Mayıs 2014 Cuma günü saat 13:00’da Soma’da maden ocağı kazasında hayatını 

kaybeden vatandaşlarımız için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde üç 

dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 
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15. 17-18 Mayıs 2014 tarihinde Balıkesir Ören’de düzenlenen Bahar Okulu Toplantısına 

Edirne Tıp Öğrenci Kolundan sekiz kişinin katılımı sağlandı. 

 
 

16. 20 Mayıs 2014 tarihinde “Ustalarımızla Tabip Odası Çatısı Altında Buluştuk” Dr. 

Ratıp KAZANCIGİL, Dr. Saadet YARDIM ve Dr. Gültaç ÖZBAY ile toplantı yapıldı. 
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17. 22 Mayıs 2014 tarihinde Tabip Odası lokalinde toplanarak oda komisyonlarını kurduk. 

 

18. 24 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da yapılan TTB Örgüt içi Eğitim Toplantısına Oda 

adına Dr. Ertuğrul TANRIKULU ve Dr. Alper EKER katıldı. 
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19. 24 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Kent Konseyi Genel Kuruluna oda adına Dr. Serpil 

TÜTÜNCÜ katıldı. 

 

20. 26 Mayıs 2014 tarihinde eylemlerde yaşanan şiddet olayları ile ilgili basın açıklaması 

yapıldı.  

 
 

21. 29 Mayıs 2014 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanlık A Salonunda hastane 

çalışanları ile döner sermayelerde yapılan kesintiler ve çalışma koşulları konulu 

toplantı yapıldı. 

 

 

22. 31 Mayıs 2014 tarihinde Gezi Parkı eylemleri ile ilgili Edirne PTT önünde platform 

olarak basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. Oda adına Dr. Murat KENDİRCİ 

katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2014-2015 ÇALIŞMA RAPORU 

23. 3 Haziran 2014 tarihinde Edirne Tabip Odası Lokalinde Dr. Mevlüt YAPRAK’ında 

sunumunu yaptığı “Nazım Gezide” Nazım HİKMET’i anma gecesi düzenlendi. 
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24. 04 Haziran 2014 Çarşamba günü T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Önünde Döner 

Sermayelerde yapılan kesintiler ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  
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25. 5 Haziran 2014 tarihinde Edirne Aile Hekimleri Derneği ile nöbetler ve diğer sağlık 

alanında gelişmeler konulu toplantı yapıldı. 

 
 

26. 13 Haziran Cuma günü Edirne PTT önünde taşeronlaşmaya karşı basın açıklaması 

yapıldı. 
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27. 14 Haziran 2014 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesindeki 18 Haziran’da yapılacak olan iş 

bırakma eylemi ile ilgili basın toplantısı yapıldı. 

 
 

28. 17 Haziran 2014 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı ile görüşüldü, 18 Haziran iş 

bırakma eylemi için destek istenildi. 
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29. 18 Haziran 2014 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde iş bırakma eylemi yapıldı. 

Yine aynı gün saat 12:30 ‘da basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB 

Merkez Konseyi Başkanı Dr. Özdemir AKTAN katıldı. 
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18.06.2014 T.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İŞ BIRAKMA EYLEMİ  

 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

Yıllardır uygulanan "sağlıkta dönüşüm(!)" programı ile sağlık hizmeti hak olmaktan 

çıkarılarak ticarileştirildi, parayla alınıp satılan, üzerinden kar elde edilen bir hizmete 

dönüştürüldü. 

Bütün bu projelerde sağlık emekçileri, istenildiğinde işine son verilebilen, güvencesiz, 

düşük ücretle, kölece çalıştırılan bir hale getirilmek istenmektedir. Bu uygulamaların 

sonucunda mesleki bağımsızlık, saygınlık ve ekip hizmeti anlayışı yok edilerek yerine sağlık 

hizmetlerini ticari bir mal haline getiren ve halkın eşit kaliteli sağlık hizmeti almasını 

engelleyen sistem kurulmaktadır. Bizleri ve sağlık hizmeti alan halkımızı karanlık bir gelecek 

beklemektedir. 

Performans sistemi ile daha çok çalıştırılıp az bir ücrete mahkum edildik. Döner 

sermaye uygulaması ise tamamen ve verilip verilmeyeceği belli olmayan bir ücretlendirmedir. 

Sağlık çalışanları arasında rekabet artırıldı, iş barışı bozuldu. 

Emeğimiz değersizleştirildi, özveri ile ürettiğimiz hizmetlerin karşılığını alamaz hale 

geldik. Sağlıkta uyguladıkları politikalar sonucunda halk ile karşı karşıya getirildik, hedef 

gösterilerek her türlü şiddete maruz kaldık, DÖVÜLDÜK-ÖLDÜRÜLDÜK. 

Halk sağlığı koruyucu sağlık hizmeti ile başlar hükümetin uyguladığı sağlık sistemi 

sermayeye yeni kar alanları açmak ve kamunun sağlık hizmetlerinden elini çekmek için sağlık 

ocaklarını kapatarak koruyucu sağlık hizmetlerini yok etti. Aile hekimliği sistemi ile birinci 

basamak sağlık hizmeti ücretli hale getirildi. 

Hemen ardından kamu hastane birlikleri ile devlet hastaneleri piyasanın kurallarına 

göre işleyen ve tek derdi kar elde etmek olan şirketlere dönüştürülerek sağlığımız rant 

alanlarına çevrildi. Hastalar müşteri oldu. Sağlık hizmetine ulaşmak için GSS piriminin 

dışında her aşamada katkı katılım payı ve ilave ücretler gibi parasal engeller ile karşı karşıya 

bırakıldı. 

Bugün bir başka aşamaya geçiyoruz; üniversite hastanelerimiz KHB devredilerek 

eğitim ve sağlık hakkı tamamen piyasanın insafına terk ediliyor. Üniversite hastaneleri sağlık 

bakanlığına devredilmemeli ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır. Eğitim 

ve araştırma faaliyetleri genel bütçeden karşılanmalı ve güvence altında olmalıdır. 
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Herkese nitelikli, eşit, ulaşılabilir sağlık hakkı için taleplerimiz; 

 Angarya çalışmaya karşı güvenceli istihdam, personel eksikliğinin giderilmesi, 

 Performans yerine emekliliğe yansıyan temel ücret, 

 Ücretsiz sağlık hizmeti sunmak, 

 Asistan hekimlerin nöbet ertesi izin hakları kullandırılmalı, 

 Aylık nöbet sayıları insani koşullara uygun olarak düzenlenmeli, 

 Nöbet ücretleri zamanında ödenmeli, 

 Döner sermaye ücretleri çalışanlara derhal ödenmeli, 

 Nitelikli ve bilimsel eğitim hakkı üniversitelerin özerkliği korunarak 

sağlanmalıdır. 

Mücadelemiz, halkımızın eşit nitelikli ve ücretsiz bir sağlık hizmeti alması içindir. İnsanca 

bir yaşam ve insanca bir sağlık hizmeti sunabilmek içindir. 

 

 

SES EDİRNE ŞUBESİ      EDİRNE TABİP ODASI 
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30. 18 Haziran 2014 tarihinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Özdemir AKTAN 

Edirne’de hekimler ile bir araya gelerek afiliasyon konuşuldu. 
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31. 28-29 Haziran 2014 Tarihinde Ankara’da yapılan TTB 64. Seçimli Büyük Kongreye 

katılım sağlandı. 

 
 

32. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri olarak 2 Temmuz Sivas Katliamı ile ilgili PTT 

önünde ortak basın açıklaması yapıldı. 
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33. 2 Temmuz 2014 tarihinde Trakya Üniversitesi Rektörü Dr. Yener YÖRÜK ziyaret 

edildi. 

 

34. 02.Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 12.30’da Tıp Fakültesi Protokol Kapısı önünde 

Edirne SES Şubesi ve Edirne Tabip Odası olarak Üniversite Hastanesinde çalışanlara 

dönük baskıları protesto etmek için basın açıklaması yapıldı. 
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35. 27 Ağustos 2014 tarihinde Edirne Tabip Odası Lokalinde TTB Merkez Konseyinden 

gelen TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. M. Raşit TÜKEL ve Dr. Özdemir 

AKTAN’ın konuşmacı olarak katıldığı Afiliasyon konulu toplantı yapıldı. 
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36. 16 Eylül 2014 tarihinde Dr. Dilek TUCER’in Ergene Nehri ile basında yapmış olduğu 

bildiri sonrasında Edirne Valiliği tarafından görevden alındığı ve Dr. Dilek TUCER 

hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildiği konu ile ilgili Edirne Tabip Odası 

Başkanı Dr. Ertuğrul TANRIKULU’nun basın toplantısı yaptığı ve konunun Edirne 

Tabip Odası tarafından Dr. Dilek TUCER ile görüşülerek yakından takip edildi. 
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           Haberin Yayın Tarihi: 16-09-2014 13:01 
 

Sevcan KALIPÇİNDEN   

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul 

Tanrıkulu, Doktor Dilek Tucer'in görevden 

alınmasını meslektaşlarına yapılan büyük bir 

haksızlık olarak değerlendirdi. Ergene 

kirliliğinin meslektaşının yaptığı açıklamayla 

ortaya çıkan bir durum olmadığını kendisinin 

halkı bilgilendirdiğini vurgulayan Dr. 

Tanrıkulu, haksızlığın bir an önce telafi 

edilmesini istedi. Dr. Tanrıkulu, "Doktor 

Hanım'ın yanındayız, hukuksal olarak da 

elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" dedi.   

Edirne Devlet Hastanesi 'nde Uzman Dr. olarak 

görev yapan Dilek Tucer'in Ergene kirliliğiyle 

ilgili izin almadan açıklama yaptığı 

gerekçesiyle görevden alınmasına Edirne Tabip 

Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da tepki 

gösterdi. İç Hastalıkları ve Gastroentroloji 

Uzmanı olan meslektaşları Dr. Dilek Tucer'in görevden alınması karşısında büyük 

üzüntü duyduklarını kaydeden Dr. Tanrıkulu meslektaşlarını n yalnız olmadığını 

vurguladı ve şunları aktardı:  

"Edirne Tabip Odası olarak biz Dr. Dilek Hanım'ın açığa alınma konusuna çok 

üzüldük ve gerçekten çok kaygı duyduk. Dilek Hanım'ın eğer konuşmaları incelenir 

ve okunursa sadece halkı uyarma görevini yerine getirmiştir. Ve bir hekimin de 

halkı uyarmak gibi bilimsel ve mesleksel bir sorumluluğu vardır. Tabipler, hekimler 

mesleklerini icra ederken hastalıklarla karşılaşırlar hele bu konuda uzun yıllar 

bilim insanlığı yapmış olan hekim arkadaşlarımız da bazı şeyl ere dikkat çeker. 

Dilek Hanım'ın konuşmalarında asla infial uyandıracak veya toplumu galyane 

getirecek bir söz yoktur. Sadece bu çevre kirliliğinin nelere yol açabileceğiyle ilgili 

bilimsel ve mesleki görüşleri vardır. Kaldı ki doktor hanım 6 yıl eğitimind en sonra 

6 yıl Dahiliye Uzmanlığı onun üzerine de 3 yıl Gastroentroloji Uzmanlığı 

yapmıştır.   

"AMİRLERİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE HALKI UYARMIŞTIR"  

Sonuçta bu son 7 yıldır Devlet Hastanesi 'ndeki çalışmalarından başarıyla söz 

edilirken gurur kaynağı olurken ve Edirne Devlet Hastanesi 'nin Kamu Hastaneleri 

Birliği 'nin tek Gastroentroloğu olurken, Ergene Nehri 'ndeki çevre kirliliği olsun, 

yediğimiz içtiğimiz gıdalarla olsun sadece uyarma görevini yapmıştır ve dikkat 

çekilmesi gerektiğini söylemiştir. O yüzden de yap ılması gereken şey aslında 

doktor hanıma teşekkür etmek iken ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıya 

kaldık. Vatandaşlarımızdan hastalarından telefonlar alıyorum ve nasıl davranmaları 

ne yapmaları gerektiğini çok üzüldüklerini söylüyorlar. Bu da beni b ir hekim olarak 

Edirne Tabip Odası Başkanı olarak mutlu ediyor. Çünkü doktorumuz gerçekten 

halkta çok güzellikler uyandırmış mesleki başarılarıyla hekimlik uygulamalarıyla 

halkta gerçekten güzel intibalar uyandırmıştır. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha bu 

durumu öğrenir öğrenmez doktor hanımın, 'Peki benim randevulu hastalarım ne 

olacak? O insanlar Keşan'dan, İpsala'dan bana geleceklerdi. Şimdi o hastalarım 

mağdur olacaktır' deyip üzülmüştür. Kendisini hiç düşünmemiştir. Bu bizi hem 

duygulandırmıştır hem de mutlu etmiştir. Ama bu basın toplantısının karşılığı bu 

olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, Kamu Hastaneleri Birliği 'nin aylık hekimlerin 
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bilgilendirme resmi toplantısıdır. Ve o anlamda da asla kendi başına açıklama 

yapmamıştır. Bu amirlerinin bilgisi dahilinde  olan bir açıklamadır. Ama burada 

acaba bu hekimlerin bu kadar kırılmasını, üzülmesini sağlayacak ne gibi bir 

konuşma olmuş olabilir ki?! Doktorlar sonuçta naif insanlardır, şövalye ruhlu 

insanlardır. Ve asla böyle bir baskı böyle bir durumla asla karşı ka rşıya 

kalmamalıdırlar. Hekim arkadaşlarımız duygusal olarak kırılmışlardır. Demek ki 

biz bundan sonra halkımızı sağlığıyla ilgili uyarmayacağız. 'Şunu yapnma bak 

başına bu gelir demeyeceğiz' noktasındadırlar.   

"ERGENE KİRLİLİĞİ, DİLEK HANIM'IN AÇIKLAMASIYLA ORTAYA 

ÇIKMADI"  

Sonuçta Ergene'nin kirliliği herhalde Doktor Dilek Hanım'ın açıklamasıyla ortaya 

çıkmadı. Yani Ergene'nin kirliliğiyle ilgili o kadar çok bilimsel çalışma yapıldı ki 

artık dünyaya taştı. Hatta gelin şöyle de bir şey yapalım.. Sadece fotoğ raf çekin 

veya gidip bakın. Ergene kirliliğinin zaten makroskobik olarak makro düzeyde 

kendisini gösteren bir şey. Bu bağlamda da kalkıp böyle söylendi vay efendim halkı 

infiale sürükleyecek noktası çok yanlış bir nokta. Bence yönetici -lerimizin bu 

doktor hanıma teşekkür edip bu uyarıyı yaptığı için halkı bilgilendirdiği için 

teşekkür etmesi gerekirken böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu hiç doğru 

olmamıştır. Bu hiç şık olmamıştır.   

"MESLEKTAŞIMIZIN YANINDAYIZ"  

Bu kendi adımıza ve Edirne Tabip Odası adına şunu söyleyebilirim ki Doktor Dilek 

Tucer Hanımefendi bizim için çok önemlidir. Tüm hekim arkadaşlarımız bizim için 

çok önemlidir. Ve onların haklarını hukuklarını sonuna kadar savunacağız. Hukuki 

yardım olsun başka desteklerimiz olsun her zaman olacaktır. Çünkü biz Edirne 

Tabip Odası olarak hekimlerimizin ve doğru uygulamaların yanındayız. Ve bu 

anlamda da şuna inanıyoruz. Önemli olan koruyucu hekimliktir. Ve bu doktor Dilek 

Hanım da halkın sağlığını korumak işçin sadece uyarıda bulunmuştur. Herhalde  

yöneticilerimiz asla sağlığı ile ilgili insanları uyarmayın demek istiyor diye 

düşünüyoruz. Bu hiç doğru değildir. Biz hekimler yemin ediyoruz ve hipokrat 

yeminimizde de halkın sağlığını korumamız gerektiği konusunda ve tüm insanların 

sağlığını korumamız gerektiğinde yeminimiz var. Burada tüm mesele sadece ve 

sadece halkı bilgilendirmektir. O zaman Ergene ile ilgili tüm haberleri yok etmek 

gerekecektir. Çünkü orada da buna benzer şeyler söylenmektedir. Üniversitelerin, 

bilim insanlarının Marmara Çevre Plat formu'nun ve bir çok bilim ortamının yaptığı 

araştırmalarda Ergene'nin kirliliğinin topraklarımızı zehirlediği malumdur. Yeni 

bilinen bir şey veya Dilek Hanım'la da ortaya çıkmış bir şey değildir. Bu anlamda 

da Dilek Hanım'a yapılan büyük bir haksızlıktır.  Biz de bu haksızlığın bir an önce 

telafi edilmesini istiyoruz. Ve Doktor Hanım'ın yanındayız, hukuksal olarakta 

elimizden ne geliyorsa onu yapacağız."   

 

Ege ve Marmara Bölgesi Tabip Odaları, yayımladıkları ortak basın 

açıklamasıyla Dr. Dilek Tucer’in yanında olduklarını ve yapılan hukuk dışı 

uygulamayı kınadıklarını belirtti 

Ergene nehrinin suladığı alanlarda yetişen pirinçlerin kansere yol açabileceğini söylediği 

gerekçesiyle Edirne Valisi Dursun Ali Şahin tarafından “izinsiz basın açıklaması yapmak” 

gerekçesiyle görevinden alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Gastroenteroloji Uzmanı 

Dr. Dilek Tuncer görevine iade edildi. 
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VALİ ‘GIDA SEKTÖRÜ ETKİLENEBİLİR’ DİYE KANSER UYARISI YAPAN 

DOKTORU GÖREVDEN ALDI 

ERGENE’DEKİ KİRLİLİĞİ ANLATAN UZMAN DOKTOR GÖREVİNE İADE EDİLDİ 

Ege ve Marmara Bölgesi Tabip Odaları, yayımladıkları ortak basın açıklamasıyla Dr. Dilek 

Tucer’in yanında olduklarını ve yapılan hukuk dışı uygulamayı kınadıklarını belirtti. 

Açıklamada, “Edirne Valiliği’ne ve Sağlık Bakanlığı’na hekimliğime dokunma diyoruz” 

ifadeleri kullanılırken “Tabip Odaları olarak geçmişte olduğu gibi bugün de halk ve çevre 

sağlığı konusundaki sorumluluklarımız gereği, bilimsel verilerin ışığında hareket etmeyi ve 

konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz” denildi. 

Ayrıca en kısa zamanda Edirne’ye gidilerek Dr. Dilek Tucer’e destek olunacağı belirtildi. 

Ege ve Marmara Bölgesi Tabip Odaları’nın yayımladığı basın açıklamasının tam metni: 

Çernobil kanser yapmadı mı? 

Ergene nehri zehir saçmıyor mu? 

Edirne Valiliği tarafından, mesleği ve hekimlik uygulamaları ile ilgili açıklama yaptı diye 

geçtiğimiz günlerde görevden alınan Uzman Dr. Dilek Tucer’in yanındayız. 

Halkın sağlığını ilgilendiren aynı açıklamaya bizler de imzamızı atıyoruz. Biz hekimler ve 

meslek odalarımız mesleğimizin bize verdiği kamusal sorumluluk gereği, insanların önce 

hastalanmamasını sağlayan ve bunun için her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri alan 

meslek grubuyuz. 

Her türlü kanser olgusunda genetik yatkınlık ile birlikte çevresel olumsuz faktörlerin ne kadar 

etkili olduğu tartışılmaz bir bilimsel gerçek iken; meslektaşımız Dr. Dilek Tucer’in, ‘Ergene 

Nehri zehir akıyor’ ve ‘Ergene Nehri’nden sulanan arazilerden yenen pirinçler mide bağırsak 

kanser vakalarını artırıyor’ açıklaması nasıl bir suç unsuru içeriyor? 

Ergene nehri zehir saçmıyor mu? 

Sayın Edirne Valiliği; büyük olasılıkla konuya dair açıklamayı ve cümleleri okumadan, 

yüksek makamlardan aldığı talimatla, Bakanlık soruşturmacı müfettişlerini bile beklemeden 

nasıl böyle bir tasarruf da bulunabilir? 

Sayın meslektaşımızın ilgili açıklaması Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel 

Sekreterliği’nin düzenlediği periyodik ve halka yönelik bilgilendirme toplantısında 

yapılmıştır. Söz konusu açıklama sadece Ergene Nehri’nin zehir aktığından ve yenen 

pirinçlerin insan sağlığına zararlarından bahsedilmemiştir. Kanserin yaygınlaşması, çevre 

http://www.sendika.org/2014/09/vali-gida-sektoru-etkilenebilir-diye-kanser-uyarisi-yapan-doktoru-gorevden-aldi/
http://www.sendika.org/2014/09/vali-gida-sektoru-etkilenebilir-diye-kanser-uyarisi-yapan-doktoru-gorevden-aldi/
http://www.sendika.org/2014/09/ergenedeki-kirliligi-anlatan-uzman-doktor-gorevine-iade-edildi/
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kirliliği, tedavi olmak arzusuyla tüketilen otların zararları, büyük umutlarla insanların bel 

bağladığı umut tacirleri gibi halkın sağlığını ilgilendiren çok değerli başka konuları da 

içermektedir. Bu şekilde halkta bir duyarlılık yaratmaya çalıştığı çok açıktır. 

Açıklama bilimsel mesleki gözlem ve projeksiyonlara dayalı son derece doğru bir 

açıklamadır. 

Bizler aşağıda imzaları bulunan Ege ve Marmara Bölgesi Tabip Odaları olarak 

meslektaşımız Dr. Dilek Tucer’e yapılan bu yasa dışı hukuk dışı uygulamayı kınıyoruz. 

Edirne Valiliği’ne ve Sağlık Bakanlığı’na hekimliğime dokunma diyoruz. 

Tabip Odaları olarak geçmişte olduğu gibi bugün de halk ve çevre sağlığı konusundaki 

sorumluluklarımız gereği, bilimsel verilerin ışığında hareket etmeyi ve konunun takipçisi 

olmayı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. 

En kısa zamanda Edirne’ye giderek meslektaşımız ile yan yana gelip birlikte duracağımızı 

kamuoyu ve halkımız ile paylaşıyoruz. 

AYDIN TABİP ODASI 

BALIKESİR TABİP ODASI 

BURSA TABİP ODASI 

ÇANAKKALE TABİP ODASI 

ÇANAKKALE SES ŞUBESİ 

DENİZLİ TABİP ODASI 

İSTANBUL TABİP ODASI 

İZMİR TABİP ODASI 

KIRKLARELİ TABİP ODASI 

KOCAELİ TABİP ODASI 

MUĞLA TABİP ODASI 

MANİSA TABİP ODASI 

TEKİRDAĞ TABİP ODASI 
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37. 20 Eylül 2014 tarihinde Çorlu’da yapılan Ergene Nehrinin yerinde inceleme gezisine 

ve basın açıklamasına oda adına Dr. Ertuğrul TANRIKULU katıldı. 
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38. 26 Eylül 2014 tarihinde Edirne Tabip Odası Lokalinde Meslek Odaları, Sendikalar ve 

Sivil Toplum Örgütleri İle TTB Merkez Konseyi Katılımcılarıyla Dr. Dilek TUCER’in 

açığa alınması ile ilgili basın toplantısı yapıldı. D. Dilek TUCER’e Plaket verildi. 
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39. 30 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da Ankara Tabip Odasının görevden alınması ile ilgili 

davanın duruşmasına ve aynı gün yapılan Başkanlar toplantısına Dr. Ertuğrul 

TANRIKULU ve Dr. Alper EKER katıldı. 
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40. TTB Merkez Konseyinin Gönüllü hekim çağrısı üzerine Edirne’den iki hekimin 

katılımı sağlandı. 

41. 1 Ekim 2014 tarihinde odamızı ziyaret eden Ak Bank Edirne Şubesi Müdürü ile 

görüşme yapıldı. 

 
 

42. 10 Ekim 2014 tarihinden Edirne İl Jandarma Komutanlığı Organizasyonunda Edirne 

Margi Otelde düzenlenen Kadına Yönelik Aile içi Şiddetin Önlenmesi Projesi Biliç 

Oluşturma Çalıştayına Dr. Ertuğrul TANRIKULU ve Dr. Serpil TÜTÜNCÜ katıldı. 
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43. 13 Ekim 2014 tarihinde Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul TANRIKULUN’nun 

Şiddete Karşı Şiddet olmaz konulu açıklaması Posta Gazetesinde yer aldı. 

 
 

44. 1 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da yapılan TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresine 

Dr. Ertuğrul TANRIKULU ve Dr. Yeliz EKER katıldı. 
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45. 3 Kasım 2014 tarihinde Dr. Nusret FİŞEK’in ölüm yıldönümü nedeniyle üyelere anma 

mesajı gönderildi. 

46. 4 Kasım 2014 tarihinde Dr. Ertuğrul TANRIKULU Basın Açıklaması yaparak aşı 

uyarısında bulundu. 

 
 

47. 07 Kasım 2014 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Dr. Recep YAĞIZ 

Yönetim Kurulu üyelerimiz. Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Dr. Alper EKER ve Dr. 

Serpil TÜTÜNCÜ tarafından makamında ziyaret edildi. 
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48. 14 Kasım 2014 tarihinde odamız adına Dr. Alper EKER’in katıldığı Emek ve Meslek 

Örgütleri Platformu hükümetinin açıkladığı “İş güvenliği paketi”ni eleştirerek söz 

konusu paketin sorumluların sorumluluklarını örtme paketi olduğunu söyledi. 

 
 

49. 27 Kasım 2014 tarihinde Çevre Gönüllüleri ile toplantı yapılarak 22 Mart Dünya Su 

günü ile ilgili sempozyum yapılmasına karar verildi. Su Sempozyumu ETO, TMMOB, 

BARO ve Çevre Gönüllüleri tarafından yürütülmeye başlandı. 
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50. 28 Kasım 2014 tarihinde Dr. Ertuğrul TANRIKULU kanserojen içeren ayakkabılar ile 

ilgili basın açıklaması yaparak bunun bir halk sağlığı sorunu olduğuna değinde ve 

vatandaşlarımızın her zaman bu tür halk sağlığı sorunları ile ilgili odamıza müracaat 

etmelerini istedi. 

 

51. 29 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da yapılan Halk Sağlığı Kolu toplantısına odamız 

adına Dr. Serap AYHAN katıldı. 

 

52. 06 Aralık 2014 Cumartesi günü Saat 18:00'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve TTB Yüksek Onur Kurulu 

Üyesi Dr. Naki BULUT’un konuşmacı olarak katıldığı Dördüncü yılında 

"AFİLİASYON" Muğla'ya ne getirdi ne götürdü konulu toplantı  Edirne Tabip 

Odası’nda yapıldı. 

 

 

 
 

53. 10 Aralık 2015 tarihinde KESK’in kuruluş yıl dönümü Edirne Tabip Odası ev 

sahiplinde lokalde kutlandı.  
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54. 10 Aralık 2014 İş Yerlerinde Sessiz Çığlık “MOBBING” konulu konferans Edirne 

Valiliği İl İnsan Hakları Kurulunca Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlendi. İl 

İnsan Hakları Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Serpil TÜTÜNCÜ bu 

konferansa konuşmacı olarak katıldı. 
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55. 11 Aralık 2014 tarihinde Çevre Gönüllüleri ile toplantı yapılarak 22 Mart Dünya Su 

günü ile ilgili su sempozyumu toplantısı görüşüldü. 

 
 

56. 16 Aralık 2014 tarihinde TMMOB’nin yaptığı basın açıklamasına Dr. Ertuğrul 

TANRIKULU katıldı. 
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57. 17 Aralık 2014 Çarşamba günü Özel Keşan Hastanesinde Keşan’da ki hekimler ile 

buluşuldu, yapılan çalışmalar paylaşıldı. 
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58. 6 Ocak 2015 tarihinde asistan hekimlerin sorunları ile ilgili Tabip Odasında toplantı 

yapıldı. 

 

59. 7 Ocak 2015 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi önünde Asistan Hekimler Tabip 

Odası’nın da desteklediği çalışma koşullarının iyileştirilmesi nöbet ücretlerinin 

zamanında ödenmesi ve nitelikli eğitim hakkı için basın açıklaması yapıldı. 
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60. 9 Ocak 2015 tarihinde Kamu hastaneler birliği Havsa ilçe  Hastanesi Acil Servisinde 

Dr. İnanç YAŞAR’ın hasta yakını tarafından darp edilmesi üzerine basın açıklaması 

yapıldı. 

 

Basın Açıklaması 

Ülkemizde son yıllarda giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayı 

maalesef ilimizde de sıkça yaşanmaktadır. Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddet 

tehlikeli boyutlardadır. Ölümle ve sakatlıkla sonuçlanan saldırılar olmuştur, ne yazık 

ki bundan sonra da olması çok muhtemeldir.Sağlık sisteminde var olan sorunlar ve 

yetersizlikler sağlık çalışanlarından kaynaklanmamaktadır.Sağlıkta dönüşüm 

projesi,performans sistemi,sağlık hizmetlerinin ücretli hale gelmesi gibi nedenlerden 

dolayı halkımız sağlık çalışanlarını hedef olarak almaktadırlar.Halkımız bilmelidir ki 

sağlık hizmeti sırasında sorunların sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir. 

  Sağlıkta yaşanan şiddet olayları 17 nisan 2012 yılında bir meslektaşımızın 

Dr..Ersin ARSLAN ın ölümüne neden olmuştur.Meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları 

fiziki ve sözlü şiddete her gün maruz kalmaktadırlar.Bu şiddet durmamakta ve giderek 

artmaktadır. 

Kamu hastaneler birliği Havsa ilçe  Hastanesi Acil Servisinde Dr. İnanç YAŞAR hasta 

yakını tarafından darp edilmiştir . Bu olay biz Edirne’de çalışan sağlık çalışanlarını 

üzmüş ve yıpratmıştır. Bu olayı ve tüm şiddet olaylarını kınıyor, Dr.İnanç  Bey’in 

nezdinde şiddete uğrayan tüm çalışanlara geçmiş olsun derken bu olayların son 

bulması için gereken caydırıcı önlemlerin alınmasını bir kez daha ilgililerden talep 

ediyoruz. 

         Bizler 12 yıllık eğitim hayatımıza 6 yıl daha sürekli, yoğun tempolu bir eğitimle 

devam edip, sadece insanlara hizmet vermek, sağlık vermek adına sahalarda çalışmaya 

başladık. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumayı görev bildik. Sahalarda hasta 

ve hasta yakını psikolojisini anlayarak, fedakarlıkla hizmet sunmaya çalıştık. Ama ne 

yazık ki fiziksel ya da sözel şiddetin yaşanmadığı gün kalmadı. Bu konuda kanun 

uygulayıcılardan, sağlık çalışanını koruyan ve hasta ve hasta yakınlarını şiddet 

uygulamaktan caydırıcı daha kesin önlemler almalarını bekliyoruz. 

       Edirne Tabip Odası olarak; Halkımıza nitelikli, iyi sağlık hizmet vermek için çaba 

gösteren özverili  meslektaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya 

devam edeceğiz ; ilimizde ve Türkiye’de hekime,sağlık çalışanlarına  yönelik şiddete 

dur diyoruz. 

BU ŞİDDET SONA ERSİN... 
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61. 15 Ocak 20115 tarihinde Edirne Valiliğince yapılan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 

MÜHEZZİNOĞLU’nun da katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Dr. Ertuğrul 

TANRIKULU katıldı. 
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62. Nazım HİKMET'in doğum günü 15 Ocak'ta Edirne Tabip Odası Lokalinde Dr. 

Ertuğrul TANRIKULU ve Dr. Mustafa ESİM'in şiirleri, Dr. Mevlüt YAPRAK'ın 

sunumu, Dr. Özgür KARACA, Dr. Çağrı DERİCİ ve Dr. Yusuf KUL'un müzik 

dinletisi ayrıca Çağdaş İLİM'in canlı resim performansı ile kutlandı. 
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63. 17 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da yapılan Aile Hekimliği Kol toplantısına oda adına 

Dr. Taylan ÖNAL ve Dr. Özlem ÖNAL katıldı. 

 

64. 18 Ocak 2015 tarihinde İzmir’de yapılan Asistan Hekim Kol toplantısına oda adına 

Dr. Ali EROL katıldı. 

 

65. 22 Ocak 2015 tarihinde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevine atanan 

Dr. Emrah ERTEN’in ziyaretine gidildi. 

 

66. 25 Ocak 2015 tarihinde lokal de Su Yaşamdır Platformu toplantısı yapıldı. 22 Mart 

2015 tarihinde yapılacak olan Su Sempozyumu hakkında bilgi verildi. 

 
 

67. 25 Ocak 2015 tarihi itibari ile 22 Mart 2015 ‘te yapılacak Su Sempozyumu’nun 

programı belirlendi. Bu süreçte Edirne Valisi, Belediye Başkanı, Rektör, DSİ, Orman 

ve Su İşleri Müdürlüğü’nden randevu alınarak görüşme yapıldı ve destek istenildi, 
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68. 29 Ocak 2015 tarihinde Aile Sağlığı Çalışanları Derneği ile toplantı yapıldı. 

 
 

69. 10 Şubat 2015 TMMOB’nin Basın Açıklamasına ve Ankara’ya yürüyüş eylemine 

destek verildi. 
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70. 10 Şubat 2015 tarihinde Eğitim-İş Sendikası Yönetim Kurulumuza ziyarette bulundu. 

 
71. 12 Şubat 2015 Edirne Valisi ile görüşüldü 22 Mart 2015 su Sempozyumu ile ilgili 

destek istenildi. 

72. 16.02.2015 tarihinde Edirne Tabip Odasında Asistan Hekimlerimiz ile toplantı yapıldı. 
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73. 17 Şubat 2015 tarihinde Edirne Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesinde 

Özgecan ASLAN cinayeti ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 
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Değerli  Arkadaşlar, Değerli Basın Mensupları, 

YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!! 

Acımız büyük. Özgecan daha baharında bir çiçek iken vahşice dallarından koparıldı. 

Öncelikle Özgecan’a Allahtan rahmet diliyor, nurlar içinde yat diyoruz. Sonra ailesine 

ve toplumumuza sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. 

 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı her geçen gün biraz daha artıyor.  Cinsiyet ayrımcılığı 

artıkça kadına şiddet ve kadın cinayetleri artıyor. Özgecan sadece ve sadece kadın 

olduğu için, kadın cinsel bir obje görüldüğü için, en temel hak olan YAŞAM HAKKI 

elinden alındı.  

 

YAŞAM HAKKI elinden alınmayanların, yaşama sevinçleri umutları, gelecekleri 

ellerinden alındı. Özgürce yaşama, eğitim, çalışma hakları ellerinden alındı 

 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı artık öyle bir noktaya geldi ki,  hastalıklı bir toplum 

haline dönüşüyoruz, dönüştük. Kadınlarımız en temel insani haklarından yararlanamaz 

oldu. 

 

Benim ülkemde kadın olmak çok zor. Hekim de olsanız, hatta profesör de olsanız. 

 

Bizler de erkekler gibi bir anne ve baba tarafından dünyaya getirildik. Bizler de onlar 

gibi sevildik. Onlardan ne bir eksiğimiz ne bir fazlamız var. İnsan olarak eşitiz, o 

kadar eşitiz ki, birbirimizi tamamlıyoruz. Tüm insani haklarımızı eşit olarak 

kullanmak istiyoruz. 

 

Sizin hiç boğazınız kesildi mi, Siz hiç yakıldınız mı? 

Siz hiç sokakta yürürken sözlü tacize uğradınız mı? 

Siz hiç giydiğiniz kıyafetten dolayı namussuzlukla suçlandınız mı? 

Siz hiç kahkaha attığınız için uyarı aldınız mı? 

Siz hiç sokakta yürürken fiziksel tacize uğradınız mı? 

Siz hiç sokakta yalnız gezmekten korktunuz mu? 

Siz hiç “AYIP” kelimesini içinizde duydunuz mu? 

Siz hiç KİRLENMİŞLİK duygusunun tüm hücrelerinizi yaktığını hissettiniz mi? 

Siz hiç beş yaşında bir kız çocuğu iken, boğazınız kesilmek üzereyken kurtulup, 

doktorlara, duruşma salonlarına taşındınız mı? Sizi siz bir serçe gibi titrerken caninin 

önüne dikip bu mu diye sordular mı? 

       Biz bunların on katını belki de yüz katını defalarca yaşadık, yaşıyoruz. Her gün 

birimiz öldürülüyor, en az bir günde 25 kadın şiddete maruz kalıyor.Bu veriler sadece 

resmi kanallara ulaşabilenler. Duymadıklarımız , duymadıklarınız, görmedikleriniz o 

kadar çok ki. Buz dağının görünmeyen kısmında yaşananlar o kadar çok ki. Sessizce 

içimizde yaşıyoruz, ama artık yeter, yeter artık Ayşe Paşalı’dan Özgecan’a artık yeter!   

       Cinayeti görüyoruz, herkes görüyor. Şiddeti doğuran sebepleri biliyoruz. 

Toplumsal kabul edilmiş bir şiddet sarmalının içerisindeyiz. Bu sarmaldan kadın, 

erkek hep beraber çıkmalıyız. Ülkemizde yaşanan, bu kadın bedeni üzerinden yaşanan 

şiddet hepimize sorumluluk getiriyor. Toplumun bütün kesimleri ortak bir çalışma 

yapmalıdır. Şiddet dilini ve şiddet algısını yok etmek zorundayız. Şiddetin her 

düzeyini reddetmek ve toplumsal barışı tesis etmeliyiz. Ailede, okulda, sokakta, her 

yerde kadın erkek eşitliğini vurgulamalıyız. Kadın erkek eşitliğini insan hakları 

temelinde her aşamada gündeme getirmeliyiz. Eşitlik ilkesi bütün topluma 
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yayılmalıdır. Bizi yönetenlerin kadın erkek eşitliği ve şiddet olgularını doğru dile 

getirmelerini sağlamalıyız.  

       Biz hekimler, sağlık çalışanları şiddetle Her gün defalarca karşılaşıyoruz. Kadına 

yönelik şiddet her gün bizlerin çalışma ortamlarında da görülüyor ve görülmektedir. 

Ne yazık ki şiddet ve özelde kadına şiddet ülkemizde sıradan , olağan bir hal almıştır. 

Bu duruma karşı durmak zorundayız. Şiddet hiçbir sorunun çözümü olamaz. Kadına 

yönelik şiddet artarak devam ediyor. Çünkü bu şiddeti yaratan sorunlar çözüm 

bekliyor. Bu sorunlar nasıl çözülecek? Kadına şiddet uygulayanlar caydırıcı bir cezaya 

çarptırılmalıdır. Hukuksal yaptırımlar yeniden gözden geçirilmeli, kadına şiddet ve 

kadın cinayetleri konusunda verilecek kararlarda asla ve asla indirime gidilmemelidir. 

Bu kadın katliamında, yasaları uygulamayan, cezai indirimler için mazeret arayan, 

tecavüze uğrayanı’’ Psikolojik olarak etkilenmemiştir’’ diyen, çocukların 

tecavüzlerine’’ kendisinin isteği ile olmuştur’’  ya da  bu yaştaki çocuk olayın anlam 

ve önemini kavrayamaz diyebilen herkesin payı vardır. 

 

Her olaydan sonra toplum olarak yüreğimiz yanmasına rağmen, bu sorun unutuluyor, 

çözümü sadece politikacılar sağlayacakmış gibi bir beklentiye giriliyor. Sonra yeni 

katliamlarla karşılaşıyoruz. Sorunu sadece politikacılar çözemez. Aileler, okullar, 

üniversiteler bütün kurumlar bu sorunu çözmekle yükümlüdür. Aile içinde ve 

okullarda çocuklar korku kültürüyle değil sevgi kültürüyle yetiştirilmelidir. 

 

Topluma kadın- erkek eşitliği bağlamında iletiler ve eğitim verilerek bu değerlerin 

aşılanması, cinsel dürtü denetimin, öfke denetiminin tüm insanlara öğretilmesi 

gerekmektedir. 

 

TRT’de program yapan gerici yobazlara engel olunmalıdır. İslam bilgini kimliği 

altında abuk sabuk söylemler vermeleri engellenmelidir.  

 

Toplumsal mesajlar sevgi kültürü, insan insana yaşamayı öğrenme,  

Karşıdakinin haklarına saygılı olma, eşitlik hakları üzerine olmalıdır. 

 

Bizler tabip odaları olarak, hekimler olarak, kadın erkek hepimiz el ele bu sorunların 

çözümü için tüm varlığımızla çalışacağız. 

 

EDİRNE TABİP ODASI - SES 
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74. 20 Şubat 2015 tarihinde Tıp Öğrenci Kolu tarafından LGBT Aileleri ile Söyleşi ve 

Film Gösterimi etkinliği düzenlendi.   

 
75. 3 Mart 2015 tarihinde DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak iş cinayetlerini durduralım 

konulu basın açıklaması yapıldı. 
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76. 04 Mart 2015 tarihinde Edirne AKP Milletvekili Aday Adayı Dr. Hatice GÜL 

Yönetim Kurulumuza ziyarette bulundu. 

 
 

77. 8 Mart Pazar günü Edirne Bisiklet Kulübü Derneğine kahvaltı verildi ve sonrası 

bisikletçiler sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler. 
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78. 8 Mart Pazar günü yerel basın ve köşe yazarları davet edilerek Su Sempozyumu basın 

ile paylaşıldı. 
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79. 9 Mart 2015 Pazartesi günü Çağdaş İLİM’in yapmış olduğu resim sergisi Kadının 

Gerçek Yüzü konulu lokalimizde sergilendi. 
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80. 9 Mart 2015 Pazartesi günü 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında basın 

toplantısı yapıldı. Basına Hekimlerin maaş bordroları gösterildi sağlıkta uygulanan 

yanlışlıklar ile şiddet konuşuldu.  

 
 

81. 10 Mart 2015 Salı günü Havsa Devlet Hastanesi acil serviste görev yapan Dr. İnanç 

YAŞAR’ın adliyedeki duruşmasına katılım sağlandı ve sağlıkta şiddet konulu basın 

açıklaması yapıldı. 
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82. 10 Mart 2015 Salı günü Çocuk ve Ergende Turner Sendromu konulu Dr. Filiz 

TÜTÜNCÜLER’in katılımı ile eğitim toplantısı yapıldı. 
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83. 11 Mart 2015 Çarşamba günü Şiirimizde 1940 Kuşağı ve M. Niyazı AKINCIOĞLU 

etkinliği yapıldı. 
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84. 13 Mart 2015 Cuma günü iş bırakma eylemi ve T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde basın 

açıklaması yapıldı. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

 

13 Mart’ta g(ö)revdeyiz! 

Herkes için sağlık; sağlık hizmetini alan için de, sunan için de… 

Değerli Basın Emekçileri, 

14 Mart Sağlık Haftası’ndayız. Sağlığımız ve haklarımız için, halkımızın sağlığı için bugün 

aciller dışında sağlık hizmeti üretmiyoruz. 

Sayın Sağlık Bakanı bu kararımızı duyunca demiş ki; “Her şey iyi giderken bu iş bırakmaya 

anlam veremiyorum.” 

Birlikte bir bakalım isterseniz tabloya. İyi olanı bulalım birlikte. 

Bakın bizler nasıl, hangi koşullarda çalışıyoruz: 

Özelde ciro, kamuda performans baskısı, 

Yönetici/amir baskısı, kötü muamele, yıldırma, 

Şiddet tehdidi, 

Havasız, penceresiz, aydınlatmaları kötü 

çalışma alanları, 

Kendi görevimiz olmayan işleri yapmaya zorlanma, 

İş güvencesiz, taşeron sistemi, 

Her gün başka bir semt polikliniğine rotasyonlar, 

Özellerde aylarca maaşsız çalışma, 

Öğle yemeği için verilebilen yarım saatlik aranın dışında 

molasız, adeta nefes almadan çalışma, 

Polikliniklerde günde 80, 100, 150 hasta bakılması, 

Birinci basamakta 2000 yerine 3600 kişiye varan bir nüfusa hizmet verilmesi, 

Bir gün gündüz bir gün gece çalışılan acil servislerde 

kimi zaman tek bir hekimin günde 500 hasta bakması, 

36 saat kesintisiz çalışma, 

servis nöbeti tutan öğretim üyeleri, 

7 gün 24 saat icap nöbeti 

Ve bütün bu ağır çalışmanın sonunda, emeklilikte sefalet ücreti… 

 

Yani; 

Çalışma ortamları sağlıksız, 

çalışma temposu sağlıksız, 

çalışma süreleri sağlıksız, 

dinlenme süreleri sağlıksız, 

nöbet ortamları sağlıksız. 

Adeta bir kölelik düzeni. 

Anayasa’nın yasakladığı angarya serbest olmuş, namus ve şeref üzerine edilen Anayasa’ya 

bağlılık yemini unutulmuş. 

Bu tablo biz sağlık çalışanları için de hastalarımız için de iç açıcı değildir. 

 

Halkımız için durum nasıl, peki? 

Sağlıkçıların çalışma şartları bu iken, hastalarımızın sağlıklı olabilmesi mümkün mü? 

Kim bu şartlarda iyi sağlık hizmeti aldığını söyleyebilir. 

Kim ister 100.veya 150. hasta olarak  muayene olmayı, 

hekimine güvenmediği için hastane hastane,doktor doktor dolaşmayı. 

Muayene odasında 5 dakika, faturası ya eczanede ya da bordroda. 

İşin özeti budur. 
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Sağlık Bakanlığı’nı  uyarıyor ve talep ediyoruz: 

·                     İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. Çalışma koşullarımız 

acilen düzeltilsin. 

·                     Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir talep 

ediyoruz. 

·                     Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda 

çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz. 

·                     Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliği giderek bozulmakta, bu halkımızın 

geleceğini tehdit etmektedir. Sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz. 

·                     2007 sonrası hemşirelik mesleğine açıklık getiren yasa ve yönetmelik 

hükümlerinin gereğini yapmadığınız gibi, bu hükümleri  kısa bir süre sonra ardı ardına 

 yaptığınız başka düzenlemelerle işlemez hale getirdiniz. Böylece meslek yok olma aşamasına 

geldi. Bu duruma son vermek üzere gereken düzenlemeleri derhal yapınız. 

·                     Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep 

ediyoruz. 

Bakanlığa çağrımızdır. Birinci basamakta çalışanlarına her gün yeni bir görev dayatmaktan 

vazgeçin. 

Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Ocak ayı başından beri her Cumartesi günü olduğu gibi 

14 Mart’ta da aile hekimlerinin ve ASM çalışanlarının nöbet direnişinin süreceğini buradan 

bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Biz sağlık alanındaki tüm örgütler dayanışma içinde mücadelemizi “herkes için, alan için de 

veren için de sağlık” gerçekleşene dek sürdüreceğiz. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

Türk Tabipleri Birliği 
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85. 13 Mart 2015 Cuma günü Şaireler ve şiirler-Müzik Dinletisi etkinliği yapıldı.  
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86. 14 Mart 2015 tarihinde Atatürk Anıtına çelenk koyuldu. Aynı gün T.Ü. Balkan 

Kongre Merkezinde düzenlenen geleneksel programda meslekte 30 ve 40 yılını 

dolduran üyelerimize plaket verildi. 
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87. 21 Mart 2015 tarihinde ve daha öncesinde de yapılan Trakya Platformu toplantısına 

oda adına Dr. Serpil TÜTÜNCÜ katıldı. 
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88. 21 Mart 2015 tarihinde Bulgaristan Diş Hekimleri Odası ve Edirne Diş Hekimleri 

Odası’nın düzenlediği eğitim toplantısına oda adına Dr. Ertuğrul TANRIKULU 

katıldı. 

 
 

89. 22 Mart 2015 tarihinde Su Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Edirne Valisi ve 

Edirne Belediye Başkanı katıldı. Edirne Tabip Odası adına konuşmacı olarak Dr. 

Çağatay GÜLER davet edildi. 
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90. 25 Mart 2015 ve 30 Mart 2015 tarihlerinde tarihinde Su Sempozyumu değerlendirme 

toplantısı yapıldı. 

 

91. 15 Nisan 2015 tarihinde 22 Mart 2015 su sempozyumu sonuç bildirgesi basın ile 

paylaşıldı. 
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92. 17 Nisan 2015 tarihinde Edirne Devlet Hastanesi bahçesinde Dr. Ersin ARSLAN’ın 

anıldı ve basın açıklaması yapıldı. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

BUGÜN 17 NİSAN 2015 

DR. ERSİN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE 

SAĞLIKTA ŞİDDET VE KAOS SÜRÜYOR 

 

Değerli Basın Emekçileri, 

Bugün Dr. Ersin Arslan’ı yitireli üç yıl oldu.  

Her ölüm erkendir ama Ersin’inki çok erken oldu! Yaşamının baharında 30 yaşında, umutları, 

gelecek hayalleri olan bir hekim iken, bir hasta yakını tarafından, hastane içinde bıçaklanarak 

katledildi.  

Sağlık örgütlerinin yıllardır haykırdığı şiddeti Sağlık Bakanlığı da nihayet gördü ve 113 şiddet 

bildirim sistemini kurdu.  

Sağlık Bakanlığı 113 Beyaz Kod kayıtlarına göre; 14 Mayıs 2012’den 2015 Mart ayına kadar 

31767 sağlık çalışanı şiddete uğramıştır. Bunların 18.000’i hekim 13.000’i ise diğer sağlık 

çalışanlarıdır. Saldırıların üçte biri fiziki saldırıdır.  

Yani Bakanlığa her ay 1000’e yakın, her gün 30’dan fazla sağlıkta şiddet olgusu bildirilmiştir. 

Bu rakamlar hastanelerde, polikliniklerde aile sağlığı merkezlerinde yaşanan kavgaların, itiş 

kakışın sadece bildirilen bölümüne aittir.  

Sağlık Bakanlığı Ersin’in ölümünden bu yana sağlıkta şiddeti önlemeye katkısı olabilecek 

hiçbir gerçek tedbir almamıştır. 

Çünkü Sağlık Bakanlığı sağlıkta dönüşüm için şiddete ihtiyaç duymaktadır. 

Şiddet, politikacılar tarafından yıllarca dönüşüm tramvayının güçlü bir motoru olarak 

kullanılmıştır. 

Yetkililerin “iğne yapmayı bilmezler, doktor efendi, mani mani mani, muayenehaneden 

geçmeden hastaya bakmazlardı, tuzu kurular, 150 dolara doktor getiririm ” sözleri, miting 

meydanlarında kitlelere hekimlere yönelik çektirilen yuhlar, halen kulaklarımızda 

çınlamaktadır. 

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor: “Doktora şiddet ülkemizin yüz karası. Sağlık 

personelimizin itibarı doğru yere oturtulmalı.” 

Şimdi görevini yaptığı için katledilen Ersin, SABİM’le taciz ettiğiniz Melike size ne desin? 

Demez onlar, diyemezler! 

Biz söyleyelim o halde: 

Evet; bizce de YÜZ KARASI! 

Şiddet de yüz karası! Şiddeti meşrulaştıran politikacılar da! 

Sağlıkta dönüşüm dediğiniz politikanız da! 

 

Bugün sağlıkta kaos ortamı vardır. 

Hızla bakılmak zorunda olunan hastalar, 

Hızla bitirilmek zorunda olunan vizitler, 

Hızla bitirilmek zorunda olunan ameliyatlar, 

Hızla çekilmek zorunda olunan filmler, 

Hızla takılmak zorunda olunan serumlar, 

Hızla yapılmak zorunda olunan dolgular… 

Yurttaşlar kamuda aldıkları bu hizmet için bir de para ödemektedir. 

Özele gidenler ise hiç beklemedikleri faturalarla karşılaşmaktadır. 

 

Kısaca; sağlıkta dönüşüm tramvayı bizi sağlıkta kaos durağına getirmiştir.  



EDİRNE TABİP ODASI 2014-2015 ÇALIŞMA RAPORU 

Her saat başı en az bir çalışanın saldırıya uğradığı bir sağlık ortamı! 

Ne kadar övünseniz azdır! 

 

Tekrarlayalım!  

Bugün Türkiye’de sağlıkta kaos vardır! 

Böyle sağlık sistemi olmaz. 

Bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, teknisyenlik yapılmaz! 

Nitelikli sağlık hizmeti verilmez! 

Bizler bugün Türkiye’nin her yerinde, tüm hastanelerde, sağlık alanında yaşadığımız şiddeti, 

bu şiddetin nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağız,  

Bugün Oslo’da Dünya Tabipler Birliği Toplantısı’nda Türkiye’nin önergesi olan 17 Nisan 

Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü de tartışılacaktır. 

Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacımız; sağlık sistemindeki 

yanlışlıklara DUR demek ve sağlık emekçilerinin sorunlarına dikkat çekmektir. 

Mücadelemiz şiddeti doğuran ve besleyen bu sisteme karşıdır. 

Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için; halkımızı verdiğimiz bu mücadelede 

yanımızda olmaya, hükümeti; şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi 

ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm 

üretmeye davet ediyoruz. 

Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve daha kararlı bir şekilde 

mücadelemizi sürdüreceğiz…. 

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz. 

Bu Şiddet Sona ERS!N. 

  

TTB (Türk Tabipleri Birliği) 

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) 

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) 

DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası) 

THD (Türk Hemşireler Derneği) 

TÜM RAD DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği) 

TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği) 

SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) 

Türk Psikologlar Derneği 
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93. 17 Nisan 2015 Cuma günü Dr. Vildan ONUR’un katılımıyla “Tükenmişlik Sendromu 

ve Sağlıkta Şiddet” konulu sunum yapıldı. 
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94. 20 Nisan 2015 tarihinde DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak 1 Mayıs çağrısı 

yapıldı. 
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MESLEK ODALARI, SENDİKALAR, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ve 

TTB MERKEZ KONSEYİ’NİN KATILIMIYLA YAPILAN DR. DİLEK 

TUCER’İN AÇIĞA ALINMASI İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI 

26 EYLÜL 2014 


