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29 Nisan 2018 Pazar günü yapılan Seçimli Genel Kurul sonrasında Edirne Tabip 

Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaĢlarımız.  

   

YÖNETĠM KURULU 

BAġKAN  : Dr. Memet AKBAL 

GENEL SEKRETER : Dr. Özlem ÖNAL 

MUHASĠP ÜYE : Dr. Abdullah Atılım SARI 

VEZNEDAR ÜYE : Dr. Uğur ÖZDAĞLI  

ÜYE   : Dr. Ali Rıza KARAġAHĠN   

  

 

 

Onur Kurulu 

Dr. Tuncay ÇAĞLAR 

Dr. Cengiz TUĞLU 

Dr. Serpil TÜTÜNCÜ 

Dr. Ertuğrul TANRIKULU 

Dr. Alper EKER 

 

 

  

 

Büyük Kongre Delegeler 

Dr. Ertuğrul TANRIKULU 

Dr. Fulya TANRIKULU 

Dr. Alper EKER 

Dr. Yeliz ÖZKAYA EKER  

Dr. Zeynep EriĢkin KAYA 

 

 

 

Denetim Kurulu 

Dr. Muhammet ÖZEKER  

Dr. Mert BOZTAġ  

Dr. Tufan ELĠPEK  
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1. Emek ve Meslek Örgütleri Platformu TÜRK-Ġġ, DĠSK, KESK, B.KAMU-Ġġ, 

TMMOB, TTB Edirne BileĢenleri olarak Edirne’de yapılacak olan 1 MAYIS 

çalıĢmaları toplantısına katılım sağlandı, 
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2. 1 Mayıs 2019 ĠĢçi/Emekçi bayramına Tıp Öğrenci Kolu ile birlikte katılım sağlandı.
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3. 12 Mayıs 2019 tarihinde HemĢireler Günü nedeni ile kutlama mesajı yayınlandı. 

“Gerek Aile Sağlığı Merkezlerinde gerekse hastanelerde, sağlık hizmetlerinin 

sunulduğu her yerde, gece gündüz özveriyle çalıĢarak halk ve sağlık hizmeti arasında 

köprü kuran, sağlığın korunması, geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesinde büyük emekleri 

olan hemĢirelerimizin 12 Mayıs HemĢireler Günü’nü kutlarız. Saygılarımızla.” 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

4. Edirne Tabip Odası ve Trakya Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesince hazırlanan 

resim sergisi etkinliğimiz 12.06.2019 ÇarĢamba günü Tabip Odası Lokalinde saat 

19.00’da yapıldı. 
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5. 12.06.2019 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik Dr. Ratip 

KAZANCIGĠL derslik binasında yapılan tıp eğitimi dersine Dr. Memet AKBAL’ın 

katıldı. 

6. Yargıtay, 2013 yılında hekimlik meslek ilkelerine uygun Ģekilde, çocukları zorla 

muayene etmediği için “görevi ihmal” suçlamasıyla yargılanan ve beraat eden Trakya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan 

Altın ile ilgili beraat kararını bozarak yeniden yargılama kararı verdi. Aynı zamanda 

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Gürcan ALTUN’un 

Yargıtay tarafından 6 yıl sonra bozularak yeniden görülmesine karar verilen davanın 

ilk duruĢması, 13 Haziran 2019 günü saat 10.00’da Edirne Adalet Sarayı 5. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nde gerçekleĢtirildi. Dava, 10 Eylül 2019 tarihine ertelendi. 
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7. 22 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da yapılan TTB Merkez Konseyi 70. Büyük 

Kongresine Dr. Memet AKBAL katıldı. 

 
 

8. 27 Haziran 2019 tarihinde 2018 - 2019 dönemi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mezuniyet törenine katılım sağlandı. TTB Merkez Konseyinden temin edilerek yeni 

meslektaĢlarımıza Hekimlik Andı ve Hekimlik Meslek Etiği El Kitabı takdim edildi. 
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9. 29 Ağustos 2019 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Edebiyat Matineleri, Füsun Sayek 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında konuk yazar olarak Ayla Kutlu ile söyleĢi ve 

imza günü olarak, Ġskender Sayek Kültür Evinde gerçekleĢtirildi. Odamız adına Dr. 

Ertuğrul TANRIKULU katıldı. 

 
10. 30 Ağustos 2019 tarihinde üyelerimize ve basına Zafer Bayramını kutlama mesaj 

gönderildi.  

(Türkiye Cumhuriyeti'nin Temellerinin Atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 

Kutluyoruz.) 

 

11. Cumhuriyet Bayramı’nın Doksan altıncı Yıldönümü nedeniyle 29 Ekim 2019 tarihinde 

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Dr. Memet AKBAL katıldı. 

12. 15 Kasım 2019 tarihinde Tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 

acil serviste hekime yönelik yapılan Ģiddet nedeni ile hastanede hekimler ile görüĢme 

yapıldı. Hekimlere hukuki destek verildi. 

13. 23-24 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılan TTB 71. Olağanüstü Büyük 

Kongresine ve Genel Yönetim Kurulu toplantısına Dr. Memet AKBAL ve Dr. Alper 

EKER’in katıldı. 
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14. 27 Kasım 2019 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesi Etik AD. Öğretim Üyesi Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Dr. Gülsüm KAV ÖNAL'IN 

konuĢmacı olarak katıldığı “KADINA YÖNELĠK ġĠDDETTE HEKĠMĠN 

SORUMLULUKLARI" konulu söyleĢi Edirne Tabip Odası lokalinde yapıldı. 
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15. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Gürcan ALTUN, cinsel istismar mağduru 3 çocuğu rıza vermedikleri nedeniyle "zorla 

muayene" yapmadığı için yargılandığı dava 12.12.2019 tarihinde görüldü. Davaya 

katılım sağlandı ve Dr. Gürcan ALTUN bu davada beraat etti. 
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16. Edirne Merkez kenar mahallelere bulunan ilköğretim okullarındaki öğrencilere Edirne 

Belediyesi ve Edirne Tabip Odasının katkılarıyla kahvaltı verildi. 
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17. 19 Aralık 2019 tarihinde “Cumhur Deniz UYSAL Kanser Destek Merkezi” açılıĢ 

törenine Dr. Özlem ÖNAL katıldı.  

18. 28 Aralık 2019 tarihinde DĠSK toplantı salonunda Edirne Kent Konseyince yapılan 

Kanal Ġstanbul konulu toplantıya oda adına Dr. Atılım SARI katıldı.  

 
19. 9 Ocak 2020 tarihinde Edirne Çocuk Hakları Derneği BaĢkanı Av. Nebahat 

ÇAVUġ’un konuĢmacı olarak katıldığı “Birinci Basamakta Çocuk Ġstismarı 

Önlenmesi ve Bildirim Yükümlülüğü” konulu etkinlik Tabip Odası Lokalinde yapıldı. 
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20. 10 Ocak 2020 ÇalıĢan Gazeteciler günü nedeni iĢe bası emekçilerine kutlama mesajı 

gönderildi. 

21. 21.01.2020 tarihinde “SAĞLIKTA ġĠDDET DURDURULMALIDIR!” Konulu basın 

açıklamamız basın ile paylaĢıldı. 

ÖNCELĠKLE; BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK SĠSTEMĠ 

GÜÇLENDĠRĠLMELĠ, SEVK SĠSTEMĠ KURULMALI, ACĠL SERVĠSLERDE 

SADECE ACĠL HASTALARA HĠZMET VERĠLMELĠ VE      

SAĞLIKTA ġĠDDET DURDURULMALIDIR! 

Ülkemizde Ģiddet kol geziyor. YaĢamın her anında Ģiddeti besleyen, neredeyse 

kutsayan bir iklim var. Ülkeyi ve sağlık sistemini yönetenlerin, duygusal ve kırılgan 

zemini olup tüketim nesnesi haline getirilen sağlık hizmetindeki Ģiddete karĢı hiçbir 

ciddi adımı olmadı.  

Sağlıktaki Ģiddet eğilimini önce inkâr eden, ardından Ģiddetin mağduru hekimleri ve 

sağlık çalıĢanlarını suçlayan idareciler; olaylar yılda en az bir hekim ya da sağlık 

çalıĢanının ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına ve binlercesinin sözlü ya da fiili 

tacizine dönüĢünce Ģekilsel ve kararlılık içermeyen adımlarla oyalama yoluna gittiler. 

Sağlık hizmeti sunarken Ģiddete uğrayan, öldürülen, bıçaklanan, kafasında mermer 

kırılan, tekmelere maruz kalan, küfür ve hakaret edilen hekimlerin ve sağlık 

çalıĢanlarının arkasından timsah gözyaĢları döktüler. Oy kaybederiz kaygısıyla her 

beklentilerinin anında ve talep ettikleri biçimde karĢılanmasını isteyenlerin sırtını 

sıvazladılar.  

Örneğin gittiği Aile Sağlığı Merkezinde, olmayan hastaya ilaç yazılmasını, 

saptanmayan hastalığa tedavi uygulanmasını, gerekmeyen raporun verilmesini, istediği 

her ilacın reçete edilmesini istemekle kalmayıp usulsüz ve etik dıĢı talebinin 

karĢılanmaması durumunda Ģiddete baĢvuran binlerce insan, sıradan bir kavgaya, 

karĢılıklı darba karıĢmıĢ gibi muamele gördü.  

80 milyon nüfuslu ülkede 120 milyon kiĢinin acil servislere gittiği yanlıĢ kurgulanmıĢ 

bu sitemde kendi hastasının ve yakınlarının beklentileri karĢılanmadığı anda acil 

servisleri savaĢ alanına çeviren, acil servis içerisinde cinayet iĢleyebilen, sağlık 

çalıĢanlarının yanı sıra sedyede yatan baĢka hastaların bile ölümüne yol açan bir cinnet 

ortamı sıradanlaĢtı. Ne bir Aile Sağlığı Merkezinde ne de herhangi bir hastane 

ortamında sözel ya da fiili Ģiddete hiç kimsenin kalkıĢamayacağı,  Ģiddete sıfır tolerans 

gösterileceğine dair caydırıcı, sonuç alıcı ve somut adımların atılması artık 

zorunluluktur. 
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GeliĢmiĢ ülkelerde sağlık hizmetinin çok önemli kısmını daha az maliyetle ve nitelikli 

bir biçimde karĢılayan birinci basamak sağlık sistemi ülkemizde ne yazık ki her dönem 

olduğu gibi bugünde popülist yaklaĢımların kurbanı oldu. 2018 Yılında kiĢi baĢına 

yapılmıĢ olan ortalama 2030 liralık sağlık harcamasının sadece 88 lirası koruyucu 

sağlık hizmetleri için yapılmıĢ, 1. basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmek adına 

yatırım yapılmamıĢ, 1. basamak sağlık kurumları değersizleĢtirilmiĢtir. Sağlık 

hizmetinin kıĢkırtılmıĢ talebe göre değil de bilim ve gereksinimler doğrultusunda 

yönetilebileceği “sevk zincirinin” adı bile anılmamaktadır.  

 

Büyük propaganda ile getirilen “Aile Hekimliği“ uygulaması hekimlerin gelirlerinde 

artıĢ sağlamakla birlikte, hekimlerin iĢ ve gelir güvencesini ortadan kaldırarak 

devletin-hükümetlerin birinci basamaktaki sorumluluğu hekimler üzerine yıkma 

programının ötesine gidemedi. Binasından alt yapısına kadar Ģiddete de zemin 

hazırlayabilecek koĢulların iyileĢtirilmesi için adım atılmadı. Sıfır nüfuslu, binasız 

sanal ASM’lerin açılması ile sistem sürdürülmeye çalıĢıldı. Birinci basamak ekibinin 

bir parçası olan sağlık personelini de güvencesiz hatta çoğu zaman taĢeron Ģirketler 

üzerinden çalıĢmak zorunda bıraktı.  Partilerin dönemsel çıkarlarına, siyasetçilerin 

günlük popülist yaklaĢımlarına kurban edilmemesi, aĢılama, takip, kontrol, eğitim ve 

önleyici tıp uygulamaları ile sağlık tüketimine değil de insanların koruyucu hekimlik 

esaslı sağlıklı bir yaĢam sürmelerine odaklanması gereken 1. basamakta da Ģiddet ne 

yazık ki her geçen gün artıyor. 

Bugün sağlıkta yaĢadığımız Ģiddete karĢı 1. basamak sağlık ortamından hareketle 

yaptığımızı açıklamamızla bir kez daha sağlıkta Ģiddet sona erene bu konuda somut ve 

inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyor, her ayın 

17’sinde yeniden çağrısını yapacağımız ve “Sağlıkta ġiddeti Önleme Günü” olan 17 

Nisan’da “Ya Sağlıkta ġiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” 

söyleminin kararlılığıyla ĠĢ Bırakma - GöREV eylemi gerçekleĢtireceğimizi bir kez 

daha duyurmak istiyoruz.  

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ 

MERKEZ KONSEYĠ 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

 

22. 27 ġubat 2020 tarihinde Suriye’nin Ġdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 

saldırıya uğramıĢtır. Bu saldırı sonucu çok sayıda askerimizin Ģehit olduğunu maalesef 

büyük bir üzüntü ile öğrenmiĢ bulunmaktayız. ġehitlerimize Allah'tan rahmet, 

yaralılarımıza acil Ģifalar diliyoruz. Yakınlarının ve ülkemizin baĢı sağ olsun. Acımız 

Büyük, Çok üzgünüz! 

EDĠRNE TABĠP ODASI 
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23. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Heyeti 04.03.2020 tarihinde Edirne’de mültecilerin 

bulunduğu alanlarda ve Edirne’nin Yunanistan sınır kapısı Pazarkule’deki mülteciler 

ve görevliler ile olanaklar ölçüsünde görüĢmeler yapmıĢ ve yerel yönetim 

görevlilerinden durum ve süreç hakkında bilgi alarak konu hakkında rapor yayınladı. 

TTB HEYETĠ EDĠRNE ĠZLEM RAPORU-  

Edirne’de Mültecilerin Durumu-Ġzlem Raporu; 

04.03.2020 

Genel Değerlendirme, 

Edirne Tabip Odası BaĢkanı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Yürütme 

Kurulundan iki ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından bir halk 

sağlığı uzmanından oluĢan TTB Heyeti 04.03.2020 tarihinde Edirne’de mültecilerin 

bulunduğu alanlarda ve Edirne’nin Yunanistan sınır kapısı Pazarkule’dekimülteciler ve 

görevliler ile olanaklar ölçüsünde görüĢmeler yapmıĢ ve yerel yönetim görevlilerinden 

durumve süreç hakkında bilgi alınmıĢtır.  

Türkiye kapılarının mültecilere açıldığı haberleri ardından 04.03.2020 tarihi itibariyle beĢ 

gündür devam eden bir süreçte Türkiye’nin farklı Ģehirlerinden birçok kiĢinin yerleĢik 

düzenini bırakıp, Edirne sınır kapılarına gelmek için yola çıktığı, bir kısmının sınıra giden 

yollarda bekleĢtiği, bir kısmının da sınıra geldiği tespit edilmiĢtir.  

Yunan Kolluk kuvvetleri tarafından mültecilere biber gazı sıkılmasıve ateĢ açılması üzerine 

hafif türden ciddi boyutlaravaran çeĢitli tipte yaralanmalar ve bir ölüm gerçekleĢmiĢ, bu 

nedenle sınır bölgesine geçiĢ mülteciler dahil herkese bir süreliğine kapatılmıĢtır. 

Gözlemlerimiz Edirne ve çevresinde mültecilerin bulundukları ve gözlemlenen 

durumlar/yerler ile sınırlı olmaktadır. Ayrıca Edirne Sağlık Müdürü ile planlanan görüĢme 

sınır kapısında meydana gelen olaylar nedeni ile gerçekleĢememiĢtir.  

Süreçte ilk olarak Hastane acilleri ziyaret edilmiĢtir.  

Hastane ziyaretlerindeki gözlemler: 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; 

 4 Mart öğle saatlerinde altı kiĢi silahla ateĢ yaralanması (kurĢunlanma) ile hastaneye 

getirilmiĢtir. Getirilenlerden biri exduhul olarak belirlenmiĢ, diğer 5’i travma bölümüne 

yatırılmıĢtır. Bu yaralanmaların Türkiye Yunanistan Pazarkule sınır kapısı sınırında 

Yunanistan kolluk kuvvetleri tarafından ateĢ açılması sonucu olduğu belirtilmiĢtir.   

 O tarihe dek üniversite hastanesine toplam 27 kiĢinin baĢvurduğu, bunlardan 18’inin darp, 

2’sinin kesici delici yaralanma, 6’sının ateĢli silah yaralanması,1’inin boğulma nedeni ile 

baĢvurduğu aktarılmıĢ; bir ateĢli silah yaralanmasının ve boğulma nedeni ile baĢvuran kiĢinin 

öldüğü belirtilmiĢtir.  

Tekirdağ Devlet Hastanesi; 

 4 Mart günü öğleden sonra dört kiĢinin ateĢli silah yaralanması nedeni ile baĢvurduğu, hayati 

riskin olmadığı belirtilmiĢtir. 3 Mart günü bir kiĢininYunanistan kolluk kuvvetleri tarafından 

darp edilme Ģikayeti ile,4 Martgünü 3 kiĢinin darp ya da geçiĢ sırasında yaralanma nedeni ile 
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baĢvurduğu, bir kiĢinin de boğulmatehlikesi ile Kırklareli Devlet Hastanesi yoğun bakıma 

sevk edildiği belirtilmiĢtir.  

 Hastane çalıĢanlarından cerrahi servislerin boĢaltıldığı, elektif yatıĢların yapılmadığı, 

gelebilecek travma vakaları için hastanede hazırlık yapıldığı bilgisi alınmıĢtır. 

Coronaenfeksiyonu açısından referans hastanenin Havsa Devlet Hastanesi olarak belirlenmesi 

nedeniyle, Ģüpheli vakalarının Havsa devlet hastanesinde boĢaltılan yataklı birime 

yönlendirildiği belirtilmiĢtir. 

Jandarma Kontrol Noktasında ve diğer kontrol noktalarında; 

 Polis ve jandarma noktalarında herhangi bir enfeksiyon hastalığına karĢı maske, eldiven, 

gözlük gibi kiĢisel koruyucularının olmadığı gözlemlendi.Jandarma ve polis kolluk kuvvetleri 

bu durumdan kaygı duyduklarını belirttiler.  

Halk Sağlığı BakıĢ Açısı ile Hızlı Değerlendirme ve Gözlemler  

 Mülteciler daha çok genç eriĢkin gruptadır. Kadın ve çocukağırlıktadır. Kadınlar arasında 

gebe, emzikli ve küçük çocuklular da çokça bulunmaktadır.GörüĢme yapılan mültecilerin 

çoğu Afganistan kökenlidir. 

 Mültecilerin Ģehrin belirli bölgelerinde yoğunlaĢtığı -otogar, sınıra doğru giden yolların 

yanları gibi- açık alanda barınmaya çalıĢtıkları, beslenme ihtiyaçlarını kendileri ya da gönüllü 

destek verenler ile tedarik ettikleri, tuvalet ihtiyaçlarını giderecek yerlerin genellikle 

bulunmadığı, otogarda sadece ücretli bir Ģekilde tuvalete eriĢim olduğu, acil durum dıĢında 

sağlık sorunları olması durumunda sağlık hizmetine ve ilaca eriĢiminin kısıtlı olduğu 

görülmüĢtür.  

 Mültecilerin yol kenarlarında battaniyeler ile ya da derme çatma yapılan çadır gibi naylon 

yapılarda barınmaya çalıĢtıkları görülmüĢtür. Beslenme açısından kuru gıdaların tüketildiği, 

gönüllüler geldikçe onlar tarafından hazırlanan sıvı gıdalara eriĢimleriolduğu, genellikle 

kalınan yerlerin Ģehir merkezine uzak olması nedeni ile gereksinim duyulan temiz su, gıda 

vb.pek çokinsani gereksinimlere ve temel hizmetlereulaĢımın olanaksız olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Mültecilerin Ģehir merkezine giriĢi ya da belirli alanlara geçiĢinin kolluk 

kuvvetleri tarafından engellendiği gözlemlenmiĢtir.  

 Pazarkule Sınır Kapısına giriĢ izni verilmediği için, o bölgeyi gözlemlemek mümkün 

olmamıĢtır. Yerel yönetimden kiĢilerle yapılan görüĢmeler sonucu aktarılan bilgilerden; O 

bölgede mülteciler için çadır, tuvalet, duĢ ve belirli temel hizmetlerin sağlandığı, çöplerin 

toplatıldığı, sahra hastanenin kurulduğu ve acil sağlık sorunları olması durumunda ambulans 

ile hastaların hastanelere transferlerininorganize edildiği öğrenilmiĢtir.Ġzleme ekibi tarafından 

kiĢilerin hastanelerde tedavilerinin yapıldığı da gözlemlenmiĢtir. Bölgede yerel yönetimin sivil 

toplum kuruluĢları ile ortak çalıĢma yürüttüğü aktarılmıĢtır.  

 Kapıkule sınır kapısı kapandıktan sonra, 04.03.2020tarihinde öğleden sonrasınıra intikal eden 

mültecilerin sınır bölgesine geçirilmedikleri, güvenlik nedeniyle belirlenmiĢ hattın 

uzağına/ilerisine gönderildiklerigözlenmiĢtir. Bu durum mültecileri,Pazarkulesınırına yakın 

tarlalarda ya da açık alanda kalmaya zorlamaktadır. Bahsedilen alan soğuk, rüzgâr ya da 

yağmurdan herhangi bir koruması olmayan tarlalardan oluĢan açık bir arazidir. Bu alanda çok 

sayıda mülteci beklemekte, sınırdan uzaklaĢmak istememekte ama içeriye de geçememektedir. 

Bir kısmının ailesinin sınır hattındaki bölgede (içeride) bulunması nedeniyle o bölgeden 

ayrılmak istemedikleri gözlemlenmiĢtir. Kolluk kuvvetleri mültecilerin serbest hareket 

etmelerine izin vermedikleri için, temel insani gereksinimler için bile gönüllü desteklere 

muhtaç kalmıĢ durumdadırlar. Tuvalet yoktur, temiz su ve gıda temin edilecek yerler 

uzaktadır. 

 Kadın ve çocuklar açısından önemli sağlık risklerinin olduğu saptanmıĢtır. Açık alanda 

bekleme zorunluluğu, sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karĢılanamayıĢı, darp, taciz, cinsel 

taciz ve tecavüz olayları ile karĢılaĢma riskini arttırmaktadır.Özellikle bebek ve çocukların 

soğuk ve yağmur altında açık havada, güvenli ve temiz suyun olmadığı, yeterli ve dengeli 

beslenme olanaklarının bulunmadığı, temel hijyen ve sanitasyon Ģartlarınınsağlanmadığı 

durumlarda baĢta ishalli ve ateĢli hastalıklar olmak üzere aĢı ile korunabilenhastalıklara 
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yakalanabilecekleri öngörülmektedir. Hamile kadınların bahsedilen bu yaĢam Ģartlarında erken 

doğum, düĢük yaĢama olasılıklarının ve doğacak bebeklerin düĢük doğum tartılı olma 

olasılığının artacağı öngörülmektedir. Hem anne hem de bebek açısından yaĢamsal önemde 

risklerin olduğunu belirlenmiĢtir.  

 Barınmaiçin Ģehre yakın yerlerde açık alanların, otogarın ya da boĢ binaların kullanıldığı 

gözlemlenmiĢtir. Özellikle açık alanlarda olan kiĢilerin soğuktan ve yağmurdan korunmak için 

herhangi bir sığınacağı alanın/bölgenin olmadığı, bu durumlarda yaĢanabilecek akut sağlık 

sorunlarının yanında kiĢilerin önceden sahip oldukları hastalıkların (diyabet, tansiyon vb.) 

tedavilerindeki aksamalar nedeniyle sağlık durumlarının hızla kötüleĢebileceği 

öngörülmektedir.  

 Meteorolojik Ģartların özellikle çocuk, kadın ve hastaların kötü hava koĢullarından korunmak 

için gerekli giysilere, kılık ve kıyafetlere sahip olmadıkları gözlemlenmiĢtir.  Mülteciler, bağıĢ 

yoluyla gelen battaniyeler, açık alanlarda ortam olanaklı ise ateĢ yakarak soğuktan korunmaya 

çalıĢtıkları gözlemlenmiĢtir. Kontrolsüz ateĢ yakma doğrudan yanık vb. sağlık risklerine yol 

açabileceği gibi yarattığı is ve duman nedeniyle özellikle ısınmak için ateĢe yakın 

duran/tutulan bebek ve çocuklarda üst solunum yolları sorunları baĢta olmak üzere pek çok 

sağlık sorununa da yol açabilir.  

 Ġnsan hakları ihlalleri; Yunanistan’a geçmeye çalıĢan kiĢiler Yunanistan kolluk kuvvetleri 

tarafından darp edildiklerini, eĢyalarına ve giysilerine el konularak geri gönderildiklerini hatta 

çıplak ve yalın ayak yürümek zorunda bırakıldıklarını   belirtmiĢlerdir. Ek olarak Mülteciler, 

temel hijyen ve sanitasyon Ģartlarının sağlanmadığı, temiz suya eriĢimin kısıtlı olduğu ya da 

temiz suyun bulunmadığı ortamlarda yaĢamlarını idame ettirmeye çalıĢmaktadır. Bu nedenle 

Mültecilerin, sınır bölgesinde Yunanistan kolluk kuvvetlerince uygulanan Ģiddet ve sınır 

bölgesinde tam olarak sağlanamayan güvenlik Ģartlarınedeniyledoğrudan karĢı karĢıya 

kaldıkları hayati tehlikeler dıĢında, içinde bulundukları ortam ve Ģartlar nedeniyle de dolaylı 

olaraksağlığı ciddi boyutta olumsuz etkileyebilecekriskler ile de karĢı karĢıya kaldıkları 

saptanmıĢtır.  

 Temel sağlık hizmetleri açısından ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu baĢlıkta temiz su, yeterli 

ve dengeli beslenme, ana çocuk sağlığı hizmetleri, bağıĢıklama, temel ilaçlara ücretsiz eriĢim, 

endemik hastalıkların tedavisi vb. hizmetlere gereksinim bulunmakta ancak bu gereksinim 

karĢılan(a)madığı gözlemlenmiĢtir. Kronik hastalıkları olan kiĢilerin ilaç temininde sorun 

yaĢadıkları, bazı kiĢilerin sınır geçtikten sonra Yunanistan kolluk kuvvetleri tarafında eĢyaları 

ile beraber ilaçlarına da el konulduğu için tedavilerine devam edemedikleri görülmüĢtür. 

Tıbbi acil hizmetler açısından kiĢilerin acil durumlarda ambulans ile hastaneye 

götürüldükleri, bu açıdan acil tedavi gereksinimlerinin sağlandığı gözlemlenmiĢtir. Ancak bazı 

kiĢilerin acil durum bile olsa hastanelerde kolluk kuvvetleri tarafından farklı yerlere 

gönderilmek korkusu ile ambulans çağırmaktan endiĢe ettikleri öğrenilmiĢtir. 

 

Sağlık ÇalıĢanlarının Durumu 

Sağlık çalıĢanlarının bir kısmı CoVID19’a karĢı sınır kapılarında oluĢturulan ekiplerde 

görevlendirilmiĢtir ve yoğun çalıĢmaktadırlar. Ayrıca Pazarkule sınır kapısında oluĢturulan 

sahra hastanesinde de görev yapan sağlık çalıĢanları da bulunmaktadır. Ġl dıĢından komĢu 

illerden 112, UMKE ve sağlık çalıĢanı takviyesi yapılmaktadır. SınırdaYunan kolluk 

kuvvetlerinin ateĢ açması ve baĢka yaralanmalar nedeni ile hastanelerde acilbaĢvurularında 

yoğunluk yaĢanmaktadır. Sağlık çalıĢanlarının izinleri iptal edilmiĢtir. Bu durumun daha uzun 

sürmesi durumunda Edirne’de ek sağlık insan gücüne ihtiyaç duyulacağıbelirtilmiĢtir. Süreçte 

sahada görev yapan sağlık çalıĢanlarının psikolojik ve sosyal desteğe gereksinim duyabileceği 

öngörülmüĢtür. Sağlık çalıĢanları görüĢmelerimizde “Edirne mülteci sorununu kendi baĢına 

çözmek durumunda olan sanki baĢka bir ülke, kendimizi yalnız hissediyoruz” Ģeklinde ifade 

etmiĢlerdir. 
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Genel olarak, ortamda tamamen bir belirsizlik durumunun olduğu, sürecin boyutunun saatler 

içinde hızla değiĢebileceği, Ġl idarecilerinin mültecilerin bir alanda yığılmasını engellemek 

adına sınıra yakın alan dıĢındaki toplulukları dağıtmak amaçlı mültecileri bulundukları yerden 

topladıkları gözlemlenmiĢtir. Mültecilerle görüĢmelerden, Yunanistan sınırından biber gazı 

atılması ve ateĢ açılması nedeni ile sınıra çok yakın yerlerde bulunmaktan korktukları ancak 

Türkiye’yi Avrupa’ya geçmek için bir araç olarak gördükleri, bu nedenle sınırın açılmasını 

beklemeye devam edecekleri anlaĢılmaktadır. Mültecilerinin her birinin insan hakları 

kapsamında barınma, beslenme, sağlıklı bir çevrede yaĢama ve sağlıklı olma, kendini ifade 

etme hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. Sınırın diğer tarafına geçmeye çalıĢırkenyaralanan, 

can ve mal kaybına uğrayan ya da geçen kiĢilere yapılan müdahaleler iĢkence kapsamına 

girmektedir ve her biri insan hakları ihlalikapsamında değerlendirilmelidir. Bu durum 

uluslararası yetkililere bildirilmeli ve hemen bu tür uygulamalara son verilmelidir. Süreç 

devam ettikçeve belirsizlik sürdükçe, insan hakları ihlalleri, sosyal sorunlar ve sağlıkla iliĢkili 

problemler hem mülteciler, hem de kentte yaĢayanlar, toplum ve sağlık çalıĢanlarında 

artacaktır. Sürecin daha fazla can ve mal kaybına neden olmadan, toplumsal bir infial 

yaĢanmadan iyi yönetilmesi, Ģeffafve sorunu çözecek bir politik irade gerekmektedir.   

Öneriler: 

 Güvenli bir geçiĢ koridoru sağlanmadan mültecilere geçiĢ temennisi verilmemeli, mülteciler 

hayati tehlikenin olduğu Ģartlara doğru itilmemelidirler.  

 Yetkililerin belirsiz, insan hayatını riske atan ve insan hakkı ihlali yaĢanan bu sürecin 

sonlandırılmasında ivedilikle rol almaları ve süreci Ģeffaf yürütmeleri gerekmektedir. 

 ġu anda sınırda ya da Edirne Ģehrinin farklı bölgelerinde bulunan mülteciler için en temel 

insani bakım ve gereksinim duyulan temel sağlık hizmetleri sağlanmalı ya da sağlanabilecek 

kurum/mekanizma/yapılar oluĢturulmalıdır. 

 Mültecilerin hareketliliği Edirne Ģehir içinde kiĢilerin temel ihtiyaçlarını karĢılamasını 

önleyecek Ģekilde kısıtlanmamalıdır.  

 Mültecilerin Türkiye’de gerekli haklara sahip olarak yaĢamaları için 1951’de kabul edilen 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne iliĢkin Cenevre SözleĢmesi’ndeki coğrafi sınırlama 

kaldırılmalıdır.  

 

24. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile kadın üyelerimize kutlama mesajı gönderildi. 

 

(Kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Özgür ve eĢit oluncaya kadar mücadeleye devam. 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun. )  
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25. Sınırdan Avrupa’ya geçmek için bekleyen mültecilere için STK’lar ve bireysel 

yardımlar (su, meyve suyu, süt, çocuk bezi, ped, giyecek eĢyası, battaniye, ıslak 

mendil, dayanıklı kuru gıda vb gibi malzemeler ) Edirne Tabip Odasında toplanıp ilgili 

devlet kurumları ile birlikte ihtiyacı olanlara ulaĢtırılmıĢtır. 
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26. 10 Mart 2020 Basın Açıklaması Metni  

Yılda 350 milyonu bulan muayeneyi, 5 milyon ameliyatı- giriĢimi yapan,  2 milyar 

kutu ilacı hastalara ulaĢtıran, milyonlarca hastanın bakımını, enjeksiyonunu, 

pansumanını gerçekleĢtiren bu ülkenin sağlık çalıĢanları olarak; güvenceli bir çalıĢma 

ortamında,  yüksek enflasyon ve pahalılığa ezdirilmeyen ücretlerle, emeğimizin 

karĢılığını alarak çalıĢmak istiyoruz!   

Aciller baĢta olmak üzere sağlık hizmet sunumunun her yer ve aĢamasında 

yaygınlaĢan Ģiddetin güven ve meĢruluğunu; ülkemizde yaygınlaĢan kutuplaĢtırıcı-

çatıĢmacı dilden, sağlık sisteminde mobinge varan yönetici-idareci tutumundan, 

taĢeronlaĢtırma baĢta olmak üzere güvencesiz çalıĢtırma modellerinin yaygınlığından 

aldığını çok iyi biliyoruz. 

“YA EMEĞĠMĠZĠ YOK SAYAN SAĞLIKTAKĠ BU ġĠDDET DURACAK 

YA DA SAĞLIK SĠSTEMĠ!” 

BaĢta, her gün ortalama 40 sağlık çalıĢanının yaĢadığı fiziksel, psikolojik ve sözel 

Ģiddetin sona ermesini, TBMM’de bekleyen “sağlıkta Ģiddeti önleme yasa tasarısının” 

yasalaĢmasını, yeni ölümler yaĢanmadan önerdiğimiz acil tedbirlerin alınmasını 

sağlamak için; 

Her geçen gün değersizleĢtirilen ve piyasanın sıradan bir unsuru, maliyet kalemi haline 

getirilmeye çalıĢılan emeğimizin karĢılığını alabilmek için, 

Hekim, diĢ hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, hemĢire, laborant, sosyal 

hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, 

radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, 

fizyoterapist, aile sağlığı çalıĢanı, tıbbi sekreter ve sağlık hizmet sunumunda yer alıp 

burada adını anamadığımız bütün mesai arkadaĢlarımızla ve sağlık hakkına sahip çıkıp 

sağlıktaki Ģiddetin kendisine ve hastasına da zarar verdiğini düĢünen yurttaĢlarımızla 

birlikte 

15 MART PAZAR GÜNÜ ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MĠTĠNG’DE 

BULUġUYORUZ! 

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalıĢanlarının öncelikli talebi Ģiddetin engellenmesi 

olmadı. Sağlık çalıĢanlarının emeği bu kadar değersizleĢtirilip böylesi fiili ve sözlü 

Ģiddete maruz bırakılmadı.  Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık hizmetini sunan 

yüzbinlerce insan geçinme telaĢının yanı sıra her an Ģiddete maruz kalabilirim 

tedirginliği ile iĢine gitmedi. ĠĢ güvenceleri taĢeronlaĢtırma, sözleĢmeli, staj vb. adlar 

altında yok edilmeye çalıĢılırken, ücretleri güvencesiz performans ve hakediĢ 

sistemlerine terk edilmedi. ÇalıĢma hakları “güvenlik soruĢturmaları” gerekçesi ile 

ellerinden alınmadı. Mesleki yıpranmadan doğan hakları bu kadar görmezden 

gelinmedi. Ülkemizin hiçbir döneminde sağlıkta iĢ barıĢı bu derece bozulmadı. Gece 
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gündüz demeden, haftanın 7,  yılın 365 günü, milli bayramlardan dini bayramlara,  

metropollerden ücra köylere kadar her yerde ve her anda sağlık hizmeti sunmaya 

çabalayan sağlık çalıĢanlarına karĢı Ģiddet uygulanması hoĢgörüyle karĢılanıp sağlık 

çalıĢanları bu kadar suçlanmadı. Ülkemizin hiçbir döneminde yaĢanan bunca Ģiddete 

ve mağduriyete rağmen sonuç alıcı, caydırıcı adımlar atmayan kendi sağlık 

çalıĢanlarına ve çalıĢanların emeğine bu düzeyde sahip çıkmayan bir sağlık otoritesine 

rastlanmadı. 

Ülkemizin sağlık hizmetini sırtlanmıĢ sağlık meslek mensupları olarak, sürekli Ģiddete 

uğrama tedirginliği ile çalıĢmak istemiyoruz. Hasta ve yakınlarının taleplerinin 

karĢılanmadığı, beklentileri dıĢında bir tablo ortaya çıktığı, idari ya da sisteme dair bir 

tıkanıklıkla karĢılaĢtıkları ya da tıbbın gerektirdiği her Ģey yapıldığı halde 

beklenebilecek olumsuz bir tıbbi durumun ortaya çıktığı ilk anda sağlık hizmetini 

sunanlara karĢı öldürmelere varan Ģiddet giriĢimlerine baĢvurması olağan bir sürecin 

sonucu değildir. Bu tutum, bu saldırganlık, bu vahim tablo sürdürülebilir hiç değildir. 

Sağlık ortamındaki Ģiddet münferit olaylar, hoĢ görülebilir insani tepkiler olmaktan 

çoktan çıktı. Buradaki karanlık ve ölümcül tablo yetkililer tarafından görülmekte ama 

bir türlü harekete geçilmemektedir. Herkesin geldiğini hissettiği ve önlemek için kılını 

kıpırdatmadığı cinayetleri takip etmek değil hastalarımızı tedavi etmek, mesleğimizi 

yapmak istiyoruz. Sağlık hizmetini sunarken, baĢka hayatları kurtarmaya çalıĢırken 

kendi canımızdan olmak istemiyoruz. 

Sağlık hizmetlerindeki aksamalar asla ve asla sağlık çalıĢanlarının üstüne yıkılamaz. 

Sağlıkta Ģiddet yapısaldır. Ülkedeki genel politik ve toplumsal atmosferden, yoksulluk, 

iĢsizlik gibi ekonomik olgulardan bağımsız değildir. Ekonomik, politik ve toplumsal 

alanda sorunlar derinleĢtikçe, sağlık alanında da sorunların çığ gibi büyüyeceğini ve 

sağlıkta Ģiddetin artacağını herkesin görmesi gerekir. Bu sorunların sağlık çalıĢanları 

olarak üzerimize bir yandan hak kaybı ve yoksullaĢma, diğer yandan da maruz kalınan 

Ģiddette artıĢ olarak dönmesini kabullenmiyoruz. 

Emeğimizi değersizleĢtiren, ücretlerimizi ezdiren, çalıĢma koĢullarımızı her geçen gün 

zorlaĢtıran yönetim anlayıĢı değiĢinceye; sağlıktaki bu ölümcül Ģiddeti tam olarak 

ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya; önerdiğimiz tedbirler alınıncaya; 

hasta- sağlık çalıĢanı iliĢkisini insani boyuta taĢıyacak toplumsal - kültürel iklim 

oluĢuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda 

mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduğumuzu göstermek üzere; 

Ülkemizin 81 ilinden, üyemiz olan ve üyemiz olmayan bütün sağlık çalıĢanlarıyla, 

emeklilerimizle, göreve baĢlatılmayan atama bekleyen genç meslektaĢlarımızla ve 

geleceğimizi oluĢturan her branĢtan tıp, hemĢirelik, diĢ hekimliği, eczacılık, veteriner 

hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce 

kardeĢlerimizle birlikte; 15 Mart günü Ankara’nın yolunu tutacak ve bu ülkede sağlık 

ortamının Ģiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle 

haykıracağız; 

SAĞLIK’TA ġĠDDET SONA ERSĠN! SAĞLIK ÇALIġANLARI KÖLE DEĞĠLDĠR!                                         
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Biz sağlık çalıĢanları, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağımız mücadelemizle 

sağlıktaki Ģiddet iklimini sonlandırarak; görevimiz olan sağlık hizmetini Ģiddetsiz ve 

barıĢçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve 

halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmayı baĢaracağız. Aldığımız 

eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğu yerine getirecek, 

emeğimizin karĢılığını alacağız! 

BĠZLER YAġAMAK VE YAġATMAK ĠSTĠYORUZ! 10.03.2020 

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ  

EDĠRNE TABĠP ODASI 
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27. 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında 11 Mart 2020 tarihinde Dr. Deniz 

DOĞU'nun “Doğadan IĢıltılar” konulu resim sergisi açılıĢı ve sunumu Tabip Odası 

Lokalinde yapıldı. 
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28. 13 Mart 2020 tarihinde saat 11:00’de Trakya Üniversitesi Ratip KAZANCIGĠL 

Amfisinde tören düzenlendi bu törende Edirne Tabip Odası üyesi olup Meslekte 30 – 

40 ve 50 yılını dolduran üyelerimize plaket verildi. Tören sonrasında katılımcılara 

kokteyl ikramında bulunuldu. 
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29. 14 Mart 2020 tarihinde çelenk koyma töreni öncesinde Tabip Odası Lokalinde Edirne 

Bisiklet Kulüpleri Dernek üyelerine ve Edirne Basın Emekçilerine kahvaltı verildi. 
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30. 14 Mart 2020 tarihinde saat 11:00’da Edirne Tabip Odası olarak Atatürk Anıtına 

çelenk koyuldu. 
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31. Cavid-19 salgının baĢladığı günlerde üyelerimize ve basına mesaj gönderildi. 

BaĢta hekimler ve tüm sağlık çalıĢanları bu dönemde özveri ve fedakârca 

çalıĢmaktadır. Edirne Tabip Odası olarak hekimlerimizin ve sağlık çalıĢanlarımızın 

her zaman yanındayız. Birlikte bu zor zamanlarında üstesinden geleceğimize 

inanıyoruz. Tüm meslektaĢlarımıza Ģükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla... 
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32. COVID-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası 

yaĢamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil TaĢçıoğlu 2 Nisan 2020 tarihinde, 

saat 12.00’de fiziksel mesafeyi koruyarak 1 dakikalık saygı duruĢu ile anıldı. 
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33. 17 Nisan. 2012 yılında çalıĢtığı hastanede hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin 

Arslan’ın ölüm yıldönümü. “Sağlıkta Ģiddete karĢı mücadele günü” olarak Basın 

Açıklaması Metni yayınlandı. 

COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta Ģiddeti ortadan kaldıracağız! 

Bugün 17 Nisan. 2012 yılında çalıĢtığı hastanede hasta yakını tarafından öldürülen 

Dr.Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü. “Sağlıkta Ģiddete karĢı mücadele günü” olarak 

ilan edilen 17 Nisan, bu yakıcı soruna dikkat çekmek üzere bütün sağlık çalıĢanlarının 

her yıl saygı duruĢları ve etkinlikler gerçekleĢtirdikleri gün. 

Ülkemiz sağlık ortamında Ģiddet yıllardır toplumsal bir sorun halini almıĢ durumda. 

Sözel hakaret ve tacizin yanısıra silahla yaralamadan hekim ve sağlık çalıĢanı 

ölümlerine varan üzücü tablolar, ne yazık ki ülkemiz gündeminden hiç düĢmedi. 

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları 2007 yılından bu yana sağlıkta Ģiddetin 

önlenmesi, sağlık kuruluĢlarının çalıĢma koĢullarının güvenli ve sağlıklı hale 

getirilmesi için yoğun çaba gösterdi. Beraberinde sağlıkta Ģiddet, sağlık sendikaları, 

uzmanlık dernekleri, sağlık meslek odaları ve sağlık derneklerinin de dikkat çektikleri 

konuların baĢında yer aldı. 

Türk Tabipleri Birliği dahil bu konuya duyarlılık gösteren bütün kurumların öncelikli 

gündemi sağlıkta Ģiddetin durdurulması iken ülkemiz ve dünya, beklemediği ve hiç 

hazır olmadığı bir pandemiye yakalandı. COVID-19 olarak adlandırılan ve yaygın 

ölümlere yol açan salgın toplumun bütün kesimini etkilemeye ve çok ciddi sağlık 

sorunları çıkarmaya devam ediyor. Ancak yine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

gerek iĢ yükü gerekse de virüse muhatap olma bakımından hekimlerin ve sağlık 

çalıĢanlarının en büyük risk grubunu oluĢturduğunu herkes görüyor. Bu risk, salgının 

ilk ayında  binlerce sağlık çalıĢanının Covıd-19 nedeniyle tedavi görmek zorunda 

kalmasına ve onlarcasının hayatını kaybetmesine yol açmıĢ durumda. 

Hergün olduğu gibi bugün de, ülkemizdeki kamu-özel bütün hastanelerinde, Aile 

Sağlığı Merkezlerinde, Ġlçe Sağlık Müdürlüklerinde, ambulans ve evde bakım 

hizmetlerinde, iĢyeri hekimliği birimlerinde, muayenehanelerinde, ilaç temini yanında 

maske dağıtmak zorunda bırakılan eczanelerinde yüzbinlerce sağlık çalıĢanı baĢta 

Covıd-19 olmak üzere bütün hastalıklara gece gündüz sağlık hizmeti vermeye devam 

ediyoruz. 

Ve bu atmosfere rağmen sağlıkta Ģiddetin fiilen kendisi ve yaygın olarak gölgesi sağlık 

kurumlarında varlığını sürdürüyor.  Kötü yönetilen “maske dağıtımı” süreci 

eczanelerde Ģiddete de varan tartıĢmalara yol açarken, yapısal nedenlerle beklentisi 

karĢılanmayan hasta yakınları hastanelerde karĢılarına çıkan hekim ve sağlık 

çalıĢanına hakaret ve Ģiddet göstermeye devam ediyor. 

Bilinmelidir ki biz hekimler ve sağlık çalıĢanları Covıd-19 dahil her türlü sağlık 

sorununda üzerimize düĢen bütün görevleri yapmaya hazırız.  Ancak ne salgın 

dönemlerinde ne de olağan dönemlerde bize yönelen ve yönelecek olan Ģiddetin mazur 

görülmesine, olağanlaĢtırılmasına tahammülümüz kalmadı. 
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Bu nedenle sağlıkta Ģiddetin son bulmasına dair tutumumuz net ve kararlı; öneri ve 

taleplerimiz bütünlüklü ve birlikte uygulandığında sonuç verecek mahiyette oldu. 

Öncelikle caydırıcılığı sağlamak üzere özel-kamu ayırmadan sağlık çalıĢanlarına 

yönelecek Ģiddette cezaları arttıran “yasa”  talebimizin dün itibariyle TBMM’de 

onaylanmasını caydırıcı etkiyi azaltabilecek "hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması"nı (HAGB) içermesine rağmen önemli bir adım olarak görüyoruz. 

Ülkeyi ve sağlık ortamını yönetenlerin “Sağlıkta DönüĢüm Programını” 

durdurmalarını,  hekimlere ve sağlık çalıĢanlarına yönelik dil ve söylemlerini 

değiĢtirmelerini ve ceza arttıran yeni yasayla birlikte uygulandıklarında ancak sonuç 

verebilecek olan “sağlıkta Ģiddete sıfır tolerans” içerikli bütün önerilerimizi dikkate 

almalarını bekliyoruz. Sağlıkta ġiddet Sona ERSĠN! 

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ MERKEZ KONSEYĠ 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

 

34. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM’nin 100. YaĢı kutlama 

mesajı basın ve sosyal medya hesabımızdan paylaĢıldı.  

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün barıĢ, sevgi ve umudun temsilcileri, aydınlık 

geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramımız ve TBMM’nin 100. yaĢı kutlu olsun... 
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35. 1 Mayıs 2020 yılında Corona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak 

kutlandı. Platform adına konuĢmayı Dr. Memet AKBAL yaptı. 
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36. 12 Mayıs HemĢireler Günü kutlama mesajı basın ile paylaĢıldı. 

Gerek Aile Sağlığı Merkezlerinde gerekse hastanelerde, sağlık hizmetlerinin 

sunulduğu her yerde, bu zor günlerde gece gündüz özveriyle çalıĢarak halk ve sağlık 

hizmeti arasında köprü kuran, sağlığın korunması, geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesinde 

büyük emekleri olan hemĢirelerimizin 12 Mayıs HemĢireler Günü’nü kutlarız. 

Saygılarımızla. 11.05.2020 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

37. Cavid-19 salgını nedeni ile yapılan Ġl Pandemi Kurulu Toplantılarına düzenli olarak 

katılım sağlandığını, 

38. Edirne Valiliği Ġl Ġnsan Hakları Kurulu toplantılarına oda adına Dr. Serpil TÜTÜNCÜ 

katıldı. 

39. Edirne Valiliği ve Ġl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen aylık toplantılara Dr. Özlem 

ÖNAL ve Dr. Atılım SARI dönüĢümlü olarak katıldı. 

40. Cavid-19 salgını nedeni ile Türk Tabipleri Birliği’nce yapılan online toplantılara 

katılım sağlandığını, 
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