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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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24 Nisan 2016 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. Özlem ÖNAL 

VEZNEDAR ÜYE : Dr. Zeynep ERİŞKİN KAYA  

ÜYE   : Dr. Yusuf KUL  

  

 

 

ONUR KURULU 

1. Dr. Memet AKBAL 

2. Dr. Tuncay ÇAĞLAR 

3. Dr. Cengiz TUĞLU 

4. Dr. Serpil TÜTÜNCÜ  

5. Dr. Ülfet VATANSEVER 

 

 

  

BÜYÜK KONGRE DELEGELER 

1. Dr. Mevlüt YAPRAK  

2. Dr. Uğur ÖZDAĞLI ( Dr. Fulya TANRIKULU ) 

3. Dr. Yeliz EKER 

4. Dr. Evrim AKSOY 

5. Dr. Ali EROL 

 

 

  

DENETİM KURULU 

1. Dr. Bahar YENİGÜN  

2. Dr. İlker ANAT  

3. Dr. Özerk Ömür ÖKTEN  
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1. 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Odamız seçimlerine katılan üyelerimize kahvaltı 

ikram edildi.  

 
 

Yönetim Kurulu Toplantımız. 
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Tabipler'in yeni dönem planlaması 
Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, güven 

tazeledikleri Oda'nın yeni dönemde de halkın sağlığıyla ilgili 

gerekli öneri ve uyarılarda bulunmayı sürdüreceklerini 

açıkladı…. 
Haberin Yayın Tarihi: 28-05-2016 11:47 

 

Sevcan KALIPÇİNDEN ELMACI  

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. 

Ertuğrul Tanrıkulu, güven tazeledikleri 

Oda'nın yeni dönemde de  halkın 

sağlığıyla ilgili gerekli öneri ve 

uyarılarda bulunmayı sürdüreceklerini 

açıkladı. Dr. Tanrıkulu, daha önce 11,5 

yıl Sağlık Bakanlığı yapan 

meslektaşları Recep Akdağ'la da yeni projeler yapıp, önerileri  aktaracaklarını söyledi.  

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Oda'nın yeni dönem planlamalarını pay -

laştı. Hekimden ve sağlıktan yana Tabip Odası olarak, halk sağlığını da koruyan, halkın 

sağlığıyla ilgili gerekli öneri ve uyarılarda da bu -lunan bir Oda olduklarını yine-leyen Dr. 

Tanrıkulu gazetecilere şu açıklamayı yaptı:  

"Bilindiği gibi, Edirne Tabip Odası olarak seçimimizi yaptık ve doktor arkadaşlar 

meslektaşları-mız sağ olsunlar yeniden bizlerin devamı açısından teveccüh gös -terdiler. Ben 

Tabip Odası Başkanı olarak Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Genel Sekreter Dr.Alper Eker, Muhasip 

Üye Dr. Özlem Önal, Veznedar Üye Dr. Zeynep Erişkin Kaya, Üye Dr. Yusuf Kul ile birlikte 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yönetim olarak sağlık sektöründe çalışan tüm f arklı çalışan 

paydaşlarla birlikte çalışmayı uygun gördük. Aile Hekimleri'nden Özlem Hanım, 112'de 

çalışan Zeynep Hanım, Kulak Burun Boğaz Asistanı arkadaşımız Yusuf arkadaşımızla devam 

edi-yoruz. Kadın üyelerimizin sayısını da ikiye çı -kardık ve hekim sayısını yönetim 

kurulunda daha etkin olmasını sağladık.   

TABİPLER'İN YENİ DÖNEM PLANLAMASI  

Bundan sonraki planlamamız sağlık sektöründe olan olaylar, meslektaşlarımızın özlük 

haklarıyla ilgili çalışmalarda daha aktif görev almak. Meslektaşlarımızın özellikle  özlük 

hakları, tatilleri, döner sermaye gelirleri, ücretleriyle ilgili Sağlık ve Maliye Bakanlığı'na 

önerilerimizi sunmak. Ve tabi ki Türk Tabipleri Birliği'nin 6 bin 23 sayılı kanununda 

öngörülen görevleri yapmak. Bunun başında da hekimler arası ilişkile ri sağlamak, meslek 

odası olması nedeniyle halk sağlığını koruyacak olan ve sağlığa yönelik birçok konuda, 

halkımızın sağlığı konusunda da bilinçlendirmeler ve bilgilendirmeler yapmak. Sağlık 

Bakanımız da değişti ve Recep Akdağ oldu.   

“BAKAN AKDAĞ'A DA ÖNERİLERİMİZ OLACAK”  

Eskiden 11,5 yıl Sağlık Bakanlığı yapan bir meslektaşımız. Kendisiyle yeniden birlikte yeni 

projeler yapacağız ve önerilerimiz olacak. Biz hekimden ve sağlıktan yana Tabip Odası 

olarak halk sağlığını da koruyan, halkımızın sağlığıyla ilgi li gerekli öneri ve uyarılarda da 

bulunan bir Tabip Odası'yız. Aynı zaman bilindiği gibi aylık etkinliklerimiz var. Kültürel 

etkinliklerimiz, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili yaptığımız etkinlikleri de hep beraber hekim 

meslektaşlarımızla, sağlık çalışanlarının diğer bileşenleriyle beraber yapıyoruz.”  
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2. 1 Mayıs 2016’da Edirne’de düzenlenen İşçi ve Emekçi Bayramına katılım sağlandı. 

 
3. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı geri bildirimi ile ilgili DİSK-KESK-TMMOB ve 

ETO alarak basın açıklaması yapıldı. 
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4. 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeni ile basına kutlama mesajı gönderildi, 

Gerek Aile Sağlığı Merkezlerinde gerekse hastanelerde, sağlık hizmetlerinin sunulduğu her yerde, gece 

gündüz özveriyle çalışarak halk ve sağlık hizmeti arasında köprü kuran, sağlığın korunması, geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesinde büyük emekleri olan hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlarız. 

Saygılarımızla. 
EDİRNE TABİP ODASI 

 

 

5. 24 Mayıs 2016 tarihinde Edirne Valisi Mehmet TEKİNARSLAN ile görüşme yapıldı. 

 

 

6. 28-29 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan “Tıbbın Alternatifi Olamaz” 

“Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı” 

konulu sempozyumu TTB Halk Sağlığı Yürütme Kurulunda görevli Dr. Serpil 

TÜTÜNCÜ organizatörlüğünde hazırlandı. 
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7. 30 Mayıs 2016 tarihinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde Dr. Kamil 

FURTUN’un katledilişinin birinci yılında basın açıklaması ile anıldı. 

 

 
BASIN AÇIKLAMASI 

  

Dr. Kamil Furtun’u, o güzel insanı, doktoru hatırlıyor musunuz? 
  

Bundan bir yıl önce, 29 Mayıs 2015’de Dr. Kamil Furtun’u, Kamil abimizi, Samsun’un 

değerli hekimini, cerrahını görevi başında katlettiler. 

  

Sağlıkta şiddet canımızı almaya devam ediyor. Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir çözemedik, 

resmi rakamlara göre hergün 31 hekim, sağlık çalışanı hastalarından ya da hasta 

yakınlarından, şifa dağıtmaya çalıştıkları kişilerden dayak yiyor, hakarete uğruyor, tehdit 

ediliyor. Hastaneler birer şifa merkezi olarak değil şiddet ortamı olarak anılır oldu. Yine bu 

kentte, Kamil Furtun’un öldürülmesinden aylar sonra, 19 Kasım 2015’de bir diğer 

meslektaşımız, Dr. Aynur Dağdemir görevi başında katledildi. 

  

Olanları, bitenleri akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır. Başta 

TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu raporu, Türk 

Tabipleri Birliği raporları olmak üzere konuyu irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren onca 

rapora rağmen ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız 

kesmediğini görüyoruz. Son 14 Mart’ta sözü verilen sağlıkta şiddet uygulayanlara tutuklama 

cezası verilmesini sağlayacağı ifade edilen yasa bile çıkarılmamıştır. 

  

Sağlık Bakanlığı sürekli artan hasta memnuniyetinden söz etmektedir, ancak her ne hikmetse 

memnun olan bu hasta ve hasta yakınları her gün Türkiye’nin dört bir yanında doktor, hemşire 

dövmeye devam etmektedirler. 
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Sağlıkta şiddetin altında yatan ana nedenler uzunca bir süredir tartışılmaktadır. Uygulanan 

sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesi şiddetin 

altında yatan önemli sebepler olarak tespit edilmektedir. Ancak Dr. Kamil Furtun’un 

öldürülmesinde can yakıcı başka durumlar da var. Defalarca belgeleriyle gündeme 

getirdiğimiz hastane idaresinin, duruşma tutanaklarına geçmiş bir dizi ihmalleri söz 

konusudur. 

  

Hatırlatalım. Dr. Kamil Furtun’u öldüren katil hastane idaresinin bilmediği bir kişi değildir. 

Hakkında çok sayıda savcılığa yansımış dosyası bulunan, yıllardır hastane içinde ve 

çevresinde dolaşıp rahatsızlık veren, sağlık çalışanlarında ve personelde huzursuzluk ve 

endişeye yol açtığı bilinen bir kişidir. Daha önce de hastanede sağlık çalışanlarına 

saldırmıştır, hatta cinayetten bir gün önce bu kişinin sağlık çalışanları için risk oluşturduğu 

hastanenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı tutanağına yansımıştır. 

  

Bu kadar sorun çıkaran ve hastane personelinde bu kadar tedirginliğe sebep olan, saldırılar 

gerçekleştiren bu şahıs nasıl olmuştur da hastaneye elini kolunu sallayarak, belinde silahla 

girip çıkabilmiştir? Hastane idaresi neden hiçbir şikayette bulunmamış,  yasal görevlerini 

yerine getirmemiş, önlem almamıştır? Nasıl olmuştur da bu ihmaller zinciri herkes tarafından 

sevilen, bilgisi, becerisi ve kişiliğiyle tüm Samsun’un sevgilisi olmuş Dr. Kamil Furtun’un 

öldürülmesine kadar gidebilmiştir? Hastane idaresi neden çekinmiştir? 

  

Bu soruları daha önce de sorduk, bugün cinayetin birinci yılında burada, Samsun’da yeniden 

soruyoruz. 

  

Peki bu olayda açık ihmali olan bunca hastane idarecisine ne oldu dersiniz? Hiçbir şey! Hepsi 

görevlerine devam ediyorlar, koltuklarında oturuyorlar. Üstelik olayın açığa çıkmasını 

engellemek için, bilgi ve belgeleri “sızdırmakla” suçladıkları hastane çalışanlarına 

soruşturmalar açtılar, onları yıldırmaya çalıştılar. Valiliğin açtığı soruşturmanın sonucuna 

rağmen gereği yapılmadı ve hastane idarecilerine kimse dokunmadı, bu kadar ağır bir yüke 

rağmen istifa etmek bu idarecilerin akıllarına bile gelmedi. 

  

Böylesine bir durumun nitelikli bir kamu yönetimiyle, akılla, vicdanla bağdaşır yanı yoktur. 

Konuyu daha geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı’na, Müsteşar ve Bakan Yardımcısı’na bir kez 

daha hatırlattık. İçinde bulunulan durum ibretliktir. Bu ülkeyi, bu ülkenin sağlığını 

yönetenlerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemede ne kadar duyarlı olduklarını açıkça 

sorgulatan bir durumdur bu. Açıkça söyleyelim bu utanç tablosunun peşini bırakmayacağız, 

yüzü kızarmayanlara bu gerçekleri hatırlatmaya devam edeceğiz. 

  

Bizler, bu ülkenin sağlık emekçileri, şiddetten uzak, nitelikli bir sağlık ortamı için, haklarımız 

için, yurttaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz. 

  

Dr. Kamil Furtun’u, o güzel insanı, doktoru unutturmayacağız. 

  

Dr. Kamil Furtun ölümsüzdür! 

  

TTB (Türk Tabipleri Birliği) 
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8. 10-11 Haziran 2016 tarihinde yapılan TTB Merkez Konseyi Büyük Kongresine 

Yönetim Kurulu ve Delegelerimiz ile katılım sağlandı. Aynı gün Anıtkabir ziyareti 

yapıldı. 
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9. 17 Haziran 2016 tarihinde yapılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet 

törenine odamız adına Dr. Zeynep ERİŞKİN KAYA katıldı. İlk 10’a giren öğrencilere 

plaket verildi. 

 
10. 23 Haziran 2016 tarihinde basın açıklaması yapılarak yaz aylarındaki sıcak havalara 

karşı halkımız bilgilendirildi.  

 

11. 25 Haziran 2016 tarihinde dört eczacımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili 

şiddete karşı basın açıklaması yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİDDET BU KEZ 4 ECZACIMIZIN CANINI ALDI! 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi eczanesinde meydana gelen silahlı 

saldırı sonrasında dört Eczacımız ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Acımız ve 

üzüntümüz büyüktür. Yaşamını yitiren Eczacılarımıza Allah’tan rahmet; ailesine, 

yakınlarına ve tüm eczacı camiasına başsağlığı diliyoruz. 

EDİRNE TABİP ODASI 
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12. 29 Haziran 2016 tarihinde Saraçlar Caddesinde ülkemizde yaşanan bombalı saldırılara 

ve teröre karşı Emek ve Meslek Örgütleri olarak basın açıklaması yapıldı. 

 
 

13. 20 Temmuz 2016 tarihinde Edirne Tabip Odasında 15 Temmuz’da yapılmak istenilen 

darbe ye karşı basın açıklaması yapıldı. 
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BASIN AÇIKLAMASI 
 
Edirne Tabip Odası olarak her türden darbenin karşısındayız ve darbelere hayır diyoruz. 
Şiddetle ve koşulsuz olarak kınadığımız askeri darbe girişimi gösterdi ki, ülkemizin 
demokratikleşmeye acil olarak ihtiyacı var. 
Demokratik siyaset alanının tamamen tahrip edildiği, basının susturulduğu, düşünce ve 
ifade hakkının, siyasi hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, adaletten ve hukuktan söz 
edilemeyen ülkeler, çatışmalı ortam ve darbelere mahkûm olurlar. 
Darbe, çatışma ve kaos ortamından çıkmanın yolu daha fazla otoriterleşme değil daha 
fazla demokrasidir. Kimseyi dışlamayan herkesin hak ve özgürlüklerine güvence olacak 
bir demokrasidir. Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin derhal tesis 
edilmesidir. 
Ülkenin çatışma, kaos ve darbe ortamına sürüklenmesinin yanı sıra çok sayıda sivilin 
ölümünün de sorumluları cezalandırılmalıdır.  
Demokratik direniş, sokaklarda gösteri ve toplantı yapmak bütün yurttaşların hakkıdır ve 
hem anayasanın, hem uluslararası hukukun güvencesi altındadır.  
Edirne Tabip Odası olarak demokrasiye yönelen her türlü tehdidin karşısındayız. Barış ve 
güvenlik içinde demokratik bir yaşam sürmek istiyoruz. 
Daha güçlü bir demokratik mücadele için meslek odası olarak çalışmalarına ivme 
kazandıracağımızı bir kez daha duyuruyoruz. 20.07.016 
 
EDİRNE TABİP ODASI 
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14. 24 Ağustos 2016 tarihinde Emek ve Meslek Örgütleri olarak DİSK-KESK-TMMOB-

TTB Gaziantep’te kına gecesinde meydana gelen patlama ile ilgili basın açıklaması 

yapıldı.  

 
15. 24 Ağustos 2016 tarihinde Yönetim Kurulu olarak görevine yeni atanan Trakya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah TAŞ makamında ziyaret 

edildi. 
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16. 25 Ağustos 2016 tarihinde Yönetim Kurulu olarak görevine yeni atanan Trakya 

Üniversitesi Rektörü Dr. Erhan TABAKOĞLU makamında ziyaret edildi. 

 
 

 

 

 

 

17. 25 Ağustos 2016 tarihinde Yönetim Kurulu olarak görevine yeni atanan Edirne Valisi 

Günay ÖZDEMİR makamında ziyaret edildi. 
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18. 26 Ağustos 2016 tarihinde Yönetim Kurulu olarak görevine yeni atanan Trakya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR 

makamında ziyaret edildi. 

 
 

19. 30 Ağustos 2016 tarihinde üyelerimize ve basına Zafer Bayramını kutlama mesaj 

gönderildi. 

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

Kutluyoruz... 

20. Edirne Keşan Erikli sahil bölgesinde yaşanan sağlık sorunları ile ilgili Kamu 

Hastaneler Birliği Genel Sekreteri ile görüşme yapılmasına, İl Sağlık Müdürlüğü ve 

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bölgedeki güvenlik önlemleri hakkında 

endişemizi belirten yazı yazıldı. 
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21. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeni ile DİSK-KESK-TMMOB VE TTB olarak Edirne 

Saraçlar Caddesinde yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. 

 
 

 

22. 07 Eylül 2016 tarihinde CHP Milletvekili Eren ERDEM ve Okan GAYTANCIOĞLU 

odamızı ziyaret ederek STK temsilcileri ile bir araya gelinmiştir. 
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23. 27 Eylül 2016 tarihinde Tıbbın Alternatifi Olamaz Konulu Basın Açıklaması yapıldı. 

 

‘Tıbbın alternatifi olmaz’ 
Aktarlarda satılan 38 ürün tehlikeli 
olduğu gerekçesiyle yasaklanırken, 
Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. 
Ertuğrul Tanrıkulu da toprakta yetişen 
her ürünün asla şifa olmadığını 
söyledi. 

 

 

Haberin Yayın Tarihi: 28-09-2016 08:15 
    

Sevcan KALIPÇİNDEN 
ELMACI 

Vatandaşın şifa niyetine 
hastane ya da eczaneden 

sonra adresi olan 
aktarlarda satılan 38 ürün 

tehlikeli olduğu 
gerekçesiyle Sağlık 

Bakanlığı'na bağlı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK) tarafından 
yasaklanırken, Edirne 
Tabip Odası Başkanı Dr. 

Ertuğrul Tanrıkulu da, 
“Tıbbın alternatifi olmaz” 

dedi.  
Edirne Tabip Odası Başkanı 

Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, 
fitoterapi diye bir dal 

olduğunu ve bitkisel kaynaklı ürünlerin tedavide kullanılmasıyla ilgili 
çalışmalar yapıldığını ancak Edirne Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği 

olarak tıbbın alternatifi olmadığını söyledi. Tıbbın alternatifi diye bir 
durumun her zaman sıkıntı yaratabileceğine dikkat çeken Dr. Tanrıkulu, 

asıl olanın hekimlerin uyguladığı tedavi olduğunu vurguladı.   
“ASIL OLAN HEKİMLERİN TEDAVİLERİDİR” 

"Edirne Tabip Odası biz halk sağlığı ile ilişkili konularda hem 
uyarılarımızı yapıyor hem de önerilerde bulunuyoruz. Bu anlamda 

halkımızdan isteğimiz doktoruna danışmadan asla her hangi bir ilacı 
bırakmasınlar ya da ilaçların yerine bitkisel kaynaklı denen özellikle 
internette denetimsiz satılan ürünlerden asla ve asla kullanmasınlar. 

Asıl olan hekimlerinin tedavileridir. Doğru fitoterapi diye bir dalı var ve 
bitkisel kaynaklı ürünlerin tedavide kullanılmasıyla ilgili çalışmalar 

yapılmaktadır. Ama biz Edirne Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği 
olarak diyoruz ki, tıbbın alternatifi olmaz. Tıbbın alternatifi diye bir 

durum her zaman sıkıntı yaratır. Tüm tedavilerin aksatılmaması ve 
doktor kontrolünde devam edilmesi gerekir. Biz bir ilacın üretim 

sürecinin ne kadar yoğun ve en az 30 yıl süren faz çalışmaları olduğunu 
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biliyoruz. Farmakoloji çok önemli bir bilim dalıdır. Faz 1, Faz 2, Faz 3, 

Faz 4 çalışmalarından sonra ilaç piyasaya sürülür. Ürün satışından sonra 
da takip edilir ve ondan sonra onay alır veya  güvenliği kanıtlanır. Biz 

hekimler için önemli olan halkın sağlığıdır. Halkın sağlığı her zaman 
bizim için çok önemlidir.  

HEKİM TEDAVİSİNDEN ŞAŞMAYIN 
Bu anlamda Edirne Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak Fitoterapi 

denen bilimsel çalışmaların dışında bitkisel ürünlerin alınmaması ve 
doktora danışılmadan asla ve asla ilaçların kesilip de hekim dışı tıp dışı 

tedavilere tevessül edil-memesini öner-mektedir. Bi-zim için önemli olan 
halkın ilaçlarını dü-zenli ve tıbbi nosyonun dı-şında internet ve 

televizyon-dan satışı ya-pılan bu bitkisel kaynaklı ve do-ğal ürünler ol-
duğu söylenen şeylere ilgi göstermemeleridir. Çünkü bu ürünler özellikle 

böbrek ve karaciğerde çok ciddi tahribatlar yapabilirler. Doktorun 
söylediğinin dışına çıkılmamalıdır. Biz alternatif tıp denen uygulamaların 
bilimsel ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda 

da bilimsel çalışmaların dışında halkımız bu tür ürünlere kıymet 
vermesinler. Çünkü hem sağlıklarından olurlar hem de çok ciddi maddi 

kayıplara sebebiyet verebilirler. O nedenle doktoruna danışmadan hiçbir 
şey kullanmasınlar. Bazı ilaçlarla ada çayı dahi etkileşim yapmaktadır, 

ilacın etkinliğini bozmaktadır. O nedenle kronik hastalığı olanlar belli 
hastalık gruplarında, kanser tedavisi sırasında muhakkak halk ımız çare 

arıyor ama bu çare tıbbın dışında ve bilimin dışında olmamalıdır.   
“TOPRAKTA YETİŞEN HER ÜRÜN ASLA ŞİFA DEĞİLDİR”  

Edirne Tabip Odası olarak biz internetten, televizyondan satılan bu 
ürünlerin halkımıza zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da 

uyarıyoruz hekimler ve bizler halkımızın sağlığı için uyarılarımızı 
yapmak zorundayız. Bunun için de elimizden gelen iletişim kanallarından 

halkımıza bu bilgileri veriyoruz. Bitkisel kaynaklı bir ürünün toplanması 
ve saklanması bile çok önemli. Doğadan toplanan bir ürününü 'Çok 
faydalıdır, organiktir' demek doğru değildir. Toprakta yetişen her ürün 

asla şifa değildir.” 
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24. 27-28 Eylül 2016 tarihinde TTB Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri değerlendirme 

toplantıları Edirne Tabip Odası Lokalinde yapıldı. 

 
 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

25. 29 Eylül 2016 tarihinde DİSK toplantı salonunda yapılan “İşçi Sağlığı-İş Güvenliği 

2016 Eğitim Çalışmaları toplantısına Dr. Ertuğrul TANRIKULU katıldı. 

 
 

26. 9 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Tipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 

Toplantısına Dr. Ertuğrul TANRIKULU katıldı. 
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27. 17 Ekim 2016 tarihinde havaların soğuması mevsimsel geçişte halkımızın dikkatli 

olmaları konusunda basın açıklaması yapıldı.   

  

28. 20 Ekim 2016 tarihinde Edirne Belediyesi ile ortaklaşa üyelerimize sms göndererek 

kullanılmayan ev eşyaları ve giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

 

29. 29 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyetimizin 93. Yılını kutlama mesajı gönderildi. 

 

Cumhuriyetimizin 93.Yılını Kutluyoruz. Özgür, Barış ve Huzur İçerisinde  

Yaşamamızı Sağlayan Başta Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Tüm Şehitlerimize 

Minnettarız. 

  

30. 05 Kasım 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Aşılar konusunda verdiği 

karar ile ilgili Yönetim Kurulumuz ve Halk Sağlı Komisyonumuz ile birlikte basın 

açıklaması yapıldı. 
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Aşıma karışma’  
Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Halk Sağlığı Kolu, 
Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu ve genel aşıların 
yaptırılamayacağı gibi bir algı  oluşturan kararını eleştirdi. 
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Sevcan KALIPÇİNDEN 

ELMACI 
Edirne Tabip Odası Yönetim 

Kurulu ve Halk Sağlığı Kolu, 
Anayasa Mahkemesi'nin 

zorunlu ve genel aşıların 
yaptırı-lamayacağı gibi bir algı 
oluşturan kararını eleştirdi. 

Sağlık Bakanlığı'ndan da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 

aşılarla ilgili yeni bir yasa için 
öneride bulunulması istendi. 

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. 
Ertuğrul Tanrıkulu ve Halk 

Sağlığı Kolu Başkanı Eczacı Dr. 
Serpil Tütüncü, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, ömür boyu korunma 

sağlamak için anne ve babaların çocuklarının aşılarını aksatmamalarını 
önerdi.  

Edirne Tabip Odası ve Halk Sağlığı Kolu, Edirne Tabip Odası Lokali'nde 
çocukların aşılarına yönelik Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara ilişkin 

görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak üzere basın toplantısı düzenlendi. Edirne 
Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Türk Tabipleri Birliği olarak, tüm 
ailelere çocuklarının geleceğini ve ülkedeki öbür çocukların sağ lığını 

düşünmelerini, çocuklarının aşılarını zamanında ve tam olarak yaptırmalarını 
diledi. Sağlık Bakanlığı'na da şimdiye dek yaşanan sıkıntıları aşacak yasa 

önerisini TBMM'ye bir an önce yapmasını öneren Dr. Tanrıkulu açıklamasında 
şunlara yer verdi: 

“LÜTFEN ÇOCUKLARINIZI AŞILATINIZ”  
“Son birkaç aydır özellikle Anayasa Mahkemesi'ne aşılarla ilgili yapılan 

başvuruyla bazı kararlar çıktı. Bu kararları da daha önce basınla 
paylaşmıştık. Burada ilk kararlarından birisi zorla ailenin izni olmadan rutin 

genel aşıların yapılamayacağıyla ilgiliydi. Biz de bu konuda daha önce 
yaptığımız basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nı bu yasa boşluğunu 

kaldıran ve yasayla bu boşluğun doldurulması gereken eylemi yapması 
gerektiğini söylemiştik. Bunu Türk Tabipleri Birliği de  söylemişti. Fakat 26 

Ekim 2016'da yine Anayasa Mahkemesi'nin bir kararıyla yine bir başvuru 
neticesinde bu zorunlu ve genel aşıların yaptırılamayacağı gibi bir algı 

oluşturan bir karar ortaya çıktı. Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği ve 
Edirne Tabip Odası Halk Sağlığı kolu bir çalışma yaptı. Halk Sağlığı Kolu 
Başkanımız ve aynı zamanda Eczacı olan Dr. Serpil Tütüncü arkadaşımızın bu 

konuyla ilgili açıklamaları olacak.”  
“AŞILAR ÖMÜR BOYU KORUNMA SAĞLIYOR”  

Dr. Serpil Tütüncü, aşı takvimine mutlaka uyulması  gerektiğini vurguladı. 
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Dr. Tütüncü konuşmasında şu ifadeleri kul-landı: 

“Basın açıklamamızın ko-nusu; aşılar. Ölümlere ve ciddi sakatlıklara neden 
olan bir çok bulaşıcı hastalıktan aşılarla ömür boyu korunma 

sağlayabiliyoruz. Aşılar tıbbın bulaşıcı hastal ıklarla savaşımında en etkili 
silahlarımız. Yüzyıllardır insanların en büyük sorunu olan bulaşıcı 

hastalıklarla aşılar sayesinde bunların sal-gınlarıyla baş edilmiş ve bu 
hastalıkların bir kısmı da ta-mamen yeryüzünden erodike edilip tamamen 

yok edilmiştir. Aşılamada iki hedefimiz var. Biri bireyin aşlanması ve bireyin 
içinde bulunduğu burukların aşılanması. Aşılı bireyler sağlıklı bireylerdir 

diyoruz. Sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar da sağlıklı toplumlardır diye 
yola çıkıyoruz. Birinci hedefimiz bireyin aşılanması ve bu bulaşıcı 

hastalıklara bağışıklık sağlanması olduğunu söyledik. Uzun vadede ikinci 
amacımız da bir çok ölüme ve ciddi sakatlıklara yol açan bu bulaşıcı 

hastalıkların mümkün olduğunca yeryüzünden erodike etmek, kökünü 
kazımak.  
“ÇOCUKLARIMIZIN AŞILARINI AKSATMAYIP TAKİP EDELİM”  

Bu hedeflerle Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı bir aşı takvimimiz var. Ben 
anne ve babalara seslenerek şunu söylüyorum: Lütfen çocuklarımızın sağlığı, 

sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumlar için çocuklarımızın aşı takvimini 
aksatmayalım. Aşıların yan etkileri tüm dünyada tüm veliler tarafından göz 

ardı edilebilecek kadar azdır. Hafif bir ateş ya da enjeksiyon yerinde hafif 
bir kızarıklık gibi. Çok ciddi komplikasyonlar on milyonda bir gibi görülebilir. 

Yumurta alerj isi varsa belki dikkat edilebilir. Ama bunun dışında 
çocuklarımızın aşılarını lütfen takip edelim, aksatmayalım. İlk aşı 

uygulaması çiçek hastalığına karşıdır. Bu uygulama da ilk Türkler tarafından 
ve Anadolu'daki aşıcı kadınlar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Çiçek 

hastalığının erodikasyonu yeryüzünden silinmesi de 1977 yılında sağlanmış 
ve tüm dünyadaki çiçek hastalığı kökünden kazınmıştır.   

Şimdi sıradaki hastalık çocuk felcidir. Çocuk felci dünyada çok az bölgede az 
sayıda görülmekle beraber yakında kökü kazınılacak bulaşıcı hastalıklar 
arasında yer almaktadır. En son çocuk felci vakası yurdumuzda 1998 yılında 

görülmüştür. Ve Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında Türkiye'ye çocuk felci 
erodikasyonu sağlayan bölgeler sertifikası vermiştir. Bu da bizim ülke olarak 

aşılara verdiğimiz önemi belirtmektedir. Avrupa'daki doktorlar 'Biz aşıyı 
Türkler'den öğrendik' demektedirler.   

26 Ekim 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin bilindiği gibi bir açıklaması 
oldu. Ve bireysel özerkliği toplumsal yararın üzerinde sayab ilecek bir karar 

verdi. Bu kararın da yeni doğandan topuktan kan alma ve zorunlu aşılar için 
velilerin zorlanamayacağını çıkarabileceğimiz bir karar verildi. Fenilketonüri 

denilen kalıtımsal bir hastalık. Topuktan alacağımız mini minnacık bir kan ile 
bu hastalık test ediliyor. Ve bu hastalık nörolojik defisitler yapan, çocuğun 

nörolojik gelişimine engelleyen ve zeka geriliği yapan bir hastalık. Yeni 
doğandan bir damla kan almakla eğer bu kalıtımsal hastalık varsa çocuğun 

beslenmesine dikkat ederek sağlıklı gayet zeka düzeyi normal olan bir çocuk 
yetiştiriyoruz.  

“MİNNACIK KAN İÇİN TARAMA TESTLERİNE KARŞI ÇIKMAYALIM”  
Kısacası mini minnacık topuktan alınan bir damla kanla sağlıklı ve mutlu bir 
bireye sahip oluyoruz. Bebeğimizin mini minnacık bir kanı için bu çok önemli 

hastalığı atlamayalım ve tarama testlerine karşı çıkmayalım. Aşı takvimine 
uyalım. Sağlık Bakanlığı'ndan da TTB olarak şunu bekliyor ve umuyoruz; 
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lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aşılarla ilgili yeni bir yasa için öneride 

bulunalım. Aşışlı bireyler sağlıklı bireyler, sağlıklı bireyler sağlıklı toplumlar 
diyoruz.” 

“AŞILARI LÜTFEN İHMAL ETMEYİN”  
Dr. Tanrıkulu devamla, “Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Halk Sağlığı 

Kolu olarak, annelerimizin çocuklarının aşılarını yaptırmasını, takip etmesini 
çok önemsiyoruz. Gerçekten aşı çok kıymetli. Anneler babalar lütfen 

çocuklarınızı aşılatınız” dedi. 
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31. 08 Kasım 2016 tarihinde Svilengrad Belediye Başkan Yardımcısı Maria Hanım ile 

Avrupa Birliği projeleri ilgili görüşme yapıldı. 

 
 

32. 10 Kasım 2016 tarihinde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının 78. Yıldönümünde 

basına ve üyelerimize anma mesajı gönderildi. 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ü 

sonsuzluğa uğurladığımız günün 78. yıldönümünde bir kez daha özlemle, saygıyla ve 

şükranla anıyoruz. 

 

33. 15 Kasım 2016 tarihinde kış aylarındaki salgın hastalıklara karşı korunma ile ilgili 

basın açıklaması yapıldı. 
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34. 22 Kasım 2016 Diş Hekimleri Gününde kutlama için oda başkanı Dt. Haluk ÇAYLI 

arandı ve çiçek gönderildi.  

 

35. 24 Kasım 2016 tarihinde çocukları zorla muayene etmeyerek iyi hekimlik yaptıkları 

için görevi ihmal suçlaması ile yargılanan Adli Tıp Uzman ve Asistanları duruşmasına 

katılım sağlandı. Duruşma sonrasında Tabip Odası lokalinde basın açıklaması yapıldı. 

 

 

Bu karar değdi!    
Edirne'de görülen bekaret kontrolü ile ilgili davadaki 
mahkeme kararıyla “İyi hekimlik değerleri” bir kez daha 
kazanırken, Ak Partili 6 milletvekili tarafından geçtiğimiz 
hafta TBMM'ne önerilen ancak yoğun tepki üzerine geri 
çekilen 'tecavüz' önergesiyle ön plana çıkan “çocuk 
rızası”nın değeri de belgelenmiş oldu... Kontrol istemeyen 
15 yaşındaki A. A. isimli kıza zorla muayene yapmadıkları 
için haklarında 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 aydan 1 
yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir profesör ve iki araştırma 
görevlisi ilk duruşmada 'suçun unsurları' oluşmadığı 
gerekçesiyle beraat etti... 
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Olgay GÜLER 

Kırklareli Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 

bekaret (iç beden) 
muayenesi yapılmak üzere 

Trakya Üniversitesi'ne (T.Ü.) 
gönderilen 15 yaşındaki A.A. 

isimli kıza, istemediği halde 
zorla muayene yapmadıkları 

için haklarında  3 aydan 1 
yıla kadar hapis istemiyle 

dava açılan T.Ü. Tıp 
Fakültesi Hastanesi Adli Tıp 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gürcan Altun ve 
Araştırma Görevlileri Dr. Osman Karameşe ile Erhan Serhat Demir beraat 

etti. Edirne Adliyesi'nde dün gerçekleştirilen ilk duruşmada  'suçun 
unsurları' oluşmadığı gerekçesiyle beraat eden Prof.Dr. Altun daha önce 

benzer bir davadan daha beraat ettiklerini hatırlatarak; “iyi hekimlik 
değerleri bir kez daha kazandı” dedi.  

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi, iki yıl önce cinsel tacize uğradığı 
iddiasıyla 15 yaşındaki A.A.'yı T.Ü. Tıp Fakültesi'ne muayene yapılması 

için sevk etti. T.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gürcan 
Altun'a, muayene olmak istemediğini belirten A.A.'nın bu isteği üzerine 

tutanak tutuldu ve altına Prof.Dr. Altuna birlikte Araşt ırma Görevlileri 
Erhan Serhat Demir, ve Osman Karameşe de imza attı.   

Olayın ardından 24 Ekim 2014 tarihinde muayenenin yapılmadığına ilişkin 
mahkemeye ulaşan tutanakla birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na 

doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunulurken Edirne Cumhuriyet 
Savcılığı da Prof. Dr. Gürcan Altun, tıp uzmanlığı öğrencileri Osman 
Karameşe ve Erhan Serhat Demir hakkında 6'ncı Asliye Ceza 

Mahkemesi'ne sanıklar için 'görevini kötüye kullanmak' suçundan 1 yıldan 
3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 

İLK DURUŞMADA BERAAT  
Söz konusu gelişmelerin ardından dün Edirne 6'ncı Asliye Ceza 

Mahkemesi'nde olayın ilk duruşması görüldü. Edirne Tabip Odası'na üye 
meslektaşlarının da katılımlarıyla destek verdiği Prof.Dr. Altun ile 

Araştırma Görevlileri Osman Karameşe ve Erhan Serhat Demir' 'suçun 
unsurları' oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.   

DAVANIN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI  
Davanın ardından Prof.Dr. Altun ve Araştırma Görevlileri Karemeşe ile 

Demir Edirne Tabip Odası'nda konuyla ilgili basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Açıklamaya Edirne Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı 

Nadir Arıcan, Edirne Tabip Odası Başkan Yardımcısı Alper Eker, Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Meral Toy ve 

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş katıldı.  
ALTUN: “ZORLA MUAYENE YAPMAK GİBİ BİR YETKİMİZ YOK”      
Prof.Dr. Altun buradaki açıklamasında, söz konusu olayın benzeriyle ilgili 

2013'te de yargılanıp beraat ettiğini hatırlattı. Altun, söz konusu olayların 
adli bir olgu da olsa insan ve hasta haklarına uygun şekilde yaklaşmaları 
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gerektiğini ifade ederek; “Kaldı ki bir cinsel suçun mağduru olarak 

gönderildiğinde çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin ciddi anlamda 
travmatizme olmuş insanlardır. Onlara yaklaşırken gerekli mesleki 

değerlere uygun hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla bizler bu amaçla bir 
cinsel suç mağduru gönderildiğinde yapılacak muayenenin amacı, yöntemi, 

nasıl yapılacağı konusunda, sonuçta elde edilen bilgilerin nasıl hukuksal 
bir yarar olduğu konusunda onları aydınlatıyoruz. Onların vermiş oldukları 

onay sonrasında ancak onların muayenelerini yapabiliyoruz. Eğer muayene 
yapmamıza izin vermiyorlarsa zorla muayene yapmak gibi bir yetkimiz 

yok” dedi.  
ALTUN: “İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİ KAZANDI”  

Tıpta yapılacak her türlü muayenenin aydınlatılmış onamdan geçmesi 
gerektiğine vurgu yapan Altun; “Bu açıdan bugünkü mahkeme kararı da 

yaptığımız eylemin bir suç olmadığı, iyi hekimlik değerleri içerisinde kabul 
edilmesi yönünde karar verildi. Bundan dolayı çok mutluyum. 
Asistanlarımız, benim sorumluluğumda muayeneye katılmışlardı. Bugünkü 

yargılamada onların eğitimlerinin birer parçası oldu. sonuçta bir adli tıp 
uzmanı olarak ileride çalıştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini, böyle 

bir davranışın suç oluşturmadığını canlı olarak öğrenmiş oldular” 
ifadelerini kullandı.   

Türkiye Tabip Odası Hukuk Bürosu Avukatı Ziynet Özçelik de yargı 
mensuplarının kendi hukuk anlayışlarını gözden geçirmesi gerektiğini 

belirterek; “Çünkü bu meselenin yargılama konusu olayla bir ilgisi yok. 
Geçtiğimiz günlerde geri çekilen tasarıya yansıyan toplumun ahlak 

anlayışının reddedilmesi gereken tutumun bir yargı kararı olarak 
yansımasıydı. Dolayısıyla bunun bir başka yargı organı tarafından da 

benimsenmeyerek, buna karşı alınan doğru tutumun altını çizip bu  
davranışların suç oluşturmadığını söylemesi de önümüzdeki dönem için 

önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.  
ÇAVUŞ: “DOKTORLARIMIZ GÜZEL BİR DERS VERDİ”  
Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş da söz konusu 

davada çocuk haklarına, insan haklarına saygının nasıl olması gerektiğini 
doktorlar nezdinde görüldüğünü belirterek, Prof.Dr. Altun ve araştırma 

görevlilerine teşekkür etti. Çavuş; “Çocuk İzleme Merkezleri (ÇİM) 
dediğimiz merkezlerde çocukların daha fazla duygusal anlamda 

örselenmeme-si için istismara uğrayan çocuklar bu merkezlere getiriyor, 
savcı ve avukat camın arkasında bir sosyal hizmet uzmanı ya da çocuğun 

duygusal durumundan anlayan psikolog gibi görevliler tarafından 
sorgulaması yapılıyor. Savcı dahi o ortamda bulunmuyor. Duygusal travma 

geçirmiş bir çocuğun bu durumu dahi düşünülmüşken, defalarca 
mahkemeye çıkması engellenmeye çalışılmışken, bedeniyle ilgili böyle bir 

olaya maruz bırakılmak zorunda bırakılmasının yasal, tıp hukuku ve etik 
anlamda anlamak mümkün değil. Hocam bugün hem yarg ı camiasına hem 

tıp camiasına hem de kamuoyuna çok güzel bir ders verdi” dedi.  
 

 

 

 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

36. TTB Merkez Konseyinde yapılan Halk Sağlığı Kolu toplantısına Dr. Serpil 

TÜTÜNCÜ katıldı. 

 
 

37. 14 Aralık 2016 tarihinde TTB Merkez Konseyi Yönetimi ile görüşülerek Şhow Tv’de 

yayınlanan Cesur Yürek adlı dizinin bir bölümünde hekime yönelik şiddet görüntüleri 

dile getirildi, TTB Merkez Konseyinin Çalışması sonrası ceza kesildi. 

 

38. 28 Aralık 2016 tarihinde yapılan Edirne Kent Konseyi toplantısına Dr. Ertuğrul 

TANRIKULU ve Dr. Serpil TÜTÜNCÜ katıldı. 
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39. 01 Şubat 2017 tarihinde Tabip Odası Lokalinde Dr. Ratip KAZANCIGİL’in sunumu 

ile Atatürk’ün Sağlık Politikaları konulu etkinlik yapıldı. 
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40. 10 Şubat 2017 tarihinde Ambülâns Ücreti Tespit Komisyonu toplantısına Dr. Zeynep 

Erişkin KAYA katıldı 

. 
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41. 14 Şubat 2017 tarihinde Tabip Odası lokalinde Dünya Öykü Gününde Fahri ERDİNÇ 

anıldı. 

  
 

42. 19 Şubat 2017 tarihinde TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri Edirne’de 

hekimler ile bir araya geldi. 

 

43. 27 Şubat 2017 tarihinde Dekanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü İle görüşüldü 14 Mart Tıp 

Haftasının ortak programda kutlanması kararlaştırıldı. 

  

44. 03 Mart 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odasında yapılan iş cinayetleri ile ilgili 

basın açıklamasına Dr. Alper EKER katıldı. 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

45. 09 Mart 2017 tarihinde Tabip Odası lokalinde 14 Mart Tıp Haftası Programı basın ile 

paylaşıldı, 
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46. 11 Mart 2017 tarihinde Tabip Odası lokalinde Engeli Dernekleri, Edirne Bisiklet 

Kulübü Derneği, Basın ve üyelerimizin katılımı ile kahvaltı yapıldı. Edirne Bisiklet 

Kulübü Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda “Sağlıklı Yarınlara Pedal Çevirelim” 

Temalı etkinlik düzenledi. 
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47. 13 Mart 2017 tarihinde Tabip Odası lokalinde “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”–“Hastaya 

Yeterli Süre”  konulu Basın Açıklaması yapıldı. 

 
 

48. 14 Mart 2017 tarihinde saat 10.30’da Çelenk Koyma Töreni Saygı Duruşu yapıldı ve 

Balkan kongre merkezinde düzenlenen programda meslekte 30, 40 ve 50 yılını 

dolduran üyelerimize plaket verildi, 
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49. 14 Mart 2017 tarihinde Balkan Kongre Merkezindeki program sonrası katılımcılara 

kokteyl ikramı edildi. 
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50. 14 Mart 2017 tarihinde Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezinde 

düzenlenen Tıp Bayramı konserine katılım sağlandı ve piyano ekibi lokalde misafir 

edildi.  

  

51. 14 Mart 2017 tarihinde Edirne Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Odamızı ziyaret ederek 

Tıp Haftasını kutladı, 

 
 

52. 14 Mart 2017 tarihinde Margi Otelde düzenlenen Tıp Balosuna katılım sağlandı, 
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53. 15 Mart 2017 tarihinde Tabip Odası lokalinde “Haksız Hukuksuz İhraç Edilenler 

Görevine İade Edilsin”-“ Çalışırken Ve Emeklilikte İnsanca Ücret” konulu Basın 

Açıklaması yapıldı. 

 
 

54. 15 Mart 2017 tarihinde Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN Odamızı ziyaret 

ederek tıp haftasını kutladı, 
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55. 15 Mart 2017 tarihinde Tabip Odası lokalinde Müzik Dinletisi (Dr. Yusuf KUL) 

yapıldı. 
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56. 24 Mart 2017 tarihinde 14 Mart tıp Haftasında düzenlediğimiz kokteyle destek veren 

kuruluşlara teşekkür belgesi verildi, 
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57. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığının 

düzenlediği AKTİF ve Sağlıklı YAŞLANMA temalı Trakya Aile Hekimliği 

Kongresine katılım sağlandı. 

 
58. 5 Nisan 2016 tarihinde Dr. Hüseyin AĞIR’ın AKSARAY’da öldürülmesi ile ilgili 

basın açıklaması yapıldı. 

BASIN AÇIKLAMASI 

HEKİMLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE ORTAM YARATANLARA SESLENİYORUZ: 

“SİZLERİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN DAHA KAÇ ÖLÜM YETECEK!” 
Sağlık çalışanına şiddet ve ölüm dur durak bilmiyor. 

Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Dr. 

Hüseyin Ağır, görevi başında daha önce aynı ASM’de çalışan hemşirenin emekli polis eşi 

tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kurşunlanarak öldürüldü. İkisi küçük yaşta, biri henüz 

doğmamış çocukları babasız kaldı… 

Aile Sağlığı Merkezlerinde, iş güvencesinden yoksun, sözleşmeli, performans kriterlerine 

dayalı, güvenliksiz ortamlarda hizmet vermeye çalışan sağlık emekçileri, dayanışmanın, 

dostluğun, paylaşımın, iş barışının yok edildiği, rekabete dayalı sistemde maalesef hayatları 

pahasına çalışmaya devam etmek zorunda kalıyorlar. 

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak 14 Mart haftası boyunca “Sağlıkta Şiddet 

Sona Ersin”,  “Çalışırken ölmek de, öldürülmek de istemiyoruz!” diye taleplerimizi dile 

getirerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutlarını paylaşmış ve Türk Ceza Kanunu'na 

bu konu ile ilgili bir madde eklenmesini içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” önerisini 

TBMM’de yaptığımız bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştuk.   

(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-6596.html) 

Maalesef, 2012 yılında Dr. Ersin Arslan, 2015 yılında Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur 

Dağdemir’i çalıştıkları sağlık ortamında uğradıkları saldırı nedeniyle, 2012 yılında Dr. Melike 

Erdem’i ise SABİM hattı üzerinden oluşturulan şiddetin yoğun psikolojik baskısı sonucu ve 

son olarak 2017 yılıMart ayı başında Dr. Metin Güneş’i otomobili ile seyir halindeyken 

uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaybetmenin acısı henüz dinmemişken, Dr. Hüseyin Ağır’ı 

silahlı bir saldırı sonucu kaybettik… 

Dr. Hüseyin Ağır’ı kaybettiğimiz gün, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi 

Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Erdem’in önünün bir hastasının yakınları tarafından 

kesilerek ağır şekilde darp edildiğini ve ölüm tehdidi aldığını öğrendik. 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-6596.html
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Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor, sağlık 

çalışanına şiddet olağan bir hale getiriliyor, bizlerden ölümlere alışmamız bekleniyor.  

Ama biz, ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, ne de ölümlerine alışmayacağız! 

Sağlık ortamını para kazanılan hizmet sektörüne dönüştürenler, sağlık çalışanlarını iş 

güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden 

çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar, artık bu politikalarından vazgeçmelidir… 

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarımızın öncelikli gündemi olan sağlık çalışanlarına 

şiddetin son bulması için her türlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha 

hatırlatıyor, Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Dr. Hüseyin 

Ağır’ı kaybetmenin üzüntüsünü yürekten hissediyor, ailesine ve meslektaşlarımıza bir kez 

daha baş sağlığı diliyoruz. 

Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, öldürülmesine sessiz kalınmaması için tüm 

kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

  

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ  

EDİRNE TABİP ODASI 
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59. 1 Mayıs 2017’da Edirne’de düzenlenen İşçi ve Emekçi Bayramına katılım sağlandı. 

 
 

 
 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

 
 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

 
 

 

 

 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

 
 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2016-2017 ÇALIŞMA RAPORU 

 


