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1. 29 Nisan 2012 tarihinde Seçimli Genel Kurulumuz yapıldı. 

 

 
Seçimli Genel Kurulumuz 



 
Seçimli Genel Kurulumuz 

 

 

 

 

 

 

2. 07.05.2012 Pazartesi Günü Edirne Adliyesinde hasta yakını tarafından Ģiddet gören 

meslektaĢımıza Yönetim Kurulu ve üyeler olarak duruĢmaya katılarak destek verildi. 

 

3. 25 - 26 Mayıs 2012 tarihinde "1.SANAYĠNĠN ĠNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA 

ETKĠLERĠ SEMPOZYUMU" Trakya Üniversitesi Kampüsü Balkan Kongre 

Merkezinde yapıldı. Odamız bu sempozyumun düzenleyicilerindendi. 

http://www.hasuder.org.tr/anasayfa/images/stories/dosyalar/25-26_Mays_2012_-_SEMPOZYUM_PROGRAMI.pdf
http://www.hasuder.org.tr/anasayfa/images/stories/dosyalar/25-26_Mays_2012_-_SEMPOZYUM_PROGRAMI.pdf


 
"1.Sanayinin Ġnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu” 

 

 
"1.Sanayinin Ġnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu” 



4. Tıp Öğrenci Kolu Toplantıları, 

 

5. 30 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihinde Ankara‟da yapılan Türk Tabipleri Birliği 62. 

Büyük Kongresi (Seçimli) Genel Kurulu‟na Odamız delegeleri katılmıĢtır. 

 

6. 30 Ağustos 2012 tarihinde KESK toplantı salonunda 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü 

nedeniyle düzenlenen basın toplantısına odamız adına Dr. Ali Rıza KARAġAHĠN ve 

Dr. Hakan ÇETĠNYÜREK katıldı. 

7. Edirne Tabip Odası BaĢkanı Dr. Galip EKUKLU, Genel Sekreter Dr. Ali Rıza 

KARAġAHĠN ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gürcan ALTUN, Trakya Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK‟ü 31 Ağustos 2012 tarihinde tebrik ziyaretinde 

bulundu. 



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK‟ü ziyaret 

 

8. 01 Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle düzenlenen Basın Açıklamasına katılım 

sağlandı. 

9. 06 Eylül 2012 tarihinde TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt ĠLHAN ile 

lokalde görüĢme yapıldığı,   



TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt ĠLHAN ile görüĢme 

 

10. KESK tarafından eğitimde 4+4+4 sistemine karĢı olarak yapılan basın toplantılarına 

ve basın açıklamalarına destek verildi. 

11. 08.09.2012 KESK toplantı salonunda yapılan basın toplantısına Dr. Hakan 

ÇETĠNYÜREK tarafından katılım sağlandı. 

12. 06 Ekim 2012 Cumartesi günü 112 acil servis de görev yapan sağlık çalıĢanlarına 

saldırıda bulunulmuĢ ve yönetim kurulu üyesi saldırıya maruz kalan sağlık çalıĢanları 

ile görüĢmüĢ Tabip Odasından beklentileri ve oda olarak her zaman yanında 

olduğumuz paylaĢılmıĢtır. Ayrıca hazırlanan basın metni basın ile paylaĢılmıĢtır. 

13. 17 Ekim 2012 tarihinde Gaziantep‟te Yapılan TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına 

ve Dr. Ersin ARSLAN‟ın ilk duruĢmasına oda adına Dr. Galip EKUKLU katıldı. 



TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı - GAZĠANTEP 

 

14. 18 Ekim 2012 tarihinde Karaağaç Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Sevil 

AKSANOĞLU‟na yapılan Ģiddet nedeniyle yönetim kurulu üyeleri olarak ziyarette 

bulunuldu. Tabip Odasından beklentileri ve oda olarak her zaman yanında olduğumuz 

paylaĢıldı. 

15. 20 Ekim 2012 tarihinde saraçlar caddesinde Platform olarak Eğitim-Sen öncülüğünde 

zamlar ile ilgili yapılan basın açıklamasına oda adına Dr. Galip EKUKLU katıldı. 



 

16. 02 Kasım 2012 Cuma günü saat 17:00‟de Tabip Odası Lokalinde son zamanlarda 

yaĢanan sağlıkta Ģiddet olayları ile ilgili basın açıklaması yapıldığı. 

 



17. 07 Kasım 2012 ÇarĢamba günü saat 17:30‟da Tabip Odası lokalinde geniĢ katılımlı 

Nöroloji Uzmanı Dr. Levent KABAYEL, Dahiliye Uzmanı Dr. Hülya KURTULUġ, 

Göğüs Cerrahı Dr. Selçuk KÖSE, Dr. Muhammet ÖZEKER ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin katılımıyla cezaevlerindeki açlık grevleri ve sağlık durumları görüĢüldü,  

18. 09 Kasım 2012 Cuma günü saat 17:30‟da Edirne Valisi Sayın Hasan DURUER ziyaret 

edildi.  

19. 07 Kasım 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Dr. Gürcan ALTUN‟un 

istifası üzerine listede birinci sıradaki yedek üyemiz Dr. Serpil TÜTÜNCÜ toplantıya 

davet edildi ve Y.K. üyesi olarak göreve baĢladı,  

20. 12 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 16:00‟da Edirne Cumhuriyet BaĢsavcısı Uğur 

YĠĞĠTBĠLEK ziyaret edildi. 

21. 13 Kasım 2012 Salı günü saat 16:30‟da Edirne Emniyet Müdürü Cemil CEYLAN 

ziyaret edildi. Her üç ziyarette de sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddetin boyutu ve sağlık 

çalıĢanlarının durumdan rahatsızlığı-tedirginliği aktarıldı. Bu tür olaylarda emniyet 

çalıĢanlarının yerinde ifade alması ve sağlık çalıĢanlarına daha özenli davranması 

talebi aktarıldı. 

22. 15 Aralık 2012 tarihinde Ankara‟da yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısına 

odamız adına Dr. Galip EKUKLU katıldı.  

Genel Yönetim Kurulu Toplantı - ANKARA 

23. Edirne Devlet Hastanesinde yaĢanan görevlendirme sorunları TTB Merkez Konseyi 

Hukuk Bürosuna aktarıldı ve hekimlerin bağlı oldukları Genel Sekreterliğe verilmek 

üzere iki farklı dilekçe taslağı hazırlandı, 



24. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin DEMĠRDĠZEN ve Dr. Osman ÖZTÜRK 

Edirne‟ye davet edilerek hekimler ile bir araya gelindi ve Sağlıkta DönüĢüm, KHB 

konulu toplantı yapıldı, 

 

25. KHB uygulamasıyla birlikte Devlet Hastanelerinde yaĢanan olumsuzluklar üzerine 

Odamız lokalinde her hafta düzenli (7 kez) toplantı yapıldı. Bu toplantılarda, Sağlıkta 

DönüĢüm, KHB, KÖO, 663 Sayılı KHK konularında Dr. Galip EKUKLU tarafından 

sunumlar yapıldı. 



KHB Toplantıları 

KHB Toplantıları 

 



 KHB Toplantıları 

 
KHB Toplantıları 

 



26. 26.12.2012 tarihinde Edirne Valisi Hasan DURUER iadeyi ziyarette bulunarak 

odamızda ağırlandı. 

Edirne Valisi Sayın Hasan DURUER‟in Odamızı ziyareti 

 

 

27. 28.12.2012 tarihinde PTT önünde Emek ve Meslek Örgütlerinin ortaklaĢa yaptığı 

basın açıklamasına oda adına Dr. Galip EKUKLU katıldı. 



Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Basın Açıklaması 

 Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Basın Açıklaması 

 

28. 09.01.2013 tarihinde Tabip Odası lokalinde Devlet Hastanesi hekimlerince düzenlenen  

yemekli toplantıya destek verildi. 

29. 20 Ocak 2013 Pazar günü PTT önünde yapılan mitinge yönetim kurulu olarak katılım 

sağlandı,  



30. 23.01.2013 tarihinde MHP il BaĢkanlığına ziyarette bulunuldu ve Sağlıkta DönüĢüm 

anlatıldı, 

31. 24.01.2013 tarihinde CHP Ġl BaĢkanlığına ziyarette bulunuldu, 

32. 23 ġubat 2013 Tarihinde Edirne Tabip Odası, Edirne DiĢ hekimleri Odası ve Sağlık ve 

Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Bölge Sağlıkçılar Meclisi Trakya 

Toplantısı yapıldı. Toplantıya konuĢmacı olarak Dr. Osman ÖZTÜRK ve Dr. Hüseyin 

DEMĠRDĠZEN katıldı. 

Bölge Sağlıkçılar Meclisi Trakya Toplantısı 



Bölge Sağlıkçılar Meclisi Trakya Toplantısı 

 

 



Bölge Sağlıkçılar Meclisi Trakya Toplantısı 

 

33. 14 Mart 2013 tarihinde Atatürk Anıtına Çelenk Konuldu ve aynı gün Balkan Kongre 

Merkezi‟nde program devam etti. Odamızca burada meslekte 30, 40 ,60 ve 70. yılını 

dolduran üyelerimize plaket verildi, 

34. 15 Mart Cuma akĢamı Tabip Odası Lokalinde Tuğrul Asi Balkar ġiir Resitali ve Ġmza 

günü, günün devamında Dr. Mevlüt YAPRAK, Dr. Ertuğrul TANRIKULU ve  

Dr. Cezmi KAR‟ın organizasyonunda ġiirlerle, Çizgilerle ve Türkülerle  

CAN YÜCEL‟Ġ anıyoruz konulu etkinlik düzenlendi. 

35. 18 Mart 2013 tarihinde Edirne Belediyesi‟nden kiralamıĢ olduğumuz 1770 ada 1 

parsel arsanın imar durumu alınarak inĢaat ruhsatı almak için gerekli çalıĢmalara 

baĢlandı, 



 

Kiralanan Yeni Lokal Binası Arsası (Zemin Analizi ÇalıĢmaları) 

 
 

36. Edirne 1. Ġcra Dairesi Müdürlüğü tarafından odamız lokali ile ilgili 28.03.2013 

tarihinde 12.385,00 TL tutarında lokalin boĢaltılması ve iĢgali ile ilgili tarafımıza 



ödeme emri geldi. Belediye BaĢkanı Hamdi SEDEFÇĠ Belediye BaĢkan Yardımcısı 

Dr. Ertuğrul TANRIKUL‟u ve Av. Teoman ÖZDÖL ile görüĢmeler yapılarak icra 

emri lokali boĢaltmamız Ģartı ile geri çektirildi.    

37. 13.03.2014 Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ETV‟de televizyon programı yapıldı. 

38. 12.04.2013 tarihinde Edirne Meslek Odaları ve sendikalar ile birlikte 1 Mayıs ĠĢçi 

Bayramı kutlamaları için Edirne Valisi ile görüĢüldü. GörüĢmeye odamız adına  

Dr. Galip EKUKLU katıldı. 

39. 8 Nisan 2013 tarihinde ulusal basında önemli gündem oluĢturan Kanser Hastası Dilek 

Özçelik‟in durumu ve geliĢmeler ile ilgili basın bildirisi yapıldı.  

40. 17 Nisan 2013 tarihinde Dr. Ersin ARSLAN‟ın ölüm yıldönümü nedeniyle Edirne 

Devlet Hastanesi Önünde Basın Açıklaması yapıldı. 

41. 17 Nisan 2013 tarihinde Margi Otel yetkilileri ile görüĢme yapıldı. 

42. 18 Nisan 2013 tarihinde Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu olarak lokalde 

toplantı yapıldı ve 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı organizasyonu görüĢüldü, 

43. Yine her yıl olduğu gibi bu yılda meslek odalarının, sendikaların ve kamu 

kurumlarının kutladıkları özel günlerinde kutlama mesajı olarak odamızca çiçek 

gönderildi.   

 

 

BASIN AÇIKLAMALARI 
BASINA VE KAMUOYUNA 

06 Ekim 2012 Cumartesi günü 112 acil servis de görev yapan sağlık çalıĢanlarına saldırıda 

bulunan saldırganları Ģiddetle KINIYORUZ! 

Edirne‟de bir inĢaatta çalıĢan iĢçinin dengesini kaybetmesi ile yüksekten düĢmesi sonucu 112 

Acil servisin arandığı ve 112‟nin 3,5 dakika içinde olay yerine intikal ettiği sağlık 

çalıĢanlarının hastanın kaç metreden düĢtüğünü ve durumunun ne olduğunu öğrenmek için 

sordukları sorulara karĢılık olarak saldırıya uğradıkları ve darp edildikleri anlaĢılmaktadır. 

Edirne Tabip Odası olarak saldırıda bulunan saldırganları Ģiddetle KINIYOR! ve SAĞLIKTA 

ġĠDDETE HAYIR diyoruz. 10.10.2012 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

 

SAVAġ ÖLÜM, AÇLIK, YOKSULLUK, ĠġSĠZLĠK VE ZAM DEMEKTĠR! 

 



Ülkemiz AKP yönetiminde her geçen gün derin bir karanlığın içine itilmektedir. Halka daha fazla 

baskı ve sömürüden baĢka bir Ģey sunmayan AKP hükümeti, her zaman olduğu gibi yine emekçilerin 

aĢına, iĢine göz koymakta, insanca yaĢam koĢullarını ellerinden almaktadır. Daha fazla sömürü ve kar 

peĢinde koĢan bir avuç zorbadan ibaret küresel sermayenin talepleri ile emekçilerin sırtındaki yük her 

geçen gün katlanmaktadır. AKP hükümeti eli ile dayatılan bu uygulamalar, elektriğe, doğalgaza, 

ulaĢıma yapılan zamlarla birlikte artık tahammül edilmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiĢtir.  

AKP hükümeti ülke içinde halkı hızla yoksullaĢtırırken aynı anda Suriye'ye dönük emperyalist 

müdahalelerin taĢeronluğunu üstlenmiĢ ve ülkemizi kanlı bir savaĢa çekecek sorumsuz adımlar 

atmıĢtır. “Bölgesel aktörlük” adı altında, gizli üsler, askeri kamplar ve silah yardımları ile adımların 

hızlandırıldığı yeni aĢamada ülkemiz, fiili bir savaĢın içine girerek Suriye‟de masum insanların 

ölümünde taraf haline getirilmiĢtir. ABD‟nin emirleri ile hızla tezkere kararı çıkartılmakta, insani 

faturasının hem Suriye hem de Türkiye halklarının çok ağır ödeyeceği kanlı bir gelecek hızla inĢa 

edilmektedir.  

Tüm bu geliĢmelerin yanında, AKP‟nin yeni manifestosu ile “tek adam, tek parti” hevesini bir kez 

daha ortaya koyduğunu izliyoruz. AKP, ülkeyi teslim ettiği karanlığın içinde,  statükosunu 

güçlendirerek Ģimdi bir 11 yıl daha geleceği tasarlama giriĢiminde bulunuyor. „Ġleri demokrasi` adı 

altında giderek daha fazla otoriterleĢen bir rejim inĢa ediliyor, tüm muhalif kesimlere dönük 

operasyonlarla Türkiye bir „açık hava hapishanesine` çevriliyor. Ülkemiz ABD emirleri ile 

Ortadoğu‟da bölgesel bir savaĢın üssü haline getirilirken, içeride de mezhepsel ayrıĢmayı ve nefreti 

körükleyen bir siyasetle savaĢçı politikalar sürdürülüyor. AKP hükümeti, Kürt sorununda da askeri ve 

siyasi operasyonlarla sürdürdüğü savaĢ çizgisini bu denklemde kuruyor, hiçbir zaman programına 

almadığı demokratik çözümleri yine yok sayıyor. Uluslararası sermayenin rant merkezi haline 

dönüĢtürülen ülkemizde, yüksek savaĢ harcamalarının da etkisiyle bütçede oluĢan açıklar, zamlar ve 

yeni vergilerle emekçi yoksul halkın cebinden karĢılanmaya çalıĢılıyor.  

BaĢbakan bugünlerde sıkça "yeni rejim kurduklarını” ifade ediyor. Bizler AKP'nin bu yeni rejiminde 

neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ġçeride ve dıĢarıda savaĢ sözcüklerini dilinden düĢürmeyen, ülke 

ekonomisini küresel sistemin rant merkezi haline getiren, emekçilerin her gün daha da yoksulluğun 

içine itildiği ve yıllardır AKP ile süregelen otoriter, baskıcı, tekleĢtirici ve anti-demokratik bir devlet 

anlayıĢıdır bu “yeni rejim”.  

 

Ġzlediği politikalarla ülkemizi uluslararası sermayeye tam bağımlı hale getiren AKP hükümeti, 

emperyalizmin tüm taleplerini büyük bir iĢtahla yerine getirmekte, ülke ekonomisini giderek 

üretimden ve istihdamdan koparmaktadır. Artık çalıĢma çağındaki her iki kiĢiden birinin iĢ bulamaz 

hale geldiği ülkemizde, ücretler sadaka gibi dağıtılmakta, emekçi kesimler hızla güvencesiz çalıĢma 

biçimleriyle kölelik düzenine mahkûm edilmektedir. Güvencesiz ve esnek çalıĢma koĢullarının 

yaygınlaĢtığı tüm alanlarda emekçiler, ölümle, iĢsizlikle, açlıkla burun buruna gelmektedir.  

Zengin dostu, sermayenin sesi AKP hükümetinin piyasacı dönüĢüm projeleri ile artık en temel 

hakkımız olan eğitime, sağlığa, ulaĢıma ve barınmaya, zaten oldukça darlaĢmıĢ bütçelerimizden para 

ayırmak zorundayız. YetmezmiĢ gibi peĢ peĢe yapılan yüksek zamlara da boyun eğmemizi 

bekliyorlar.   

UlaĢımda yüzde 20’nin üzerinde; doğalgazda yüzde 30’un üzerinde; elektrikte yüzde 20’nin 

üzerindeki zamlara karĢı, ücret zammı kamu emekçilerine ortalama yüzde 6, asgari ücretliye 



ise yüzde 4,5 yapılmıĢtır. AKP hükümeti tüm bunları da kendine yeterli görmemiĢ, utanmazlık 

boyutlarını aĢarak, savaĢa ve rant projelerine harcadığı bütçenin açık vermesinde kamu emekçilerinin 

ücretlerine yapılan sefalet düzeyindeki artıĢları sorumlu göstermiĢtir.     

Bunun adı düpedüz soygundur ve bizlerin bu soyguna asla ve asla boyun eğmeyeceği 

bilinmelidir! 

Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz: Bizler kurulan bu yağmacılık düzenine daha fazla izin 

vermeyeceğiz. Bizler, ülkeyi savaĢa sürükleyen, halkı yoksullaĢtıran, iĢsizliği arttıran, ülkenin 

kaynaklarını yerli ve yabancı sermayeye peĢkeĢ çeken bu sisteme teslim olmayacak, kendi kaderimizi 

elimize alacağız. Bizler, emekçi halkların karnını doyuramadığı, temiz içme suyunu bulamadığı, 

baĢını sokacak bir yuvaya dahi sahip olamadığı bu düzenle sonuna dek mücadele etmeye kararlıyız.   

Bizler biliyoruz ki iĢsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve giderek daraltılan özgürlük ve demokrasi 

alanı, ülkeyi yönetenlerin sınıfsal ve politik tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Onlar tercihlerini iç ve 

dıĢ sermaye çevrelerinden, güç odaklarından, yolsuzluk ve yoksulluk düzeninden beslenenlerden ve 

emperyalist paylaĢım savaĢlarından yana kullanıyorlar. KuĢkusuz tüm bu talana ve savaĢ hırsına dur 

diyecek bizlerin de gücünün farkındalar. Farkındalar ve endiĢeliler. Bu nedenle daha saldırganlar. 

Bugün emek ve demokrasi güçlerine yönelen saldırı okları aslında emekçi sınıfın direnme güçlerine 

ve örgütlenme haklarına yöneltilmiĢ oklardır. Emekçilerin sendikal haklarını yok etmeye yönelen bu 

saldırılar, nasıl ki KESK‟i devre dıĢı bırakmayı hedefleyen sahte sendikalar yasası ile hayata 

geçirildiyse, Ģimdi de Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu tasarısı ile DĠSK‟i hedefine 

koymaktadır. Saldırganlıklarını günden güne arttıranlar unutmasınlar ki, onlar ne kadar bizleri 

sindirmekte kararlıysa, bizler de sonuna kadar direnmeye, sömürüsüz, eĢit ve insanca yaĢam 

koĢullarının olduğu bir dünya için mücadele etmeye o kadar kararlıyız. Yılmayacağız ve 

susmayacağız.  

Adaletsizliğe, haksızlığa, iĢsizliğe, pahalılık ve yoksulluğa karĢı ezilenlerin, haksızlığa 

uğrayanların sesi artık bir çığlığa dönüĢmektedir.  

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak, emekçilerin ve daha da yoksullaĢtırılan halkların sesi 

olmaya, insanca yaĢam için insanca ücretlerin olduğu ve ülke kaynaklarının halkın yararına 

kullanıldığı, eĢit ve adil bir ülke için, Ģimdi sesimizi daha da fazla yükseltmeye kararlıyız! 

SavaĢ çığırtkanlığı yapanlara inat, ülkede, bölgede ve dünyada barıĢ için, kardeĢlik ve özgürce bir 

arada yaĢamak için, Ģimdi her zamankinden daha fazla mücadele etmeye kararlıyız!  

Bu kararlılığımızda Suriye’de emperyalist müdahaleye hayır diyoruz! 

Zaman, ekmeğimizi ve geleceğimizi çalanlara artık dur deme zamanıdır! Zaman, emperyalist 

müdahalelere ve AKP‟nin içeride ve dıĢarıda savaĢçı politikalarına karĢı ülkede barıĢ, bölgede 

barıĢ çığlığını yükseltmenin zamanıdır!20.10.2013 

DĠSK-KESK-TMMOB-TTB 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMASI 

Hekime Yönelik ġiddet Durmuyor 

Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köĢesinde bir hekime, bir sağlık çalıĢanına saldırı olmasın. 

Onca uyarımıza rağmen, hatta çok yakında bir meslektaĢımızı, sevgili Ersin Arslan‟ı 

kaybetmemize rağmen Ģiddetin önüne geçilmiyor-geçilemiyor. Canımız yanmaya devam 

ediyor. Hekimler ve sağlık çalıĢanları olarak gece gündüz hastalarımıza hizmet etmeye 

çalıĢırken, acillerde, 112‟lerde, aile sağlığı merkezlerinde dayak yemeye devam ediyoruz! 

En son dün, 1 Kasım PerĢembe günü Edirne Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor 

arkadaĢımız hasta yakınları tarafından tekme-tokat dövülmüĢtür. Bu arkadaĢımız uğradığı 

Ģiddete rağmen nöbetine devam etmiĢ, hatta sonraki gün de çalıĢmaya devam etmiĢtir. 

Kamuoyuna, yetkililere soruyoruz. MeslektaĢlarımız dayak yemeyi hak edecek ne yapıyorlar. 

DüĢük ücretlerle, gece gündüz demeden, ailelerine çocuklarına zaman ayırmadan hizmet 

sunmaya çalıĢan bu insanlar hangi gerekçeyle Ģiddetle karĢı karĢıya kalmayı hak ediyorlar. 

Daha 15 gün önce bir aile hekimi meslektaĢımız Ģiddete uğradı. Doktor arkadaĢımızı dövenler 

aynı gün serbest kaldılar. ġiddete uğrayan arkadaĢlarımız mesleklerinden soğuduklarını, artık 

bu iĢi yapmak istemediklerini söylemeye baĢladılar. Bu mudur istenen? Bu meslektaĢlarımızın 

çalıĢma arzusu kırılırsa, mutsuz olurlarsa bu halkımızın, hastalarımızın yararına mı olacaktır?  

Bugüne kadar defalarca söyledik, yine söylüyoruz. Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet 

tehlikeli boyutlardadır. Ölümle ve sakatlıkla sonuçlanan saldırılar her geçen gün 

yaygınlaĢmaktadır. Bütün bu olaylar hastalarımıza sunulan sağlık hizmetlerini olumsuz 

etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer bu manzarayı görmek ve önemsemek 

zorundadırlar. Olay kontrolden çıkmak üzeredir. ġiddet, Sağlıkta DönüĢüm Programı ile 

birlikte sağlık ortamının yapısal bir sorunu haline gelmiĢtir. Siyasilerin, idarecilerin üslubu, 

yanlıĢ sağlık politikaları her gün hekimi ve sağlık çalıĢanını hedef haline getirmektedir. 

Yetkililere sesleniyoruz: 
Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik her türlü Ģiddete karĢı kararlılıkla mücadele edilmelidir. 

Yeni ölümler yaĢanmaması için bu olaylar ciddiye alınmalıdır. 

YurttaĢlarımıza sesleniyoruz: 
Sağlık sorunlarınızı Ģiddetle çözemezsiniz. 

Sağlık hizmeti alırken yaĢadığınız sorunların asıl kaynağı size hizmet vermeye çalıĢan hekim 

ve sağlık çalıĢanı değil uygulanan sağlık politikalarıdır. 

Hekim ve sağlık çalıĢanı sizin düĢmanınız değil, en zor anınızda sığınmak zorunda kaldığınız 

dostlarınızdır. 

Türk Tabipleri Birliği ve Edirne Tabip Odası olarak süreci yakından takip ediyoruz ve 

meslektaĢlarımıza Ģiddet uygulayanlar hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar da takip 

etmeye devam edeceğiz.  

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

 



Basın Açıklaması 

Ceo’larınıza “HoĢgeldiniz” Demiyoruz 

ĠġĠMĠZE, Ġġ GÜVENCEMĠZE, HASTANELERĠMĠZE SAHĠP ÇIKIYORUZ 

BÜTÜN HALKIMIZI DEVLET HASTANELERĠNĠN TĠCARETHANEYE 

DÖNÜġTÜRÜLMESĠNE KARġI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ 

02 Kasım 2011 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı 

TeĢkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile 

Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarılıp, düzenleyici ve denetleyici bakanlık haline 

getirilirken; Sağlıkta DönüĢüm Programı‟nın yasal alt yapısı da tamamlanmıĢtır. ġimdi sıra 

uygulamanın düzenlemesinin yapılmasına, istihdam edilecek kadroların atanmasına ve 

uygulamanın baĢlatılmasına gelmiĢtir ve hızla da gereken yerine getirilmektedir. 

Hükümet, Sağlık Bakanlığı‟nın yapısını tamamen değiĢtiren, devlet hastanelerini ticarethane 

haline getiren, ticarileĢtiren Kamu Hastane Birlikleridüzenlemesini de içeren bu KHK’yı, 

TBMM açık olmasına, KHK çıkarma yetkisinin nerede, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği 

Anayasa‟da açıkça belirtilmiĢ olmasına rağmen, yasama organını devre dıĢı bırakarak, bir 

gece yarısı operasyonu ile ve yangından mal kaçırırcasına çıkarmıĢtır. 

ġimdi de, 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi‟nde iptal davası açılmıĢ ve sürmekte 

iken, Hastane Birlikleri‟nin illerdeki CEO’su anlamına gelen “Genel Sekreter” ve 10.300 

sözleĢmeli yönetici kadroların atamalarını yapıp uygulamayı baĢlatarak yargıyı devre dıĢı 

bırakmaya çalıĢmaktadır. 

Yakın zamanda DanıĢtay, BaĢbakan‟ın sıkça övündüğü “Sağlık Kampüsleri” anlamına gelen 

Kamu Özel Ortaklığı ihalelerinden üçünün (Ankara Etlik ve Bilkent, Elazığ)  yürütmesini, 

“kamu yararına olmadığı” gerekçesiyle iptal etmiĢtir. Ancak demokrasi‟nin “ileri”sini 

ağzından düĢürmeyen Hükümet, bu yargı kararına rağmen Etlik Kampüsü için Etlik Ġhtisas 

Eğitim AraĢtırma Hastanesi‟ni boĢaltmıĢ, çalıĢanlarını Ankara‟nın çeĢitli hastanelerine 

adeta çil yavrusu gibi dağıtmıĢtır. 

Yasama organını hiçe sayan, yargıyı devre dıĢına iten bu uygulamalar bir yana, Kamu 

Hastane Birlikleri uygulamasının baĢlatılması amacıyla atanan nitelikleri baĢlı baĢına 

tartıĢılır CEO‟lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözleĢmeli yöneticiler incelendiğinde 

birçoğunun iktidar partisi ile adaylık, yöneticilik gibi siyasi bağlarının, neredeyse tümünün 

belli bir sendikanın üye ve/veya yöneticileri olduğu görülmektedir. 

Kamu yararına olmadığı, sağlık hizmeti için prim, her kademede katkı-katılım payı ve ilave 

ücret ödeme zorunluluğu getirdiği için sağlığı hak olmaktan çıkardığı, kamu sağlık 

kuruluĢlarını ticarileĢtirdiği gün gibi açık olan Kamu Hastane Birlikleri uygulaması yalnız 

özelleĢtirme değil aynı zamanda partizanca kadrolaĢma anlamına da gelmektedir. 

Kamu Hastane Birlikleri uygulaması, hastanelerin tamamen “ĠĢletme” olarak yönetileceği, 

çalıĢanların ise güvencelerine bakılmaksızın, çalıĢtıkları birliğin verimliliği-kârlılığı üzerinden 



birliğe bağlı hastaneler arasında dolaĢması, gerektiğinde birliğin dıĢına çıkarılması, sürgünü 

anlamına gelmektedir.  

Kamu Hastane Birlikleri, A B C D E diye sınıflandırılmıĢ hastanelerin, tıpkı özel hastanelerde 

olduğu gibi, katkı, katılım payı ve ilave ücretlerinin farkı nedeniyle, herkesin parasına uygun 

olan hastaneye baĢvurması demektir.  

Kamu Hastane Birlikleri, birlik içindeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin performansı 

üzerinden iĢletme hakkının devredilmesi, kiralanması ya da pervasızca taĢeronlaĢtırılması 

demektir. SözleĢmeli yöneticinin “CEO”nun buna yetkili olması demektir.  

Artık; 

 Hastaneler ĠĢletme, 

 Hastalar MüĢteri, 

 ÇalıĢanlar SözleĢmeli dönemi baĢlamıĢtır. 

Anayasa Mahkemesi‟ne, bu Ģekilde yargıyı saf dıĢı bırakan tarzda uygulamaya karĢı, kamu 

yararına olmayan, herkesin parası kadar sağlık hizmeti anlamına gelen bu uygulamaya 

“DUR” demesi için çağrıda bulunuyoruz.  

Bir Çağrımız da Meclis‟teki vekillere. Yasama organı olarak sizleri devre dıĢı bırakan, yargı 

süreci devam etmesine rağmen uygulamanın bu Ģekilde baĢlatılmasına karĢı bizlerle birlikte 

olmak ve halkın sağlık hakkını savunmak için yaptığımız bir çağrı bu.  

Bizler, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak; 

Devlet hastanelerini ticarethaneye dönüĢtüren bu düzenleme iptal edilene dek Türkiye‟nin 

bütün illerinin, ilçelerinin tüm hastanelerinde, sokaklarında, meydanlarında mücadele etmeye 

kararlıyız.  

Bu mücadelede toplumun her kesimini bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz. 06.11.2012 

    EDĠRNE TABĠP ODASI 

 

 

 

 

 

 

 

 



Basın Açıklaması 

“ALO 184-SABĠM/YETTĠ ARTIK, ÇIK DEVREDEN” 

“Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar”* 

Hayatının ve mesleğinin baharında bir asistan hekim 

(Elinde, zanlının adresini gösterir gibi tuttuğu  

“SABİM savunma”sıyla) 

niye “intihar” eder bu ülkede? 

Sağlıkta “DönüĢüm” can almaya devam ediyor. 

Ġstanbul (Samatya) Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem 30 

Kasım 2012 günü, Sağlık Bakanlığı‟nın Alo 184 SABĠM hattına yapılan bir Ģikayetle ilgili 

savunmasını verdikten sonra çalıĢtığı hastanenin altıncı katından atlayarak “intihar etti”. 

O‟nu tanıyanlar, birlikte çalıĢtığı arkadaĢları anlatıyor; 

Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde maruz kaldığı 

baskılardan/mobbingden kaçıp kurtulmak için gelmiĢ… 

Adalet ve vicdan duygusuna sahip, alçak gönüllü, ön yargısız, maskesiz, yardımsever, 

ailesine düĢkün, geleneksel değerlere bağlı, çalıĢkan, yaĢam coĢkusu ile dolu pırıl pırıl 

genç bir insan. 

Ġhtisasının son yılında bile sayıları azalmayan ağır acil servis nöbetleri… 

Haksız yere maruz kalınan bir soruĢturma daha… 

Koltukta kollarını iki yana salıp artık yorulduğunu, hastalara yetemediğini üzüntüyle söyleyen 

idealist bir hekim. 

Ve trajik bir son! 

(Ölüm adın kalleĢ olsun!) 

Üzgünüz… Kızgınız… Öfkeliyiz… 

Genç meslektaĢımızın ölümünden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan; 

“Bu elim olay üzerinden kamuoyuna yansıyan Melike Erdem‟le ilgili SABĠM‟e Ģikayette 

bulunulduğu, Ģikayet neticesinde soruĢturma açıldığı Ģeklindeki iddialar gerçeği 

yansıtmamaktadır. … Ancak Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde yatan bir hasta ile 

ilgili 22 Kasım 2012 tarihinde bir baĢvuru olmuĢtur.” Ģeklindeki “açıklama” öfkemizi daha da 

arttırıyor. 



“Açıklama”daki; 

“Sağlık camiamızı acıya sevk eden bu olayla ilgili idari ve adli soruĢturmalar devam ederken, 

bir takım yorumlarla konuyu istismar anlamına gelecek yaklaĢımlarda bulunmak etik ve 

vicdani değerlerle bağdaĢmamaktadır.” ifadesini ise etikten ve vicdandan nasibini 

almamıĢların suçluluk telaĢının delili olarak görüyoruz. 

Dr. Melike Erdem‟in “intihar”ın arifesinde savunma vermeye zorlandığı SABĠM Ģikayetinin 

tarihi, sayısı ve içeriği belgeli olarak elimizdedir. 

Her Ģey gayet açık: 

Acil serviste çalıĢan genç meslektaĢımız, acille herhangi bir ilgisi olmadığı halde, hastanın 

özürlü olmasını da göz önünde bulundurarak kendisine yardımcı oluyor ve bu nedenle âdeta 

bir suç iĢlemiĢ gibi soruĢturmaya uğruyor. 

Ve aynı gün çalıĢtığı hastanenin altıncı katından aĢağı atlayarak “intihar” ediyor. 

Görgü tanıkları kendini boĢluğa bıraktığında, SABĠM‟e verdiği “savunma”yı, zanlının 

adresini gösterir gibi, elinde tuttuğunu belirtiyorlar. 

Suçluluğun telaĢına kapılan yetkililer ise delilleri karatmaya, yok etmeye çalıĢıyorlar. 

Sağlık Bakanlığı’nın, Dr. Melike Erdem’in ölümüyle ilgili delilleri karartmasına asla 

izin vermeyeceğiz. 

Hekimleri, sağlık çalıĢanlarını hastalara kırdıran “Alo 184-SABĠM Sağlıkçı Taciz Hattı”na 

karĢı isyan ediyoruz! 

Bütün sağlık çalıĢanları olarak “Alo 184-SABĠM/Yetti Artık, Çık Devreden” diyoruz. 

Talebimiz açık ve nettir: 

Alo 184-SABĠM Hattı Derhal Kapatılmalıdır! 

Sağlığa Bakan’dan cevap bekliyoruz! 04.12.2012  

 

 EDĠRNE TABĠP ODASI 

 

 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMASI 

Yediyüz Bin Sağlık ÇalıĢanının Gözü Kulağı Sağlık Bakanı’nda 

Önceki Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ tüm itirazlarımıza rağmen kararlılıkla yürüttüğü 

“Sağlıkta DönüĢüm Programı” sayesinde geride bir sağlık çalıĢanları enkazı bırakarak 

görevden alındı. Türkiye sağlık ortamının sayısız sorunları var. Yeni Sağlık Bakanı‟nın 

göreve gelmesiyle birlikte sorunlarımızdan acil olan 14 tanesine 14 Mart Tıp Bayramına 

kadar yanıt beklediğimizi ifade ettik, Türk Tabipleri Birliği heyeti bizzat ziyaret ederek Sayın 

Bakan‟a talepleri iletti, sağlık çalıĢanlarının temsilcileri olarak pek çok açıklamayla bu 

talepleri kamuoyuyla paylaĢtık. Bugüne kadar bir yanıt gelmiĢ değil. Ancak sağlık çalıĢanları 

yine de bu talepleri tekrarlamakta, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu‟nun acil ve 

hayati taleplere duyarsız kalmayacağına inanmak istemektedirler. 

Yarın 14 Mart Tıp Bayramı, buradan Sağlık Bakanı‟na sesleniyoruz. Sağlık ortamı açısından 

bu anlamlı gün sağlık çalıĢanlarını rahatlatan “müjde” niteliğinde haberler vermek için çok iyi 

bir zaman olacaktır. Basından, yarın Tam Gün yasası ile ilgili bazı geliĢmelerin kamuoyuyla 

paylaĢılacağını öğreniyoruz. Belirtmek isteriz ki; sadece bu alanda ve sadece öğretim 

üyelerini içeren düzenlemelerle Türkiye‟de sağlık ortamının rahatlaması, hastalanmıĢ 

halinden bir iyileĢme sürecine geçmesi mümkün değildir. 

Sağlık çalıĢanlarının 14 acil talebi ortadadır, sizlerle bir kez daha paylaĢıyoruz. Sağlık Bakanı 

Türkiye‟de çalıĢan yedi yüz bin sağlık çalıĢanının ve bu ülkede sağlık hizmeti almak 

durumunda olan 75 milyon yurttaĢın Bakanı olmaya niyetli ise yarın, 14 Mart‟ta bu 

taleplerimize olumlu yanıt vermek durumundadır. Bunun olmaması, ne yazık ki, sağlık 

çalıĢanları tarafından yeni Bakan‟ın da eski Bakan Dr. Recep Akdağ‟ın politikalarının yılmaz 

takipçisi olduğu biçiminde algılanacaktır.  

Bu talepler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve hizmet sunduğumuz 75 Milyon yurttaĢ için 

istediğimiz asgari taleplerdir.  

Bir kez daha tekrar edersek: 

14 MART’A 14 ACĠL TALEP 

1. Emekli sağlık çalıĢanlarının ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır.  

2. Sağlık çalıĢanlarının arasında dayanıĢma yerine rekabete yol açan, iĢimizi değersizleĢtiren 

ve hastaları “puan”a dönüĢtüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi 

olarak vazgeçilmelidir. Kamuda çalıĢanların ücretleri,  iĢ güvenceli tek bir iĢte çalıĢarak 

insanca yaĢamaya, mesleki geliĢimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde 

düzenlenmelidir. 

3. Sağlıklı ve güvenli koĢullarda çalıĢma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile 

sağlık ortamlarının Ģiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan 

öneri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu‟nda gerekli değiĢiklik yapılmalıdır. 

4. Sağlık çalıĢanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düĢürücü tutum ve söylemlere 

son verilmeli; Alo 184 Sabim Hattı‟nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalı, gerçek anlamda 

hasta haklarını önceleyerek çalıĢan bir hattın kurulması sağlık çalıĢanlarının örgütleriyle ortak 

çalıĢma yürütülerek sağlanmalıdır. 



5. Hastaların tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde nitelikli hizmet alabilmeleri   için gerekli 

olan  sürelerin, her meslek alanının özellikleri dikkate alınarak hesaplanması  çalıĢmalarına 

 meslek örgütü üyelerinin de katılımı sağlanarak bir an önce baĢlanılmalıdır. Hastalara yeterli 

süreyi ayırabilmek baĢta olmak üzere iĢimizi nitelikli ve hizmetin gereklerine uygun 

yapabilmemize iliĢkin mesleki tanımlama düzenlemeleri yapılmalı, kamuda ve özel sektörde 

hastalara yirmi dakikadan daha kısa süre içerisinde hekim randevusu verilmemelidir. 

6. Birinci basamakta çalıĢanlar arasındaki ücret eĢitsizliklerine son verilmeli; ASM, TSM, 

kurum hekimlikleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarda çalıĢanların 

tamamı iĢ güvencesine kavuĢturulmalıdır. 

7. Özel sağlık kuruluĢlarında çalıĢanların sözleĢmelerinde sendika/meslek örgütleri taraf 

olarak kabul edilmeli; iĢten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve ilgili sendika/meslek örgütünün 

iznine bağlı olmalıdır. 

8. Sağlık alanında çalıĢmayı ve iĢyeri hekimliğini taĢeronlaĢtıran; sağlıkçıların her düzeydeki 

eğitimini (iĢyeri hekimi, hemĢire v.d.) yetkin olmayan özel sektör giriĢimlerine açan, sendika 

ve meslek örgütlerinin yetkilerini yok eden, ilgili dernekleri muhatap almayan uygulamalar 

ivedi olarak durdurulmalıdır. 

9. Mesleki, kiĢisel ve ailevi yaĢamı olumsuz etkileyen mecburi hizmet ve geçici 

görevlendirmeler baĢta olmak üzere çalıĢma yaĢamındaki anti demokratik uygulamalar 

kaldırılmalıdır. 

10. Bütün sağlık çalıĢanlarının nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 saatlik 

haftalık çalıĢma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Radyasyon 

çalıĢanlarının çalıĢma süresi haftalık 25 saate yeniden indirilmelidir. Normal poliklinik 

hizmetleri için vardiyalı çalıĢma uygulamaları kaldırılmalıdır. 

11. Kamu sağlık kurumlarında sözleĢmeli, döner sermayeden sözleĢmeli, vekil, taĢeron iĢçisi 

adı altında her tür güvencesiz çalıĢtırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıĢtırma ve angaryaya son 

verilmeli; taĢeron Ģirket çalıĢanları da içinde olmak üzere sağlık çalıĢanlarının tamamı devlet 

memuru statüsüne kavuĢturulmalıdır. 

12. Ülkemizde sağlık insan gücünün planlanması ilgili tarafların katılımıyla bilimsel olarak 

yapılmalıdır. 

13. Eğitim aldığımız kurumlar ehil ellerde olmalı, mesleklerimiz dıĢından insanların 

mesleğimizin niteliği ve niceliği hakkında kararlar almasına imkan veren düzenlemelere son 

verilmeli, nitelikli eğitim için gerekli süre ve koĢullar meslek örgütlerinin de görüĢleri 

alınarak belirlenmelidir. Mevcut okulların öğretim elemanı, donanım v.b. eksiklikleri 

giderilmeli; kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına son verilmelidir. Üniversite 

hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır. 

14. Sağlığı ticarileĢtiren, sağlık hizmetlerini metalaĢtıran,  eĢit-ücretsiz-nitelikli sağlık 

hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave 

ücretler kaldırılmalıdır. 

Bu güne kadar sağlık hakkı mücadelesi ile sağlık çalıĢanlarının ekonomik, özlük, demokratik 

hakları için mücadeleyi bir arada yürüttük. Yeni Sağlık Bakanı‟na da sesleniyoruz: Halk ve 

sağlık emekçileri yararına yapacağınız her türlü faaliyeti destekleriz. Halk ve emekçiler 

yararına bir sağlık sistemi inĢası için birlikte çalıĢmaya hazırız. Politikalarınızda ısrarcı 

olmanız ve taleplerimizin yanıtsız kalması durumunda; 13 Mart 2011, 19–20 Nisan 2011, 21 

Aralık 2011, 23 Mayıs 2012‟ de göstermiĢ olduğumuz mücadelemizi daha da büyütme 

kararlılığında olduğumuzdan kuĢku duyulmamalıdır. 

Kamuoyuna saygılarımızla. 13 Mart 2013 

EDĠRNE TABĠP ODASI 



 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Bütün tepkilerimize ve haykırıĢımıza rağmen hekime ve sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddet ve 

hakaretler bitmiyor, tersine her geçen gün artıyor. Bizler, hekimler ve sağlık çalıĢanları bu 

Ģiddetin nedeninin sağlık politikaları olduğunu biliyoruz. Bu Ģiddeti hak etmiyoruz çünkü 

nedeni biz değiliz. 

Her türlü zorluğa, özlük haklarındaki kayıplara ve bize rağmen oluĢturulan piyasa koĢullarına 

dayalı sağlık politikalarını bile biryana bırakıp halkımıza sağlık hizmeti sunmaya devam 

ediyoruz. Ancak artık bıçak kemiğe dayanıyor. Can güvenliği olmayan hiçbir meslek 

grubundan hizmet sunması, hele hele kaliteli sağlık hizmeti sunması beklenemez. Yetkilileri 

sürekli uyarmamıza rağmen gerekli yasal düzenlemeler yapılmıyor. ġiddet uygulayanlar 

birkaç saat sonra serbest bırakılıyorlar. Hekime, sağlık çalıĢanına Ģiddet uygulamanın hiçbir 

yaptırımı yok. Bütün bu yaĢananlar sıradan, tekil, ve cahillikle açıklanacak olaylar değil. 

Hekimler ve sağlık çalıĢanları hızla mesleklerine yabancılaĢıyorlar. 20 yıldan fazla eğitim 

gören meslektaĢlarımız doktorluk yapmak istememe noktasına geldiler. 

ġimdi halkımıza soruyoruz. Bu Ģiddet neden ? Kime ? Böyle devam ederseniz sizlere hizmet 

verecek doktor, hemĢire, teknisyen bulamayacaksınız. Bu mudur istediğiniz ? 

Sağlık yöneticilerine soruyoruz: Yasal düzenlemeler için daha ne kadar bekleyeceksiniz ? 

Bunun için kaç sağlık personelinin ölmesi gerekiyor. Dayak, Ģiddet düzenleme için yeterli 

değil mi? Geçen yıl bir meslektaĢımız hayatını kaybetti, o da mı yetmedi ? Daha kaçımızın 

ölmesi gerek ? 

Değerli basın emekçileri, 

Yıllardır süren uyarı ve haykırıĢlarımız iĢe yaramıyor. Daha dün Ağrı Devlet Hastanesi‟nde 

bir hasta yakını tarafından  7 aylık hamile Nöroloji Uzmanı Dr. Nevruz Ünlü hasta yakını 

tarafından darp edilmiĢtir. Dr. Ünlü 7 aylık hamile bir meslektaĢımız. Dayak yediği gün 105 

hastayı muayene etmiĢ, 106.hastanın yakınları tarafından dövülmüĢtür. Bundan fazlasını 

söylemeye gerek var mı ? Bu olayın vicdani yorumunu halkımıza bırakıyoruz. Ama biz, 

Ģiddete sıfır tolerans diyen bir meslek örgütü olan TTB olarak bu olayı kabul etmeyeceğimizi 

ve kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Yine meslek örgütü olarak meslektaĢımızın yanında yer 

alarak bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaĢmak istiyoruz. 

Bizler hastalarımızın hastalıklarına Ģifa, dertlerine derman olmaya çalıĢırken Ģiddetle 

karĢılaĢıyor olmayı; sağlığı ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarın yaĢanan hataların sorumlusu 

olarak biz hekimler ve sağlık çalıĢanlarını göstererek,  mevcut politikaların mağdurları olan 

bizi ve hastalarımızı bilinçli bir Ģekilde karĢı karĢıya getirmelerinin sonucu olduğuna 

inanıyoruz. 



 

Tekrar ifade etmek istiyoruz: Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet tehlikeli 

boyutlardadır. Ölümle ve sakatlıkla sonuçlanan saldırılar olmuĢtur ve ne yazık ki bundan 

sonra da olması çok muhtemeldir. Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin tabloyu doğru olarak 

gördüğü Ģüphelidir. Tüm toplumu saran Ģiddet sarmalı Sağlıkta DönüĢüm Programı ile birlikte 

sağlık ortamının da yapısal bir sorunu haline gelmiĢtir. 

 

Yetkililere daha ciddi ve samimi olma, hekime ve sağlık çalıĢanlarına yönelik her türlü 

Ģiddete karĢı daha kararlılıkla mücadele etme çağrımızı tekrarlıyoruz. TTB‟nin önerdiği yasa 

taslağı mutlaka gündeme alınmalı ve bir an önce yasalaĢtırılmalıdır. 

Yine halkımıza da; sağlıkta yaĢanan sorunların kaynağının bizler olmadığımızı ifade etmek 

istiyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 08.04.2013 

  EDĠRNE TABĠP ODASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

DR. ERSĠN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE 

G(ö)REVDEYĠZ 

Tam bir yıl oluyor.  

Dr. Ersin Arslan Gaziantep‟de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir 

yıl geçti, ancak sağlık çalıĢanları her gün ülkenin dört bir yanında dayak yemeğe devam 

ediyorlar. 

Ortada sağlık çalıĢanları ve hastaları, hasta yakınlarını karĢı karĢıya getiren akıl dıĢı bir sağlık 

sistemi var. 

Sağlık Bakanı değiĢti, sağlık sisteminde düzelme denecek hiçbir adım atılmadığı gibi atılma 

niyeti de yok. 

Ödeme güvencesini tamamen yitirmiĢ, çalıĢanları birbirine düĢüren, sağlıkta kaliteyi düĢüren 

performans uygulaması var! 

Gittikçe ağırlaĢan iĢ yükü ve angarya, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıĢtırılma var! 

Birlik Hastaneleri arasında dama taĢı gibi dolaĢma, iĢyeri güvencesinin tamamen ortadan 

kalkması, görev tanımı dıĢında “sağlıkçı her iĢi yapabilir mantığı” ile çalıĢtırılma var! 

Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koĢullarında çalıĢma var! 

Siyasetçiler, yöneticiler tarafından küçük düĢürülme, hedef gösterilme var! 

Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalıĢanlara 

yönelmiĢ öfke ve Ģiddet var! 

Böyle sağlık sistemi olmaz. 

Bu Ģartlarda iyi hekimlik, diĢ hekimliği, hemĢirelik, ebelik, teknisyenlik yapamıyoruz. 

Nitelikli sağlık hizmeti veremiyoruz. 

Eğitimimiz sürecinden baĢlayarak çok çalıĢtığımız, zor Ģartlarda hizmet vermeye gayret 

ettiğimiz hastalarımızdan, hasta yakınlarından Ģiddet görmeyi kabul edemiyoruz. 

17 Nisan 2013 günü öldürülen meslektaĢımız Dr. Ersin Arslan‟ı anıp Türkiye‟de sağlık 

alanındaki Ģiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartıĢacağımızdan dolayı acil hastalar, 

kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dıĢında sağlık hizmeti sunamayacağız. 



Sabah saatlerinde hastanelerimizin bahçelerinde toplanıp Dr. Ersin Arslan için saygı 

duruĢlarında bulunacağız. Öğlen saatlerinde illerimizde belirlenen hastanelerin bahçelerinde 

toplanıp beyaz yürüyüĢler ve basın açıklamaları gerçekleĢtireceğiz. 

Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacımız önemli yanlıĢlar olduğu ortada bulunan 

Türkiye sağlık ortamına katkı sağlamaktır. 

Kamu hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane sahiplerini Ģiddete karĢı sahici önlemler 

almaya ve Ģiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çağırıyoruz. YurttaĢlarımızı daha 

iyi bir sağlık sistemi için 17 Nisan gününe Merkezi Hastane Randevu Sistemi‟nden randevu 

almamaya, aldıkları randevuları ertelemeye, eylem ve etkinliklerde sağlık çalıĢanlarının 

yanında yer almaya çağırıyoruz. 

Böyle sağlık sistemi olmaz. 

Bu Ģiddet sona ERS!N 16.04.2013 

EDĠRNE TABĠP ODASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

CAN VERDİĞİMİZ ELLER, CANIMIZI ALIYOR !! 

 



 


