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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 meslektaşlarımız.  

   

YÖNETİM KURULU 

BAŞKAN  : Dr. Memet AKBAL 

GENEL SEKRETER : Dr. Özlem ÖNAL 

MUHASİP ÜYE : Dr. Abdullah Atılım SARI 

VEZNEDAR ÜYE : Dr. Uğur ÖZDAĞLI  

ÜYE   : Dr. Ali Rıza KARAŞAHİN   

  

 

 

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 Erişkin KAYA 

 

 

 

Denetim Kurulu 

Dr. Muhammet ÖZEKER  

Dr. Mert BOZTAŞ  

Dr. Tufan ELİPEK  
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1. Edirne Tabip Odası’nın 29 Nisan 2018 tarihinde yapılan organlar sandık seçimlerinde Oda 

Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçildiğimiz Edirne Merkez İlçe Seçim Kurulundan alınan 

kesinleşmiş mazbataya uyarak 08.05.2018 Salı günü saat 19.00’da Tabip Odası’nda 

toplanmıştır. 6023 sayılı TTB yasasının 24. maddesine göre yapılan oylama sonucunda; 

Başkanlığa; Dr. Memet AKBAL, Genel Sekreterliğe Dr. Özlem ÖNAL, Muhasip Üyeliğe Dr. 

Abdullah Atılım SARI, Veznedar Üyeliğe Dr. Uğur ÖZDAĞLI ve Yönetim Kurulu Üyeliğine 

Dr. Ali Rıza KARAŞAHİN (5) oyla seçilmişlerdir. 08 Mayıs 2018  
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2. Bizler yeni yönetim kurulu olarak Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Dr. Alper EKER, Dr. 

Zeynep ERİŞKİN KAYA, Dr. Yusuf KUL ve Dr. Ahmet Can SARIOĞLU'na çok 

teşekkür ediyoruz. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

                     Edirne Tabip Odası ilk olarak Edirne-Kırklareli ve Tekirdağ Tabip Odası olarak 

27.06.1953 tarihinde kurulmuştur. 6023 sayılı yasa gereği 1987 yılında Tekirdağ ilinde 

istenilen üye sayısı sağlandığından Edirne Tabip Odasında ayrılmıştır. 07.12.1994 tarihinde 

de Kırklareli'nde üye sayısı oda kurmaya yeterli olduğundan ayrılarak Edirne Tabip Odası bu 

tarihten sonra tek il olarak çalışmaya başlamıştır. 1953 yılında faaliyetlerine başlayan Edirne 

Tabip Odası 65 yıldır Edirne ilinde hekimlere dayanak noktası olmaya devam ediyor. 

            1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi kurulmuş, 1976 yılında 

Edirne’de Fakülte binalarının temeli atılmıştır. 1974-1975 akademik yılında ilk öğrencilerini 

alarak, 1982 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi bünyesinde İstanbul’da faaliyet göstermiştir. 1982 yılında 41 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile kurulan Trakya Üniversitesi’ne bağlanmış ve aynı yıl 20 öğretim 

üyesi ve az sayıda idari personeli ile Edirne’ye taşınmıştır. Daha sonra hızla büyüyen ve 

bölgede Balkanların en büyük sağlık kompleksi olan Tıp Fakültesinin etkisiyle Edirne’de 

hekim sayısı oldukça artmıştır. 

            Özellikle son 25-30 yıl içinde Tabip Odası bölgedeki hekimlerinde oda bünyesinde 

daha iyi organize olarak Edirne yerelinde toplum sağlığına, hekimlerin onurlu duruşuna örnek 

olmaktadır. 

            Günümüzde sağlık hizmetlerinin değersizleştirildiği, hekimlerin çalışma koşullarının 

her geçen gün biraz daha ağırlaştığı açık ve net ortadadır. Hekimlerin performansa dayalı 

haksız rekabet ortamında günde 150-200 hastaya bakmaya zorlandığı, çalışma şartlarının git-

gide dayanılmaz hale geldiği bu zor günlerde Tabip Odalarına çok daha fazla görev 

düşmektedir. 

Tabip Odaları hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde 

izler. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki 

önemini göz önüne alarak yıllardan beri her platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik 

yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmekte, daha iyiye gitmesi için  kamuoyu yaratmaya 

çalışmaktadır. TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunmakta ve 

ayrıca Sağlık Bakanlığı "Tababet Uzmanlık Kurulu"na 9 üyeden biri olarak katılmakta, 

uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirmektedir. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Sağlık Şurası, 

Tababet Uzmanlık Kurulu Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu 

yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleği ile ilgili tutumunu dile 

getirmektedir. 

            Ayrıca meslek ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento 

ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı 

ve sağlık politikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapılmaktadır. Türk Tabipleri 
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Birliği tüm bu kurumlarla işbirliğini toplantılar, raporlarla görüş bildirme biçiminde 

yürütmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yoğun çalışmaların bazısı somut kazanımlara 

dönüşmüştür. Bunlara örnek olarak nöbet ücretlerindeki kısmi iyileştirmeyi gösterebiliriz. 

Sağlık; kişinin ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığı 

için hekimlerin öncelikle kendilerine ve yaşadığı çevreye bakarak bir bakış açısı oluşturmak 

kaçınılmazdır. Bu nedenle Edirne ilindeki yaşamsal alanların iyi ve sağlıklı hale getirilmesi, 

kentsel ve kırsal alanların insan sağlığına uygun bir çevreye dönüştürülmesi elbette temel 

görev ve sorumluluklarımız arasında olacaktır. 

Meslektaşlarımıza görev sırasında şiddet uygulanması maalesef her geçen gün 

artmaktadır. Darp edilen, sözlü ve fiili baskılara maruz kalan hekim sayısı gitgide artmaktadır. 

Sağlıkta Şiddet hızla yayılmakta ve biz hekimlerde ciddi bir travma yaratmaktadır. 

Görevi devralan yönetim kurulu olarak ilk toplantımızda önceliklerimizi sıralarken 

tüm bunları dikkate aldık. 

İyi hekimlik öncelliğimizdir. Meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışması için 

sizlerinde desteğiyle tüm adımları atmaya hazırız. 

Çözüm sorunu yaşayanlarla birlikte bulunur diyerek her fırsatta sizlerle birlikte 

olmaya çalışacağız. 

İlimizde kentsel ve kırsal yaşamın daha sağlıklı olması için üzerimize düşen 

sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. 

Edirne’de Tabip Odası yönetimi liste yarışlarıyla seçilmez. Odamızın misyonu gereği 

sadece bayrak değişimi yaşanır ve yönetim geçmişten aldığı sorumluluğu bir adım öteye, daha 

iyiye taşımak için yarışır. Göreve talip olanlar seçilir. 

Bizler yeni yönetim kurulu olarak Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Dr. Alper EKER, Dr. 

Zeynep ERİŞKİN KAYA, Dr. Yusuf KUL ve Dr. Ahmet Can SARIOĞLU'na çok teşekkür 

ediyoruz. Başta onların ve tüm meslektaşlarımızın desteğiyle sizlerle birlikte daha güzel bir 

dönem için hazırız. 

Sağlıkla kalın… 

        EDİRNE TABİP ODASI  

          YÖNETİM KURULU 
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3. 1 Mayıs 2018 tarihinde Edirne Emek ve Meslek Örgütleri ile ortaklaşa düzenlenen 

İşçi/Emekçi Bayramına katılım sağlandı, 
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4. 12 Mayıs Hemşireler gününde 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. 15 Mayıs 2018 tarihinde Edirne PTT önünde Emek ve Meslek Örgütleri ile ortaklaşa 

direnen Filistin halkı için basın açıklaması yapıldı. 

 
 

 

6. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında TTB Merkez Konseyince 

hazırlanan kutlama mesajı odamızca paylaşıldı.  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız. 

İşgal altındaki yurdumuzda, emperyalizme karşı kurtuluş savaşımızın 
başlangıcının yıldönümündeyiz.  

  
Başta gençlerimizin olmak üzere, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız.  
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Temennimiz, ülkemizde gençliğimizin layık olduğu eşitlik, özgürlük, huzur ve 
barış ortamını tesis edebilmektir. 
 

  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

 
 
 
 
 

7. 22 Mayıs 2018 tarihinde Edirne Valisi Günay ÖZDEMİR ve Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali 

Cengiz KALKAN makamlarında ziyaret edildi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2018-2019 ÇALIŞMA RAPORU 
 

10 
 

8. 23 Mayıs 2018 tarihinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU 

ve Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN makamlarında ziyaret edildi. 

 
 

 

 

 

9. 29 Mayıs 2018 tarihinde Dr. Kamil FURTUN'un görevi başında katledilişinin ölüm 

yıldönümünde saygıyla anıldı.  
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10. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü 

dolayısıyla “Sağlığı Seçin, Tütünü Değil” başlıklı yaptığı basın açıklamasına Edirne 

Tabip Odası olarak altında imzamızın olmasını kabul ettik. 

 
 

 

 

 

 

11. 8-9-10 Haziran 2018 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Seçimli 

Büyük Kongresine tam katılım sağlandı.  
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12. 20 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen 2017-2018 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mezuniyet törenine katılım sağlandı. Tören sonrasında Rektör, Dekan ve İl Sağlık 

Müdürü ile toplantı yapıldı. 

 
 

13. 17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk 

Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından 

başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Konu ile ilgili 20 Temmuz 2018 tarihinde 

saat 12:30’da Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi önünde Basın Açıklaması 

yapıldı. 

ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN 

17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil 
Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına 
sert bir cisim vurularak darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi 
görmekte olup hayati tehlikesi devam etmektedir. 

Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı 
alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti 
durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. 

Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur 
Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir 
adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet 
sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. 
Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil 
servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette 
hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline 
gelmiştir. 

Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit 
ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu 
durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! 

Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık 
kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. 
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Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu 
kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak 
karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde 
yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. 

Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve 
sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de 
almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. 

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme 
yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını 
bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi 
kapsamaktadır. Bu ek madde ile: 

“Kamunun Sağlığına karşı suçlar: 

Sağlık hizmetini Engelleme: 

(1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu 
esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya 
tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu filler sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre 
belirlenen ceza yarı oranında artırılır. 

Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve 
önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını 
çiziyoruz. 
Saygılarımızla, 
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14. 14 Ağustos 2018 tarihinde Kırklareli’nde kurulmak istenilen Termik Santral karşı sivil 

toplum örgütleri ile birlikte açılan standa katılım sağlandı.  

 
 

15. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu olarak 1 Eylül Dünya Barış gününde 

Edirne PTT önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı. 
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16. Dr. Fikret HACIOSMAN’ı silahlı saldırı sonucu kaybettik. 3 Ekim 2018 tarihinde 

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan 

saldırılar ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 

DR. FİKRET HACIOSMAN’I SİLAHLI SALDIRI SONUCU KAYBETTİK… 
KAMU İDARESİ HAREKETE GEÇMEK İÇİN KAÇIMIZIN ÖLMESİNİ BEKLEMEKTEDİR? 

 
Bugün bir meslektaşımızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman dün öğle saatlerinde 
İstanbul’da, çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı 
saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği 
yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın 
yakınlarına ve bütün hekim kitlesine baş sağlığı diliyoruz. 

Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet 
dalgası azalmak bir yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla 
yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile 
paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti 
önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları 
hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfetmiştir. Yakın geçmişte 
meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanı’ndan randevu talep 
edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık 
ki, Bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve 
etkisiz tutumunu sürdüre gelmektedir. 

Bir arkadaşımızın görevi başında kaldırım taşıyla yaralanmasının ardından 28 
Temmuz 2018’de 28 tabip odasının yöneticileri ile birlikte Türk Tabipleri Birliği 
Şanlıurfa’da “Şiddete Karşı Bildirge” açıklamış, eş zamanlı olarak bütün tabip 
odalarının katılımıyla bir gazete ilanı verilerek soruna kamuoyunun ve siyasi 
iktidarın dikkati çekilmiştir. 

Dün karşılaştığımız saldırı, örneğin birkaç ay önce Eskişehir’de yaşadığımız daha 
önceki nice benzerleri gibi, sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla 
gözler önüne sermektedir. Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi 
sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık gözardı 
edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. 
Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle 
sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile 
engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir. 

Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu 
otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini 
sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol 
altına alınmalıdır. 

Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliği’nin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. 
Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar 
mücadelemize devam edeceğiz. 
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Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil 
görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz. 

 
Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma 
grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan 
çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de 
yineliyoruz. 

 
Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni 
yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz. 

Saygılarımızla, 03.10.2018 

Türk Tabipleri Birliği 
Edirne Tabip Odası 
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17. 6 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol 

Toplantısının oda adına Dr. Abdullah Atılım SARI katıldı.  

 
 

18. Dr. Fikret HACIOSMAN'ın ölümüne yol açan saldırının birinci haftasında 10 Ekim 

2018 Çarşamba günü saat 12.30'da Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde 

saygı duruşunda bulunuldu, bu vahşi ölümü kınamak ve 'Sağlıkta Şiddet Yasa 

Tasarısı'nın yasalaşması için basın açıklaması yapıldı. 

ARTIK YETER! 
SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINI İSTİYORUZ: HEMEN ŞİMDİ ! 

Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar 
tarafından öldürülmeyi kabul etmiyoruz! 

Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz! 
Sağlığı korumak ve hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi 
başında öldürülmesini kabul etmiyoruz! 

Bu süreci hazırlayan nedenleri biz biliyoruz. 2003 Yılında Sağlıkta Dönüşüm 
Programı ilk uygulanmaya başlandığı zamandan bu yana söylüyoruz: Bu program 
piyasa odaklı bir programdır. Bu program sağlık hizmetine meta, hastaya müşteri 
olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil, nicelik esastır. Bütün bunlar 
hekim ile hastasını karşı karşıya getirir! 

Çok üzülerek söylüyoruz ki, yine biz haklı çıktık! 

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık 
alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz bir noktaya geldi 2005 
yılında İstanbul'da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından 
öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere 
uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yol açtığı çarpıklıkların 
yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdiklerimin kaybettik. 
İlk günden itibaren yetkilileri uyardık; Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan vazgeçin, 
sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı 
karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin! 

Önce görmezden geldiler ve “sağlıkta şiddet yoktur" dediler. Sonra 2012'de gencecik 
Dr. Ersin Arslan'ın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesiyle mızrak 
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çuvala sığmaz hale geldi ve artık sağlıkta şiddetin varlığını reddedemez hale geldiler. 
Beyaz Kod uygulaması ve TBMM'de Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun rapor 
hazırlaması gibi girişimler bu dönemde oldu. Ama bu hekimlerin öldürülmesini 
önlemeye ve sağlık alanında şiddetin azalmasına yetmedi. 
2014 yılında TTB olarak titiz bir çalışmayla "Sağlıkta Şiddet Yasası Tasarısı"nı 
hazırladık. Sağlık hizmetinin kamu hizmeti olduğu vurgusundan hareketle, Türk Ceza 
Kanunu’nun üçüncü bölümüne "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar: Sağlık Hizmetini 
Engelleme" başlığı altında, en azından caydırıcılık içermesi amacıyla hazırladığımız 
ek madde önerisini başta Sağlık Bakanlığı, Hükümet temsilcileri ve siyasi partiler 
olmak üzere tüm ilgili yerlere bir çök kez ilettik. Bunun için defalarca görüşmeler 
yaptık. Basın toplantılarıyla kamuoyu ile paylaştık. Teklifimiz Türkiye'nin olağandışı 
hızla değişen yoğun gündemi içerisinde hep görmezden gelindi. Son olarak, 2 Ekim 
2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman'ı görevinin başında yine bir 
hastasının saldırısı sonucu kaybettik. 

Ve bir kez daha Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması talebiyle, 4 Ekim 2018 
Perşembe günü TBMM'de siyasi partilerin Grup Başkanvekilleriyle görüşmelerde 
bulunduk. TBBM de grubu bulunan 3 siyasi partinin Grup Başkanvekilleriyle 
görüştük, TBMM’nin kendilerine tanıdığı olanaklar çerçevesinde konuyla ilgili 
girişimlerde bulunacaklarının sözünü aldık. Buna karşın Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) 

ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) son derece ilgisiz ve duyarsız tavırlarıyla 
karşılaştık. Halen üç kez randevu talep ettiğimiz Sağlık Bakanı'ndan ve geçtiğimiz 
günlerde randevu talebimizi ilettiğimiz TBMM Başkanı'ndan yanıt bekliyoruz. 
Sağlıkta şiddet tablosu bu boyuta gelmesine karşın izlenen bu tavra şaşıralım mı, 
üzülelim mi bilemiyoruz. Soruyoruz: Sağlıkta şiddeti önlemek, teklifimizi dikkate 
almak ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nı çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini 
bekliyorsunuz? 
Biz hekimler buna tahammül etmeyeceğiz! Bunu kabul etmeyeceğiz! Sağlıkta Şiddet 
Yasası'nın hemen şimdi çıkarılmasını istiyoruz. 

Prof. Dr. Göksel Kalaycı'ya borcunuz var! 

Dr. Ersin Aslan'a borcunuz var! 

SABİM ihbar hattına gelen bir şikâyet üzerine uğradığı baskı ve soruşturmalar 
sonrasında, 2012 yılında çalıştığı hastanede hayatına son veren acil tıp asistanı Dr. 
Melike Erdem'e borcunuz var! 

Samsun'da "yılın doktoru" seçilecek kadar sevilen, ihmaller zinciri sonucu 2015 
yılında öldürülmesinde sorumluluğunuzun olduğu Dr. Kamil Furtun'a borcunuz var! 
Baskı, mobbing, uzun ve yoğun çalışma saatleri ve tükenmişlik dolayısıyla 
yaşamlarına son veren Dr. Engin Karakuş, Dr. Ece Ceyda Güdemek ve tıp fakültesi 
öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu'na borcunuz var! 

Ve en son, geçtiğimiz günlerde eski bir hastasının silahlı saldırısı sonucu yaşamını 
kaybeden psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'a borcunuz var! 
17 Ekim 2018 günü de tüm tabip odası başkanlarımızla "Türk Tabipleri Birliği'nin 
Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak; Türkiye Büyük Millet 
Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere saat 10.00'da TTB'de buluşacağız. 
Türk Tabipleri Birliği'nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir. 
Hekimlere yönelen şiddet insanlık ve hekimlik değerlerine yönelmiştir. Bunu 
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kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki 
şiddet önleninceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 

10.10.2018 
TTB- EDİRNE TABİP ODASI 
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19. 12 Ekim 2018 tarihinde Edirne Tabip Odası lokalinde Edirne Diş Hekimleri Odası, 

Edirne Eczacılar Odası ve sendikalar ile toplantı yapıldı. 

 

 
 

20. Edirne il Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda yapılan Ambulans Ücreti Tespit 

Komisyonu toplantı, Hasta Hakları Toplantılarına Oda adına Dr. Abdullah Atılım 

SARI katıldı. 

 

21. İlimizde  düzenlenen İl İnsan Hakları Kurulu, Çevre Gönüllüleri Derneği ve Kent 

Konseyi toplantılarına Dr. Ertuğrul TANRIKULU ve Dr. Serpil TÜTÜNCÜ katıldı.   
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22. “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” Temalı nöbet eylemimiz beyaz önlüklerimizle 

15.10.2018 Pazartesi günü 19.00-20.00 saatleri arasında Edirne Saraçlar Cad. Atatürk 

Anıtı önünde tutuldu. 
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23. Türk Tabipleri Birliğince Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısının yasalaşması için 17 Ekim 

2018 tarihindeki Sağlık Bakanı ile görüşme programına Oda adına Dr. Memet 

AKBAL’ın katıldığı, 

 
 

 

 

 

24. 21 Ekim 2018 Pazar günü Ankara’da yapılan Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat 

Çalışma Grubu Çalıştayına Dr. Ertuğrul TANRIKULU’nun katıldığı, 
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25. 15 Aralık 2018 Cumartesi günü Edirne Tabip Odası Lokalinde Ali ÖZYURT Söz 

Uçar Yazı Kalır adlı kitabı için “Söyleşi ve İmza Günü” programı düzenlendi. 
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26. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk acil servisinde yaşanan bir hasta 

kaybı üzerine sosyal medya üzerinden yapılan haksız ve hukuksuz yorumlar nedeniyle 

basın açıklaması yapıldı.  

BASINAVE KAMUOYUNA 
Geçtiğimiz günlerde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk acil 
servisinde yaşanan bir hasta kaybı üzerine sosyal medya üzerinden yapılan haksız ve 
hukuksuz yorumlar nedeniyle bir açıklama gereği oluşmuştur. 
Öncelikle kaybettiğimiz hastamızın ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 
Acil servise bir ilçemizden sevk edilen hasta tüm müdahalelere rağmen maalesef 
hayatını kaybetmiştir.  Acil serviste bu vakanın ayrıntılı değerlendirilmesi 
sonrasında menenjit (beyin zarı iltihabı) şüphesiyle alınan örnekler sayesinde bu 
hastalığın kesin tanısı konmuştur. Menenjit hastalığı toplumumuzda sık görülmeyen 
fakat tedavisi özellikle erken tanı aldığında oldukça başarılı sonuçlar alınan bir 
hastalıktır. Hastalığın seyri korunma yöntemleri hakkında hekimlere danışılarak 
kapsamlı bir bilgi alınabilir.  
Acil servis hayati tehlikesi bulunan hastalara ilk ve öncelikli müdahalenin yapıldığı 
hayat kurtarıcı bir merkezdir. Bu hastanın çocuk acil serviste yapılan tüm işlemlere 
rağmen kaybedilmesi en başta acil serviste çalışan sağlık çalışanlarını üzmüştür. Ama 
bu sırada çocuklarının tedavisi için orada bulunan ve tüm yapılanları kenardan 
izleyip kamera ses kaydı vb. cihazlarla bu durumu görüntüleyip sosyal medyada 
paylaşımlarla yanlış bilgi vermek her şeyden önce hasta mahremiyetine saygısızlık 
olarak değerlendirilmelidir.  
Canlarını başta hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına emanet eden bireylerin 
hastalıkları, psikolojik sosyal ve kültürel tüm özellikleri öncelikle biz sağlıkçılar 
olarak hasta mahremiyeti kapsamına girer. 
Dolayısıyla bu vakada olduğu gibi yapılan müdahaleleri öncesi ve sonrasıyla alınan 
koruyucu önlemleri bir kenardan izleyerek yorum yapmak en başta haksızlıktır. Bu 
durumu bir Menenjit salgını olarak değerlendirip toplumu yanlış yönlendirerek 
salgın paniğine sürüklemek ise daha büyük bir sorun oluşturmaktadır.  
Acil ekibinin dikkatli ve çabası sayesinde bulaşma riskine karşı önlemler derhal 
alınmış ve tüm kurumlara bilgi verilerek inceleme derhal başlatılmıştır.  
Geriye kalanlar ise sosyal medya üzerinden yaratılan korku ve panik havasıdır.  
Koruyucu önlemlerle, tetkiklerle, aşılama ve erken tanıyla tedavisi olan bir hastalığın 
bilim insanları yerine olaya kenarından tanık olanların yanlış bilgilendirme yapılarak 
panik hali yaratılması başta üniversite hastanesi olmak üzere hepimizde derin bir 
üzüntü yaratmaktadır.  
Bölgemizde en üst bilimsel merkez olarak hizmet veren üniversite hastanemize ve 
acil ekibine yapılan bu haksızlıklara karşı durmak sadece biz hekimler değil tüm 
Edirne halkının sorumluluğu olmalıdır. 
Biz hekimler sosyal medya üzerinden yanlış bilgilendirmeyle haksızlıklara, hatta 
saldırılara bile maruz kalmış insanlar olarak her zaman doğru bilginin ve bilimin 
yanında durmaktayız. 
Yaşanan bu üzüntü verici durum karşısında başta Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi ve çocuk acil ekibi olmak üzere tüm Edirne halkına geçmiş olsun diyoruz.  
Bölge insanımızın yanlış bilgilere değil bilim insanlarının sözlerine değer vermelerini 
önemsiyoruz.  
Sağlık hizmeti hekimler ve hastalar arasında sağlıklı bir iletişimle kalite kazanır. 
Saygılarımızla. 28.01.2019 EDİRNE TABİP ODASI 
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27. 15 Şubat 2019 tarihinde saat 12:30'de T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi protokol kapısında 

hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan darp-şiddet ile ilgili basın açıklaması 

yapıldı.  

BASINA VE KAMUOYUNA 

CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIYOR VE  

SAĞLIKTA ŞİDDET TIRMANIYOR 

Sağlıkta şiddet son bulmuyor. Artık sağlıkta şiddetin olmadığı gün yok. Bu günde 

üniversitemiz acil bölümünde çalışan, iki meslektaşımıza uygulanan fiziksel 

şiddet nedeniyle bir aradayız. Mesleğe yeni adım atmaya çalışan çok değerli 

hekimlerimize geçmiş olsun diyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık 

hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline 

dönüşmüştür. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının 

kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortam-larda 

veremedikleri yerler haline gelmiştir. 

 

Ülkemiz’de sağlık alanında her gün yaşanan onlarca şiddet olgusuna rağmen, 

şiddetin nedenleri ve sonuçlarına dair yüzlerce sayfa rapor ve açıklamaya 

rağmen, engellenmesine yönelik önerilere rağmen çözüme yönelik etkili 

düzenlemeler yapılmamaktadır. Yasa yapanlar sağlıkta şiddeti ciddiye 

almamaktadırlar. 

 

TBMM raporu da dâhil birçok çalışma “şiddetin kabul edilemez olduğunun” açık 

biçimde göstermekte ve bu yönde kararlı, caydırıcı adımların atılmasının önemini 

vurgulamaktadır. Ne yazık ki Türkiye’de hiçbir düzeyde yetkili, sağlık alanında 

şiddetin önlenmesine yönelik kararlılık göstermemektedir. 

  

Hekimler, sağlıkta şiddeti doğuran yanlış politikalardan bir an önce 

vazgeçilmesini isterken bir yandan da caydırıcı ceza düzenlemelerinin ve 

bunların etkili biçimde uygulanmasının bir an önce yaşama geçirilmesini 

beklemektedir. Ancak “sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hazırlandığı” iddiası ile 

sunulan ve 5 Aralıkta yürürlüğe giren 7151 sayılı torba yasa şiddetin 

önlenmesine yönelik etkili bir düzenleme içermemektedir. 

  

Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete 

karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri 

şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. 

Caydırıcılığı yüksek yasal düzenlemelerin yapılmaması, kararlılık ve titizlikle 

şiddet olaylarının üzerine gidilmemesi şiddetin tırmanmasına göz yummaktır. 

Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete 

karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri 

şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. 

Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit 

ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. 
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Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! 

Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe 

sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı 

değildir. 

 

Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının, bu 

kışkırtılmış acil sağlık talebinin ve yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay 

biçimde yükseltilmesi-nin gelinen tablodaki katkısı büyüktür. 

 

Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık 

kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken 

özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. 

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti 

önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının 

yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. 

 

Bizler vatandaşımızın nitelikli sağlık hizmeti alması için aramızdaki başta şiddet 

ve güven olmak üzere tüm engellerin kaldırılmasını ve herkesin nitelikli sağlık 

hizmetine ulaşmasını istiyoruz. 

 

Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı 

ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz. 

 EDİRNE TABİP ODASI 
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28. 10 Mart 2019 tarihinde Edirne Tabip Odası lokalinde Edirne Basını ve Edirne 

Bisiklet kulüpleri dernekleri ile kahvaltıda bir araya gelindi. Tıp Haftası programı 

basın ile paylaşıldı. Konu ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 

YÜZ YILDIR ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ 
14 MARTIN 100.YILINDA SAĞLIK 

"Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 
1827, ülkemizde modern tıp eğitiminin ve türk tıbbının kurumsallaşmasının 
başlangıcı olarak kabul ediliyor. “14 Mart 1919’da İstanbul işgal altındadır. O gün tıp 
öğrencileri Haydarpaşa’da toplanıp işgali protesto ederler. Tıp öğrencilerinin 
protestosuna Dr.Fevzi Paşa, Dr.Besim Ömer Paşa, Dr.Akil Muhtar (Özden) gibi 
dönemin ünlü hocaları ve dönemin hekimleri de katılır. Böylece 14 MART 1919 bir 
özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde kutlanan ilk TIP BAYRAMI olur.” 
Bu yıl 14 martın yüzüncü yılını kutluyoruz. 

Özgürlük ve bağımsızlık hekimlik mesleğinin karakterini oluşturur. Çünkü hekimler, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşamın ancak özgür ve bağımsız bir ülkede 
gerçekleşebileceğini en iyi bilen meslek grubudur. Hekimlerin bilimsel öğretileri bu 
doğrultudadır. Bu nedenle işgale ilk karşı çıkanlar arasında yer almalarına ve 
mücadele ateşini yakmalarına şaşırmamak gerekir. 

Tıp tarihimiz, hastalıkların ve toplumsal sorunları da içerecek biçimde hastalıkları 
yaratan bütün etkenlerin üzerine cesaretle yürüyen hekim büyüklerimizin 
öyküleriyle doludur. İnsanın insanca ve sömürüsüz bir dünyada yaşaması için 
mücadele eden, yaşamlarını bu uğurda yitiren tıbbiyeliler, tarihimizin gurur verici 
örnekleridir. 
Anayasanın 56 maddesinde ''Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi'nde tıbbın uygulanmasında insan onuruna saygı, 
insanını menfaatini, bilim veya toplum menfaatinin üstünde tutma, sağlık 
hizmetlerinde adil bir şekilde yararlanmayı sağlama, tıbbı müdahalelerin, ilgili 
mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun yapılması zorunluluğu, tıbbın 
uygulanmasında insan haklarının güvence altına alınmasını amaçlayan hükümlerdir. 
Hekimlere hastalarına insan haklarına, insan onuruna uygun bir sağlık hizmeti 
sunabilmeleri için gerekli çalışma koşullarını sağlama bunun için gerekli standartları 
belirleyip uygulama yükümlülüğü de genelde devlete özel de ise Sağlık Bakanlığı'na 
aittir. 

15 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık 
çalışanları giderek artan bir şekilde, iş ve iş yeri ile bağlantılı olarak çok sayıda 
olumsuzluk yaşamaktadırlar. 

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ile Hasta Hakları Yönetmeliğinde belirtilen 
hakların kullanılabilmesi ile çalışanlara sağlık hizmetinin verildiği işyerlerinde 
gerekli çalışma koşullarının sağlanması yükümlülüğü birbirinden ayrılamaz. 
Sağlık çalışanları yönünden iş yerinde yaşanan her türlü şiddet başta olmak üzere, 
aşırı iş yüklenmesi, çalışma süresinin fazlalığı, aşırı fiziksel ve ruhsal yoğunluk ile 
stres, ekibe uyumsuzluk, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, yabancılaşma 
psiko sosyal sorunlara neden olmaktadır. Kendi sağlığı bazulan bir çalışanın hastaya 
mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun bir sağlık hizmeti sunması 
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beklenemez. Bu anlamıyla sağlık çalışanlarının sağlığı doğrudan hastaların sağlık 
hakkı ile ilgilidir. 

Sağlık harcamaları arttı. Vatandaşın GSS pirimi dışında ödediği katkı ve katılım 
miktarları arttı. GSS dışında olanlar veya prim borcu olanlar acil servislere gelerek 
kısıtlı sağlık hizmeti almaktadırlar. 

 Sağlık hizmetinin niceliği niteliğinin önüne geçti. Performansa bağlı döner sermaye 
uygulaması ile ne yaptığın değil ne kadar yaptığın öne çıktı. 

Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmeti olarak lanse edilen; 

 -Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği 

-Etkili ve kademeli sevk zinciri 

-İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri hüsrana uğradı. 

Ülkemizde sağlık bakanlığının pasif tutumu ve yapılan aşı karşıtı çalışmalar ile ‘’aşı 
reddi’’ sayısı artmaktadır. Böylece başta kızamık olmak üzere aşı ile önlenebilir 
hastalıklardan ölümler olmaktadır. 

Aile hekimi arkadaşlarımız aile sağlığı merkezleri olarak ilçe ve il merkezlerine 
toplanmış. İş yükleri artırılarak verimli koruyucu sağlık hizmeti veremez hale 
getirilmişlerdir. Aile sağlığı merkezlerinin merkezde olmalar ve sevk zincirinin 
olmaması gibi nedenler ile 2011 de toplam poliklinik sayısının % 40 ını oluşturan 
birinci basamağa başvuru % 30 lara düşmüştür. 

Sağlık kuruluşları öncelikli olarak kar amacı gütmeyen, her türlü yatırım ve 
planlamada gereklilik ve verimliliğin ön planda tutan kuruluşlar olacaktı. Oysa ki 
Kamu hastaneleri birlikleri ile başlayıp birlikler kaldırıldıktan sonrada devam eden 
neo liberal politikaların gereği olarak hastaneler birer işletmedir. Hastanelerde 
gelirin artırılması için tüm sağlık çalışanları çaba harcamalıdır. Bunun sonucunda 
hekimlerin muayene için ayırdıkları süre kısalırken tetkik sayısı arttı, hastanede 
yatış süreleri kısaldı. Tetkik ve tedavi süreçlerinde tıbbı gerekliliklerden çok 
performans ölçütlerinin karşılanması öne çıktı. Bunların sonucu olarak sağlık 
hizmetinde nitelik giderek düştü. 

Uygulanan sağlık ve eğitim politikaları tıp eğitiminin niteliğini düşürdü. Tıp fakültesi 
sayısının niteliğe bakılmaksızın artırılması, tıp fakültelerinde çalışma koşullarının 
zorlaşması ve özel sağlık kurumlarını cazibesi çok sayıda nitelikli öğretim üyesinin 
eğitim kurumlarından ayrılmasına neden oldu. Tıp fakülteleri tercih sıralamasında 
aşağılara indi. Mezun olanlar hasta ile birebir ilişkisi olmayan dallarda 
uzmanlaşmaya başladı. Sayın Sağlık Bakanının da söylediği gibi eğitim süreci en zor 
ve uzun olan bölümler tercih edilmez oldu. Sağlık alanında yaşanan şiddet ve diğer 
nedenler çekingen ve defansif hekimliğe yol açtı. Bunun sonucunda hem hekimler 
mutsuz ve verimsiz olmakta hem de sağlık alanı zayıflamaktadır. 
Sağlığı nitelikli ve verimli hale getirmek için sağlık çalışanlarını özlük haklarının 
güvenceye alındığı, gelecek kaygısının olmadığı, hasta hekim arasındaki ilişkinin 
karşılıklı güvene dayandığı kamucu bir sağlık sistemi oluşturulmalıdır. 

14 Mart’ın 100. yılında Türk Tabipleri Birliği ve Edirne Tabip Odası olarak karanlığa 
karşı aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, savaşlara karşı barışı, zorbalıklara karşı 
demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti 14 Mart 1919 bilinciyle savunuyoruz. 
Bu gün başlayan tıp haftası etkinlikleri 17 Mart Pazar günü 1919 Tıbbiyelileriyle 
birlikte olmak için İstanbul’da yapılacak “1919’dan 2019’a 14 Mart Büyük Hekim 
Yürüyüşüne” ile sona erecektir.  EDİRNE TABİP ODASI 
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29. 11 Mart 2019 Pazartesi Günün Tabip Odası lokalinde “Çevre Kent ve Sağlık” konulu 

panel düzenlendi. Aynı gün lokalde sağlık çalışanları karma fotoğraf sergi açılışı 

yapıldı. 
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30. 13 Mart 2019 Pazartesi günü Tabip Odası lokalinde “Hekim Şairlerden Şiir ve Müzik 

Dinletisi” etkinliği yapıldı. 
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31. 14 Mart Tıp Bayramı günü Atatürk Anıtına çelenk koyuldu, meslekte 30, 40 ve 50 

yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket verildi ve Balkon Kongre merkezindeki 

program sonrası kokteyl odamızca karşılandı. 
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32. 15 Mart 2019 Cuma Günü saat 19:00’da Tabip Odası Lokalinde “Sağlıkta Şiddet” 

Konulu panel düzenlendi. 
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33. 17 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da TTB Merkez Konseyi organizasyonunda 

düzenlenen “Büyük Hekim Yürüyüşü”ne odamızca katılım sağlandı, 

 
 

34. 3 Nisan 2019 Tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının daveti üzerine 

3. Sınıf öğrencilerine Oda Başkanı Dr. Memet AKBAL tarafından Hekimlerin 

Sorumlulukları ve Hakları konulu ders anlatılmıştır. 

 

35. 09 Nisan 2019 tarihinde Edirne Devlet Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde sağlık 

çalışanına yapılan şiddet ile ilgili Sağlık Emekçileri Sendikası ile ortaklaşa basın 

açıklaması yapıldı. 

Basına ve Kamuoyuna; 

Artık Yeter! Sağlıkta şiddete alışmayacağız...08 Nisan 2019 tarihinde Sultan 1. Murat 

Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğinde çalışan sağlık çalışanı arkadaşımız 

saldırıya uğramıştır. Sabah saatlerinde açık ceza evinde hükümlü olup kendisine ilaç 

yazdırmak için hastanemize başvuran ve talebi olumsuz karşılanınca öncesinde ilgili 

hekimle tartışan ve hastaneyi terk eden şahıs saat dört gibi hastaneye tekrar gelmiş 

ve uygun zamanı kollayıp doktorun serviste yatan hastalarını vizite gittiği sırada 

odada bulunan sağlık çalışanı arkadaşımızı yanında getirdiği kalın bir iple boğmaya 

çalışmış ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden olmuştur. Sağlık 

çalışanı arkadaşımızın canına kast eden bu şahsı ve saldırıyı kınıyoruz. Yaşanan bu 

olay ne ilktir ne de son olacaktır. Biz sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi 

yerine getiremiyoruz. Sağlıkta şiddet sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda; kamu 

ve özel hastanelerde, eczanelerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda önemli bir 
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sorun olmaya devam ediyor.Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, 

yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz. Sağlık emek ve meslek örgütleri uzun 

yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler 

konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için 

sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarımıza karşın, Dr. Ersin Arslan, 

Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdelen ve Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve 

nice şiddet olayı ile ilgili siyasi iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek 

görüyoruz. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet olayı yaşanmaktadır.Bu 

sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken 

aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale getirmiştir. Bu durum; 

sürdürülebilir vekabul edilebilir değildir! Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır 

ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler 

haline getirmek olanaklı değildir. Kapıdan giren her kişinin potansiyel bir tehlike 

olabileceği duygusu sağlık çalışanlarında tarifsiz gerginlik yaratmaktadır. Sağlık 

çalışanları bilime ve yasalara göre davranmaları durumunda idare, toplum ve medya 

tarafından yalnız bırakılacağı hatta suçlanabileceği kaygısı taşımaktadır. Açık olarak 

görülen bir başka gerçek, kamu otoritesinin ,sağlık kuruluşlarının ve sağlık 

çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken etkin önlemleri 

almadığı,caydırıcı cezaları yürürlüğe sokmadığı müşteri memnuniyeti esasıyla 

sağlıkta iyiliği değerlendirdiğidir. Bu yanlış tutum daha birçok sağlık çalışanın 

şiddete uğramasına ve can kayıplarıyla karşılaşılmasına neden olacaktır. Sağlık 

Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının temsilcileriyle sorunun çözümüne yönelik 

işbirliğine gitmesi zorunludur. Artık tek bir sağlık çalışanının bile şiddete 

uğramasına tahammülümüz yoktur. Sağlıkta şiddeti önleyici yasal düzenleme bir an 

önce yapılmalıdır. Sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana dek haklı mücadelemiz 

artarak devam edecektir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne Tabip 

Odası 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2018-2019 ÇALIŞMA RAPORU 
 

50 
 

36. 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Dr. Ersin ARSLAN’in ölüm yıldönümünde ilimizdeki 

sağlık kurumlarında sabah mesai başlangıcında saat 08.30 da şimdiye kadar 

kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu 

ve aynı gün saat 12.30’da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Protokol kapısı 

önünde hekimler, bütün sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımız ve katkı koyan sendika, 

oda ve derneklerle birlikte basın açıklaması yapıldı.  
SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI SAĞLIK BAKANLIĞINI GÖREVE VE TTB İLE BİRLİKTE 

MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ! 

Bizler ülkemizde hekim cinayetlerini gördük. Arkadaşlarımız sağlık hizmeti üretirken 
yaşamlarını kaybettiler. 

Dr. Edip Kürklü 21 Temmuz 1988 tarihinde hastasının yakını tarafından katledildi. 

Dr. Göksel Kalaycı 12 Kasım 2005 tarihinde Çapa Tıp Fakültesi’nde uzun süredir tedavisi için 
uğraştığı bir hastanın yakını tarafından öldürüldü. 

Dr. Ersin Arslan sonradan kendi adını alacak olan Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi’nde vahşice katledildi, uzun süredir tedavisini sürdürdüğü hastasının yakını 
tarafından 17 Nisan 2012 yılında yaşamdan alıkonuldu. 

Dr. Kamil Furtun 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Hastanesi’nde yargıda çok sayıda dosyası bulunan ve hastanede çalıştırılan bir kişi 
tarafından katledildi. 

Dr. Aynur Dağdemir’in 19 Kasım 2015 tarihinde Samsun’da bir özel hastanede yaşamına son 
verildi. 

29 Mart 2017 tarihinde Dr. Hüseyin Ağır Aksaray’da çalıştığı ASM’de saldırıya uğradı ve 
vahşice yaşamını yitirdi. 

Dr. Fikret Hacıosman 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da çalıştığı bir özel hastanede hastası 
tarafından öldürüldü. 

Çalışma koşullarının ağırlığından ve idari baskılar yüzünden Dr. Melike Erdem 30 Kasım 
2012 tarihinde Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamına son verdi. 

Bu tarihler arasında yüzlerce arkadaşımız çalıştığı kurumlarda ölümle yüz yüze geldiler. Kimi 
zaman Suruç’ta olduğu gibi hastaneler basıldı, kimi zaman Urfa’da tanıklık ettiğimiz gibi 
hekimlerin kafalarında kaldırım taşları parçalandı, bazen İzmir’de olduğu gibi Aile Sağlık 
Merkezleri basılıp hekimlerin kafaları kırıldı. 

Sağlıkta şiddet bitmiyor, gün geçmiyor ki yeni ve planlanmış saldırılarla karşı karşıya 
kalmayalım. Daha dün Adana’da bir Aile Sağlığı Merkezi’nde korkunç bir saldırı ile yüz yüze 
kaldı hekimler. 

Tüm bu saldırılardan sonra kimi zaman iş bıraktık, kimi zaman hastanelerimizin, sağlık 
kurumlarının bahçelerine çıktık uyarı eylemleri yaptık, kimi zaman halka şiddete birlikte dur 
diyelim dedik nöbetler tuttuk, bazı gün geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sabahlara kadar 
komisyon toplantılarına katıldık ve bu şiddeti durdurmanın çarelerini bulmaya çalıştık, 
yürüyüşler yaptık. 

Ancak AKP İktidarı tüm bu katliamları ve hekimlerin sağduyusunu görmesine karşın sağlıkta 
şiddeti durdurma noktasında bir adım bile atmadı. 

Tam tersine hekimlerin yaşamlarını ve çalışma haklarını yok sayan uygulamalarını, arttırarak 
sürdürdü. SABİM ve CİMER gibi uygulamalarıyla hekimleri hedef tahtasına oturtmaktan asla 
geri adım atmadı. 

Neredeyse biraz da hak ediyorsunuz dercesine hekimlere iletişim dersleri vermeye çalıştılar. 

Performans ve özelleştirme uygulamalarının sağlıkta şiddeti arttırdığına yönelik görüşlerimizi 
dikkate almadılar. 

Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hazırladığımız yasa tasarını görmezden geldiler. 

17 Nisan “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” olsun dedik onu bile ellerinin tersiyle ittiler. 
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Sağlık Bakanlığı dün olduğu gibi bugün de Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddeti önlemeye 
yönelik görüşlerini umursamazdan gelerek ve taleplerine kulaklarını tıkayarak, öldürülen tüm 
hekimlerin katliamında kolaylaştırıcı olmuştur. 

Öldürülen hekimlerin çalıştıkları hastanelerde yöneticilik yapanlar hakkında bir soruşturma 
açma gereğini bile görmeyerek sağlıkta şiddeti durdurma konusunda ne kadar samimi 
olduğunu göstermiştir. 

Türk Tabipleri Birliği Dr. Ersin Arslan’nın ölüm yıldönümünde tüm hekimlerin can güvenliğini 
sağlamak için sürdürdüğü mücadeleyi biran olsun bile gündeminden düşürmeyecek ve 
başarıyı yakalayana kadar mücadelesinden geri adım atmayacaktır. 

Bugün tekrar Sağlık Bakanlığı’nı hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini 
sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. 

Şiddete karşı Sağlık Bakanlığı’nı hekimlerin yegane örgütü TTB ile ortak hareket etmeye 
çağırıyoruz. 

Bu doğrultuda 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesinin ve 
sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesinin önemli bir adım 
olacağını tüm kamuoyu önünde Sağlık Bakanlığı’ndan talep ediyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
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37. 1 Mayıs 2019 İşçi Bayramına Katılım sağlandı. Öncesinde Emek ve Meslek Örgütleri 

ile bir araya gelerek toplantı yapıldı ve Vali, Belediye Başkanından destek istenildi. 
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