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EDİRNE TABİP ODASI 2011-2012 ÇALIŞMA RAPORU 

 

2011-2012 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI 

 

09 Mayıs 2010 Pazar günü yapılan Seçimli Genel Kurul sonrasında Edirne 

Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan 

meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. 

  

 

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN   : Dr. Galip EKUKLU 

GENEL SEKRETER : Dr. Ali Rıza KARAŞAHİN 

MUHASİP ÜYE  : Dr. Erhan AKSOY 

VEZNEDAR ÜYE  : Dr. Cumhur ÇETİN 

ÜYE    : Dr. Selçuk KÖSE  

ÜYE    : Dr. Gürcan ALTUN 

ÜYE    : Dr. Alper TEKİN 

  

 

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ 

 

Dr. Memet AKBAL 

Dr. Mevlüt YAPRAK 

Dr. Armağan ALTUN 

Dr. Cezmi KAR 

Dr. Ertuğrul TANRIKULU 

Dr. Yeliz ÖZKAYA EKER 

Dr. Zeynep PEHLİVANOĞLU 

  

 

ONUR KURULU 

 

Dr. Aydın ALTAN 

Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU 

Dr. Zerrin EKUKLU 

Dr. Gazanfer AY 

Dr. Süleyman YAZICI 

  

 

DENETLEME KURULU 

 

Dr. Zeynep Erişkin KAYA 

Dr. Serpil TÜTÜNCÜ 

Dr. Nevzat KIRAN 
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1. 6 Nisan 2011 tarihinde Ara Genel Kurulumuz yapıldı. 

 

2. 16 Nisan 2011 tarihinde SES ile Edirne Tabip Odası ortaklaşa Pazar yerinde halka 

“Neden 19-20 Nisan’da iş bırakıyoruz” el ilanları dağıtıldı ve yurttaşlarla sohbet 

edildi, 
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3. 16 Nisan 2011 tarihinde Tabip Odası Lokalinde Basın Açıklaması yapıldı. Yine basına 

19-20 Nisan sağlıkta iş bırakma eylemi ile ilgili bilgiler aktarıldı, 

 



EDİRNE TABİP ODASI 2011-2012 ÇALIŞMA RAPORU 

BASIN AÇIKLAMASI 16.04.2011 

Çok Ses Tek Yürek 

Tek Ses Çok Yürek 

Bu bilek bükülmeyecek! 

 

Bildiğiniz gibi 13 Mart’ta bir başlangıç olarak miting yaptık. Bu, bir arada yaptığımız bir 

çığlık/uyarı, moral günü, bir buluşma oldu. 

Biliyorduk; duyurmaya yetmezdi, yetmedi. 

Daha önce de söylemiştik ama 13 Mart mitingi bir kez daha göstermiştir ki sağlıkçılar ve 

sosyal hizmet çalışanları, hekimiyle hemşiresiyle, diş hekimi eczacısı teknisyeni ve sağlık 

kuruluşlarındaki taşeron çalışanı ile..iyi değil. Ne yazık ki mevcut sistemde ister istemez 

hastalarımıza zarar veren bir ortamdayız. Oysa sağlık hizmetinin bir önkoşuludur: Önce Zarar 

Verme. Herkesin ama herkesin iktidarıyla muhalefetiyle iyice düşünmesi gerekiyor, bizlerin 

de “dinlenmesi”, sesini yükseltmesi ve ne yapacağını düşünmesi. 

İşte o nedenle sağlık çalışanlarına çağrımızdır, halkımıza duyurumuzdur: 19-20 Nisan’da 

çalışmayacağız. Hastalarımıza -üzülerek söylüyoruz ki- bakmayacağız/sağlık hizmeti 

sun(a)mayacağız. Açık söylemek gerekirse uzun bir süredir giderek artan oranda, gerçek 

anlamda sağlık hizmeti sunmak yerine sadece ve sadece hastalarımıza “bakmaya” zorlanan 

koşullardayız. 

Gerekçemiz ne? 

Giderek kötüleşen çalışma koşulları, güvencesiz çalışma biçimlerine zorlanmamız, yapılan 

yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle yaratılan belirsizlik ortamı, yöneticilerin çalışanlara 

yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemi, kapıda bekleyen/durumu daha da 

kötüleştirecek yasa tasarıları, sağlık ortamının ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması. 

(Acil) Talepler ne?  

Türkiye’de yaşayan herkesle ortak: insanca yaşamak istiyoruz; piyasaya düşürülmüş bir sağlık 

hizmetinin “oyuncusu”, düşük ücretle/güvencesiz/uzun süre çalıştırılan bir “elemanı” değil, 

topluma adanmış mesleklerin onurlu üyeleri olarak görevimizi gelecek kaygısı olmadan 

yapmak istiyoruz. 

Sağlığın bir hak olduğu kabulüyle herkese sağlık, güvenli gelecek istiyoruz. 

Öncelik sırası olmaksızın; iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, 

her türlü katkı-katılım payının kaldırılmasını istiyoruz. 

Bu talepleri kim istiyor/destekliyor? 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 

(TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı 

Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN), Sağlık 

Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi 
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Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve 

Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları 

Birliği (TEB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB). 

Beklentimiz ne? 

Bu kurumların üyeleri başta olmak üzere bütün sağlık kurumlarında çalışan, emekli olan, 

eğitim alanlar, çocuklarını bin bir emekle, fedakarlıkla nasıl yetiştirdiklerini bilen anne-

babalar, halkımız, hastalarımız, siyasi parti, sendika, dernekler ve kuşkusuz genel seçimlerde 

aday adayı/aday olan bütün sağlıkçıların katılımını, desteğini bekliyoruz. 19-20 Nisan’da 

kamu-özel bütün sağlık kuruluşlarına gelmeyerek, illerde duyurulan yerlerde yapılacak 

etkinliklere katılarak sağlık hakkına, herkese sağlık güvenli gelecek talebine, kendileri için iş 

güvencesi, gelir güvencesine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. 

Nasıl olacak? 

Bu eylem gerçek anlamda sorunları görmeyen, duymayan, algılamayanlara etkili bir uyarı 

olsun istiyoruz. Temel hedefimiz/kastımız hastalarımız olmadığına ve asla olamayacağına 

göre sağlık hizmeti vermeyeceğimiz bugünlerde olabilen en yaygın/katılımlı/görünür/duyulur 

etkinlikler yapmayı hedefliyoruz. Onun için her ilde kurumlarımızca açıklanacak saat ve 

yerlerde buluşulacak ve ortak etkinlikler düzenlenecek. Kimi yerde ilin en işlek caddesi, 

kiminde sağlık müdürlüğü önü, kiminde bir sağlık kurumu bahçesi. Sağlık haktır 

diyenlerin,“müşteriye saygı” değil “insana değer verilsin” diyenlerin bir araya gelerek, 

yüreklerini ortaya koyarak seslenmesi olsun istiyoruz. 

Kuşkusuz acil hizmetler için gerekli düzenlemeler sürdürülecek. Nasıl ki kimi zaman 9 gün 

süren bayram tatillerinde nöbet hizmeti sürüyor, işte öyle bir “tatil/bayram” olacak. 

Sağlıkçılar “dinlenecek”, yapılan etkinliklerle yine duyulmaz görülmezse “gereğini yapmak” 

üzere sözleşecek, güçlenecek. 

Bugünden başlayarak hastalarımıza her sağlık çalışanınca birebir duyuru yapılacak, 

gerekçeler açıklanacak. Çağrıcı kurumlar basın, siyasi parti, sendika, meslek örgütü, dernek 

vd. örgütlü yapıları ziyaret ederek bilgi verecek. 

Etkinlik yasal mı? 

Bununla ilgili hukuki görüş ektedir. Ama en önemlisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nde Perşembe akşam karar verip ertesi gün (1 Nisan) başlayan ve dün gece (5 

Nisan) sonlanan grevin öğrettiği: Büyük çoğunluğun katılımıyla, sağlık çalışanlarının birlikte,  

birbirlerine güvenerek, ellerini sımsıkı tutarak, “birimize bile soruşturma açılırsa!” diyen 

dayanışma. 

Kısacası, biz bu işe yüreğimizi koyacağız. Basılmamış kitabın toplatıldığı bir ülkeye katkı 

sunacağımız kuşkusuz. Sizce binlerce yüreği toplatabilirler mi? 

Ne yapacaklar? 
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Önümüzdeki günlerde bu etkinliği baltalamak için bizi birbirimize düşürmeye çalışabilirler; 

kurumlarımıza/örgütlerimize yönelik çeşitli “haberlere”, engellemelere uğrayabiliriz. Bütün 

bunları aşan bir dayanışma ve birliktelik, sağduyu ile süreci başarıyla sürdüreceğimize 

eminiz. 

Hepimize kolay gelsin. 

Türk Tabipleri Birliği  (TTB) 

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER)  

Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ) 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER)  

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN) 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD),  

Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği 

 

 

 

 

 

 
 

4. 19 Nisan 2011 tarihinde saat 11:00’de T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde eylem ile ilgili 

basın açıklaması yapıldı, 
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BASIN AÇIKLAMASI 19.04.2011  
 
Değerli Basın mensupları, sevgili halkımız… 

 

Bildiğiniz gibi 13 Mart’ta Ankara’da bir miting yaptık. On binlerce sağlık çalışanı tüm 

demokratik ülkelerde olduğu gibi itiraz hakkını kullanarak mutsuz olduğunu, rahatsız 

olduğunu Çok Ses Tek Yürek olarak haykırdı.  Son derece insancıl talepleri vardı.  

 

Neydi bu talepler? 

 

Mesleki bağımsızlık istedik: Hekimliği, otellerin her şey dahil tatil paketleri gibi SGK’nın 

paket programlarına göre değil, evrensel hekimlik kurallarına göre yapmak istediğimizi 

söyledik. Günde 100 kişiye yalnızca “bakmak” değil, hastalarımıza bütün çağdaş ülkelerde 

olduğu gibi yeterli zaman ayırmak istediğimizi söyledik. Bu ülkedeki insanların da nitelikli 

sağlık hizmetini hak ettiklerini söyledik. Hastalarımızla aramızdaki güven ilişkisini 

yaralamayın dedik. Bizi birbiriyle yarışan, puan toplamaya çalışan, hastaları puan olarak 

değerlendiren performans cenderesine sokmayın dedik. Böyle giderse hekim hataları artar, 

bundan hem sağlık ortamı hem de yurttaşlarımız zarar görür dedik. Bu istekler yersiz midir, 

söylendiği gibi yalnızca ideolojik istekler midir ? 

 

İş güvencesi istedik: Yarını belli olmayan, sözleşmesinin ne zaman iptal edileceğini, 

önümüzdeki ay gelirinin ne olacağını bilmeyen bir hekim, bir sağlık çalışanı mutlu olabilir 

mi? Mutsuz bir sağlık personeli halkına iyi sağlık hizmeti sunabilir mi? Bizler sözleşme 

tehdidinin değil, emeğimizin karşılığını alabildiğimiz, gelecek kaygımızın olmadığı bir 

çalışma ortamı istedik. Bunları istemek suç mudur? 
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Can güvencesi istedik: Gün geçmiyor ki ülkenin bir köşesinde bir meslektaşımız şiddete 

uğramasın. Bunu hak edecek ne yaptığımızı merak ediyoruz. Bunun yanıtı sürekli 

değersizleştirilmek olabilir mi? Bunun nedeni, özellikle hekimleri yüksek ücretler alan ama 

yine de gözleri doymayan, ellerini gözlerini hastalarının cebinden ayırmayan insanlar gibi 

göstermek olabilir mi? Kendi siyasal hesapları için, basit oy hesapları için bizi halkımızla 

karşı karşıya getirmeleri olabilir mi ? Bu soruların yanıtını saygıdeğer halkımıza bırakıyoruz. 

 

Ücret güvencesi istedik: Meslektaşlarımız bu ülkede her gün 20 bin ameliyat yapıyor, her 

gün 1,5 milyon yurttaşımıza poliklinik hizmeti veriyor.  Ülkemizin insanları yılda ortalama 7 

kez sağlık kuruluşlarına başvuruyorlar. Ülkeyi yönetenler hekimlerin çok kazandıklarını, hatta 

hekim maaşlarının milletvekili, bakan maaşlarından fazla olduğunu söylüyorlar. Acaba 

gerçekten öyle mi: 

 

Ülkemizde 40 yıllık hekim olan bir profesörün maaşı 3500 lira 

Doçentin maaşı 2400, yardımcı doçentin maaşı 1800 lira, 

35 yıllık bir uzman doktorun maaşı 1700 lira,  

Emekli uzman doktor maaşı 1400 lira. 

 

 

  

Eğitim hayatının 22., 23. yılında olan ve nöbetleri yüzünden hastanede yatıp kalkan, günde 

80-100 hasta bakan bir asistan arkadaşımız 1500 lira maaş alıyor. 

 

İntörnler, stajyerler zaten ücretsiz işçiler. Hatta yemeklerini ücretle yedikleri için karın 

tokluğuna bile çalışamamış oluyorlar. 

 

Türkiye’de Milletvekili maaşı 8500 TL, ortalama Doktor maaşı 1700 lira. 

 

Bakalım dünyada durum nasıl; 

İngiltere’de Milletvekili maaşı 9000 TL, Doktor maaşı 9000 TL, 

Fransa’da Milletvekili maaşı: 6500 TL, Doktor maaşı 4500 TL, 

İsveç’te Milletvekili maaşı 6000 TL, Doktor maaşı 5000 TL, 

İspanya’da Milletvekili maaşı 4000, Doktor maaşı 3500 TL, 

Emeğimizin karşılığını alıp alamadığımızın yorumunu basına ve halkımıza bırakıyoruz. 

Herkese eşit, ücretsiz sağlık hakkı istedik: insanları güvenceli- güvencesiz, paralı-parasız, 

yeşil kartlı-kartsız ayırmayalım, herkese eşit ve nitelikli sağlık hizmeti sunalım dedik, tıpkı 

çağdaş toplumlarda olduğu gibi.  

 

Yıllardır dile getirdiğimiz son derece insancıl olan bu taleplerimizi 13 Mart’ta Ankara’da bir 

kez daha söyledik. Ama Sağlık Bakanlığı’nın hemen yanı başından attığımız bu çığlık 

duyulmadı, anlaşılmadı. Tam tersine önemsenmedi, küçümsendi. 30 bin kişinin söylediklerini 

anlamaya çalışmak yerine alandaki birkaç afiş öne çıkarıldı. Sayın Bakan biz Dr.Che’nin 

değil, Refik Saydam’ın, Atatürk’ün izindeyiz dedi. Ne güzel… keşke sayın bakan Refik 
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Saydam’ın ve Atatürk’ün izinde olsa. Öyle olsaydı bizi duyardı, anlardı, sorunlarımıza çözüm 

arardı. Bütün dünya ve bizler biliyoruz ki, Dr.Refik Saydam meslektaşlarını küçümseyen, 

emeklerini değersizleştiren, hekime yönelik şiddeti “bu bizim toplumumuzun özelliği” diye 

sıradanlaştıran, sağlığı alınıp-satılan bir metaya dönüştürerek ticarileştiren sonra da buna 

Reform diyen bir hekim olarak değil, bakteriyoloji enstitüsünü örgütleyerek tifo, dizanteri, 

veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının üretilmesini sağlayarak tarihe 

geçti. O dünya literatürüne hastayı puan olarak gören performans uygulamasıyla değil, Tifüs 

aşısını bularak yüz binlerce insanın hayatını kurtararak adını yazdırdı. Tarih, kimin toplumuna 

daha yararlı olduğunu gösterecektir.   

 

Değerli basın emekçileri ve saygıdeğer halkımız….  

 

Bizler hekimiyle, hemşiresiyle, diş hekimi eczacısı teknisyeni, tıp öğrencisi ve sağlık 

kuruluşlarındaki taşeron çalışanı ile mutsuzuz, kaygılıyız. Mevcut sistemin hastalarımıza 

zarar verdiğini söylüyoruz. Oysa sağlık hizmetinin önkoşulu Önce Zarar Vermemektir. 

Giderek kötüleşen sağlık ortamı, güvencesiz çalışma koşulları, yapılan yasa ve yönetmelik 

gibi düzenlemelerle yaratılan belirsizlik ortamı, yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz ve 

halka hedef gösteren söylemi, mecliste bekleyen ve durumu daha da kötüleştirecek yasa 

tasarıları, sağlık ortamının ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması önce zarar vermeme 

önkoşulunu ortadan kaldırmaktadır. 

İktidarıyla muhalefetiyle herkesin, ama herkesin iyice düşünmesi gerekiyor. Sağlıkta 

dönüşüm bu biçimiyle topluma zarar veriyor. İşte o nedenle sağlık çalışanları olarak 19-20 

Nisan’da çalışmayacağız. Halkımıza üzülerek söylüyoruz ki bu iki gün sağlık hizmeti 

sun(a)mayacağız.  

 

Bizler, Türkiye’de yaşayan herkesle ortak, insanca yaşamak istiyoruz. Piyasaya düşürülmüş 

bir sağlık hizmetinin düşük ücretle / güvencesiz / uzun süre çalıştırılan “oyuncuları” değil, 

topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak görevimizi gelecek kaygısı olmadan 

yapmak istiyoruz. 

 

Öncelik sırası olmaksızın; iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, 

her türlü katkı-katılım payının kaldırılmasını istiyoruz. 

 

Bu eylem, gerçek anlamda sorunları görmeyen, duymayan, algılamayanlara etkili bir uyarı 

olsun istiyoruz. Temel hedefimiz hastalarımız değildir. Onların mağdur olması bizleri de en 

az onlar kadar üzmektedir. Burada toplanan sağlıkçılar “müşteriye saygı” değil “insana 

değer verilsin” diyen yüreklerdir.  

 

Bu 2 gün boyunca kuşkusuz hastalarımızı mağdur etmeyecek önlemler alınmıştır. Acillerde, 

servislerde, yoğun bakımlarda, doğumhanelerde, kanser hastalarımızın başvurduğu birimlerde 

hizmetler aksatılmadan sürdürülecektir. 

  

Nasıl ki kimi zaman 9 gün süren bayram tatillerinde sağlık hizmeti sürüyor,  

işte bu iki gün de öyle olacaktır. Hepimize kolay gelsin… 

 

 

 

 

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
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Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER)  

Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ) 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER)  

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN) 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD),  

Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 19 Nisan 2011 tarihinde saat 13.00’de Edirne Devlet Hastanesinde basın açıklaması 

yapıldı, 

 

         
    



EDİRNE TABİP ODASI 2011-2012 ÇALIŞMA RAPORU 

6. 20 Nisan 2011 tarihinde saat 13.00’de Edirne Devlet Hastanesinde basın açıklaması 

yapıldı, 

 

 
 

7. 19 Nisan 2011 tarihinde Dr. Galip EKUKLU ETV Haber programına katılarak 19 

Nisan’da yaşananlar, sağlık çalışanlarının ve halkın ne istediği konusunda muhabirin 

sorularını yanıtladı. 

 

8. 20 Nisan 2011 Dr. Galip EKUKLU ETV programına katılarak 19-20 Nisan’ın 

değerlendirmesini ve sağlık çalışanlarının istekleri ile ilgili konuşma yaptı, 
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9. 03.04.2011 tarihinde Kocaköy Sağlık Ocağında görev yapan Dr.Bahar TEKİN’e 

yapılan şiddet ile ilgili basın açıklaması yapıldı, 

  

 

ÜZGÜNÜZ,  ÖFKELİYİZ…. 

KADIN HEKİME YÖNELİK BU ŞİDDETİ KINIYORUZ! 

Öfkeliyiz çünkü;  

 

Kocaköy Sağlık Ocağı hekimi Bahar Tekin görevi başında, üstelik devlet görevlisi bir 

kaymakam tarafından darp edildi. 

Kadın hekim arkadaşımız;  kaymakamlık yazı işleri müdürünün hasta babasına evine 

giderek bakmadığı gerekçesiyle İlçe kaymakamı Muhammet Gürbüz’ün hakaretine maruz 

kaldı, tokatlandı ve tekmelendi. Hırsını alamayan kaymakam tarafından açığa alındı. 

 

Öfkeliyiz çünkü; 

Suçu görevi başından ayrılamayarak kendisini bekleyen acil hastalara bakmak olan kadın 

hekim arkadaşımızın uğradığı  şiddet,  hekimlerin maruz kaldıkları şiddetin ne ölçüde 

pervasızlaştığını, sakınmasızlaştığını, keyfileştiğini göstermesi bakımından örnektir. 

 

Öfkeliyiz çünkü; 

Görevi; hekime yönelik şiddete karşı önlem almakla yükümlü bir devlet görevlisi, 

görevini hiçe sayarak bir kadın hekime böylesi bir şiddetle saldırabilmektedir. Bu kabul 

edilemezdir. 

 

Öfkeliyiz çünkü;  

Bu şiddetin hepimize, tüm hekimlere yönelik olduğunu biliyoruz. 

 

Sağlıktaki aksaklıkların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını işaret eden, yaşanan tüm 

aksaklıkların sorumluluğunu hekimlere yıkmakta sakınca görmeyen yöneticiler, hekimlere 

yönelik şiddetin sorumlusudurlar. 

Yapılan çalışmalar, bir yıl içinde çalıştıkları kurumda şiddete maruz kalan sağlık çalışanı 

oranının % 45 olduğunu göstermektedir.  En fazla şiddete uğrayan grup ise bu örnekte 

görüldüğü gibi kadın pratisyen hekimlerdir. 
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Şiddetin, %14 oranında sağlık yöneticileri ve idare tarafından uygulandığının saptanması, 

hekimler üzerindeki idari baskıyı göstermesi açısından önemlidir. Yöneticilerin beyaz 

gömleğimizin yakasına yapışmaları uyguladıkları sağlık politikalarının iflasının 

göstergesidir. 

 

ELİNİZİ ÜZERİMİZDEN, BEYAZ GÖMLEĞİMİZDEN ÇEKİN! 

 

Biz kadın hekimler, sağlıkta yaşanan olumsuzlukların hedef tahtası, günah keçisi olmayı 

reddediyoruz. 

Arkadaşımızın maruz kaldığı erkek devlet şiddetini kınıyor, hekim arkadaşımızdan özür 

dilenene ve görevini kötüye kullanan ilçe kaymakamı görevden alınana kadar bu olayın 

takipçisi olacağımızı bir kere daha tekrarlıyoruz.   03.05.2011 

EDİRNE TABİP ODASI  

 

10. 30 Mayıs 2011 tarihinde Edirne Tabip Odası Lokalinde Edirne Belediyesi, Kent 

Konseyi, TUDER, Eğitim-Sen ve SES olarak Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu’nun 

yargılanması nedeni ile Basın Açıklaması Yapıldı, 

BASIN  AÇIKLAMASI 

ONUR'UMUZU SAVUNUYORUZ 
 

Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir 

akademisyen, bir bilim adamı olarak topluma karşı görevini yerine getirdiği için 

soruşturuluyor.      

2005 yılında TÜBİTAK’ın yayınladığı bilimsel bir dergide “Endüstri Yoğun Bölgelerde 

Yaşayanlarda Ölüm Nedenleri: Dilovası Örneği” adlı çalışmasını yayınladığı ve kansere bağlı 

ölümlerdeki artışı gözler önüne serdiği için yargılanıyor.  

Prof.Hamzaoğlu yine yakın zamanda Kocaeli Üniversitesi’nde Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ile Tıbbi Genetik Anabilim Dallarından akademisyenler ile birlikte yürüttüğü, 

Üniversitenin bilimsel araştırma fonu tarafından desteklenen araştırmasında annelerin ilk 

sütünde ve bebeklerin ilk kakalarında bazı ağır metaller ve eser elementlerin saptandığı 

bilgisini bilimsel ve etik sorumluluğu gereği kamuoyu ile paylaştı. Bu bilimsel tavıra karşılık 

yetkililerin önlem alması, sorunu derinlemesine araştırması gerekirken Büyükşehir Belediye 

Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi 

verdi. Savcılık hazırladığı dosyayı, söz konusu fiilin incelenmesi amacıyla Kocaeli 

Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdi. Açılan dava ve soruşturmalarda sayın Hamzaoğlu, 02 

ila 4 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak... 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında Kocaeli Üniversitesi tarafından bu gerekçe ile ceza 

soruşturması da yürütülmektedir. 

Prof. Hamzaoğlu, soruşturma gerekçesinde; “araştırma verilerini açıklayarak halkı paniğe 

sevk etmek” ile suçlanmaktadır.  

Görüleceği gibi soruşturma gerekçesi bilimsellik ve toplum yararı ile çelişmekte olup, durumu 

toplumdan gizlemek gibi haklı çıkarılamayacak siyasi kaygıları akla getirmektedir.         

Bu bildiride imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak; Prof. Hamzaoğlu hakkında açılan 

soruşturmayı bilimsellikle bağdaşmaz, haksız, manidar ve son derece kaygı verici buluyor, 

İlgilileri; yetkilerini kullanırken,  akademik özgürlük ve toplum yararı değerlerini gözetmeye 

çağırıyoruz. 

Değerli basın mensupları ve saygıdeğer halkımız,  

http://tip.kocaeli.edu.tr/index.php?kind=page&keyword=onur_hamzaoglu
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-11-41-3/sag-41-3-1-1007-943.pdf
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-11-41-3/sag-41-3-1-1007-943.pdf
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Bildiğiniz gibi Ergene Nehri’nin kimyasallar ve ağır metallerle kirletilmesi nedeniyle Trakya 

Bölgesi de benzeri bir tehdit altındadır. Bu güne kadar pek çok sivil toplum örgütü, meslek 

kuruluşu bu tehdide dikkat çekmesine karşın vurdumduymazlık burada da devam etmektedir. 

Yetkilileri Dilovası olgusundan ders almaya, dava açmak yerine halkın sağlığı için 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekliyoruz. 
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11. 01 Haziran 2011 tarihinde Edirne Belediye Başkan Yardımcılığı’na görevlendirilen 

Odamız üyesi Dr. Ertuğrul TANRIKULU Yönetim Kurulumuzca ziyaret edildi, 

12. 03 Haziran 2011 tarihinde Edirne TMMOB şubesinin düzenlediği Edirne 2. Kent 

Sempozyumu’na katılım sağlandı ve Oda Başkanımız Dr. Galip EKUKLU, “Sağlıkta 

Dönüşüm Projesi ve Sağlık Turizminin Halk Sağlığına Etkileri” konulu konuşma 

yaptı,  

13. 03 Haziran 2011 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda Trakya Kalkınma 

Ajansının düzenlediği toplantıya Odamız adına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Erhan 

AKSOY katıldı, 

14. 17 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da yapılan Başkanlar toplantısına ve aynı gün Sağlık 

Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasına Edirne Tabip Odası adına Dr. Galip 

EKUKLU katıldı, 

 

15. 24 Eylül 2011 tarihinde Edirne Tabip Odası adına Dr. Ertuğrul TANRIKULU 

Ankara’da yapılan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına katıldı, 
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16. 27 Eylül 2011 tarihinde Edirne Tabip Odası adına Dr. Galip EKUKLU Edirne PTT 

önünde yapılan “Kıdem Tazminatları” konulu Basın Açıklamasına katıldı, 

 

17. 03 Ekim 2011 tarihinde 08 Ekim 2011 Ankara’da yapılacak miting ile ilgili olarak 

DİSK toplantı salonunda Edirne Emek Platformunun yaptığı toplantıya Edirne Tabip 

Odası adına Dr. Galip EKUKLU katıldı, 

18. 08 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da yapılan mitinge Edirne Tabip Odası adına Dr. 

Galip EKUKLU katıldı, 

 

19. Oda başkanımız Dr. Galip EKUKLU 09 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da yapılan 

Genel Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı, 

20. 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan Van depremi nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp 

Öğrenci Kolu ile birlikte ortak yardım kampanyası başlatıldı, toplanan yardımlar 

İstanbul Tabip Odası aracılığı ile Van’a ulaştırıldı. 
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21. Kurban Bayramı için basın kanalı ile kutlama mesajı verildi. 

 

22. 12 Kasım 2011 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi çağrısı ile Ankara’da 

toplanan Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’ne Edirne Tabip Odası adına Oda 

başkanımız Dr. Galip EKUKLU katıldı, 

23. 29 Kasım 2011 tarihindeki TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK’ün 

katılımıyla Edirne Devlet Hastanesi ve T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde “663 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Alanına Ne Getiriyor?” konulu toplantı yapıldı, 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

SAĞLIK ALANINA NE GETİRİYOR ?

Verimli !
Performans !!!

Paydaş ???
İ$letme !!!

Sözleşmeli statü
Serbest Bölge ?

İthal hekim ?
Kamu Özel Ortaklığı 

Dr.Osman ÖZTÜRK

TTB Merkez Konseyi Üyesi

Prof.Dr.Galip EKUKLU

Edirne Tabip Odası Başkanı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

EDİRNE TABİP ODASI

29 Kasım 2011

Saat 12.30 Edirne Devlet Hastanesi

Saat 15.00 Tıp Fakültesi Dekanlık A Salonu
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24.  Türk Tabipleri Birliği 61. Olağanüstü Büyük Kongresi 10 Aralık 2011 Cumartesi 

günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda 

yapıldı ve toplantıya odamız adına Dr. Galip EKUKLU, Dr. Mevlüt YAPRAK,  

Dr. Ertuğrul TANRIKULU ve Dr, Memet AKBAL katıldı, 
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25. 16 Aralık 2011 Edirne Tabip Odası Basın Toplantısı (Edirne Tabip Odası, Eğitim-Sen, 

DİSK, Edirne Diş Hekimleri Odası) 
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26. 21 Aralık 2011 Sağlıkta iş bırakma eylemi ve basın açıklaması 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Hepinizin bildiği gibi hükümet 2 Kasım günü KHK kullanma yetkisinin bitişine 2 gün 

kala yangından mal kaçırırcasına Bakanlık Teşkilat yasası adıyla 663 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameyi çıkarmıştır. Meclis açık olduğu halde konunun mecliste 

tartışılmadan KHK ile çözülmeye çalışılması var olan kaygılarımızı daha da artırmaktadır. 

Konu bu kadar acil midir ? Eğer ortada iyi niyet varsa bırakın meslek odalarını, 

sendikaları Meclis neden devre dışı bırakılmıştır ? Anlaşıldığı kadarıyla başta sağlık 

hizmetleri olmak üzere sosyal devlet olmanın gereği sunulan kamusal hizmetlerin biran 

önce özelleştirilmesi gerekiyor. 

Getirilen bu KHK ile çok açıktır ki, halkın sağlığı çalışanların özlük hakları ticari bir meta 

olarak piyasanın acımasız rekabetine terkedilmiştir. Artık Sağlık “Reformu’nun “cicim 

ayları” bitmiştir. Genel Sağlık Sigortası'nın toplumun tepkisinden kaçırılarak ertelenen 

maddeleri 1 Ocak 2012'de yürürlüğe giriyor. Yoksul halkımızın hakkı olan ancak yıllardır 

adeta bir sadaka olarak sunulan 5 milyon yeşil kart iptal edilecektir. Aylık geliri 253 TL 
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olan her vatandaş sağlık primi ödeyecektir. Ücretsiz olacağı söylenen Aile Hekimlerine 

başvuru dahi 3 TL olarak ücretlendirilmiş, katılım payları devlet hastanelerinde 8 TL, 

üniversite hastanelerinde 9 TL ve özel hastanelerde ise 15 TL'ye çıkmıştır. Özel 

hastanelerde “ilave ücret” adı altında ödenen para hizmetin % 70’ini bulmuştur. Yapılan 

son değişikliklerle devlet hastaneleri katkı payı bakımından özel hastanelerle yarışır 

olmuştur. 

Ocak 2012’den itibaren ayakta tedavilerde yazılan reçetede yer alan 3’ten fazla her ilaç 

kalemi için ayrı ayrı 1TL katılım payı alınacak. Yine Ocak 2012’den itibaren Devlet 

Hastaneleri için merkezi randevu sistemi başlıyor. Alo 182’den randevu alacak 

yurttaşlarımız bunun için de ayrıca 4 lira ödeyecekler. Merak ediyoruz, bütün bunlardan 

herkes memnun mu? Bu paraları, katılım paylarını herkes rahatlıkla ödeyebilecek mi? 

Ödeyemez ve sağlık hizmeti alamazsa bunun sorumlusu doktorlar, hemşireler mi olacak? 

Mağdur olan vatandaşımız bize mi kızacak, şiddet uygulayacak? 

Çıkarılan yeni KHK ile devlet hastaneleri kar için çalışan birer ticarethane olacak. Devlet 

Hastaneleri de tıpkı özel hastaneler gibi A, B, C, D ve E sınıflarına ayrılıyor. Vatandaşlar 

parasına ve sınıfına göre hastaneye gidebilecek. Atamaları kendi ellerinde olmayan sağlık 

çalışanları aynı işi yaptıkları halde bulundukları sınıfa göre ücret alacaklar. 

Bütün bu önemli değişiklikler halkımıza, sağlıkçılara hatta Meclis'teki milletvekillerine 

bile sorulmadı. Bu yöntemi demokrasiye uygun bulmuyor ve itiraz ediyoruz. 

Hastanelerin özelleştirilmesi ve ticarethanelere çevrilmesine, 

Paran kadar sağlık anlayışına ve Sağlığın paralı hale getirilmesine 

Bilime ve toplum yararına değil, kâra endeksli tıp eğitimine 

Emekçilerin sağlık sermayesine ucuz işgücü yapılmasına  

Kamu ve kişi yararına değil, piyasa ve sermaye yararına hekimlik yapılmasına 

Hastanelerle birlikte halkımızın da sınıflandırılmasına 

Performans baskısı ile doktorların tüccar yapılmak istenmesine HAYIR diyoruz. 

21 Aralık günü (aciller ve özellikli durumlar dışında) hizmet sunmayacağız. Halkımıza 

çağrımız 21 Aralık Çarşamba günü hastanelere acil durumlar dışında başvurmamalarıdır. 

Halkımızın ve sağlık çalışanlarının haklarını ararken bundan önceki GöREV'lerde olduğu 

gibi sağlık hizmetine ivedilikle ihtiyacı olan hiçbir hastamızı mağdur etmeyeceğiz. 

Biz, insanca yaşayabileceğimiz ücret güvencesi, can güvencesi ve gelecek güvencesi 

istiyoruz. Biz halkımız için eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti istiyoruz. 

EDİRNE TABİP ODASI 
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27. 13 Ocak 2012 tarihinde Odamız sekreteri Tacettin Arslan Ankara’da yapılan TTB 

Tabip Odaları çalışanları toplantısına katıldı, 

 

28. 18 Ocak 2012 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof Dr. Turan EGE 

ziyaret edildi, Tabip Odası çalışmaları anlatıldı ve destek istendi. 

29. 11 Mart 2012 Pazar Günü Saat 11:00'de Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda 

yapılan Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’ne katılım amacıyla Edirne’de var olan 

Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları ve Sendikalar lokalimize davet edildi ve araç 

kiralanarak toplantıya katılma kararı alındı.  

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tbshm-3098.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tbshm-3098.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tbshm-3098.html
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30. 3 Mart 2012’de Yönetim Kurulumuz bilgilendirilmeden lokalimizde yapılan ve 

basından öğrenilen “Erkek ve Şiddet” konulu panel ile ilgili olarak 5 Mart 2012’de 

basın açıklaması yapıldı. 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerden, 3 Mart 2012 cumartesi günü Edirne 

Tabip Odası lokalimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Erkek 

ve Şiddet” konulu bir toplantı organize edildiği ve bu etkinlik kapsamında BDP 

İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel’in konuşmacı olduğu anlaşılmıştır. Odamız 

lokalinin kullanıldığı anlaşılan bu etkinlik ve konferanstan Edirne Tabip Odası 

Yönetim Kurulu haberdar edilmemiştir ve yapılan organizasyonla odamızın bir ilişkisi 

yoktur.  
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Zira Tabip Odamız öteden beri tüm siyasi partilere belirli bir mesafede durmaktadır. 

Takdir edersiniz ki 450 dolayında üyesi bulunan Edirne Tabip Odası’nın bu 

yaklaşımında temel neden, her partiye sempati duyabilecek üyelerimizin 

bulunabileceğidir. Nitekim bugüne kadar siyasi partilerimizin lokalimizde yapmak 

istedikleri bu tür toplantı talepleri ya da üyelerimize ait iletişim bilgilerini alma 

istekleri hep reddedilmiştir.  

3 Mart 2012 tarihinde yapılan bu toplantı ve içeriğinden hiçbir biçimde haberdar 

edilmeyen odamız yönetim kurulu, söz konusu günün tatil günü olması nedeniyle 

gelişmeleri ancak 5 Mart 2012 pazartesi günü basından öğrenmiş bulunmaktadır. 

Ülkedeki bütün demokratik gelişmelere her zaman destek veren ve verecek olan Tabip 

Odamız, içinde yer almadığı, bilgi sahibi olmadığı ve düzenleyicisi olmadığı bu 

etkinlik nedeniyle haber konusu olmaktan büyük üzüntü duymaktadır.  

Kamuoyuna saygıyla sunulur. 05.03.2012 

 

 

31. Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 11 Mart 2012 Pazar Günü Saat 11:00'de Ankara 

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda açıldı. Toplantıya Edirne’den Tabip Odası, 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Edirne Diş Hekimleri Odası araç 

kiralayarak katılım sağlandı, 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tbshm-3098.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tbshm-3098.html
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32. 13 Mart 2012 Saat 16.30’da lokalde 14 Mart Tıp Haftasının açılış kokteyli, Tuğrul Asi 

BALKAR ile şiir söyleşisi ve imza günü ve ardından Hangi Nazım Hikmet ? konulu 

Dr. Mevlüt YAPRAK’ile söyleşi programı yapıldı, 
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33. 14 Mart 2012 Saat 10.00’da Atatürk Anıtına çelenk koyuldu, saat 11.00’de Balkan 

Kongre Merkezindeki törende meslekte 30,40 ve 50 yılını dolduran üyelerimize 

sertifikaları verildi, 
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34. Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında 18 Mart 2012 Pazar günü Geleneksel Briç 

Turnuvası yapıldı, 
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35. Edirne Belediyesi ile yeni lokal arsasının inşaatının başlaması ve projenin belirlenmesi 

konusunda görüşme yapıldı, 

36. 18 Nisan 2012 tarihinde T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 19 Nisan 2012 tarihinde 

Edirne Saraçlar Cad. PTT önünde Dr. Metin ARSLAN’ın hasta yakını tarafından 

bıçaklanarak hayatını kaybetmesi nedeni ile basın açıklaması yapıldı, 

 

Basına ve Kamuoyuna,  

 

Gaziantep’de görev yapmakta olan Dr. Ersin Arslan isimli meslektaşımız dün bir hasta 

yakınının bıçaklı saldırısına uğradı ve ne yazık ki yaşamını yitirdi. O bıçak sadece Dr. Ersin'in 

yüreğini parçalamadı; bizim yüreğimizi de parçaladı. 

Dr. Ersin daha 30 yaşındaydı. Doktor eşi 4 aylık hamileydi. Bu güne kadar onlarca hastasının 

hayatını kurtardı. Can verdiği eller meslektaşımızın canını aldı. Suçu, 80 yaşındaki akciğer 

kanseri hastasını ameliyat edip iyileştirmeye çalışmasıydı. 

Hastalara hekimleri düşman gösteren zihniyete, bu söylemi kışkırtanlara, hatta bu söylemden 

nemalanmak isteyenlere sesleniyoruz. 

 

Sisteminiz hekim kanıyla besleniyor, hekim canıyla besleniyor... 

Hemen her gün onlarca sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğruyor. Bu 

şiddetin kaynağı, sağlık alanındaki olumsuz etkileri giderek daha fazla hissedilen "Sağlıkta 

dönüşüm" politikalarıdır. Bu şiddetin nedeni sağlık çalışanları değildir. "Hekimler ve sağlık 

çalışanları hedef" haline getirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı “vatandaşlarımızın sağlıkta memnuniyeti % 30’dan % 75’e çıktı” diyor ama 

her geçen gün hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve şikayet artıyor. Madem 

memnuniyet bu kadar fazla, Dr. Ersin neden öldürüldü ? Bu durumu nasıl açıklayacaksınız. 

Bizim de istatistiklerimiz var. Mesela hekimlerin % 90’ı mutsuz, umutsuz, işini severek 

yapmıyor. Mutsuz bir hekim sağlık hizmeti sunabilir mi? Bunun nedenleri merak edilmiyor 

mu? Buna bir çözüm bulmak gerekmez mi? Ama biz biliyoruz. Bütün bunların nedeni 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık Bakanlığı’dır. Çözümü bu programdan hemen 

vazgeçmektir. 

 

Değerli basın mensupları, sayın halkımız… 

Sağlık çalışanları savaşta bile ayrı tutulur, şiddete uğramaz. Oysa ülkemizde en fazla saldırı 

hekimlere ve sağlıkçılara yapılır hale gelmiştir. Bugün hekimlik mesleği polis ve askerlikten 

daha riskli bir mesleğe dönüşmüştür. Hayatının en az 25 senesini eğitime ayıran bir hekim 

hangi gerekçeyle şiddeti, öldürülmeyi hak etmiş olabilir.  

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlığı parayla alınıp satılan bir mal haline getirilmiştir. 

Hastalarımıza müşteri gözüyle bakılmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetleri müşteri 

memnuniyetine dayalı hale gelmiştir. Artık buna dur demenin zamanı gelmiştir. Bugün 

burada öğretim üyeleri, uzmanlar, asistanlar, aile hekimleri, pratisyenler,  tıp öğrencileri, 

hemşireler, teknisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve daha pek çok sağlık meslek grubu bu 

gidişe dur demek için sokaklardayız. Başka Ersinleri kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. 

Yarın sıra kime gelecek diye kaygılıyız,  

Biz hekimler, sağlık çalışanları şiddetin gerçek boyutunun insan yaşamında yarattığı 

olumsuzlukların etkisine en yakın tanıklık eden insanlarız. Sağlıktaki sorunlar şiddetle 

çözülemez, bunu biliyoruz. Yıllardır işlerin yolunda gitmediğini haykırıyoruz. Biz 

haykırdıkça Sağlık Bakanı onlar bir avuç tuzu kuru doktor dedi. İşte sözün bittiği yere geldik. 

Burada çığlık atanlar, feryat edenler, göz yaşı dökenler bir avuç tuzu kuru olanlar mıdır?  
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Değerli Basın Mensupları, 

 

Sizlerin aracılığınızla yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Sağlıkta dönüşüm bir kandırmacadır. 

Hakkınız olan sağlık hizmeti için cebinizden para ödüyorsunuz.  

 

Sevgili Halkımıza sesleniyoruz:  

 

Hasta kuyruklarının ve hastaya yeterli zaman ayrılamamasının sorumlusu doktorlar ve sağlık 

çalışanları değildir. Beğenmediğiniz hizmetin sorumlusu bizler değiliz. Hastaların cebindeki 

el hekimlerin eli değildir. Sağlık çalışanları bugüne dek, dönüşüm programıyla kendilerine 

verilen görevi fedakarca yapmaya çalışmışlardır. Ama olmuyor. Bu program yürümüyor. 

Sağlık emekçileri bunun farkındadırlar ve yetkilileri uyarmaktadırlar. Bir kez daha 

söylüyoruz; hastalarımız kaliteli sağlık hizmeti alamıyor, yarın durum daha kötü olacak. 

Sağlık hizmetini veren kişiler olan bizler “bu sistem yanlış, hastalarımıza iyi bakamıyoruz, 

buradan şifa çıkmıyor, çıkmayacak” diyorsak, buna herkes kulak vermelidir.  

 

Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddetteki hızlı tırmanış bizim haklı olduğumuzu gösteriyor. 

“Halk aldığı sağlık hizmetinden memnun değildir.” Bizler de aynı şeyi söylüyoruz: 

“Verdiğimiz sağlık hizmetinden memnun değiliz.” 

 

Sağlıkta şiddeti önlemenin yolu; 

 

Günde 300-400 hastanın başvurduğu acil servislere 3 doktor bırakmak değildir. 

 

Poliklinikte bir doktora günde 150 hastaya bakma talimatı verip hali mecali tükenen, 151. 

hastaya bakamayan doktora soruşturma açmak değildir. 

 

Sağlık çalışanlarını şikayet etmek için özel hatlar açmak değildir. 

Sağlık emekçilerini aralıksız çalıştırmak değildir. 

 

Şiddeti önlemenin yolu ve ülkenin ihtiyacı olan, hastaları sayı veya müşteri olarak değil, insan 

olarak gören; hekim ve sağlık çalışanlarını köle değil insanlara hizmet sunan emekçiler olarak 

gören sağlık yöneticilerinin olmasıdır. 

 

Yaşadığımız korkunç olay Dr.Ersin’i aramızdan aldı. Çok üzgünüz, kırgınız, öfkeliyiz, 

yastayız. Hepimizin başı sağolsun. 

 

Dr.Ersin’e saygı için ve başka Ersin’ler ölmesin diye, 

 

Bugün bütün Türkiye’de, kamuda, özelde, birinci basamakta sadece acil ve nöbet düzeninde 

hizmet verebileceğiz. Sizin iyi bir hizmet alabilmeniz için,  bizi sizlerle karşı karşıya getiren 

bu anlayıştan kurtulmak için bugün hizmet veremiyoruz. Tüm halkımızı bu mücadelede 

yanımızda olmaya çağırıyoruz. 19.04.2012 

 

Saygılarımızla.. 

 

 

EDİRNE TABİP ODASI    
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37. 1 Mayıs işçi bayramı ile ilgili 24.04.2012 tarihinde DİSK toplantı salonunda yapılan 

toplantıya odamız adına Dr. Cumhur ÇETİN katıldı, 
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TEŞEKKÜRLER  

 

 

Edirne Tabip Odası çalışmalarının geliştirilmesinde katkı sunan emek 

veren, tüm Komisyon ve Çalışma Gruplarından meslektaşlarımıza; 

etkinliklerimizde yanımızda olan, uzun soluklu mücadele sürecimizde yan yana  

durduğumuz, birlikte bir güç olduğumuz tüm hekimlere; Bize çalışmalarımızda 

destek veren değerli Merkez Konseyi üyelerine ve Diğer Tabip Odalarından 

meslektaşlarımıza; Bu çalışmaların yürütülmesinde bir arada çalıştığımız 

aktivistlerimize, Özgür ve genç bakışlarıyla heyecanımızı ateşleyen TÖK 

aktivisti genç arkadaşlarımıza, bizleri haberleriyle gündemde tutan değerlerli 

basın mensubu arkadaşlara;  

 

Teşekkür ediyoruz.  
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