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1347/2015          11.09.2015 
 

Sayın Bakan, 

07 Eylül 2015 tarihinden bu yana her gün sizden özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizdeki çatışma ortamının sağlık hizmetlerinde yol açtığı aksaklıkları, 
Cizre’deki durumu görüşmek üzere acil randevu almaya çalışmaktayız. Maalesef bu çok 
hayati ve halkın sağlığını, sağlık çalışanlarının sağlığını doğrudan ilgilendiren konuda 
tarafımıza henüz bir randevu verilememiştir. Randevu talebimiz sürmektedir. 

Üyelerimizden, Tabip Odası yöneticilerimizden ve basından edindiğimiz bilgilere göre 
Cizre’de tıbbi bakım ve acil tıp hizmetleri durma noktasına gelmiştir. Edinebildiğimiz bilgilere 
göre; 

 Sağlık çalışanları hastaneye ulaşamamakta, Cizre Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmeti 
verilememektedir.  

 Ambulanslar abluka altındaki mahallelere girememekte, sokağa çıkma yasağı 
nedeniyle yurttaşlar kendi olanaklarıyla hastaneye ulaşamamakta, sağlık çalışanları, 
sivil insanlar, çocuklar ölmektedir. 

 Özellikle acil tedavi gerektiren kimi hastaların hayatlarını kaybetme ya da kalıcı 
sakatlık riskinin yanında diyaliz hastalarının diyalize giremediği gelen bilgiler 
içindedir. 

 Sekiz gündür süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle ortaya çıkan yiyecek ve su sıkıntısı, 
elektrik kesintileri sonucu şehirde ciddi bir halk sağlığı sorunu vardır. 

 Yiyecek temini için dahi olsa, sokağa çıkanlar, çocuklar, yaşlılar kurşunlara hedef 
olabilmektedir.  

 Cenazelerin defnedilmesinde büyük zorluklar yaşandığı, bazı cenazelerin evlerde 
bekletildiğine dair haberler basına yansımaktadır. 



 

Eğer tablo gerçekten buysa –ki Bakanlığınızdan aksi yönde hiçbir açıklama 
gelmemiştir- durum korkunçtur. Bütün bu bilgiler Cizre’de bir felaketin kapıda olduğuna 
işaret etmektedir. Yüz yirmi bin yurttaşımızın –insanın- sağlığının böylesine  hiçe 
sayılabilmesini vicdan sahibi hiç kimse onaylayamaz, buna göz yumamaz. 

Türk Tabipleri Birliği olarak Bakanlığınızın Cizre’de sağlık hizmetlerinin verilebilmesi 
için gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasına, ihtiyacı olan herkese bakım verilmesine, sağlık 
personelinin ve sağlık tesislerinin korunması yükümlülüğünü yerine getirmesinedair 
umudumuz giderek sönmektedir. 

Halkın ve tek tek her yurttaşın sağlığından birinci derecede sorumlu olan Sağlık 
Bakanlığı’na bu sorumluluğu hatırlatmak zorunda kalmış olmaktan dolayı üzgünüz. 

Bu şartlar altında Türk Tabipleri Birliği’nin sessizce felaketi beklemesi, ölümlere 
seyirci kalması mümkün değildir. 

O nedenle Bakanlığınızdan; Cizre halkının sağlığının ilçede yaşananlardan nasıl ve ne 
boyutta etkilendiğini belirlemek ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını incelemek, her 
yurttaşımızın sağlıklı yaşam hakkının sağlanabilmesi için önerilerimizi oluşturmak ve toplumu 
bilgilendirmek üzere Birliğimiz tarafından oluşturulacak hekim heyetinin ilçede incelemeler 
yapması için gerekli koşulların ivedilikle sağlanmasını, ayrıca ekteki formda yer alan bilgilerin 
ivedilikle tarafımıza iletilmesini saygılarımızla talep ederiz. 

 

         Dr. Bayazıt İlhan  
         TTB Merkez Konseyi  
         Başkanı  
 

 

 

 

Ek: Sağlık Çalışanlarının ve Sağlık Hizmetlerinin Durumuna İlişkin Form 



 

 

1. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU 

 

 

Cizre İlçesindeki toplam  

1 Haziran 2015 
itibariyle 

10 Eylül 2015 
itibariyle 

Pratisyen hekim   

Uzman hekim   

Yan dal uzmanı hekim   

Hekim dışı sağlık çalışanı (hemşire, ebe, 
eczacı, tıbbi sekreter, radyoloji, laboratuvar, 
anestezi teknikerleri, ATT) 

  

İdari ve destek hizmet çalışanı   

Donanım (poliklinik, acil servis, yoğun bakım, 
ameliyathane, yataklı servis, idari hizmet, 
dinlenme alanları vb. donanımları)  

- Eksildi 

- Değişmedi 

- Arttı 

Hizmet sunumu (8 saat, 7X24) 

- Daha düzensiz / kesintili oldu 

- Değişmedi 

- İyileşti 



GÜVENLİK VE ŞİDDETLE İLGİLİ SORUNLAR  

 

1.1. Kasıtlı olarak sağlık çalışanlarının ateşli silahla yaralanması ve/veya öldürülmesi 

(cevap evet ise kim tarafından)  

 

1.2. Kaza sonucu/çatışma ortasında kalarak ateşli silahla sağlık çalışanlarının 

yaralanması ve öldürülmesi   

 

1.3. Olaylar nedeniyle güvenlik sağlanamadığı için ya da kullanılamaz hale geldiği 

tümüyle kapatılan sağlık kurumu var mı?  

 

1.4. Çatışma sırasında sağlık kurumlarının, araçlarının (ambulans, resmi araç), 

çalışanlarının hedef alınması, zarar görmesi  (örneğin; ateş açılması, baskına 

uğraması vb., binada, araçta kurşun deliği, camların kırılması, yangın vb.) 

 

1.5. Kaza / yanlışlık sonucu çatışma sırasında sağlık kurumlarının, araçlarının 

(ambulans, resmi araç) ve çalışanların ateş silah vb.den zarar görmesi (örneğin; 

binada, araçta kurşun deliği, camların kırılması, aracın kullanılamaz hale gelmesi)  

 

1.6. Sağlık çalışanının gözaltı alınması / tutuklanması / kaçırılması, rehin alınması  

(cevap evet ise kim tarafından)  

 
 

2. ÇALIŞMA KOŞULLARI  

 
 

2.1. Sağlık çalışanlarına il dışına çıkış yasağı uygulanıyor mu? 
 
 

2.2. Bölgeden ayrılan (geçici süreliğine uzaklaşan) sağlık çalışanı sayısında artış var 
mı? Varsa sayısı? 

 
 

2.3.  Yıllık izin talebinde artış var mı? 
 
 

2.4.  Rapor alan hekimlerin sayısında artış var mı? Varsa sayısı?   
 
 

2.5. İstifa eden hekimlerin sayısında artış var mı? Varsa sayısı?   
 
 

2.6.  Bilindiği kadarıyla, atanan ve göreve başlamayan sağlık çalışanı var mı? 
 



3. SAĞLIK HİZMET SUNUMUNA ENGEL OLUŞTURAN DURUMLAR  
 
Çatışmaların; 

3.1. Poliklinik ve yoğun bakım hizmetlerine yansımaları 

 

3.2. Diyaliz / kanser tedavisi, kronik hastalık izlem/tedavisi ve evde bakım 

yapılabiliyor mu? (örneğin; bölge halkının güvenlik / sokağa çıkma yasağı nedeniyle 

gelememesi, başvuru artışı, İlaç- özel tıbbi malzeme temini ve alana özel sağlık çalışanı 

yetersizliği) 

 

3.3. Acil servis hizmetlerine yansımaları (örneğin; personel yetersizliği, hizmetlerin 

kesintiye uğraması, bölge halkının güvenlik / sokağa çıkma yasağı nedeniyle 

gelememesi,  başvuru artışı, malzeme-ilaç temininde zorluk vb.) 

 

3.4. ASM ve TSM gezici sağlık hizmetlerine ve evde bakım hizmetlerine yansımaları 

(örneğin; güvenlik nedeniyle ulaşamama, personel yetersizliği, hizmetlerin kesintiye 

uğraması, malzeme-ilaç temininde zorluk vb.) 

 

3.5.  Ana-çocuk sağlığı hizmetleri /aşılama / Gebe takipleri / doğumlar ne durumda? 

(örneğin; personel yetersizliği, hizmetlerin kesintiye uğraması, bölge halkının güvenlik 

/ sokağa çıkma yasağı nedeniyle gelememesi, başvuru artışı, malzeme-ilaç-aşı 

temininde zorluk vb.) 

 

3.6. Hastane yatağı ihtiyacında artış oldu mu? 

 

3.7. Hasta sevki ile ilgili sorunlar var mı, varsa nelerdir?  

 

3.8. Genel olarak hizmete erişim nasıl etkilendi?  

 


