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DİYARBAKIR SUR VE ERGANİ İLÇELERİ  

ASM’LERİNİN KUNDAKLANMASI  

RAPORU 

 

 

 
 

 

 

Diyarbakır İli  Sur İlçemizdeki 1 Nolu ASM ile Ergani İlçemizdeki 4 Nolu ASM’nin 05.02.2016 

tarihinde kundaklandığı ve yakıldığı haberleri üzerine TTB Merkez Konsey, TTB Aile Hekimliği 

Kolu ve Diyarbakır Tabip Odası adına bir dizi görüşme ve Ergani İlçemize meslektaşlarımızla 

dayanışma amacıyla bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

 

Heyet Oluşumu: 

Dr.Şeyhmus GÖKALP (TTB Merkez Konsey Üyesi) 

Dr.Celal CANPOLAT (TTB Aile Hekimleri Kol Yürütme Üyesi, Diyarbakır Tabip Odası Genel 

Sekreteri) 

 

Görüşülen Kurum veya Şahıslar: 

Eşref YONSUZ (Ergani Kaymakamı) 

Aygün TAŞKIN (Ergani Belediyesi Eşbaşkanı) 

Dr.Soner KELEKÇİOĞLU (4 Nolu ASM Hekimi) 
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Dr.Remzi ARSLAN (4 Nolu ASM Hekimi) 

4 Nolu ASM Sağlık Çalışanları 

Sur 1 Nolu ASM'deki Aile Hekimleri  

SES Ergani Temsilcileri 

5 Nolu ASM Hekim ve Sağlık Çalışanları 

 

Giriş: 

Ülkemizin içinde bulunduğu çatışmalı ortamda sağlık tesisleri ve sağlık çalışanları artan bir 

şekilde çeşitli saldırılara ve çeşitli baskılara uğramaktadırlar. İnsanlara yaşam ve şifa dağıtılan 

sağlık mekânlarımızın bu şekilde yakılıp, kundaklanmasını ve malzemelerimize el konulmasını 

kabul edilemez buluyoruz.  

Ülkemizin yaşadığı çatışmalı süreçte 4 sağlık çalışanı arkadaşımız uğradıkları saldırılarda 

hayatını kaybetti. Birçok sağlık tesisi, sağlık aracı saldırılara maruz kaldı. Yurttaşlarımızın 

sağlık hizmetlerine erişimi aksadı/aksatıldı.  

 

Olay-1: Diyarbakır ili Sur ilçesinde 1 Nolu ASMnin kundaklanması ve tıbbi malzemelere el 

konulması. 

Diyarbakır ilimizde daha önce boşaltılarak karakola dönüştürülmesi düşünüldüğü basına 

yansıyan Sur 1 Nolu ASM 04.02.2016 tarihinde gece saatlerinde kundaklanarak birçok 

demirbaş malzemesi henüz kimliği belirlenemeyen şahıs/şahıslar tarafından alınmıştır. ASM 

kullanılamaz hale getirilmiştir. 

 

TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu ve Diyarbakır Tabip Odası olarak 5 Şubat 2016 

günü Sur 1 Nolu ASM'deki Aile Hekimleri ile görüşülerek görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 

Olay-2: Diyarbakır ili Ergani ilçesinde 4 Nolu ASMnin 05.02.2016 tarihinde gece saatlerinde 

(23.00 civarı)  kundaklanması. 

 

 
 

Heyetimiz 08.02.2016 tarihinde Ergani ilçesine giderek yukarıda ismi geçen kurum 

temsilcileri ve çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirmiştir.  
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Heyetimiz önce 4 Nolu ASM ye giderek burada çalışan Hekim ve sağlıkçılarla dayanışma 

ziyareti gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.  Sağlık merkezinin dışından iki camın 

kırılarak yanıcı malzemelerin içeri atılması sonucunda yangın çıktığı düşünülmektedir. 

Gözlemlerimiz sonrasında ağır hasar alan Aile Hekimliği Birimlerinin birinde poliklinik 

masasının üstünde Molotof kokteyli şişelerinin parçaları görülmüştür. 

 

  
 

ASM' nde iki aile hekimliği birimi odasının kullanılamaz durumda olduğu birçok malzemenin 

tahrip olduğu ciddi düzeyde maddi hasar olduğu tespit edildi. Ekte sunulan; ilgili ASM de 

çalışan Meslektaşlarımızın yazdıkları tutanaktaki bina, demirbaş ve tıbbi malzemeler zarar 

görmüştür. 

 

                                         
 

Ardından Ergani 5 nolu ASM ziyaret edilerek yaşadıkları sorunlara dair ASM çalışanları ve Aile 

Hekimleri ile görüşmeler gerçekleştirildi. SES Ergani Temsilciliğine ziyaretde bulunuldu. 
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Ardından Ergani Kaymakamı Eşref YONSUZ ile görüşüldü. Sağlık çalışanları ve sağlık 

tesislerine yönelik saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği talebimiz 

iletildi. 

 

  
 

 

Heyet son olarak Ergani Belediyesi Eşbaşkanı Aygün TAŞKIN ile görüşerek yaşanan olayla ilgili 

bilgileri aktardı ve benzeri saldırıların yaşanmaması için destek istendi. 

 

              
 

Sonuç: 

Silahlı çatışmalarda tarafların, hasta ve yaralılara yönelik hizmetleri koruma; sağlık alanındaki 

çalışmalara, sağlık çalışanlarına ve sağlık kurumlarına yönelik saldırı ya da tehditleri önleme 
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yükümlülükleri vardır. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini yapmaları 

engellenmemelidir. Bu tür saldırılar, uluslararası insan hakları hukukunun, özellikle yasalarca 

korunması gereken yaşam hakkının ve mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma 

hakkının açık ihlali anlamını taşımaktadır.  
Bu saldırılar aynı zamanda, başta Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) sivil ve askeri tıp 

kuruluşlarınca da onaylanmış bulunan ‘Uluslarası Meslek Ahlakı Kuralları’ ve ‘Silahlı Çatışma 

ve Diğer Olağanüstü Durumlarda Uluslararası Tıp Etiği Kuralları” olmak üzere temel tıp etiği 

ilkelerini ağır biçimde ihlal etmektedir.  

Söz konusu belgede şöyle denmektedir; “Sağlık çalışanlarına, ayrıca askeri ya da sivil olsun 

sağlık kurumlarına ve sağlık alanında kullanılan ulaşım araçlarına tüm taraflarca saygı 

gösterilmelidir. Bu kişiler ve araçlar görevlerini yaparken korunmalı ve kendilerine 

mümkün olan en güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır” (m.10) 

Sağlık tesislerine, kurum/kuruluşlarına ve sağlıkçılara her ne sebeple olursa olsun,her ne şart 

altında olursa olsun bu ve benzeri saldırıları asla kabul edilemez buluyoruz.  

Kimden gelirse gelsin sağlıkçılara ve sağlık kurumlarına yönelik bu olayların faillerini 

kınıyoruz.  

 

Unutulmamalıdır ki, Sağlıkçılara ve sağlık kurum/kuruluşlarına yönelik bu saldırılar insanlığa 

karşı işlenmiş suçlar mahiyetindedir. Çatışma ortamlarında dahi olsa sağlık kurum/kuruluşları 

ve sağlıkçılar hedef gözetilmemeli ve sağlık hizmetlerinin sunumu korunmalıdır.  

 

Güneydoğu’da ASM’lerin kundaklanması, idare tarafından kapatılması, karakollara 

dönüştürülmesi bir yandan halkın yaşam ve sağlık hakkının engellenmesi anlamına gelirken 

diğer taraftan sağlık çalışanlarının can ve mal güvenliğini hiçe saymaktadır. ASM 

çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanmasını, halkın sağlık hakkının engellenmesinin, 

çatışmalı ortamın ve sokağa çıkma yasaklarının son bulmasını acilen talep ediyoruz. 

 
Saygılarımızla. 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu 

 

 


