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 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 
dokuzuncu gününe giren sokağa çıkma yasağı nedeniyle 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.  

 Su yoktur. 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 yetkililerden 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.  

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 saygılarımızla talep ederiz. 

 

         Dr. Bayazıt İlhan  
         TTB Merkez Konseyi  
         Başkanı  
 

 

 

 
 


