
BASINA KAMUOYUNA 

Mardin Tabip Odası kurulduğu 1998 yılından itibaren sağlıklı ve onurlu bir yaşamı 

savunmuştur. Onurlu ve sağlıklı bir yaşam ancak barış içinde mümkündür. Silahların patlamadığı, 

bombaların can almadığı bir dünya özlemi ve talebini sürdürerek gelmiştir. 

Mardin Tabip Odası bir önceki dönem başkanı Dr Kamiran YILDIRIM, Odamızın bu politikaları 

gereğini yaptığı için bu gün Sağlık Bakanlığı ve Mardin Valiliğinin hedefi haline gelmiştir. Sağlık 

Bakanlığının direktifi ile Mardin Valiliğince 23 Ağustos 2016 tarihi itibari ile Aile Hekimliği Sözleşmesi 

fesih edilmiştir. 

Ayrıca benzer gerekçeler ile birçok arkadaşlarımızın sözleşmeleri fesih edilmekte, Kamu 

Hastaneleri Birliğinde çalışanlar ise açığa alınmakta. 

Son günlerde Mardin’in Midyat İlçesinde hukuka aykırı bir şekilde arkadaşlarımız tutuklanmış 

bulunmaktalar. Tek suçları demokrasiyi savunmak olan Kadın Doğum Uzmanı Dr Mehmet SAV, 

Psikiyatri Uzmanı Dr Aykut ÇOBADAK, Dahiliye Uzmanı Dr Beşir KAYA ve Dr Fidel DEMİR 

meslektaşlarımız yanı sıra, sağlık çalışanları, Yonca ALTINOK, Hüseyin İLHAN, Abdulbaki BUĞDAY, 

Şükran DOĞAN, Diyadin AKGÜL, Saliha TÜZÜN arkadaşlarımız Midyat Cezaevindeler. Yeri yurdu belli 

olan, üstelik işledikleri iddia edilen suç, kaçmalarını gerektirecek bir suç olmamasına rağmen tutuklu 

yargılanmaktadırlar. Adeta yargılama süreci cezalandırılma sürecine dönüştürülmüş durumda.  

Türk Tabipleri Birliği(TTB), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu(KESK), Devrimci İşçi 

Sendikası Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliğince (TMMOB) 

öncülüğünde ve birçok Sivil Toplum Kuruluşunca da desteklenen 10 Ekim 2015 Ankara “BARIŞ VE 

DEMOKRASİ” mitingine katılmıştır. Kamuoyunca bilindiği üzere barış talep eden bu miting insanlık 

düşmanı barbarlar tarafından kana bulandı. 2 canlı bomba tarafından 103 barışsever hunharca 

katledilirken, yüzlercesi de sakat bırakıldı.  

Bu karanlık eller tarafından gerçekleştirilen katliam ülkede büyük bir öfke yaratmış, başta 

düzenleyici örgütlerimiz olmak üzere 3 günlük yas ilan edilmiştir. Mevcut hükümette buna uyarak 3 

günlük yas ilan etmiştir. Bu çerçevede 11-12-13 Ekim 2015 günleri genel yas ve eylem günleri olarak 

ilan edilmişti.  

İlimizde de bu çerçevede odamızın da içinde yer aldığı sendika ve birliklerce eylem etkinlikler 

yapıldı. Bu eylem ve etkinliklerde dolayı, o dönemin sendika ve odaların yöneticileri hakkında 

savcılıklar tarafından soruşturmalar açılmış ve tamamı beraat ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen 

dönemin Mardin Valisi tarafından idari soruşturmalar başlatılmış ve hiç adil olmayan yöntemler ile 

arkadaşlarımızın çoğu başta sürgün edilmiş, ardından da memuriyetten atılmış durumdalar. Suça göre 

ceza değil, cezaya göre suç öretilerek arkadaşlarımız mağdur edilmektedirler. 

Dr Kamiran YILDIRIM, Aile Hekimi olduğu için sürgün edilmemiş, ancak Aile Hekimliği 

sözleşmesi fesih edilmiştir. Bu da yetmemiş, şu an için “MEMURİYETTEN ATILMASI” talebi ile dosyası 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulundadır.  

Sizler vasıtası ile yetkililere bir kez daha sesleniyoruz, yaptığınız bu işlemler hukuka aykırıdır. 

İlimizde gerginliği artırmaktan başka bir sonuç yaratmamaktadır. En çok huzur ve barışa ihtiyaç 

duyduğumuz şu günlerde bu hukuksuz işlem ve uygulamalarınızdan dönünüz.  



Arkadaşlarımız hakkında yaptınız bu hukuksuz uygulamaların tamamı hukuktan dönecektir. 

Bundan eminiz. Ancak bu arada yaşanacak mağduriyet ve huzursuzluğun kimseye faydası olmayacak. 

Dr Kamiran YILDIRIM’IN çalıştığı Saraçoğlu Mahallesi sakinleri bu işlemi protesto eden 1000 civarında 

imza toplamış ve Mahalle Muhtarı vasıtası ile İl Halk Müdürlüğüne sunmuştur.  

Ülkemiz bir darbe girişimini büyük bedeller ile atlatmışken, daha çok demokratik 

değerlerimize sahip çıkmamız, adaleti savunmamız gerektiğini düşüncesi ile tüm bu hukuksuzlukların 

bir an önce giderilmesi talep ediyoruz. 

Saygılarımızla, 29/08/2016 

MARDİN TABİP ODASI  

  

  

   


