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13 MART G(ö)REV EYLEMİ  
için  

SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
 

Hatırlanacağı gibi Türk Tabipleri Birliği, yaşanan sorunlara dikkat çekmek için 14 
Mart Tıp Haftasında g(ö)rev etkinliği düzenleneceğini ilan etti. 
 
TTB’nin bu çağrısı, daha sonra Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES),  Devrimci Sağlık iş Sendikası (Dev-Sağlık İş), Türk 
Hemşireler Derneği,  Ebeler Derneği,  Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği, Tüm 
Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji 
Derneği, Türk Psikologlar Derneği, İSTAHED, Türk-Sağlık Sen tarafından da 
paylaşıldı.  
 
13 Mart Cuma günü, 25 sağlık meslek örgütü ve sendikanın çağrısıyla G(ö)REV 
etkinliği yapıldı ve 5 acil talep ilan edildi; 

 
1- Tüm sağlık çalışanları insanüstü bir çabayla, performans/ciro baskısı altında, 
şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalıştırılmaktadır. 
Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; Sağlık Bakanı ve tüm 
yetkilileri yeni angaryalar yükleme, nöbetler ekleme gayretleri yerine, taşeron 
sistemine “çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.  
 
2- Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor; 
emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz.  
 
3- Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda 
çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen “fiili hizmet zammını” talep 
ediyoruz.  
 
4- Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun 
halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle 
ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir 
politikayı talep ediyoruz.  
 
5- Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık 
randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. 
Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep 
ediyoruz. 

 

13 Mart eyleminde de, daha öncekilerde olduğu gibi, gebelerin, kanser hastalarının 
ve diyaliz hastalarının sağlık hizmetlerinin aksamayacağı, ancak acil hastalar ile 
yatan hastalar dışında sağlık hizmeti üretilmeyeceği, günler öncesinden duyuruldu. 

Buna rağmen 13 Mart günü –yine- kimi Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Hastanelerde 

denetim yapılmış ve her zamanki gibi tutanaklar tutulmuştur. Bugünlerde de 

“yapılan denetimde görev başında olmadığınız tespit edilmiştir” gerekçesiyle, 

savunma isteyen yazılar tebliğ edilmeye başlanmıştır.  

Oysa gerek uluslararası sözleşmeler, gerekse yargı kararlarında bu eylemlere 

katılmanın, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün bir kullanımı yani bir hak olduğu 

belirtilmektedir. 5 Kasım 2003 tarihinden bu yana yapılan G(ö)REVDEYİZ eylemleri 

nedeniyle, disiplin cezalarının iptali için açtığımız tüm davalar iptal kararı ile, 
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değişik tarihlerde “iş bırakma” gerekçesiyle açılan ceza davalarının tümü de beraat 

kararları ile sonuçlanmıştır.  

Buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın (özellikle Halk Sağlık Müdürlüğünün) disiplin 

soruşturması açma, savunma isteme ısrarı sürmektedir!!! Hekimlerin G(ö)REV 

ısrarı ve kararlığı da sürdüğüne göre, önümüzde açılacak ve kazanılacak bir sürü 

dava olacağı anlaşılıyor   

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun iş bırakma eylemleri nedeniyle ihtiyaç 
duyulan her türlü hukuki desteği (sadece savunma ve itiraz dilekçeleri değil, olası bir disiplin 
cezası veya başkaca bir yaptırım) tüm üyelerine sunduğunu hatırlatıyor, uzun yıllardır 

G(ö)REVDEYİZ eylemlerine karşı savunma, itiraz, dava takibi serüveni içinde 

biriktirdiğimiz deneyimden yararlanmak için, Hukuk Büromuza başvurmanızı 

öneriyoruz.  

Ekte yer alan savunma dilekçesi örneğini, aile hekimlerinin ilgili Toplum Sağlığı 

Merkezilerine, kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin Hastane Yöneticiliklerine 

/Başhekimliklere vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz. 

           04.06.2015 
İstanbul Tabip Odası 

Hukuk Bürosu 
 
 
 
 
 

 


