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DR. MELİKE ERDEM’İ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! 

Bundan 4 yıl önce, 30 Kasım 2012’de gencecik bir meslektaşımız, Dr. Melike Erdem 
aramızdan kopartıldı. Doktor Melike Sabim 184 İhbar Hattı’na yapılan bir şikayet sonrası, 
yorgun bedeninin baskı ve insanlık dışı çalışma koşullarına dayanamadığı için görev yaptığı 
hastanenin 6. katından atlayarak yaşamına son verdi. Acımız dün gibi taze, yaramız hala 
kanıyor.  

Dr. Melike aramızdan kopartıldı, çünkü çok ağır koşullarda, adeta kölelik koşullarında 
çalıştırılıyor, üstüne üstlük mevcut sağlık politikalarının yarattığı olumsuz atmosferin 
sorumlusu olarak hedef tahtasına oturtuldu. Ne yazık ki Melike ne ilk ne de son. Son 4 yılda 
sağlık çalışanlarından 23’ü kendi yaşamına son verdi, 110 sağlık çalışanını ise iş kazası ve 
sağlıkta şiddet nedeni ile yitirdik. Artan iş yükü, alınmayan iş güvenliği önlemleri ile sadece 
kar ve yüksek performansa dayalı sağlık(sız) işyerlerimizde hergün ölüyoruz, öldürülüyoruz.   

Bu tablo tesadüf değil. Bizler sağlık çalışanları olarak bazen 36 saati bulan nöbetler tutuyoruz, 
bazen de sorumluluğumuz olmayan işleri yapmamız bekleniyor. Mobbinge ve baskılara 
maruz bırakılıyoruz, ticarileştirilen, niteliği boşaltılan bir sağlık sisteminin sonuçlarından 
sorumlu tutuluyor, hedef tahtası haline getiriliyoruz. Sorunlarımız var, ama çözülmüyor! 
Bakmamız gereken hasta sayısı dünya ortalamasının neredeyse 8 katı. İşimizin ağırlığı ve 
sağlık üretirken fiziki ve sağlıksız koşullar sağlığımızı da bozuyor. Tehlikeli ve ölümcül birçok 
hastalığa maruz kalıyoruz. İş güvencesiz, sözleşmeli, taşeron, esnek ve kuralsız bir çalışma 
hayatına mahkum edilmek isteniyoruz. 

Bizler; hastanelerde, tıp merkezlerinde, polikliniklerde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum 
sağlığı merkezlerinde, muayenehanelerde, eczanelerde mesleğimizi layıkınca yapmaya 
çalışıyor, emeğimizle, alınterimizle çalışıyoruz. Herkes için eşit, parasız, ulaşılabilir bir sağlık 
sistemini savunuyoruz. Meslek ilkelerimizin gözetilmesini, meslek onurumuzun korunmasını 
istiyoruz. İnsanca çalışma koşullarında, emeğimizin karşılığını alarak çalışabilmek istiyoruz.  

Güvenli ortamlarda, güvenceli çalışabilmek istiyoruz. Yeni Melike’ler ölmesin diyoruz ve 
sevgili arkadaşımızın anısı önünde söz veriyoruz: Bizler Doktor Melike Erdem’i gencecik 
yaşında hayatını sonlandırmaya iten bu koşulları yaratan sağlık yöneticilerinin de, hem 
vatandaşı hem çalışanları mutsuz eden, çaresiz bırakan sağlık politikalarının da peşini 
bırakmayacağız.  
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