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Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız! Sessiz Kalmayacağız! 

Sağlık Çalışanları olarak yoğun çalışma koşullarında artık şiddete uğramadığımız günler sayılı hale 

gelmiştir. Şifa dağıtmaya geldiğimiz işyerlerimizde hasta ve hasta yakınları tarafından artan bir 

şekilde şiddete uğramaktayız. Sağlık çalışanlarıyla, hasta ve hasta yakınları arasındaki güven 

ilişkisinin zedelenmesinin nedeni bizler değiliz. Sorunların kaynağı uygulanan sağlık sisteminin 

bizzat kendisidir. Sağlıkta Dönüşüm Programının getirdiği müşteri-ticarethane anlayışı, yetkililerin 

sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hasta ve hasta yakınları ile bizleri karşı 

karşıya getirici popülist söylemleri, bunun sonuncunda beklenti ve taleplerin yükseltilmesi, kısa 

randevu süreleri ve performans sistemi gün geçtikçe şiddet olaylarını artırmaktadır.  

Sağlıkta şiddet, sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sorunudur. Sağlık hizmetleri 

kesintiye uğramakta, sağlık hizmetlerinden yararlanım azalmakta, çalışanlarımızın motivasyonu 

bozulmaktadır. Bu koşullarda sağlık hizmeti vermek kabul edilebilir ve daha fazla sürdürebilir 

değildir.  

Sağlıkta şiddetin son örneği bu hastanede yaşanmıştır. Randevu ve sıra almadan, muayenesi için 

öncelik isteyen bir hasta meslektaşımızı darpetmiştir. Kafa travması ve burun kırığı ile “atlatılan” 

bu olay hepimizi yeniden düşünmeye ve yetkililere tekrar seslenmemize neden olmuştur. 

Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından 

şiddete uğramayı, öldürülmeyi kabul etmiyoruz!  

Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz!  

Sağlığı korumak, şifa vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında şiddete 

uğramasını, öldürülmesini kabul etmiyoruz! 

Artık yeter diyoruz. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Kurumlarınızın ve çalışanlarınızın 

saygınlığı, çalışma ve can güvenliklerinin sağlanması, giysi ve kıyafetlerinin edep, adap ve 

inançlarına göre uygun olmaları ile değil, sizin alacağınız önlem ve yasal kararlar ile olacaktır.  

Bugün, buradan Sağlık Bakanlığı’nı tekrar uyarıyoruz. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can 

güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Yaşanan 

şiddet, hekimler ve sağlık çalışanlarından insanlık ve mesleki değerlere yönelmiştir. Yıllardır dile 

getirdiğiniz vaatler ve içi boş söylemler yerine Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu ve 

Mecliste beklettiğiniz Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa tasarısını biran önce gündeme alın ve 

yasalaştırın.  

Böylece her geçen gün artan sağlıkta şiddeti önlemek için iktidarınız ve bakanlığınız tarafından 

gerçekçi bir adım atılmış olsun!  

Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümünü olan 17 Nisan 2020 “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü”nde 

tüm meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızı G(ö)rev’e bekliyoruz.  
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