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BASINA VE KAMUOYUNA, 
  
16 Ekim 2019 tarihinde, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon polikliniğinde çalışan asistan hekim arkadaşımız, endikasyon dışı ilaç yazmasını 
isteyen hastanın hayati tehlike oluşturacak şekilde, kesici aletle saldırısına uğradı. Bugün 
hekim arkadaşımızın duruşmasında tüm sağlık çalışanları olarak “Yeter artık!   Bizler yaşamak 
ve yaşatmak istiyoruz!” demek için, toplandık. 
 
Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun 
yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı birikimimizle insanlara sağlık hizmeti 
veriyoruz. Ancak, ne yazık ki sürekli olarak hedef gösterilmekten, her gün, her saat şiddete 
maruz kalmaktan mesleklerimizi yapamaz hale geldik. Sürekli şiddete uğrama tedirginliği ile 
çalışmak istemiyoruz. 
 
Sağlık hizmetinin sunumunda yaşanan sorunlar asla sağlık çalışanlarının üstüne yıkılamaz. 
Sağlıkta şiddet yapısaldır. Sağlıkta Dönüşüm Programının bir sonucu olan kışkırtılmış sağlık 
talebinin yarattığı şiddetin kurbanı olmaktan, sözlü, fiziksel saldırıya uğramaktan, darp 
edilmekten, yaralanmaktan, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmekten bıktık, usandık! 
Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının öncelikli talebi şiddetin engellenmesi olmadı. 
Sağlık çalışanlarının emeği bu kadar değersizleştirilip böylesi fiili ve sözlü şiddete maruz 
bırakılmadı.   
 
Siyasi iktidarın bu konuda hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Ülkemizin hiçbir 
döneminde yaşanan bunca şiddete ve mağduriyete rağmen sonuç alıcı, caydırıcı adımlar 
atmayan kendi sağlık çalışanlarına ve çalışanların emeğine bu düzeyde sahip çıkmayan bir 
sağlık otoritesine rastlanmadı. Biz hekimler ve sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi 
yerine getiremiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarımızı görmezden gelmesine artık 
dayanamıyoruz. Daha kaç sağlık çalışanının yaralanması, ölmesi bekleniyor... 
 
Artık yeter! Tek bir sağlık çalışanının bile şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur. Sağlıkta 
şiddeti önleyici yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Şiddeti körükleyen sağlık 
politikalarından vazgeçilene, sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana dek mücadelemiz artarak 
devam edecektir. 
  
Sağlık Çalışanları olarak 15 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapacağımız Beyaz Miting’de bu 
koşullarda sağlık hizmeti vermenin kabul edilebilir ve daha fazla sürdürülebilir olmadığını çok 
ses tek yürek olarak haykıracağız. 
 
Artık bilinmelidir ki “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” 
Şiddeti durdurmaya yönelik hiçbir sonuç alıcı, caydırıcı adım atmayan yöneticilere buradan 
sesleniyoruz.  17 Nisan 2020 günü “G(ö)rev”de olacağız! 
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