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                                                       BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Katledilen ve kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının Emek mücadelesi, 
mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor. 

14 Mart Tıp Haftası nedeniyle Dr. Mehmet  Emin  AYHAN  nezdinde  sendikal mücadele 
tarihinde  görevi sırasında katledilen  ve kaybettiğimiz sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 
arkadaşlarımızı her yıl olduğu gibi 23. Kez denize karanfiller bırakarak saygıyla anıyoruz. 

Necati  AYDIN , Ayşenur  ŞİMŞEK , Abdülaziz YURAL , Şehmuz DURSUN , Eyüp ERGEN  
nezdinde  tüm katledilen, kaybettiğimiz sağlık  emekçilerini  saygıyla  anıyoruz. 

İnsan vicdanında derin yaralar açan Sivas’ta yakılarak  katledilen  sağlık  emekçisi  Dr. 
Behçet  AYSAN’ ı  saygıyla anarken Sivas’ta yakılan insanları unutmuyor , 
unutturmuyoruz. 

Neo-liberal sağlık politikalarını ürünü olan sağlıkta dönüşüm projesi,  çalışanların iş 
yükünü artırmış , esnek güvencesiz çalışma , tükenmişlik getirmiş aynı zamanda  şiddeti 
körüklemiştir.  Kayda geçen günlük   30 şiddet vakası  vardır. Kayıtlara geçmeyen daha 
da fazla olduğu bilinmektedir. Artan  şiddet sonucu  Ersin ARSLAN ,  Melike ERDEM, Kamil 
FURTUN ,Aynur  ERDEM, Hasan Orhan ÇETİN, Dr. Fikret HACIOSMAN  ve daha bir çok 
sağlık emekçisi yaşamlarını yitirmişlerdir. Bütün arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz 

Değersizleştirilen,yok sayılan sağlık çalışanları Covid19 pandemisiyle yeni ve vahim bir 
durumla karşı karşıya kalmıştır.Şeffaf yönetilmeyen bu süreçte  yetersiz kişisel koruyucu 
ekipman, ard arda alınan yanlış kararlar,sağlık emek örgütlerinin sürece dahil edilmeyişi 
hazin sonuçlar doğurmuştur. Hak mücadelesi;  idari baskılar,sürgünler, görevden 
alınmalarla engellenmeye çalışılmıştır. 

Tükeniyoruz, ölüyoruz, yönetemiyorsunuz uyarılarımız her zaman olduğu gibi duyulmamış 
önemsenmemiş ve baskılarla dile getirilmesi önlenmeye çalışılmıştır. Ve ne yazık ki,bu 
durum dörtyüze yakın sağlık emekçisinin ölümünü getirmiştir.Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu, 
İzmirden Dr.Atilla Baran, Dr. Galip Berkay Dingillioğlu, Dr.Cengiz Çil, Dr.Orhan Doğan Diş 
Hekimi  Mustafa Oral ve birçok isim aramızdan ayrıldılar. Kayıplarımız hala bu  hatalarla 
dolu anlayış nedeniyle devam etmektedir.Bu pandemi mücadelesinde hayatını kaybeden 
sağlık çalışanları isimlerini yüreklerimize ve göz yaşlarımıza yazdırdılar.Onların 
kayıplarından duyduğumuz acı tarifsizdir. 

Daha fazla kayıp yaşamamamız için ertelenen iş sağlığı güvenliği yasası uygulanmalı, 
çalışan sağlığı güvenliği işyerlerinde öncelenmelidir. Sağlıkta şiddeti engelleyecek 
politikalar hızla hayata geçirilmelidir. 

Kaybettiğimiz ve katledilen sağlık emekçilerini unutmayacağız, unutturmayacağız Anıları 
mücadelemize ışık tutmaya devam edecektir. Saygıyla ve minnetle. 

İnsanca çalışmak insanca yaşamak istiyoruz  

Covid 19 meslek hastalığıdır  

Güvenceli iş güvenli gelecek 

Sağlıkta her türlü şiddeti engelleyecek politikalar hayata geçirilsin 

 



İZMİR TABİP ODASI 

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKCİLERİ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI 2 NOLU 
ŞUBE 

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 

TÜRKİYE PSİKİATRİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI 

 

 

 


