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Basın Açıklaması 

 

ŞİDDET!  ŞİDDET! ŞİDDET!!! 

Halkımıza, Sağlık Emekçilerine, Basın ve Medya Kuruluşlarına; 

Şiddeti doğuranları ve şiddet uygulayanları bir kez daha şiddetle kınıyoruz… 

 

Hafta sonu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde linç girişimiyle yeni bir şiddet olayı 

daha yaşandı. 31.08.2014 tarihinde saat 15:00 sıralarında acil servise ciltte kızarıklık ve kaşıntı (allerjik 

cilt reaksiyonu) şikayetiyle başvuran hastaya ilk müdahalesi yapılmış, takiben tedavisine başlanarak 

müşahedeye alınmış ve takip önerilmiştir. Ancak bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle çok sayıda hasta 

yakını tüm acil sağlık çalışanlarına saldırmış ve sağlık çalışanlarından birinin kafası yarılmış, birinin eli 

kırılmıştır. Diğer çalışanlar darp, sopa ve demir çubuklarla muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. 

Saldırganların demir çubuk ve sopalarla saldırmaları,  hazırlıklı gelmiş olmaları şiddetin toplumda hangi 

boyutlarda olduğunun bir göstergesidir. Günde 2000-2500 hasta bakılan bir acil serviste linç girişimi 

şeklinde gerçekleşen bu olay, yaklaşık 40-45 dakika devam etmiştir. Sonrasında polise rağmen saldırgan 

grup acil servisi işlemez hale getirmiş, sağlık çalışanlarının odalarda mahsur kalmalarına neden olmuş 

ve diğer hastaların sağlık hizmeti almalarına engel olmuşlardır.  Yaşanan şiddet olayları acil servislerde 

"sıradan" hale gelmiştir. 

 

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Halkımız; 

 

Sağlık alanında yaşanan ve gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık emekçilerine yönelik artık 

tahammül edilemez boyutlara ulaşan bu şiddetin elbette birçok sebebi vardır. Ancak bu şiddetin ana 

sebebi Sağlıkta Dönüşüm Programı ve bu programı uygulamaya çalışan yöneticilerdir. 

Hastanemizin Acil Servisi'nde yaşanan güvenlik sorunu yeni ortaya çıkan bir sorun değil, yetkililerin 

çözmekten kaçındığı kronikleşmiş bir sorundur. Defalarca sözlü ve yazılı başvuruda bulunmamıza 

rağmen, yetkililer sorunun ciddiyetine varmamış ve sorunu görmezden gelmişlerdir. Her ay bıçaklı ve 

tekme tokatlı saldırılar devam etmiş olup olayların önüne geçmek için güvenlik önlemleri alınmamıştır. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince tüm çalışanların güvenliğini ve işçi sağlığını korumak 

yöneticilerin görev ve sorumluluğundadır.    Ancak yetkililer hiçbir adım atmayarak sorumluluklarını, 

görevlerini yerine getirmemişlerdir. Hatta denetleme dönemlerinde adeta denetçi ekibin gözünü 

boyayarak, acillerde muhteşem bir işleyiş seromonisi oynatmışlardır.  

2012 yılında Acil Tip asistanları mahkemeye başvurarak  hastanede güvenlik sorunu olduğunu, bilirkişi 

heyeti aracılığıyla tespit ettirmiş ve sorunun çözülmesini talep etmiştir. Mahkeme sonrası çok sayıda 

sözlü ve yazılı başvuruda bulunup can güvenliğinin olmadığını, her an ölümle yüz yüze çalıştıklarını 



ısrarla iletmelerine rağmen yönetim, -yönetmeliklerde/genelgelerde de ifade edildiği üzere- görev ve 

sorumluluğunda olan "çalışan güvenliğini" sağlamamış ve üstelik tüm ısrarlara karşılık tehdit ve döner 

sermayeden kesinti yapmak yoluna giderek sağlık çalışanlarına mobbing uygulamıştır. Hatta sözlü 

başvurularda "Dayak yiyorsanız vardır bir sebebi.", "Olmasın ama, küfür yiyebilirsiniz, dayak 

yiyebilirsiniz ancak karşılık veremezsiniz…" gibi söylemlerle yöneticilerin bu ciddi soruna ne kadar 

yüzeysel yaklaştıkları hafızalarımızda kayıtlıdır.  

Hastane yönetiminin, başta asistanlar olmak üzere sağlık emekçilerinin ürettiği emeğin karşılığı olarak 

tüm çalışanlara dayağı, küfürü, hakareti layık görmesi hem hukuki, hem de ahlaki olarak sorgulanması 

gereken bir tutumdur.  Bir kısmı da akademisyen olan yöneticilerin, "hoca" olma vasıflarını unutarak 

sadece "yönetici" olma refleksleriyle hareket etmeleri çalışanlarda motivasyon kaybı yaratmış ve bu 

tutum hayal kırıklığıyla karşılanmıştır. 

 

Duyarlı ve vicdan sahibi tüm meslektaşlarımız, hocalarımız, meslek odamız, sendikalarımız ve halkımız 

aracılığıyla soruyoruz: 

 Can güvenliğimizin olmadığı, her an ölümle yüz yüze olduğumuz yerlerde çalışmak 

istemememiz gayet insani bir refleks değil midir?   

 

 Sizler anne-babalarınızın, eşlerinizin sizi korkarak gönderdikleri işyerlerinde çalışmak ister 

misiniz? 
 

 Bizler, güvenli, huzurlu çalışma alanlarında, iyi hekimlik yapmak, kaliteli hizmet verebilmek 

adına mücadele ediyorken; mevcut sağlık sistemi ve hastane yöneticileri bizleri ve acile 

başvuran vatandaşları mağdur etmektedir. Hatalı olan kimdir? 
 

 Mahkeme yoluyla dahi acilde yaşanan güvenlik sorununu tespit ettirmemize ve aradan 

yıllar geçmiş olmasına rağmen bizler hala aynı sorunları, üstelik daha can yakıcı bir şekilde 

yaşıyorsak bu durumun sorumlusu kimdir? 
 

 Bizleri hasta muayene etme robotu gibi gören, en önemli sorunumuz olan güvenlik 

sorununu çözmeyen yetkililer, içimizden birilerini öldürdüklerinde ne diyecekler sizce?  

 

Son olarak, bizler sağlık kuruluşlarında çalışmak üzere tıp fakültelerinde yetiştirilmiş profesyonel 

meslek mensuplarıyız. Şu an çalıştığımız acillere maalesef sağlık kuruluşu demek mümkün değildir. 

Bizler daha güvenli, huzurlu ortamlarda insanca çalışmak ve hastalarımıza insana yaraşır sağlık hizmeti 

verebilmek için mücadele başlatıyoruz. Bu yürüyüşümüzde sesimizi gürleştirmenizi ve mücadelemizi 

sahiplenmenizi bekliyoruz.  

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

İSTANBUL TABİP ODASI 

SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 


