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NE 4 ARALIK SORUŞTURMALARI NE SÖZLEŞME FESİHLERİ  
AİLE HEKİMLERİNİ HAK ALMA MÜCADELESİNDEN VAZGEÇİREMEYECEK! 

 
Sağlık Bakanlığı, çalışanların görüş ve önerilerini sormadan ASM çalışanlarının 
çalışma koşullarını, görev ve sorumluluklarını yeniden düzenleyen yasal 
değişiklikleri gündeme getirmiş, buna karşılık meslek örgütümüz ve diğer sağlık 
örgütleri, ‘acil nöbet’ uygulamalarının sağlık çalışanlarının kazanılmış haklarında 
gerileme, toplumun nitelikli sağlık hizmeti alabilmesinde olumsuz sonuçlar 
yaratacağını her platformda, eylem ve etkinlikler yoluyla dile getirmiş, bu konuda 
uyarı ve taleplerini bakanlığa iletmiş buna rağmen maalesef hiçbir şekilde bu 
talepler dikkate alınmamıştır. 
 
Sağlık Bakanlığı’nın, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına başta kamu 
hastanelerinde ve diğer kamu sağlık merkezi acillerinde nöbet tutmayı dayatan 
mevzuat değişikliğine karşı, ASM çalışanları örgütlü oldukları meslek odası, 
sendika ve derneklerin öncülüğünde 4 Aralık 2013 tarihinde yaptıkları iş bırakma 
eylemi başta olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirilmişti. 
 
Buna karşın Sağlık Bakanlığı, tüm yurtta 4 Aralık 2013 tarihinde yapılan iş 
bırakma eylemine katılan ASM çalışanları hakkında soruşturma başlatıp ‘Sarı 
Zarflar’ içinde savunmalar istemektedir. 
 
Sağlık Bakanlığı’nın demokratik yöntemlerle hak talep eden sağlık çalışanını 
baskı altına almayı, ASM çalışanlarının örgütlü hak alma mücadelesini 
zayıflatmayı, korku salmayı, yıldırmayı amaçlayan soruşturmalarının, sağlık 
çalışanlarının örgütlü mücadelesi karşısında geçmişte olduğu gibi şimdi de işe 
yaramayacağı açıktır. 
 
Kaldı ki mücadele örgütlerinin geçmişte yaptıkları iş bırakma eylemleri 
sonrasında benzer soruşturmalara uğradıklarını, bu soruşturmaların yargıya 
taşınması sonucu, yargının yapılan eylem ve etkinlikleri hak arama özgürlüğü 
olarak değerlendirdiğini, çalışanların lehine kararlar verdiğini biliyoruz. 
 
Sözgelimi 2003 ve 2004 yıllarında Türk Tabipleri Birliğinin çağrısı ile yapılan iş 
bırakma etkinlikleri nedeniyle yargıya yansıyan bir davada, İstanbul 7. Asliye 
Ceza Mahkemesi; “ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul etmiş ve 
sözleşme hükümlerinin iç hukukumuza uygulanacağını da kabul etmiştir. 
Sanıkların eylemlerinin hak arama özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi 
gerekmiştir. Yine yapılan eylemin; demokratik bir toplumun gereği olan sağlık 
hakkının ihlali mahiyetinde olduğunu düşündükleri yasal düzenlemeler yapılmakta 
olduğundan, buna karşı bir örgütsel uyarı niteliğinde mesleki ve sosyal 
hakları ile ilgili olarak yapıldığı anlaşılmıştır” gerekçesiyle beraat kararı 
vermiştir. Bu karar Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştır. 



Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı disiplin soruşturmaların ilk aşamasında 4 Aralık 
eylemine katılan sağlık çalışanlarından savunmalar istenmiş, Odamız Hukuk 
Bürosu disiplin soruşturması açılan meslektaşlarımız için savunma metinleri 
hazırlayarak gerekli desteği sunmuştur. 
 
Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı’nın 4 Aralık eylemleriyle ilgili başlattığı 
disiplin soruşturmalarını bir an evvel durdurmasını, açılmış soruşturmaları iptal 
etmesini istiyoruz. 
 
Ayrıca, 
 
Şırnak ili Güçlükonak ilçesinde gündüz Aile Sağlığı Merkezi’nde, gece de ilçenin 
entegre hastanesinde çalışan Dr. Mehmet Zeki Türe’ye, hastane acilinde görevde 
bulunduğu saatte Kaymakamın evine gitmedi diye soruşturmalar açılmış, 
sözleşmesi keyfi sebeplerle fesih edilmişti. Yerel idarenin bu baskıcı tutumunu bir 
kez daha kınıyoruz. 
 
Meslek onurunu koruyarak, kaymakamın eşi de olsa herkese eşit davranacağı 
sözüyle mesleğine başlayıp sürdüren meslektaşımızın, sözleşme feshinin iptal 
edilmesini, ivedilikle göreve döndürülmesini; yetkisini kötüye kullandığına 
inandığımız vali, kaymakam, sağlık müdürünün olay açıklığa kavuşana dek 
görevden alınmasını istiyor, konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı bir kez 
daha ilan ediyoruz. 
 
Aile hekimlerinin başta acil nöbet dayatmalarına ve hak kayıplarına, sözleşme 
fesihlerine karşı her türlü hak alma mücadelesini emek örgütleriyle, talepleri 
ortaklaştırarak kararlılıkla sürdüreceğimizi, buna karşı başlatılan 
soruşturmaların ya da benzer engellemelerin boşa çıkarılması için her türlü 
demokratik mücadele yöntemini kullanacağımızı bildiriyoruz. 
  
Bu amaçla 14 Mart Tıp ‘Bayramı’nda TTB ve diğer sağlık örgütlerinin çağrısıyla 
sağlık ortamında yaşadığımız sorunlarımızı tartışacağımızdan, aciller ve yoğun 
bakım üniteleri hariç tüm sağlık birimlerinde hizmet veremeyeceğimizi 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. 
 
İyi hekimlik değerlerini savunmaya ve haklarımız için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.      
 
Saygılarımızla. 
İstanbul Tabip Odası 
 
 


