
Artık Yeter! Sağlıkta Şiddeti Sonlandırmak İçin Ne Gerekiyorsa Yapılmalı 

Hekimler ve sağlık çalışanları artık daha fazla şiddete uğramak istemiyor. Son bir 

hafta içinde sadece İzmir’de ikisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olmak üzere, 

Torbalı Devlet Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Karabağlar 3 

No’lu Aile Sağlığı Merkezinde beş sağlıkta şiddet olayı gerçekleşti. Suruç, 

Samsun ve Sakarya’da son bir haftada yaşanan olaylar sağlık kuruluşlarının ve 

çalışanların güvenliğinin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.  

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da bu kuruluşlar dışında olmakla 

birlikte işin yürütülmesi nedeniyle çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilen 

şiddet olayları sağlıkta şiddet olarak nitelendirilmektedir. Sadece kayıtlı olanlar 

üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, günde 31 sağlık çalışanı sağlık 

hizmeti sunulan alanlarda şiddete uğramaktadır. Sağlık alanındaki şiddet, sözel, 

fiziksel ve psikolojik olmasından bağımsız olarak sağlık hizmet sunumunun 

hemen tüm aşamalarında önemli bir sorun, hekimler ve sağlık çalışanları için 

mesleki bir risk haline dönüşmüştür. Bugün artık sağlıkta şiddet, iş kazası olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle olay ile ilgili kaza tutanağı hazırlanarak Sağlık 

Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile paylaşılmalıdır. 

Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet, Sağlıkta Dönüşüm Programının 

uygulanmaya başladığı son 15 yıldır artarak devam ediyor. Sağlıkta uygulanan 

neoliberal politikalar sağlık hizmeti veren kurumları bir işletmeye 

dönüştürmekte, sağlık hizmetinin niteliğini bozmakta, bu da sağlık çalışanlarını 

hedef haline getirmektedir. Bugün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak 

zorunda bırakılan, nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışan, acil 

servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çalışan hekimler tükenmişlik yaşıyor. 

Sistemden kaynaklanan sorunların tek sorumlusu olarak hekimler ve sağlık 

çalışanları görülüyor.  

Sağlıkta şiddet, toplumda şiddeti besleyen zeminin de bir yansımasıdır. Şiddet 

sadece sağlıkta yok kuşkusuz. Kadına, çocuğa, LGBTİ bireylere, mültecilere 

yönelen şiddet, güçlünün zayıfa hükmetme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Son 

zamanlarda şiddetin sokak hayvanlarına kadar uzandığını görüyoruz. Bu, 

sevgiden uzak nefret dolu bir topluma dönüşmekte olduğumuzun da bir 

göstergesidir. Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanması, hoşgörü ortamının 

yaratılması her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyecektir. Şiddeti öven, 

olağanlaştıran, şiddete özendiren, diziler, yayınlar kaldırılmalı, eğitim 

müfredatları değiştirilmeli, şiddetin bir suç olduğu gösterilmelidir. 



Son bir haftada yaşanan şiddet olaylarında, hastanelerde güvenliği sağlamakla 

görevli kadroların olayları önleyemedikleri, sağlık kuruluşlarında yönetimlerin 

şiddeti önlemek için aldığını söylediği önlemlerin ise çok yetersiz olduğu açıktır.  

Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz yıl 14 Mart’ta Türk Ceza Kanunu’na ek madde 

şeklinde “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” önerisi hazırlamıştır. Bu yasa önerisine 

göre:  

(1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu 

esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet 

veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre 

belirlenen ceza yarı oranında artırılır. 

İzmir Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi 

olarak şiddete uğrayan bütün meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi 

iletiyor, kamu otoritesine, yasa yapıcılara, hastane yöneticilerine, sağlık 

çalışanlarını her türlü şiddetten koruma görevlerini bir kez daha hatırlatıyor, 

Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. 
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