
AKP'nin Torbasından
“Sağlıkta Şiddet Yasası” değil 

Yeni Saldırı Yasaları Çıktı  

 AKP'l� m�lletvek�ller� tarafından 30 Ek�m 2018 tar�h�nde TBMM 
Başkanlığı'na sunulan Sağlık Torba Kanun Tekl�fi kamuoyuna "sağlıkta 
ş�ddet yasası" şekl�nde lanse ed�lerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu tekl�f 
sağlıkta ş�ddet� önlemeye dönük b�r tekl�f değ�ld�r;  sağlık alanında örgütlü 
kes�mler�n görüş ve öner�s� alınmadan, sağlık özel sektörünün �ht�yaçları 
düşünülerek hazırlanmıştır. Torba kanunlarda sıkça yaşadığımızın aynısı 
olarak b�rçok hususta düzenleme yapılmaktadır;  �hraç ed�len ve güvenl�k 
soruşturması gerekçe göster�lerek ataması yapılmayan hek�m ve d�ş 
hek�mler�ne özel sektörde çalışmayı yasaklayarak tam b�r meden� ölü hal� 
dayatmak kanundak� düzenlemelerden b�r�d�r.  Bugün �t�bar� �le Mecl�s 
Sağlık, A�le, Çalışma ve Sosyal İşler Kom�syonunda görüşülmeye başlanan 
kanun tekl�fi �le �lg�l� değerlend�rmeler�m�z şu şek�lded�r: 

 B�l�nd�ğ� üzere sağlıkta ş�ddet öneml� gündemler�m�zdend�r. Başta Send�kamız ve 
TTB olmak üzere sağlık meslek ve emek örgütler�n�n sağlıkta ş�ddet�n önlenmes� amacı 
�le gel�şt�rd�ğ�m�z b�r d�z� değerlend�rme ve öner� mevcuttur. Oysa söz konusu kanun 
tekl�finde bu öner�ler d�kkate alınmadığı g�b� tekl�f hazırlanırken örgütler�m�ze danışma 
�ht�yacı duyulmamıştır. 

 



Kısacası ş�ddet� önleyecek herhang� b�r düzenleme bulunmamaktadır. AKP, mevcut 

hukuk� düzenlemelerde zaten yer alan konularla �lg�l� uygulamaları b�r genelge �le 

düzenleyeb�lecekken kanun tekl�fine madde ekleyerek yen� b�r düzenleme yapıyormuş 

g�b� göstermek �stemekted�r. Yapılan düzenleme sağlıkta ş�ddet uygulayan şüphel�ler 

hakkındak� yasal prosedürü tekrardan �barett�r. Ş�ddet uygulayan şüphel� pol�s veya 

jandarma tarafından yakalandığında zaten Cumhur�yet Savcılığına sevk ed�lmes�, 

Cumhur�yet Savcısının da 3359 sayılı kanunun ek 12.maddes� uyarınca şüphel�n�n 

tutuklanması �stem� �le Sulh Ceza Hak�m�ne sevk etmes� gerek�r. Bu prosedürü 

hatırlatacak b�r madde yazılması oldukça �lg�nçt�r. Yapılan düzenleme �le sağlık 

çalışanlarının müştek�, mağdur veya tanık olarak �şyer�nde �fades�n�n alınab�leceğ� 

düzenlenm�şt�r. 

B�r kez daha görüyoruz k� AKP sağlıkta ş�ddet� önlemek yer�ne ş�ddet uygulayanların 

tutuklanması ve bunlara ceza ver�lmes� �le yet�nmekted�r. Bu t�p kanun tekl�fler� �le 

ş�ddet�n önlenmes�n�n mümkün olmadığını b�r kez daha bel�rtmek �ster�z. Öneml� olan 

ş�ddete başvurmayı gerekt�ren hareketler�n önlenmes�d�r. Bunun �ç�n sağlık emek ve 

meslek örgütler�n�n oldukça kapsamlı öner�ler� bulunmaktadır. Sağlığı kışkırtılmış b�r 

talep hal�ne get�ren, sağlığı metalaştıran, t�car�leşt�ren, sağlık emekç�ler�n� köleleşt�ren 

sağlıkta dönüşüm programının tüm uygulamaları �le b�rl�kte �ptal ed�lmes�; sağlık 

emekç�ler�n� hedefe koyan ve �t�barsızlaştıran d�l, söylem ve uygulamalardan 

vazgeç�lmes�; koruyucu sağlığın öncelenmes� ve benzer� b�r d�z� önlem alınmadan salt 

ş�ddet uygulayanları cezalandırmaya dönük yasal değ�ş�kl�kler �le ş�ddet önlenemem�şt�r 

ve maalesef önlenemeyecekt�r. 

 Kanunun genel gerekçes�nde sağlıkta dönüşüm programından bahsed�lm�ş, a�le 

hek�ml�ğ� h�zmetler�n�n ücrets�z olduğu bel�rt�lm�şt�r. Türk�ye'dek� sağlıkta dönüşüm 

programının temel�, sağlığın t�car�leşt�r�lerek buradan kar elde ed�leb�lecek b�r sektör 

hal�ne get�r�lmes�d�r. Bu program Dünya Bankası'nın telk�n ve tavs�yeler� �le başlatılmış 

ve sağlıkta özelleşt�rme olarak devam ett�r�lmekted�r. Vurgulamak �ster�z k�, A�le 

hek�ml�ğ� h�zmetler�n�n ücrets�z olduğundan bahsed�lerek muayene başına alınan 2 TL'l�k 

katılım payı g�zlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 5510 sayılı kanunun Genel Sağlık S�gortası 

�le �lg�l� hükümler� �ncelend�ğ�nde Türk�ye'dek� sağlık h�zmet� alan k�ş�ler�n katkı ve 

katılım paylarının g�derek yükseld�ğ�n�, özel sağlık h�zmetler�ndek� ek ücretler�n %200 

tutarına yükseld�ğ�n� rahatlıkla göreb�leceklerd�r. Dolayısıyla Türk�ye'de sağlık 

h�zmetler�ne k�ş�ler�n cepten öded�ğ� tutar her geçen gün artmaktadır. AKP 

hükümetler�n�n yaptığı tek şey �nsanların sağlık taleb�n� arttırmalarına neden olarak 

kışkırtılmış sağlık taleb� oluşmasına sebep olmuştur. Ancak sağlığa ulaşım artık katkı ve 

katılım payları �le paralı hale get�r�lm�ş, n�tel�kl� sağlık h�zmet� sunumunda sorunlar 

artmış, sağlık h�zmet�n� sunan sağlık emekç�ler�ne yönel�k ş�ddet�n önüne geç�lemem�ş, 

sağlık personel�n�n özlük ve parasal haklarında gerekl� �y�leşt�rmeler yapılmamıştır. 



 Tekl�fte OHAL KHK'ları �le kamudan �hraç ed�len (7145 sayılı yasa �le bundan sonra da aynı 
gerekçe �le �hraç ed�lecekler de dah�ld�r) hek�m ve d�ş hek�mler� �le güvenl�k soruşturması sonucuna 
göre kamu görev�ne alınmayan hek�m ve d�ş hek�mler�n�n SGK �le sözleşmes� bulunan özel sağlık 
kurum ve kuruluşları �le vakıf ün�vers�teler�nde çalışamayacağına da�r hüküm get�r�lm�ş, bu 
k�ş�ler�n devlet h�zmet yükümlülüğü var �se, devlet h�zmet yükümlülüğü süres� kadar (600 gün) 
meslekler�n� h�çb�r şek�lde yapamayacakları düzenlenm�şt�r. Yan�, bu k�ş�ler devlet h�zmet 
yükümlülükler� b�tmem�şse k� bu süre ortalama 600 gündür; 600 gün boyunca  sağlıkla �lg�l� 
herhang� b�r alanda h�çb�r şek�lde çalışamayacaklardır. H�zmet yükümlülük süres� b�tenler �se 
sadece SGK �le anlaşması olmayan yerlerde çalışacaklardır; k� bel�rtmek �ster�z SGK �le anlaşma 
yapmayan özel hastane nerdeyse yoktur. Bu şek�lde yapılacak düzenleme �le hek�m ve d�ş 
hek�mler�ne meden� ölü hal� dayatılmak �stenmekted�r.

Oysa OHAL sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan �hraç ed�len başta hek�mler olmak üzere sağlık 
emekç�ler�n�n özel sektörde çalışması önünde engel olmadığını açıklamıştı. Pek� ş�md� ne 
değ�şm�şt�r? Sağlığın g�derek özel sektör hastaneler� tarafından ver�ld�ğ� b�r ortamda özel sektörde 
çalışmak zorunda bırakılan b�nlerce hek�m n�ç�n �şs�z bırakılmak �sten�yor? Özel sektör hastaneler� 
bu �nsanlarla çalışmak �stem�yorsa �ş sözleşmeler�n� fes�h edeb�l�rler, �lg�l� k�ş� de yasal olarak 
hakkını arayab�l�r. Ancak bunu yapmayıp b�r kanunla bu k�ş�ler�n çalışmasını yasaklamak 
Anayasaya aykırı olduğu g�b� temel hak ve özgürlüklere ve uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. 
Anayasada düzenlenen çalışma hakkı başta olmak üzere sözleşme yapma hakkının �hlal� söz 
konusudur. Ayrıca bu düzenleme sosyal devlet �lkes�n� ben�msem�ş Anayasanın b�lerek ve �steyerek 
�hlal� anlamına gelecekt�r. 

Ayrıca güvenl�k soruşturmaları �le �lg�l� Resm� Gazeten�n 24 Ek�m 2018 tar�hl� sayısında 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 228 sayılı kararı �le “Güvenl�k Soruşturması ve Arş�v 
Araştırması Yönetmel�ğ�nde” esaslı değ�ş�kl�kler yapıldığını hatırlatmak �ster�z. Bu değ�ş�kl�kler 
�le güvenl�k soruşturmasında aranacak kr�terler ağırlaştırılmış, adeta her kamu görevl�s� 
bakımından g�zl�l�k derecel� yerlerde çalışacakmış g�b� �şlem yapılması �stenm�şt�r. Bu durumda 
s�yas� �kt�dar yanlısı olmayanların güvenl�k soruşturmasından geçme �ht�mal� g�derek azalmıştır. 
Bu yönetmel�k Danıştay kararlarına aykırı olduğu g�b� Anayasaya da aykırıdır. Böyles� koşullarda 
hek�m ve d�ş hek�mler� bakımından kamuda çalışma �mkanı azaldığı g�b� bu kanun tekl�fi �le özel 
sektörde de çalışmaları engellenmek �stenmekted�r. 



 Tekl�fte Türk Eczacılar B�rl�ğ�'n�n kontrolünde yapılan yurtdışından �laç get�rt�lmes� 
uygulaması gen�şlet�lerek Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlar 
�le SGK'ya yetk� ver�lm�şt�r. 

  Tekl�fte Türk Tab�pler� B�rl�ğ� ve Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ�n�n çeş�tl� yetk�ler�nde 
kısıtlamaya g�d�lm�şt�r. Böylece meslek örgütler�n�n çalışma düzen�ne müdahaleler devam 
etmekted�r. Hek�m ve d�ş hek�mler�n�n kamu görev� dışında b�rden fazla �şyer�nde 
çalışmaları   hal�nde Tab�p Odalarından �z�n alınma şartı kaldırılması bu düzenlemelerden 
b�r�d�r. 

 Tekl�fte Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�n mütevell� heyet�n�n oluşumu �le �lg�l� 
düzenleme yer almaktadır. 

 Tekl�fte sağlıkta b�rl�kte kullanım ve �şb�rl�ğ�n� düzenleyen 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� 
Temel Kanununun Ek 9.maddes�ne yen� fıkralar eklenm�şt�r. Böylece b�rl�kte kullanım ve 
�şb�rl�ğ�n�n kapsamı g�derek gen�şlet�lm�şt�r. Send�kamız bu konuda çıkarılan 
yönetmel�klere karşı açtığı davalarla hukuka aykırılıkları tesp�t etm�ş ve �ptal ett�rm�şt�r. 
Ancak AKP �kt�darı yargı kararlarını uygulamamak �ç�n sürekl� olarak kanun değ�ş�kl�ğ� 
yaparak sosyal hukuk devlet� �lkes�ne aykırı uygulamalarını sürdürmekted�r. 

 Tekl�fte A�le hek�mler� ve a�le sağlığı çalışanlarının �z�n hakları da düzenlenm�şt�r. Ayrıca 
vakıf ün�vers�teler�n�n eğ�t�m a�le sağlığı merkez� açmalarına �z�n ver�lm�şt�r. A�le hek�mler� 
ve a�le sağlığı çalışanlarının 65 yaşına kadar çalışab�lecekler� düzenlenm�şt�r. Ancak kamu 
görevl�s� olmayanlarla �lg�l� yapılacak sözleşmelerde 4447 sayılı kanun hükümler�n�n 
uygulanmayacağı bel�rt�lerek bu k�ş�ler�n �şs�z kalması durumunda �şs�zl�k yardımından 
yararlanamayacakları bel�rt�lm�şt�r. Tekl�fte a�le sağlığı elemanı yer�ne a�le sağlığı çalışanı 
get�r�lm�şt�r. 

 100 yatağın altındak� hastaneler�n ve 112 �l ambulans serv�s� başhek�ml�kler�ne 
sözleşmel� atama yapılab�lmes� �mkanı get�r�lm�şt�r. Bu durum kadrolu çalışanlar 
bakımından olumsuz b�r düzenlemed�r. Atılan her adım �le sağlık alanı güvences�zl�ğ�n tek 
kural olduğu b�r hale get�r�lmekted�r.  

Başta söylediğimiz gibi, bu torba konunun içine de bir çok farklı konuda
düzenleme yerleştirilmiştir. Kanun teklifinde yer alan diğer

düzenlemeler ise şu şekildedir: 

Bu kanun teklifini kabul etmemiz mümkün değildir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak

bu teklifin kanunlaşmaması için

sağlık emek ve meslek örgütleri dayanışma halinde

ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile

birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz.SES’TE ÖRGÜTLEN

Kasım 2018


