"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tekliﬁ" 30 Ekim 2018 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve 1 Kasım 2018 tarihinde
Meclis Komisyonunda görüşülmeye başlanmış r. Kanun tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini
ilgilendirmektedir.
1. Yasa kamuoyuna "Sağlıkta Şiddet Yasası" diye yansı lmaktadır. Bu tamamen bir aldatmacadır.
Tekli e sağlıkta şiddetle ilgili yeni bir düzenleme yoktur. Sadece sağlıkta şiddet uygulayan
şüpheliler hakkındaki yasal prosedür tekrar edilmektedir. Şiddet uygulayan şüpheli yakalandığında
zaten Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmesi, Cumhuriyet Savcısının da 3359 sayılı kanunun ek
12.maddesi uyarınca şüphelinin tutuklanması istemi ile Sulh Ceza hakimine sevk etmesi gerekir.
Yasa tekliﬁnde bu prosedür ha rla lmış r. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin sağlıkta şiddet yasa
tasarısı önerileri değerlendirmeye alınmamış r.
Şidde n nedenlerini ortadan kaldıracak bir bakış açısı gereklidir. Sağlığı metalaş ran, carileş ren;
sağlık emekçilerini köleleş ren sağlıkta dönüşüm programının tüm uygulamaları ile birlikte iptal
edilmesi; sağlık emekçilerini hedefe koyan ve i barsızlaş ran dil, söylem ve uygulamalardan
vazgeçilmesi; koruyucu sağlığın öncelenmesi ve benzeri bir dizi önlem alınmadan salt şiddet
uygulayanları cezalandırmaya dönük yasal değişiklikler ile şiddet önlenemez.
2. Yasa, OHAL KHK'ları ile kamudan ihraç edilen/bundan sonra edilebilecek olan ve güvenlik
soruşturması gerekçesi ile kamu görevine atanmayan/atanmayacak olan hekim ve diş hekimleri
için şu düzenlemeleri önermektedir:
- Devlet hizme yükümlülüğü bulunanlar, 600 gün boyunca hiçbir bir şekilde hekimlik
yapamayacak, sağlık alanında çalışamayacak r.
- Hizmet yükümlülüğünü bi rmiş olanlar ise sadece SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık
kuruluşlarında çalışabilecek r ama SGK ile anlaşması olmayan özel hastane neredeyse yoktur
- Her koşulda yazacakları raporlar adli ve idari işlemlerde geçerli sayılmayacak r.
Zaten hukuka aykırı şekilde, haklarında herhangi bir soruşturma, dava, ceza olmadan; gerekçesi
bile belli olmadan, kişisel yorum ve ihbarlarla ihraç edilen ya da güvenlik soruşturmasından
geçirilmeyen, mahkemelerde haklarını aramaları engellenen sağlık emekçileri için şimdi yeni bir
hukuksuzluk düzenlenmektedir. Çalışmaları engellenmek, işsizliğe mahkum edilmek istenmektedir.
3. Kanunun gerekçesinde sağlığın ücretsiz olduğu söylenmektedir. Bu da bir aldatmacadır. Aksine,
sağlık ücretsiz değildir. Sağlık hizme için cepten ödenen tutar her geçen gün artmaktadır.
4. Meslek odalarının yetkileri daral lmaktadır.
5. Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının izin hakları düzenlenmektedir. Devlet
memurları Kanununda 10 gün olan mazeret izni aile hekimleri için 5 güne indirilmektedir. İzinlerini
aynı yıl içinde kullanma zorunluluğu ge rilmektedir.
Bu Kanun tekliﬁni kabul etmiyoruz!
Sağlıkta şidde n önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
OHAL ve KHK'lar ile sağlık emekçilerinin karşı karşıya bırakıldığI tüm
SES’TE
hukuksuzluklar sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır.
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