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SAĞLIK BAKANLIĞI’NA 
 

 
 Tüm dünyada etkisini göstermeye ve yayılmaya devam eden Covid-19 

pandemisi kapsamında Türkiye'de de vaka sayıları giderek artmakta, ülke pandemi 

gidişatı bakımından da sağlık sistemi bakımından da alarm vermektedir.  

 Ne yazık ki salgınla mücadelenin halk sağlığı ve sağlık emekçilerini koruyacak 

şekilde sürdürülmesinin, buna uygun sağlık organizasyonunun sağlanması ve sağlık 

emekçilerinin güvenliklerinin ve haklarının korunmasının sağlanabilmesinin temel 

zorunluluklarından biri olan şeffaflık ve sürecin sendika ve meslek örgütlerinin 

katılımıile yürütülmesi ilkeleri yok sayılmıştır. Bu yok sayma halinden acilen 

vazgeçilmeli; sağlık emekçilerinin talepleri dikkate alınmalıdır.  

 Sağlık alanındaki sağlık emekçisi sayısının yetersizliğini bugün yaşanan en 

kritik sorunlardan biridir. Bu konu sendikamız ve meslek örgütleri tarafından sayısız 

kez gündeme getirilmiş, talepte bulunulmuş olmasına rağmen sağlık alanında salgınla 

birlikte giderek ağırlaşan durumu çözecek, sağlık emekçilerini ve sağlık sistemini 

rahatlatacak bir girişimde bulunulmamıştır, yeterli sağlık emekçisi istihdamı 

sağlanmamıştır.  

 Sağlık emekçileri salgın boyunca her türlü eksikliğe, riske, zorluğa, görmezden 

gelinmeye, sistemdeki sorunlara ve kendilerine uygulanan baskılara rağmen 

görevlerini en iyi şekilde yapmış; aynı zamanda haklarını almak, sorunlarının 

çözülmesini sağlamak, hem kendi sağlıklarını ve haklarını hem halkın sağlığını 

korumak için mücadele etmiştir. Ancak bilinmelidir ki sağlık emekçileri artık 

yorulmuştur, tükenmiştir;  her geçen gün enfekte olan, yıpranan tükenme yaşayan 

sağlık emekçisi sayısı da artmaktadır. Bu durumun böyle sürdürülebilmesinin olanağı 

yoktur. Sağlık emekçisi sayısının yetersizliği nedeniyle sistem dönmemekte; sürekli 

mevcut sağlık emekçilerine yüklenilmektedir. Sağlık emekçilerine rutin test 

yapılmamakta; temaslı sağlık emekçilerine dahi test yapılmamakta; temaslı ya da 

pozitif çıkan sağlık emekçileri için gerekli tedbirler hayata geçirilmemekte, hatta pozitif 

çıkan sağlık emekçileri bile çalışmaya zorlanmaktadır. İdari izinli olması gereken risk 

grubu sağlık emekçileri dahi çalıştırılmaktadır.  Yetersiz sağlık emekçisi nedeniyle 

mevcut sağlık emekçileri o servisten bu servise görevlendirilmekte; önlemler 

alınmadan eğitimler yapılmadan sürekli birim değiştirmeye zorlanmakta,  personel 



eksikliği bu şekilde tamamlanmaya çalışılmaktadır; bu ise hem sağlık emekçileri hem 

sağlık hizmetleri için tam bir risk anlamına gelmektedir. Sağlık emekçileri arasında 

enfekte olmanın sürekli artmasının nedenlerinden biri de bu uygulamalardır.  Yeni 

sağlık emekçisi istihdam edilmemesi uğruna mevcut sağlık emekçileri her gün daha da 

artan şekilde risk altına atılmaktadır. Dinlenme olanakları ortadan kaldırılmış; salgın 

için önemli bir risk faktörü anlamına gelen aşırı yorgunluk anlamına gelen yoğun ve 

ağır çalışma koşullarına mahkûm edilmişlerdir. Salgının aşaması, dünyadaki 

gelişmeler ve bilimsel değerlendirmeler dikkate alındığında ikinci bir dalga olasılığının 

da kuvvetli olduğu düşünüldüğünde sağlık emekçisi ihtiyacı çok daha acil hale 

gelmektedir.  

 ACİLEN en azından OECD ortalamalarını yakalayacak ve sağlık emekçilerinin 

yükünü azaltacak şekilde sağlık emekçisi istihdamı gerçekleştirilmelidir. (Bilindiği üzere 

OECD ortalamalarına göre OECD ülkelerinde ortalama 100 bin kişiye düşen hekim 

sayısı 348 iken Türkiye’de ise 187, ebe ve hemşire sayısı 938 iken Türkiye’de ise 

301’dir.) Bakanlığınız bu istihdamın sağlanması için her türlü rolü üstlenmeli ve acilen 

sorumluluğunuzda bulunan sağlık emekçilerini ve sağlık sisteminin sürdürülebilmesi 

için yeterli sağlık emekçisi istihdamı sağlanmalıdır.  

 Türkiye'de bu istihdamın sağlanacağı yeterli sayıda sağlık emekçisi vardır. 

Hukuki süreçler yürütülmeden hukuksuz şekilde ihraç edilen sağlık emekçileri göreve 

çağırılarak; hukuka uygun olmayan şekilde güvenlik soruşturmaları gerekçe 

gösterilerek ataması yapılmayan göreve başlatılmayan sağlık emekçileri göreve 

başlatılarak; atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin ataması yapılarak kadrolu ve 

güvenceli istihdam sağlanmalı ve gerekli eğitimler hızla sağlanarak çalışmaya 

başlatılmalılardır.  

 Bugüne kadar 52 sağlık emekçisi hayatını kaybetmiş, binlercesi enfekte 

olmuştur. 1 Haziran sonrasında enfekte olan sağlık emekçisi sayısında çok ciddi bir 

artış söz konusudur. Enfekte sağlık emekçi sayısını açıklamıyor olmanız, bunun 

bilinmediği anlamına gelmektedir. Sağlık emekçilerini de, halkın sağlığını da, sağlık 

sistemini de korumak ve salgınla doğru mücadele edebilmek için yukarıda belirtildiği 

şekilde acilen istihdam sağlanması gerekmektedir.  

 Sendikamız, sağlık emekçilerinin tüm sorun ve taleplerinde olduğu gibi bu 

konuda da mücadele etmeye devam edecektir.  

 Gereğini bilgilerinize sunarız.  
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