
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. - GELEN KÂĞITLAR
III. - YOKLAMALAR
IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin

96’ncı kuruluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
2.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Karadeniz Bölgesi’nde

yaşanan don olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması
3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın sembollerine

ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı, Bülent Ecevit’in doğumunun 89’uncu
ve Sayıştayın kuruluşunun 152’nci yıl dönümlerine ilişkin açıklaması

340
342
358
358

358:362

358:359

359:360

361:362

362,375,385,426,432,
448,449

362

362:363

DÖNEM: 24 CİLT: 78 YASAMA YILI: 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

94’üncü Birleşim
28 Mayıs 2014 Çarşamba

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R    Sayfa   

Nuri –

– 335 –



3.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümüne ve Konya’da açılışı yapılan 12’nci
Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na ilişkin
açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklaması

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sarp Sınır Kapısı’nda
yaşanan sorunlara ve Batum Havaalanı’ndan Ankara seferlerinin başlatılması
gerektiğine ilişkin açıklaması

6.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Bülent Ecevit’in
doğumunun 89’uncu yıl dönümüne ve taşeron işçilerinin durumuna ilişkin
açıklaması

7.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ’ın, Anayasa Mahkemesi üyelerinin nasıl karar vermesi yönündeki
telkinleriyle Anayasa suçu işlediğine ve Soma’daki maden kazasından yaralı
kurtulan Balıkesirli maden işçilerinin bugüne kadar hiçbir yardım
alamadıklarına ilişkin açıklaması

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın güneydoğuda
açılım adına yaptıklarına karşı, AKP Hükûmetinin teröristlere müdahale
etmediğine ilişkin açıklaması

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ilgili bakanlıkların, ithal buğday
girişini engelleyerek buğday piyasasının oluşmasına yardımcı olmaları
gerektiğine ilişkin açıklaması

10.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 96’ncı ve İstanbul’un fethinin 561’inci yıl dönümlerine ilişkin
açıklaması

11.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Başbakanın, Alevi inancını
kötüleyerek kışkırtma ve kutuplaştırma yaptığına ve kendisini daha insancıl
davranmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın
ilçelerinde yolların ve altyapının yenilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

13.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kızılay İstanbul Şube
Başkanı İlhami Yıldırım’ın, Twitter hesabından Uğur Kurt’un ölümüyle ilgili
yazdığı sözler nedeniyle istifa etmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

14.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Hükûmeti, kadına karşı şiddeti
aile çatısı altında mazur göstermeyecek somut önlemler almaya davet ettiğine
ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Hükûmetin ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi’nin
ve Maltepe ilçesi Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerinin ulaşımla
ilgili sorunlarını çözmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

16.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, 27 Mayıs 1960 askerî
darbesinin 54’üncü yıl dönümüne ve darbelerin bir kez daha yaşanmamasını
temenni ettiğine ilişkin açıklaması
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17.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli’de çalışan
taşeron işçilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

18.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, 24/5/2014 tarihinde
Çanakkale ve ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası yaşanan sorunlara
ilişkin açıklaması

19.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklaması

20.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun biber gazıyla ilgili sözlerini kınadığına ve kendisini daha
dikkatli cümleler kullanmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

21.- Elâzığ Milletvekili Sermin Balık’ın, Sayıştayın kuruluşunun
152’nci ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümlerine
ilişkin açıklaması

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Bülent Ecevit’in doğumunun
89’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

23.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’nın köylerinin yol ve
içme suyu sorunlarına ilişkin açıklaması

24.- Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı’nın, Bülent Ecevit’in
doğumunun 89’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Isparta Milletvekili Süreyya
Sadi Bilgiç’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı
ifadelerine ilişkin açıklaması

26.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, CHP Grubunun önergeleri
görüşülürken Meclis TV’de ses problemi yaşandığına ve Başkanlıktan
gereğinin yapılmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması

27.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Gümüşhane Milletvekili
Kemalettin Aydın’ın 454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine
ilişkin açıklaması

28.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun 454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
açıklaması

29.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, AK PARTİ
Grubunun 454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki
görüşmelerin devam etmesi için verdikleri önergenin asıl nedeninin, maden
iş kolundaki taşeron işçiliğinin kaldırılmasını hedefleyen kanun teklifinin
görüşülmesini engellemek olduğuna ilişkin açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 23 milletvekilinin, kara

paranın ekonomiye getirdiği olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/954)
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2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, süt ve süt
ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/955)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 milletvekilinin, güvenlik
kuvvetlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/956)

VII.- ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- CHP Grubunun, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve arkadaşları

tarafından, değerli taşlar vergiye tabi olmazken çiftçilerin kullandığı yakıttan
yüksek oranda vergi alınmasının nedenlerinin araştırılarak üreticilerimizin
sorunlarının giderilmesi konusunda alınması gereken önlemlerin tespiti
amacıyla 6/5/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 28 Mayıs 2014
Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Isparta Milletvekili Süreyya

Sadi Bilgiç’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında
Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi
Bilgiç’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına
sataşması nedeniyle konuşması

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya
Milletvekili Kerim Özkul ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay
Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20
Milletvekilinin; Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin;
BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve
Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli
Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin
Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) (S. Sayısı: 427)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin;
Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili
Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve



24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin;
İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara
Milletvekili Cevdet Erdöl ve 37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili İdris
Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20
Milletvekilinin; Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258)
(S. Sayısı: 454)

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Merkez Bankası

tarafından faizlerin yükseltilmesi kararı alınmasına ilişkin sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/42462)

2.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42620)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, görevden alınan ve görev
yeri değiştirilen bürokratlara,

Siber saldırılara ve alınan önlemlere, 
İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı

(7/42621), (7/42624)
4.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, kuru üzüm ihracına ilişkin sorusu

ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42622)
5.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Suriye’den ülkeye kaçak

akaryakıt sokulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42626)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve
kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ve taşeron işçilerin kadroya alınmasına
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42627)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sarp Sınır Kapısı’nda
yaşanan yoğunluğa ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/42914)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka Muratlı Sınır
Kapısı’nın açılmasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/42915)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, seçim dönemleri öncesinde
taşeron şirketler aracılığıyla işçi alımlarının artış gösterdiği iddialarına ilişkin
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/43087)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2011-2014 yılları arasında
şube müdürü ve üzerindeki yönetici personel hakkında açılan davalara ilişkin
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/43091)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak altı oturum yaptı.
Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Diyarbakır’ın fethinin 1375’inci yıl dönümüne,
Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, bazı yerlerde iptal edilen yerel seçimlerin 1 Haziranda

yenilenmesine,
Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Bükköy

maden ocağına,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 
İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 
İzmir Milletvekili Oktay Vural,
27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümüne;
Bingöl Milletvekili İdris Baluken, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü, 57 Alevi vatandaşın

Çorum’da öldürülmesinin 34’üncü yıl dönümlerine ve Türkiye-Rojava sınırında askerlerin rastgele
ateş açmaları sonucu insanları öldürmelerini Halkların Demokratik Partisi olarak kınadıklarına,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden
kazasından sonra işçilerin durumuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Atatürk Havaalanı’nda dış hatlarda yaşanan sorunlara,
pasaportunun süresi biten vatandaşların durumuna ve Mavi Kart sahibi Türk vatandaşlarının
sorunlarına,

Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan, 
Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş,
24 Mayıs 2014 Cumartesi günü Çanakkale ve ilçelerinde meydana gelen depreme;
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin-Ardanuç-Ardahan dere yolunun bitirilmesi için

Hükûmetin duyarlı olmasını dilediğine,
İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Cumartesi Anneleri’nin örgütlü bekleyişinin 19’uncu

ve 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümlerine,
Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, TÜBİTAK’ta yaşanan personel değişikliklerinin

siyasi olduğuna, 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Van depreminden sonra okullarda çalışan vatandaşlar ile TOKİ

inşaatlarında çalışan taşeron işçilerin durumuna ve 57 Alevi vatandaşın Çorum’da öldürülmesinin
34’üncü yıl dönümüne,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Derince Limanı’nın özelleştirme ihalesine,
Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Necip Fazıl Kısakürek’in 31’inci ölüm yıl dönümüne,
İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi, İstanbul’un Gazi ve Armutlu Mahalleleri ile

Arnavutköy ilçesinde çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığına ve ilgililerin duruma el koyması
gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Bosna-Hersek’teki sel felaketi nedeniyle Türkiye’nin
daha fazla yardım yapmasını dilediğine,

Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Yatağan Termik Santrali ile kömür ocaklarının
özelleştirilmesine ve Bafa Gölü’nün yok olmasının sorumlularından hesap sorulması gerektiğine,

Mersin Milletvekili Ali Öz, Gün Sazak’ın 34’üncü ölüm yıl dönümüne,
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Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü, 57 Alevi vatandaşın
Çorum’da öldürülmesinin 34’üncü yıl dönümlerine ve Somali’de Türk Hava Yolları aracına yapılan
saldırı konusunda Hükûmeti dikkatli olmaya davet ettiğine, 

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Iğdır ve Ardahan’ın il olmaları ile Gün Sazak’ın ölüm yıl
dönümlerine ve Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’nü kutladığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.
Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 22 milletvekilinin, HES barajlarının çevreye zararlarının

(10/951),
İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 21 milletvekilinin, havacılık sektörünün sorunlarının

(10/952),
Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 milletvekilinin, Erzincan’da sağlıkta dönüşüm

sonucu yaşanacak sorunların (10/953),
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına

ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Plan ve Bütçe ile Avrupa
Birliği Uyum Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer
üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak
müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral
Akşener’in Polonya Parlamentosu Alt Meclisi Başkanı Eva Kopacz ile Senato Başkanı Bogdan
Borusewicz’in vaki davetine icabetle Polonya’nın demokrasiye geçişinin 25’inci yıl dönümü
münasebetiyle 4/6/2014 tarihinde düzenlenecek “Özgürlük Bayramı Kutlamaları”na katılmak üzere
Varşova’ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

CHP Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi’nin bu
kısmın 3’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin
önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

İzmir Milletvekili Oktay Vural,
İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,
(2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasını Adalet ve Kalkınma

Partisinin de kabul ettiğine ve teklifin hiçbir görüşme yapmadan yasalaştırılmasını önerdiklerine;
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Genel Kurulun bu haftaki çalışma programında

(2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi bulunmadığından bu konuda mutabakatlarının olmadığına,
İlişkin birer açıklamada bulundular.
CHP grup önerisinin oylanmasında yanlışlık yapılıp yapılmadığı hususunda usul görüşmesi

yapıldı. Başkanlıkça, önerinin oylanmasında düzeltmeyi gerektirecek herhangi bir hususun olmadığı
açıklandı.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın usul tartışması üzerinde
yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
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Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, (2/1138) esas numaralı 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş
Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne
Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi
yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya Milletvekili Kerim Özkul
ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana Milletvekili
Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin; Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin; BDP
Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve Yalova Milletvekili
Muharrem İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili
Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması
Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu’nun (10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) (S. Sayısı: 427), görüşmeleri tamamlandı,
görüşmelere devam edilmesi için verilen önergenin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamadı.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Bahçelievler İlköğretim
Okulunun kapatılmaması konusunda Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın gerekli hassasiyeti
göstermesini istirham ettiğine,

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Bahçelievler İlköğretim
Okulunun kapatılması konusunu araştıracağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.
Yapılan oylamalar sonucunda karar yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 28

Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.19’da birleşime son verildi.

Şükran Güldal MUMCU
Başkan Vekili

Mine LÖK BEYAZ Fehmi KÜPÇÜ
Diyarbakır Bolu
Kâtip Üye Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR
No: 139

28 Mayıs 2014 Çarşamba
Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve
Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 587) (Dağıtma tarihi: 28.05.2014)
(GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve
Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/875) (S. Sayısı: 588) (Dağıtma tarihi: 28.05.2014) (GÜNDEME)
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3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 28.05.2014) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri
1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki öğrencilere göz taraması yapılıp

yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5636) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.05.2014)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan Devlet Hastanesinin doktor açığına ilişkin Sağlık
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5637) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5638) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

4.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Başkent Doğalgazın sayaç değişikliği işlemlerine ilişkin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5639) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.05.2014)

5.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, dört yıllık lisans mezunu polis alımlarında yedek kalan
adaylara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2003-2013 yılları arasında yapılan bölünmüş yol
miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/5641) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.05.2014)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinden geçen yolun kara yolları
ağına alınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/5642)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, SRC belgelerinin şoförler odası başkanlıkları
tarafından verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/5643)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, minibüs ve taksicilerin basit usulde
vergilendirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/5644)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

10.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme
suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5645) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

11.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme
suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5646) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

12.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme
suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5647) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

13.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bir köyün okul
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5648) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

14.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir-Çeşme-Aydın Otoyolu üzerindeki bir
alışveriş merkezine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5649) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)
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15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Adalet
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/5651) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/5652) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5653) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Maliye
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5654) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5655) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Sağlık
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5656) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5657) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5658) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5659) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5660) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

26.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çalışma ofisine dinleme cihazı

yerleştirilmesi olayına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/43964) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Merkezde yürütülen kentsel dönüşüm
çalışmalarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/43965) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, TİB’de gerçekleştirilen atamalar ve görevden almalar
ile Kurumda yapılan işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/43966) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, enflasyon farkının memur maaşlarına
yansıtılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/43967) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2011-2014 yılları arasında kamu kurum ve
kuruluşlarında istihdam edilen engelli ve eski hükümlü sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru
önergesi (7/43968) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS’nin kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/43969) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)
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7.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bir müşavirinin Soma’daki maden kazası sonrasında
göstericilere yönelik müdahalesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/43970) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.05.2014)

8.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Özel Kalem Müdür Yardımcısının karıştığı bir
olaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/43971) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

9.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Ar-Ge konusunda
yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/43972) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanın kamuoyuna yansıyan ses
kayıtları ile ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/43973) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’e yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43974) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bolu’ya yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43975) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Burdur’a yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43976) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bursa’ya yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43977) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çanakkale’ye yönelik yatırımlara
ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43978) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

16.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, televizyon ve radyolarda yayınlanan
reklamlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43979)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

17.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, okullarda görevli hizmetlilerin maaş alamadıkları
iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43980) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.05.2014)

18.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Ar-Ge konusunda
yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi
(7/43981) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2014)

19.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek bazı
projeler için yurt dışından kullanılacak kredilere borç üstlenimi garantisi verilmesine ilişkin Başbakan
Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43982) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2014)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir kişinin Ziraat Bankası Yönetim Kurulu
üyeliğinden istifasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43983)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Halkbank tarafından verilen bir krediye
ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43984) (Başkanlığa geliş
tarihi: 15.05.2014)
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22.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan
Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/43985) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

23.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Ar-Ge konusunda
yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi
(7/43986) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2014)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, daha önce hizmete açılmış tesislere
tekrar açılış töreni düzenlendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı
soru önergesi (7/43987) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

25.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, kamu ve özel kesimde engelli istihdamına ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/43988) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane Merkez İl Müftüsü tarafından
vaazlarda siyasi içerikli konuşmalar yapıldığı iddiasına ve 2002-2014 yılları arasında siyasi içerikli
vaazlar nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru
önergesi (7/43989) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir Başbakanlık müşavirinin Soma’daki
maden kazası sonrasında göstericilere yönelik müdahalesine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan
(Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/43990) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir davayla ilgili iddialara ilişkin Adalet
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/43991) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, dinlemelerle ilgili bir açıklamasına
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/43992) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin oy kullanmasına ilişkin
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/43993) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerinde bulunan engellilere
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/43994) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

32.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı sınavının
mülakat aşamasında elenen bir kişinin dile getirdiği iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/43995) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

33.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavının
yazılı kısmını 11 kez kazandığı halde mülakatta elenen bir avukata ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/43996) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

34.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, seçim suçlarına muhalefetten dolayı açılan soruşturmalara
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/43997) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili verilere
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/43998) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

36.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Küçükçekmece Adliyesinin taşınmasına ilişkin
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/43999) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2014 yılı itibarıyla Türkiye’de bulunan
engelli sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44000)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin Birleşmiş Milletler Engelli
Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarıyla ilgili uygulamada karşılaştığı sorunlara ilişkin Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44001) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)
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39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, mevzuatın Birleşmiş Milletler
Engellilerin Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde taranmasına ilişkin
Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44002) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamuoyuna yansıyan ses kayıtları ile
ilgili bir açıklamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44003)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında tıbbi cihaz üreticilerine
verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44004)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

42.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriyeli sığınmacıların ülkemizde ticari faaliyetlerde
bulunmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44005)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

43.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Aliağa Belediyesinde yerel seçimler sonrasında işten
çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44006)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, prim gün sayısını doldurduğu halde yaş haddi
nedeniyle emekli olamayanlara emeklilik yolunun açılmasına yönelik bir çalışma yapılıp
yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44007)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

45.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasına
ve madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44008) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

46.- İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen’in, Sağlık Uygulama Tebliği bağlamında yapılan
alımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44009) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.05.2014)

47.- İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen’in, 2005-2014 yılları arasında engellilerin iş
hayatıyla ilgili konularda Bakanlığa yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44010) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir maden şirketinin faaliyetlerine ve
maden ocağında çalışan işçilerin sendikal örgütlenmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44011) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TOKİ tarafından inşa edilen binalarda
engelliler için TSE standartlarının sağlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44012) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

50.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ipotekli tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44013) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

51.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2013 ve 2014 yıllarında İstanbul’da uygulanan
kentsel dönüşüm planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44014)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

52.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın,  altyapı çalışmalarıyla yeterince ilgilenilmediği
iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44015) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Saraçoğlu Mahallesinin restorasyonuna
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44016) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)
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54.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Edremit ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasından
kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44017)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de TOKİ tarafından inşa edilen
konutlarla ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44018)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

56.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriyeli sığınmacıların ülkemizde ticari faaliyetlerde
bulunmasına ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44019) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

57.- İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen’in, engellileri yeni haklara kavuşturacak Birleşmiş
Milletler Ek İhtiyari Protokolünün imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44020) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

58.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bazı firmalara ait dahilde işleme izin belgelerinin
taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44021) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

59.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, TPAO’ya bağlı üç birimin taşeronlaştırılarak
kurumun küçültüleceği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44022) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

60.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasına
ve madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44023) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulusal Marker Temin İhalesine ilişkin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44024) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

62.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2008-2013 yılları arasında spor yaparken ya da
aktif sporcu olup yaşamını yitirenlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44025) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin spor olanaklarının
geliştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44026) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

64.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da sportif altyapının gelişmesi ve amatör
spor kulüplerinin desteklenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/44027) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

65.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Cebeci Stadyumunun ne zaman yıkılacağına
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44028) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

66.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Çay Kanun Tasarısı hazırlanırken görüş
alınan üretici kuruluşlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44029) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

67.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, elektrik borcu olan çiftçilerin tarımsal
desteklemelerden faydalandırılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44030) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

68.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44031) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)
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69.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, kuraklığa karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44032) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

70.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da yaşanan selde küçükbaş hayvanları telef olan
vatandaşlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44033)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

71.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kuraklıktan kaynaklanan hasarların tespitine
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44034) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

72.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çay üretiminin desteklenmesine ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

73.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kuraklık nedeniyle tarımda yaşanan sorunlara
ve mağdur çiftçilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44036) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2014 yılında meydana gelen don olaylarına ve
etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44037) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.05.2014)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zeytinyağı tüketiminin ve ihracatının
artırılmasına dair çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44038) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

76.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sürü yönetimi kurslarına ve sertifika alan çoban
sayısının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44039) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Sarıçam Deresinde
meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44040) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

78.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, buğday üretimine ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44041) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

79.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Mera Fonunun kullanımına ve Balıkesir’in
Fondan aldığı paya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44042)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

80.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, mera alanlarının daralmasının hayvancılığa olan
etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44043) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.05.2014)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Gümrük Müdürlüğünde görev
yapmış bir memura ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44044)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

82.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraki şirketlere gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/44045) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

83.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kamuya ait ulaşım araçlarının Adalet ve
Kalkınma Partisi mitingleri için kullandırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44046) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2014)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, gözaltında maruz kaldığı kötü muamele
sonucu intihar ettiği iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44047)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)
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85.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de MOBESE ve EDS sistemlerinin
yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44048) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.05.2014)

86.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriyeli sığınmacıların neden olduğu asayiş
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44049) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

87.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent
Bulvarı’nda bulunan trafik ışıklarının çalışmamasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44050) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

88.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, kapanan il özel idarelerinin mal varlıklarının devrine
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44051) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

89.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, tüzel kişiliği kaldırılan köy ve belde belediyelerine ilişkin
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

90.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara hakaret
ettikleri gerekçesiyle emniyet mensupları hakkında yapılan şikâyet başvurularına ve açılan
soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44053) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

91.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da metro hareket saatlerinin yeniden
düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44054) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

92.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki güvenlik sorununa
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44055) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

93.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2009-2014 yılları arasından İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılan araç kiralama hizmet alım işi ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/44056) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

94.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanan uyuşturucu
problemine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44057) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2014 yılları arasında yasa dışı örgüte yardım
ve yataklık suçundan haklarında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44058) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2014 yılları arasında El-Kaide üyesi olması
nedeniyle haklarında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44059)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kilis’in Öncüpınar sınır bölgesinde yakalanan
kişilere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44060) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.05.2014)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2014 yılları arasında ülkeye kaçak yollarla
mazot sokmak amacı ile kurulan boru hatlarına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44061) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Konya’da inşa edilen bir kongre ve gençlik
merkezinin tavanının çökmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44062)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)
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100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir mahallede
yaşanan asayiş olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44063) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ikamet etmekte olan Suriye
vatandaşlarına ve bu kişilerin karıştığı asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44064) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

102.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlar
tarafından vatandaşlara gönderilen SMS’lere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44065) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir alışveriş merkezinde bulunan
ASKİ su kart dolum kioskunun arızalı olmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44066) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara’da ticari
taksilerin karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44067)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında ticari taksilerin
karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44068) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir otobüs hattında faaliyet gösteren
otobüslere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44069) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ASKİ su kart dolum kiosklarında yaşanan
arızalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44070) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında okul servislerine
yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44071)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın Dikmen ilçesine bağlı bir mahalledeki
kullanılmayan bir yapının çevreye tehdit oluşturan bir mekan haline geldiği iddiasına ve yapılan
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44072) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki doğal gaz sayaçlarının
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44073) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ODTÜ kapısında inşa edilen üst geçitteki
asansörün çalışıp çalışmadığına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44074)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın Sincan ilçesinde kaybolan bir kişinin
bulunması için yapılan çalışmalara ve Ankara’daki kayıp kişilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44075) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 1 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da emniyet
personeli tarafından kullanılan çelik duvara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44076)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)
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114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sportif
altyapının gelişmesi ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi kapsamında yapılan çalışmalara
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44077) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, vatandaşların ASKİ’ye olan borçlarına ve ASKİ
tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44078) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara’da ele geçirilen
kaçak sigara miktarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44079) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Çukurambar’da atıl halde bekleyen bir
okul arazisine hafriyat dökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44080)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir ASKİ abonesinin faturalarındaki yükseliş
konusunda yaptığı itiraza ve ASKİ faturalarına yönelik itirazlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44081) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44082) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, atlı polis birliklerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/44083) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara’da ele geçirilen
kaçak içki miktarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44084) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında yaban hayatı kaynaklı
trafik kazalarına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44085) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren İzmir Emniyet
Müdürlüğünde gerçekleşen görev yeri değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44086) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren değiştirilen il
emniyet müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44087) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

125.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terfi sırası gelen emniyet teşkilatı mensuplarının
terfi ettirilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44088) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.05.2014)

126.- Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım’ın, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleye
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44089) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

127.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir kalkınma ajansı tarafından Dubai’ye düzenlenen
geziye ve bu geziye katılan Karslı esnaf ve bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44090) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

128.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir kalkınma ajansı tarafından Dubai’ye düzenlenen
geziye ve bu geziye katılan Ağrılı esnaf ve bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44091) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)
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129.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir kalkınma ajansı tarafından Dubai’ye düzenlenen
geziye ve bu geziye katılan Ardahanlı esnaf ve bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44092) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

130.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir kalkınma ajansı tarafından Dubai’ye düzenlenen
geziye ve bu geziye katılan Iğdırlı esnaf ve bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44093) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

131.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Hakkari’deki bir askeri birliğe yönelik saldırıya
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44094) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

132.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, emniyet teşkilatındaki görev yeri değişikliklerine
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44095) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

133.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, bir cemevi başkanının polis tarafından darp
edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44096) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Sultangazi’ye bağlı bir
mahallede uyuşturucu satıldığı iddiasına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44097) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

135.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir kavşakta sürekli yaşanan kazalar sebebiyle
alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44098) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

136.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, avukatlara hususi pasaport verilmesine ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44099) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

137.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen sualtı
arkeologlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44100) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

138.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sualtı arkeolojisi alanındaki çalışmalara ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44101) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

139.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Türkiye’nin sualtı kültürel zenginliklerinin
araştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44102) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için
yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44103) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.05.2014)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İzmir’de Kadifekale bölgesinde ortaya çıkartılan
tarihi eserlere ve korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44104) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

142.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, DHMİ tarafından devredilen bir araziye ilişkin
Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44105) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

143.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin satın aldığı araçlardan
alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44106) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin istihdamında yaşanan
sorunlara ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44107) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

145.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi daireleri tarafından mükelleflere gönderilen
vergi borcu olduğuna dair mektuplara ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44108)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)
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146.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, yeni KDV uygulamasına ilişkin Maliye
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44109) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

147.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyon
karşısında yaşadığı değer kaybının telafi edilmesine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44110) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

148.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, vergi borcu bulunmayan mükelleflere vergi
borcu bulunduğuna dair yazı gönderildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44111) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

149.- İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen’in, engelli bireyler için genel bütçe kapsamında
yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44112) (Başkanlığa geliş
tarihi: 15.05.2014)

150.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, TEOG sınavında yeterli puan alamayacak
öğrencilerin akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44113) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.05.2014)

151.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, valilerin liselerin karma ya da kız lisesi olmasına karar
vermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44114) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.05.2014)

152.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Uludağ Üniversitesinde 2011-2014 yılları
arasında öğrenciler aleyhinde açılan disiplin soruşturmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44115) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

153.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, ücretli öğretmenlikle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44116) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2014)

154.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engelli öğrencilerin eğitimlerini
sürdürebilmeleri için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44117)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

155.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvurusunu
yapamayan öğrencilere ek süre tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44118) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

156.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm kadro güncellemesi yapılmadan il içi
yer değiştirme kılavuzunun yayınlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44119) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

157.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul’da gerçekleştirilen milli eğitim
müdür yardımcılığı atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44120)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

158.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme
işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44121) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

159.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, haftalık ders saatlerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44122) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

160.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile TÜBİTAK arasında imzalanan
Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/44123) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

161.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yükseköğretime geçiş sınavlarına ve sınav
sorularının kamuoyuna açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44124) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)
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162.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, okulların niteliğinde değişiklik yapılmadan tüm
okulların anadolu lisesine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44125) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

163.- İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen’in, Bakanlığa bağlı okullardan engellilerin
eğitimine uygun olanların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44126)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KPSS’nin kaldırılacağı iddiasına
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44127) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

165.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli okullarının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44128) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

166.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, bir dava kapsamında yargılamaları devam eden
askeri personelin ordudan ihraç edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44129) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

167.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki gizli
silahların bir haber ajansı tarafından görüntülenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44130) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

168.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kilis’in Öncüpınar sınır bölgesinde yakalanan
kişilere ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44131)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

169.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı tarafından
yabancı askerlere verilen eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44132)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

170.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 22 Nisan 2014 tarihinde İzmir’in Seferihisar
ilçesinde savaş uçakları ile “tanımlanamayan bir cisim” görüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44133) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

171.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, A400M nakliye uçağının üretimindeki yerli
payına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44134) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, teslim olan terör örgütü mensuplarına ve yapılan
işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44135) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

173.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, kuraklığa karşı alınan önlemlere ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44136) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, otoyol ve bölünmüş yollarda bulunan ekolojik
köprülere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44137) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

175.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Çocuk Felci Aşılama Günleri kapsamında
yapılan aşılamalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44138) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.05.2014)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engelli vatandaşlardan alınan katkı
paylarına ve Bakanlığın engelli politikalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44139) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

177.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 182 Hastane Randevu Sistemine ilişkin Sağlık
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44140) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)
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178.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, bonzai adlı uyuşturucu maddenin
kullanımının artmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44141) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.05.2014)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde sağlık sorunları
bulunan bir çocuğa yönelik desteklere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44142)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sağlıklı Tabak Projesi’ne ve obeziteyle mücadele
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44143)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ambulans helikopterlere ilişkin Sağlık
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44144) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tıbbi cihaz üretimine yönelik çalışmalara ilişkin
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44145) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özel hastanelerde yapılan gereksiz tahlillerin
engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44146) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, otizm spektrum bozukluğu (OSB)
vakalarına ve hastalara verilen desteklere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44147)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

185.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamuya açık alan, bina ve toplu taşıma
araçlarının engellilere uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44148) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

186.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2003 yılından itibaren kara yolları ve duble yollar
nedeniyle yapılan kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/44149) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

187.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, telefon ve internet yoluyla yapılan
reklamlara ve istenmeyen reklamlara yönelik düzenlemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44150) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2014)

188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir TİB personelinin Kurum Başkanı
hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddiasına ve TİB ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44151) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.05.2014)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum
ve kuruluşlarınca kullanılan araçlar için yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44152) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren TBMM ile
bağlı kurum ve kuruluşlarındaki personel hareketlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44153) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

191.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TBMM eski tabur binasının personel binasına
dönüştürülmesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/44154) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

192.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2014 Mayıs ayı itibarıyla TBMM ile bağlı kurum
ve kuruluşlarınca kullanılan araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/44155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)
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193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mustafa Necati Kültür Evi’nin tadilatı için yapılan
harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44156)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TBMM Kampüsü içinde yapımı süren otoparka
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44157) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.05.2014)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TBMM Bahçe Lokantasının tadilatı kapsamında
yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/44158) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

196.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TBMM’de ihale edilen işlere ilişkin Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44159) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

197.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/44160) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.05.2014)

198.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TBMM’de taşeron işçi çalıştıran bir firmanın
çalışanlara zorla taahhütname imzalatmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/44161) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

Meclis Araştırması Önergeleri
1. Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 23 Milletvekilinin, karapara ile mücadele yollarının

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

2. Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörünün
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

3. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 Milletvekilinin, güvenlik güçlerince uygulanan
orantısız gücün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

Geri Alınan Gensoru Önergesi
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 28 Milletvekilinin; Manisa İli Soma İlçesinde yaşanan

maden faciasıyla ilgili olarak önleme, denetim ve kurtarma çalışmalarında sorumsuz davrandığı, adli
ve idari soruşturmaları engellediği, baskıcı ve sorumluları koruyan ve kollayan politikalar yürüttüğü
iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/35)
(Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.05.2014) (Geri Alma Tarihi: 28.05.2014)
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28 Mayıs 2014 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94’üncü Birleşimini
açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluş günü nedeniyle söz isteyen Adana
Milletvekili Necdet Ünüvar’a aittir.

Buyurunuz Sayın Ünüvar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl
dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Bugün 28 Mayıs, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle
gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, acılarla dolu o dönemi kısaca hatırlarsak 1917 Bolşevik İhtilali’nden
sonra 11 Kasım 1917’de Bolşevik karşıtı Transkafkasya Komiserliği kurulmuştu, Gürcü, Ermeni ve
Türklerden oluşan bir komiserlik; Bakû’de ise Bakû Sovyet Hükûmeti kurulmuştu. Osmanlı Devleti
ile Transkafkasya Komiserliği arasında birtakım diyaloglar oldu ama kısa zamanda Gürcüler ve
Ermenilerle sınır ihtilafı yaşanması sonucunda bu birlik dağıldı. Bu birliğin dağılmaması için Trabzon
Konferansı yapıldı, Batum Konferansı yapıldı ama en sonunda Gürcistan Almanya himayesi altına
girdi ve bu birlik dağılmış oldu. 

28 Mayıs 1918’de ise Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Bakû’de Sovyet işgali olduğu
için o dönemde kurulan bu cumhuriyet Tiflis’te kurulmuştu ve bu cumhuriyetin, Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti’nin ilk anlaşması yine Osmanlı Devleti’yle oldu, 4 Haziran 1918. Ama 12 Haziran 1918’de
Sovyetler Bakû’den Gence’ye, daha sonra Tiflis’ten Gence’ye gitti ve Gence’ye doğru saldırmaya
başladılar.
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Almanlar, Bolşevikler, Ermeniler, İngilizler petrolden zengin bölgenin Türklere kalmasını arzu
etmiyordu ve o yaz dönemi yani 28 Mayıstan sonra başlayan yaz dönemi gerçekten Bakû civarında
çok şiddetli tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Nuri Paşa idaresinde tam 8 bin iyi yetişmiş
Osmanlı ordusunun mensupları Bakû’nün kurtuluşu için orada mücadele ettiler ve nihayetinde, 15
Eylülde Bakû kurtuldu ve 17 Eylülde de Bakû Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.
Nuri Paşa’nın ordusundan 1.300 askerin şehit olduğunu biliyoruz ve orada Bakü’ye gittiğimiz zaman
ilk şehitlik ziyaretinde bulunuruz ve oradaki askerlerimize Fatihalar okuruz. 

Daha sonraki dönemde, 9 Kasımda, 3 renk, 8 köşeli yıldızdan oluşan Azerbaycan Bayrağı oluştu.
Bildiğiniz gibi, Azerbaycan Bayrağı’nın üstteki mavi rengi Türkçülüğü, ortadaki kırmızı rengi
çağdaşlaşmayı, alttaki yeşil rengi de İslamcılığı temsil etmektedir. 

7 Aralıkta Azerbaycan Parlamentosu kuruldu. O Parlamentonun ilk konuşmasını da Millî Şûra
Başkanı sıfatıyla Mehmet Emin Resulzade yapmıştı ve Mehmet Emin Resulzade’nin hâlâ bütün Türk
dünyası tarafından ezbere bilinen, o balkondan, 3 renkli bayrağa hitaben “Bir kere yükselen bayrak
bir daha inmez.” ifadesi hâlâ zihinlerdedir, hâlâ dillerdedir. 

28 Mayıs 1918’de, ecdadımızın uğrunda seve seve can verdiği Azerbaycan’da, cumhuriyet
idealinin gerçekleştiği tarihî gün hâlâ hatırlanır, hâlâ Azerbaycan’da Türklerin o dönemdeki
kahramanlıkları şiirlerle, hikâyelerle, romanlarla anılır ve gerçekten her 28 Mayısta da o şehitlikteki
Azerbaycan Cumhuriyeti uğruna can veren kardeşlerimiz anılır. 

Tabii, o günlerden bugünlere kolay gelinmedi, bugünlerden sonra da kolay gidilmeyecek ama
Türkiye ve Azerbaycan ilişkisi, hamdolsun, şu anda son derece üst düzeydedir. Bakınız, bugün 28 Mayıs
vesilesiyle İstanbul, Ankara ve Kars’ta resepsiyonlar düzenlenecekti. Azerbaycan Hükûmeti bu
resepsiyonları iptal etti ve resepsiyonlar için harcayacağı paraları da Soma’daki maden şehitlerinin
yakınlarına gönderecek. 

Yine, dünyanın en büyük bayrağı Azerbaycan’da ve o bayrak Türkiye’de millî yas ilan edildikten
hemen sonra yarıya indirildi. Gerçekten biz Azerbaycan’a, dost ve kardeş Azerbaycan’a bu anlamda
teşekkür ediyoruz. 

Ben bu vesileyle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kutluyorum. 
Bu arada, bu sabah Ermenistan-Azerbaycan sınırında çarpışmalarda şehit olan 2 Azerbaycanlı

şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ağır yaralı kardeşimize de tez zamanda şifa diliyor, Azerbaycan
millî gününü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ünüvar.
Gündem dışı ikinci söz, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan don olayları hakkında söz isteyen

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’e aittir.
Buyurunuz Sayın Şimşek. (MHP sıralarından alkışlar) 
2.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan don olaylarına

ilişkin gündem dışı konuşması
CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 29-31 Mart tarihleri

arasında Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen don afeti nedeniyle fındık tarımının ve üreticinin
uğradığı zararları dile getirmek amacıyla gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla
selamlarım.

Tabii, konuşmama başlamadan evvel ben de Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını
kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, esasen bu konuşma yaklaşık bir ay kadar önce yapılacaktı ancak birtakım
olumsuzluklar nedeniyle bugüne kaldı. Gecikmiş de olsa milletimiz için önemli bir konu olan bu
konuyu, özellikle orada yaşayanlar için önemli bir konu olan bu konuyu Meclisimize getirip çözüm
üretilmesi gerektiğine inanıyorum.

Değerli milletvekilleri, tarihî belgelerde günümüzden iki bin üç yüz yıl önce Türkiye’nin
kuzeyinde, Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmekte ve fındığın son altı yüzyıldan beri
Türkiye’den diğer ülkelere ihraç edildiği bilinmektedir. Dünyanın fındık üretimi için gerekli uygun
hava koşullarına sahip birkaç ülkesinden biri olan Türkiye, toplam dünya üretiminin yüzde 75’ini
gerçekleştirmektedir. Ülkemiz dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasının yanı sıra fındıkta en
büyük ihracatçı ülke konumuna da sahiptir. Fındık ihracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri en önemli
yeri tutmakta ve bu ülkelerin payı ihracatımızdaki artışa paralel olarak artış göstermektedir. AB
ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yıllar itibarıyla değişmekle beraber genelde yüzde 80-85
düzeyindedir. 2013 yılı verilerine göre yaklaşık 274 bin ton fındık ihraç edilmiş ve 1 milyar 767
milyon dolar girdi sağlanmıştır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin millî ürünü olan fındık sektörü 29, 30, 31 Mart 2014’te don
afeti nedeniyle sarsılmış ve üretici büyük zarara uğramıştır. Öyle ki bazı bölgelerde iki üç yıl daha ürün
alınamayacağı ifade edilmektedir. Yaşanan bu olayın pek çok sosyoekonomik etkilerinin olacağı
kaçınılmazdır. Türkiye normal yıllarda  500-600 bin ton fındık üretmektedir fakat bu yıl bu rekoltenin
yüzde 60-70 seviyelerinde düşeceği söylenmektedir. Fındık gibi katma değeri yüksek bir üründeki bu
rekolte kaybı bölgemiz ekonomisi açısından son derece olumsuz sonuçlar doğuracağı gibi, bu
durumdan hem üretici hem tüccar hem de fabrikacı olumsuz etkilenecektir; ayrıca, fındığa bağlı birçok
sektör de ekonomik olarak darboğaza girecektir. En önemli ihraç ürünlerimizden olan fındıktaki rekolte
kaybı ihracatımızı da olumsuz etkileyerek ülke ekonomisine de büyük zarar verecektir.

Değerli milletvekilleri, arazilerini TARSİM sigortası tarafından sigorta ettiren üreticilerin zararı
bir nebze olsun karşılanacak fakat 2/B arazileri üzerinde fındık üreten ve tapu tespitleri yapılan ancak
hâlen tapusunu teslim alamadığı için ÇKS sistemine kayıt yaptıramayan fındık üreticilerimiz zarar
ziyan tespiti yaptırmakta zorluk çekmekte ve dolayısıyla, en çok mağdur olan kesim olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sigortası olmayan üreticilerimizin de afet kapsamına alınarak devlet tarafından mutlaka
desteklenmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 2014 yılında yaşanan don afetinde Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun
illerinde toplam 136.924 fındık üreticisi zarar görmüştür. 2014 yılında yaşanan don afeti sonrası hasar
tespit çalışmaları sonucu 1 milyar TL hasar tahmini yapılmakla birlikte 2090 sayılı Tabii Afetlerden
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamında il ve ilçelerde oluşturulan
heyetlerden 633 milyon 437 bin lira ödenmesine karar verilmesine rağmen devlet bugün, o gün
taahhüt ettiği borçlardan bir kısmını hâlen ödememiştir. 2014 yılındaki don afeti ardından 31 Mart
2014 tarihinde yaşanan don afeti, fındık üreticisini önceki tecrübeleri nedeniyle kaygılandırmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nde önemli bir kesimin gelir kaynağı olan, ayrıca istihdam yaratan fındık,
ülke ihracatında da önemli bir yer tutmaktadır. Bütün olumsuzlukların ortadan kaldırılması için
Hükûmet acilen tedbir almalı ve bölgemizde zarar gören yerler afet bölgesi ilan edilmeli, üreticimiz
ve piyasalar rahatlatılmalıdır.

Yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı ve mutlaka
kaynak ayrılmalıdır diyor, bu vesileyle tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından
alkışlar) 
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şimşek.

Gündem dışı üçüncü söz, Ankara’nın sembolleri hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Aylin
Nazlıaka’nındır. 

Buyurunuz Sayın Nazlıaka. (CHP sıralarından alkışlar) 

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın sembollerine ilişkin gündem dışı
konuşması

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara’nın sembolleriyle
ilgili olarak gündem dışı konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, cumhuriyetin ve aynı zamanda da aydınlanmanın başkenti olan Ankara, son
yirmi yıldır her geçen gün doğasının, geçmişinin, tarihinin, dokusunun gasbedildiği bir dönem yaşıyor
maalesef. Âdeta dokunulmazlığı olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı sayesinde önce Atatürk’ün
bize emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği’ni gasbettiniz; yetmedi, Ankara’nın kültürel hafızası,
ormancılığın kültürel hafızası olan ve Ankara’nın akciğeri olan Gazi yerleşkesini talan ettiniz; o da
yetmedi, bir gece yarısı ansızın, âdeta bir hırsız gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ormanlarındaki
ağaçları söküp attınız; o da yetmedi, gene hesaplaşmanız bitmedi hiçbir zaman sanatla, tiyatroyla ve
gene bir gece yarısı, Cumhuriyet Dönemi sonrasında kurulmuş olan, devlet tiyatrolarının kalbi olan
İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne girdiniz ve buradaki ağaçları ve binaları yok ettiniz, yıktınız,
mahvettiniz. İşte, şimdi, tabii, bunlarla da kısıtlı kalmadı. Beş dakika içerisinde neleri yakıp yıktığınızı
anlatmaya tabii zamanım elvermeyecek ama hedefinize yeni bir sembolü daha yerleştirdiniz. Şimdi
de Atakule’yle bir hesaplaşmaya başladınız değerli arkadaşlar. 

Bakın, Atakule, Mimar Ragıp Buluş tarafından tasarlanmış olan ve 1989 yılından bu yana
Ankara’nın sembolü hâline gelmiş olan bir yapıdır. Kentin dokusuyla son derece uyumlu olan ve
dönemin modern mimari anlayışıyla tasarlanmış olan çok önemli bir değeridir Ankara’nın. Ama
şimdi siz ne yapıyorsunuz, mimarın izni olmamasına rağmen Atakule’yi yıkmaya kalkıyorsunuz.
Üstelik de altında imzamızın olduğu Bern Sözleşmesi’ne rağmen bunu yapıyorsunuz. Gene, altında
imzamızın olduğu Fikir ve Sanat Hakları Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesine rağmen bunu
yapıyorsunuz. Bakın, Atakule’yle ilgili olarak, 25 yaşındaki Gizem ne demiş: “Atakule benim için
bir ölçü birimi oldu. Etrafımdaki uzun boylu arkadaşlarıma hep ‘Atakule gibisin.’ derim. Atakule’den
uzun değilse bence hiçbir şey uzun değildir. Atakule sadece bir kent hafızası değil, aynı zamanda bir
kuşağın da anılarıdır.” İşte, değerli arkadaşlar, Atakule Ankaralılar için bunu ifade ediyor, bizler
Atakule deyince bunu anlıyoruz ama sizler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu da yok sayıyorsunuz,
mimarın bu konudaki görüşünü de âdeta yok sayıyorsunuz. Ne yapmayı planlıyormuşsunuz? Sanki
Ankara’nın yeni bir alışveriş merkezine çok ihtiyacı varmış gibi, 25 bin metrekarelik yeri yıkıp oraya
2 katı büyüklüğünde bir alışveriş merkezi yapacakmışsınız. Güya 128 metre boyutundaki kuleyi
yıkmayacakmışsınız ama nasıl olacaksa 6 bodrum katına sahip olacakmış yeni yapı, aynı zamanda
20 kotuna kadar da inecekmiş yani Atakule’nin temellerinin altına kadar inecekmişsiniz. Bakın,
değerli arkadaşlar, bu, Atakule’nin yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kalması demek. Hatta açık
konuşalım, bu, Atakule’nin ilerleyen günlerde yıkılması demek. 

Ayrıca, tabii, bu projeyle birlikte, doğal sit alanı olarak tanımlanmış olan Atakule’nin hemen
yanında konuşlanmış Botanik Parkı’nı besleyen yer altı su kaynaklarının akıbeti de belirsiz, onlar ne
olacak ve orası nasıl beslenecek? Bu konu da ayrı bir muamma konusu. 
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Bakın, Çankaya Belediyesi üzerine düşeni yapmış, mimarın izninin olmaması nedeniyle projeyi
onaylamamış, yıkım kararını reddetmiş ama ne yapmışsınız? Hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığını
devreye sokup ansızın projeyi onaylatmışsınız. Ama hukuki yollara başvurulmuş ve 30 Nisan
tarihinde, yani bundan neredeyse bir ay önce bir karar çıkmış ve bu karara göre de durdurma kararı
alınmış. Demiş ki Ankara Bölge İdare Mahkemesi 30 Nisan tarihinde: “Yıkımın hukuka aykırı olduğu
ve uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zarara yol açacağı nedeniyle durdurulması
gerekiyordur.” Fakat bir aydır inşaat çalışmaları, yıkım çalışmaları hâlen devam ediyor değerli
arkadaşlar. Elbette “Neden devam ediyor?” sorusunun cevabı çok açık çünkü Ankara’nın bir valisi
yok, Ankara’nın neredeyse dokunulmazlığı olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ama bu işler
sandığınız gibi değil değerli arkadaşlar, bakın, sizler tarihe, doğasını, geçmişini, tarihini, çevresini yok
eden, talan eden milletvekilleri olarak geçeceksiniz. 

O yüzden bu yıkım kararına “dur” diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından
alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Nazlıaka. 
Gündeme geçmeden önce, sisteme girmiş milletvekillerimize söz vereceğim. 
Önce grup başkan vekillerimizden başlıyorum. 
Sayın Halaçoğlu, buyurunuz. 

V.- AÇIKLAMALAR
1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl

dönümüne ilişkin açıklaması
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Azerbaycan’ın 28 Mayıs 1918’de kuruluşunu yürekten kutluyorum. Kardeş Azerbaycan’ın 28

Nisan 1920’de tekrar Sovyetler Birliği’nin hükmüne girmiş olması, özellikle Taşnakların desteğiyle
onların hükmüne girmiş olması sonrasında 1991’de yeniden bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan’ın
bir daha bağımsızlığının hiçbir şekilde ayaklar altına alınmamasını diliyorum. 

Kardeş Azerbaycan Türk devletinin ve bütün Azerbaycan’daki Türk kardeşlerimizin
bağımsızlıklarını kutluyorum, hepsine sevgiler gönderiyorum.  

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın  Halaçoğlu.
Sayın Hamzaçebi…
2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun

96’ncı, Bülent Ecevit’in doğumunun 89’uncu ve Sayıştayın kuruluşunun 152’nci yıl dönümlerine
ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bugün ilk Azerbaycan Cumhuriyeti olan Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl

dönümü. Bu vesileyle dost ve kardeş Azerbaycan ülkesini, kardeşlerimizi, sevgiyle saygıyla
selamlıyorum, kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kucaklıyoruz.

Bugün yine, eski Başbakanlarımızdan, Cumhuriyet Halk Partisinin eski Genel Başkanlarından
büyük devlet adamı Sayın Bülent Ecevit’in 89’uncu doğum yıl dönümü. Hem siyaset olarak hem
üslup olarak hem nezaket olarak Türk siyasetinde örnek bir insan olan, bürokrasi yıllarımda da benim
Başbakanlığımı yapmış olan Sayın Bülent Ecevit’i Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu doğum
yıl dönümünde saygıyla, şükranla anıyoruz. 
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Yine bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik devlet olmasında çok temel bir kurum olan
Sayıştayın 152’nci kuruluş yıl dönümü. Hükûmetin  Sayıştay denetimlerinden rahatsız olduğu bir
dönemde Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü saygıyla kutluyorum. Sayıştay gibi bir demokrasiyi
demokrasi yapan  kurumlara şiddetle ihtiyacımız olduğunu bu vesileyle ifade ediyorum. 

Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.
Sayın Türkmenoğlu…
3.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl

dönümüne ve Konya’da açılışı yapılan 12’nci Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla
Teknolojileri Fuarı’na ilişkin açıklaması

AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Ben de Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum; nice yıllar diliyorum, temenni

ediyorum.
Konya’mızda dün açılışı gerçekleştirilen 12’nci Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve

Tarla Teknolojileri Fuarı’na 20 ülkeden 978 markanın temsilcisi katıldı. Fuarda son geliştirilen
teknoloji ürünlerinin sergilenmesinin yanında 20’den fazla ülkenin yüzlerce firma ve temsilcileri
tarafından ticari bağlantı görüşmeleri de yapılmaktadır. 

Türkiye’deki tarım sektörü son on yılda gerçekleştirilen projeler ve tarımsal destekleme politikası
sayesinde daha iyi noktalara ulaşmıştır. Bitkisel üretim ve tarımsal üretimin değeri hayvancılıkla
birlikte 23 milyar dolardan 62 milyar dolara çıkmıştır. Bu, uygulanan politikalarla ve desteklemelerle
sağlanmıştır, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya Tarım Fuarı’nın hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Türkmenoğlu. 
Sayın Satır…
4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş

yıl dönümüne ilişkin açıklaması
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Dünya Türkleri içinde ilk demokratik cumhuriyet olan

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin temelleri, mezarı Ankara’da olan Mehmet Emin Resulzade
ve arkadaşlarının yüksek millî şuuruyla atılmıştır. 1920’de Sovyet yönetimince yıkılan bu cumhuriyetin
kurucuları bütün güçlüklere rağmen, onlarca yıl Azerbaycan dışında millî demokratik mücadelesini
sürdürerek 1991’de elde edilen bağımsızlığın yapı taşlarını oluşturmuşlardır. 1991’de yeniden
bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti bugün Kafkasya’nın ve Hazar havzasının önemli ve
kilit devleti konumundadır. 

AK PARTİ Grubu olarak kardeş Azerbaycan’ın İstiklal ve Hürriyet Bayramı’nı, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümünü de kutluyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Satır. 
Sayın Bayraktutan…
5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlara ve Batum

Havaalanı’ndan Ankara seferlerinin başlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması
UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Türkiye ile Gürcistan arasındaki önemli bir sınır kapısı niteliğinde olan ve Türkiye’nin en önemli

kara sınır kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı aşırı yoğunluktan dolayı birtakım sorunlar yaşamaktadır.
Bilindiği üzere, nüfus cüzdanıyla geçişin olduğu tek kapı özelliğini taşımaktadır. 
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Bu kapının yanında geçen yıl kabul etmiş olduğumuz milletlerarası anlaşmayla Muratlı Sınır
Kapısı’nın açılmasına yönelik çalışmalar ne yazık ki bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Bu konuda yapmış
olduğumuz Dışişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerde ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Bu nedenle bu
kapıdaki, Sarp Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğun bir anlamda ortadan kaldırılmasında ve geçişlerdeki
rahatlığı yeniden ortaya koyacak Muratlı Sınır Kapısı’nın da açılmasında zaruret ortaya çıkmıştır.

Bunun yanında, ortak kullanmış olduğumuz Batum Havaalanı, birçok uyarılarımıza rağmen,
İstanbul seferleri olmasına rağmen Ankara seferleri Batum Havaalanı’na Türk Hava Yolları tarafından
konulmamıştır. Ankara seferlerinin olmaması nedeniyle orada yaşayan yurttaşlarımız ve Gürcü
vatandaşlar büyük sorunlar yaşamaktadır. Ulaştırma Bakanlığının ve ilgili kurumların bu konuda
duyarlı olmasını, Batum Havaalanı’na Ankara seferlerinin bir an önce başlatılması için gerekli emir
ve talimatlarının verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bayraktutan. 
Sayın Yüceer…
6.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Bülent Ecevit’in doğumunun 89’uncu yıl dönümüne

ve taşeron işçilerinin durumuna ilişkin açıklaması
CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Öncelikle vefasıyla sosyal demokrasi mücadelesi ve devlet

adamlığı kültüründe yerine doldurulamayacak bir boşluk bırakan Türk siyasetinin Karaoğlanı Bülent
Ecevit’i doğum gününde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Haktan, emekten yana olan merhum
Ecevit’in fikirleri, savunduğu tüm değerler, demokratik duruşu ve aydın kimliği sonsuza kadar bize
yol göstermeye devam edecektir. 

Manisa’nın Soma ilçesinde derin üzüntü yaratan 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının
ardından iş kazalarının acilen çözülmesi gereken toplumsal bir gerçek olduğu bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Hızla sanayileşen bir il olan seçim bölgem Tekirdağ’da ağır sanayi ve fabrikaların sayısının
fazla olması iş kazalarını da beraberinde getirmektedir. Son bir hafta içerisinde Tekirdağ’ın Çerkezköy
ilçesindeki Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada meydana gelen yangında taşeron
olarak çalışan bir işçi hayatını kaybetmiştir. 

Çorlu ilçesinde Trakyabirliğe ait 1.500 ton kapasiteli ayçiçeği silosuna temizlik yapmak için
giren 24 yaşındaki işçi 600 ton ayçiçeğinin altında kalarak yaşamını yitirmiştir. 

Yine Saray ilçemizde fabrikada üzerine kumaş balyası devrilmesi nedeniyle bir işçi düşerek
ölmüştür. 

Ölen işçi kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüceer. 
Sayın Havutça… 
7.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Anayasa

Mahkemesi üyelerinin nasıl karar vermesi yönündeki telkinleriyle Anayasa suçu işlediğine ve
Soma’daki maden kazasından yaralı kurtulan Balıkesirli maden işçilerinin bugüne kadar hiçbir
yardım alamadıklarına ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Dün, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesine yönelik ağır bir hukuk devleti ihlali

işlemiştir. Anayasa Mahkemesi üyelerine neredeyse talimat verircesine onların nasıl karar vermesi
gerektiği yönündeki telkinleri açık bir Anayasa suçudur ve hukuk devletinde, demokratik bir hukuk
devletinde âdeta siyasal bir skandaldır. Adalet Bakanını görevini yapmaya ve hukuk devletini
korumaya davet ediyorum. 
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Sayın Başkan, Soma kazasında Balıkesir İvrindi, Savaştepe, Dursunbey ve Bigadiç’te de birçok
yurttaşımızı kaybettik ve yaralılar var geride kalan. Bize bildirilen, meydana gelen Soma kazasında
yaralı olarak bulunan yurttaşlarımız, hemşehrilerimiz, kaymakamlıklara bugüne kadar başvurmuşlar
ve ancak hiçbir maddi ve ayni bir yardım alamamışlar. Şimdi, bu yurttaşlarımız hem madenden yaralı
çıkmışlar hem de bugün bir sürü atıp tutmalara rağmen bugüne kadar karınlarını doyuracak bir tek
yardım alamamışlar. Ben buradan Hükûmet yetkililerine sesleniyorum: Bir haftadır, on gündür Soma
konuşuyoruz burada. Savaştepe Karacalar köyündeki yurttaşımız karnını nasıl doyuracak? Şu anda
köyünde para bekliyor.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Havutça.
Sayın Yeniçeri…
8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın güneydoğuda açılım adına yaptıklarına

karşı, AKP Hükûmetinin teröristlere müdahale etmediğine ilişkin açıklaması
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ülkemizin güneydoğusunda silahlı teröristler yol kesiyor, yol kapatıyor, yollara hendek açıyor,

kimlik kontrolü yapıyor, vergi topluyor, yargı yapıyor; iktidar uyuyor. İktidar teröristlere müdahale
edilmesine izin vermiyor. Silahlı teröristlerin 100 metre yakınına askerler geliyor, karşılıklı
bekleşiyorlar. Terör örgütü 351 çocuğu dağa kaldırıyor. Feryat figan isyan eden aileler valilikten yani
devletten değil, BDP’den umut bekliyor. Başbakan Erdoğan’ın yapacağı iş: HDP’ye, daha doğrusu
PKK’ya “Çocukları al, gel.” çağrısında bulunmaktır. Vatana kastediliyor, devlet bereleniyor, iktidar,
süreç zarar görmesin diye olanı biteni seyrediyor. Bölücülük gemi azıya almış, anneler ağlıyor. AKP
iktidarı ise devletin elini kolunu bağlamış PKK’ya dövdürüyor. AKP, anneler ağlamasın diye diye
vatanın ve devletin anasını ağlatıyor. PKK-AKP açılımı budur, kamuoyuna bir daha duyurulur.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.
Sayın Halaman…
9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ilgili bakanlıkların, ithal buğday girişini engelleyerek

buğday piyasasının oluşmasına yardımcı olmaları gerektiğine ilişkin açıklaması
ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanım, teşekkür ederim.
Şimdi, Sayın Başkanım, son zamanlarda özellikle kuraklıktan, dondan dolayı çiftçi zaten perişan.

Dolayısıyla, memleketimizin her köşesinde ciddi manada buğday da yok. 2013 yılının ödemeleri,
teşvikleri, desteklemeleri zaten ödenmedi soyada, mısırda, pamukta. Yani, alt yazıyla geçiyorlar,
“Ödendi.” diyorlar ama ödenmedi. Dolayısıyla, ofisler açılmadı, taban fiyat yok. Piyasanın oluşması
için Tarım Bakanlığının veya ilgili bakanlıkların ithal buğday girişini engelleyip yeni hasat olan
buğdayların piyasasının oluşmasına yardımcı olmalarını bekliyor, teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halaman.
Sayın Kaynarca…
10.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı

ve İstanbul’un fethinin 561’inci yıl dönümlerine ilişkin açıklaması
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Öncelikle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. 
29 Mayıs İstanbul’un fethinin 561’inci yıl dönümü. İstanbul’un fethiyle Avrupa Orta Çağ

karanlığından çıkmış Yeni Çağ’a başlamıştır. Yine fetihle halkla bütünleşebilen, halkla bire bir ilişki
kurabilen bir yönetim anlayışı gelmiş ve dünyada yeni ufuklar açılmıştır ve yine fetihle dil, ırk ve
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mezhep farklılıkları ortadan kalkmaya başlamış, Türk medeniyetinin engin hoşgörüsü hâkim olmaya
başlamıştır dünyaya. Dolayısıyla bu vesileyle, İstanbul gibi dünyanın en güzel şehrini fetheden, bugün
bizlere böylesi güzel bir şehir bırakan başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere aziz atalarımızı
rahmetle anıyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaynarca.
Sayın Atıcı…
11.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Başbakanın, Alevi inancını kötüleyerek kışkırtma ve

kutuplaştırma yaptığına ve kendisini daha insancıl davranmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Başbakan yine inançlar üzerinden

siyaset yapmaya hız verdi. Bu kez kendi inancını övmekten çok daha tehlikeli bir iş yapıyor, Alevi
inancını kötülemeye çalışıyor. “Ali’siz Alevilik” diyerek Aleviliği Tanrı tanımazlıkla bir tutmaya
çalışarak kendi tabanına şirin görünmeye çalışıyor ve inanç temelli oyları tutmaya çalışıyor. 

Sayın Başbakan, sizin zihniniz de, ruhunuz da, kapasiteniz de Aleviliği anlamaya yetmez.
Anlayamayacağınız konularla uğraşmaktan vazgeçin. Yapmaya çalıştığınız kışkırtma ve
kutuplaştırma bir Cumhurbaşkanlığı makamı için değmez, değmemeli. Cumhurbaşkanlığı bir tek
candan bile daha değerli değildir. Sizi daha insancıl davranmaya davet ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.
Sayın Dedeoğlu…
12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın ilçelerinde yolların

ve altyapının yenilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Kahramanmaraş’ımızın ilçelerinden Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Nurhak, Ekinözü,

Pazarcık, Çağlayancerit, Türkoğlu ilçelerimizin mahalle yolları, asfaltları, altyapıları, su şebekeleri
maalesef ki bazılarında yok bazılarının da acilen ıslah edilip yenilenmesi lazım. İlgili bakanlıklardan
ricamız şudur ki, bu yollarımız, altyapılarımız ve su şebekelerimiz bir an önce yenilensin, halkımız
orada daha rahat yaşayabilir bir hâle gelsin.

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dedeoğlu.
Sayın Öğüt…
13.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami

Yıldırım’ın, Twitter hesabından Uğur Kurt’un ölümüyle ilgili yazdığı sözler nedeniyle istifa etmesi
gerektiğine ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Kızılay’ın İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım Twitter hesabından Okmeydanı Cemevinin

bahçesinde vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt’un ölümüne tepki gösterenlere ağır hakaretler
içeren sözler yazmış ve yazdıkları büyük tepki toplamıştır. Türk Kızılayı vizyon ve misyonu gereği
tarafsız, adilane ve insani yardım yapması gereken bir yardım kuruluşudur. Uluslararası platformlarda
nice önemli görevler üstlenen kurumun kendi yöneticisinin akıl almaz açıklamalarının cevabını
kamuoyuna vermek zorundadır. Yıldırım neden hemen görevden alınmamıştır? 
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Şu bilinsin ki: Bu halk, tıpkı Gezi’de olduğu gibi, susmayacaktır. Haksızlıklar karşısında susan,
tarif ettiği gibi, hayvan olabilir. Bir yandan da hâkim zihniyetin halkı nasıl gördüğünü gösterdiği için
Yıldırım’a teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum, bir an önce de istifa etmesi gerektiğini bir daha
vurguluyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Öz…

14.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Hükûmeti, kadına karşı şiddeti aile çatısı altında mazur
göstermeyecek somut önlemler almaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Soma’da bir iş cinayeti yaşadık, bu cinayetin arkasından yaralar sarılmaya
çalışılırken Manisa bir acıyla daha sarsıldı. Henüz yaşamının baharında, 22 yaşında ve yedi aylık
hamile gencecik kadın, Burcu Akyol Çapar eşi tarafından hunharca öldürüldü. Önce otomobilden
düşerek başını yere çarptığı öne sürülen Burcu’nun nasıl bir vahşete uğradığı sonradan anlaşıldı.
Başının ayakkabı topuğuyla ezildiği belirlenen ve beyin kanaması geçiren, on bir gündür hastanede
yaşam mücadelesi veren Burcu, eşler tarafından işlenen vahşetin son kurbanı oldu. Burcu’ya
Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere, Hükûmeti bir kez daha kadına karşı
işlenen şiddeti aile çatısı altında da mazur göstermeyecek somut önlemler almaya ve ağır yaptırımlar
uygulamaya çağırıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

Sayın Tanal…

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Hükûmetin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin,
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi’nin ve Maltepe ilçesi Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük
Mahallelerinin ulaşımla ilgili sorunlarını çözmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İstanbul ili Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi’nde akşam saat on ikiye kadar belediye
otobüsleri çalışamamaktadır. Bu konuda Hükûmetin bir tedbir almasını talep ediyorum.

İkinci konu: Maltepe ilçemiz Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’te belediye otobüsleri çalışmamakta,
halk ulaşımını sağlayamamaktadır. Ulaşım bir insan hakkıdır. Bu insan hakkının ihlal edilmemesi için
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu yerlere de belediye otobüslerini sıklıkla ve yeni araç tahsis
etmelerini talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal. 

Sayın Çalık… 
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16.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü yıl
dönümüne ve darbelerin bir kez daha yaşanmamasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet tarihimizde, maalesef, birçok kez darbe deneyimi yaşamış bir ülkeyiz ve bu darbe

deneyimlerinin en kötüsü ve en acısı 27 Mayıs 1960 darbesi. “Tanrı uludur”dan “Allahuekber” e
dönebilmek için bir Başbakan feda ettiğimiz 27 Mayısı bir kez daha utançla hatırlıyorum. Ve diyorum
ki: 27 Mayıs 2014 gününde bir özgürlüğe şahitlik ettik. Biz bu özgürlüğe milletvekili arkadaşlarımızla
birlikte şahitlik ettik ve Meclisimizle de bunu paylaşmak istedim. 28 Şubat darbesinde Malatya pilot
il olarak seçilmiş, hedefine de Zekeriya Şengöz ve dindar, Müslüman bütün insanları koymuşlardı.
İşte, ihtimale binaen cezaevinde tutulan Zekeriya Şengöz  ve Fahri Memur maalesef 28 Şubat ürünü
uydurma örgütün mağdurları olmuşlardı. 27 Mayıs 2014 günü namıdiğer Zeki Baba, Zekeriya Şengöz
özgürlüğüne kavuştu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Bir kez daha bu darbelerin yaşanmamasını temenni ediyorum ve

bu utanç tablolarının ortadan kalkmasını diliyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çalık. 
Sayın Kaplan… 
17.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli’de çalışan taşeron işçilerinin

sorunlarına ilişkin açıklaması
MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Kocaeli bölgesi sanayi olarak hep anımsanır. Sanayinin en yoğun olduğu ilimiz ama aynı

zamanda da bu bölgede işçi kıyımlarının en yoğun olduğu illerimizin başında. Kapatılan iş yerleri
gerekçe gösterilerek daha düne kadar 480 işçimizin sokağa bırakıldığı Feniş, bunun yanı sıra çalışma
ortamındaki örgütlenmeleri gerekçe göstererek, performans düşüklüğünü ve iş daraltmalarını gerekçe
göstererek Pakmaya, DHL, bugün de M&T reklam şirketinde 45 işçi eylem yapmak için sokakta. 

Son dönemlerde taşeronlaşmanın getirdiği sorunları konuşurken, taşeronlaşmanın çalışma hayatının
üzerindeki olumsuzlukları konuşurken, Kocaeli’mizde TÜPRAŞ’a bağlı bir taşeron şirketteki 55 işçi üç
aydır alamadıkları maaşlarını protesto etmek hakkını kullanarak eylem başlatırken, bunları bugün işsiz
olarak sokağa bıraktılar. Yetkilileri bu konuda, işçi kıyımlarını durdurmaları yönünde uyarıyorum. 

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.
Sayın Sarıbaş…
18.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, 24/5/2014 tarihinde Çanakkale ve ilçelerinde

meydana gelen deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Depremin merkezi Gökçeada’nın deprem sonrası sorunları; 
1) Kentsel sit alanında bulunan köyler tarihî taş evlerden oluşmaktadır. Bunların küçük tadilatları -

KUDEB’in izniyle- çatı aktarımı, vesaire en azı altı ay sürmektedir. Bu tadilatlar Koruma Kurulu izniyle
oluyor, bu da çok uzun zaman alıyor. Yani bir an önce toplu izin çıkarılması ya da belli süreler tanınması
mutlaka lazım. Hasarlı evlerin izin almadan bu sürelerle yapılabilmeleri gerekmektedir. Taş ustası sayılı
olduğu için bu süre mutlaka uzun tutulmalıdır. Hasarlı ev sayısı gün geçtikçe daha da artabilir. 
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2) Hasarlı evlerin çoğu köy sınırlarında, köylerde de DASK zorunlu değildir. Bu evlerin
onarılması hayli külfetli ve DASK çok az evde var. Devletten maddi destek bekleniyor ve bu arada
da sürekli olarak artçı depremler oluyor. 

Ayrıca da, tehlike arz eden yapılara öncelikle çözüm bulunması ve önlemlerin alınması, ayrıca
acil maddi yardımın gönderilmesi mutlak zorunluluktur. 

Bu evlerin bulunduğu kentsel sit alanlarındaki evlerin korunması…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sarıbaş.

Sayın Özgündüz…

19.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl
dönümüne ilişkin açıklaması

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Efendim, bugün Müslüman ve Türk toplumlarının tarihte kurdukları ilk laik ve demokratik
cumhuriyet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ya da Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin
96’ncı kuruluş yıl dönümü.

Bu cumhuriyeti kuran başta Mehmet Emin Resulzade ve cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen
tüm kahramanları saygıyla, sevgiyle yâd ederken, daha sonra, şu andaki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
kuruluşunda emeği geçen başta Haydar Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan yöneticilerinin ve
Azerbaycan halkının bu millî gününü kutluyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.

Sayın Çam…

20.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun biber gazıyla
ilgili sözlerini kınadığına ve kendisini daha dikkatli cümleler kullanmaya davet ettiğine ilişkin
açıklaması

MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

76 milyonluk ülkemizin nüfusunun sağlığı, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’na teslim
edilmiş durumda. Bu makamda bulunan bir Sayın Bakanın ağzından çıkan cümlelere, kelimelere çok
dikkat etmesi gerekirken biber gazının sağlığa hiçbir zararının olmadığını ve sağlığa yararlı olduğuyla
ilgili cümleleri telaffuz etmektedir. Bir Sağlık Bakanına yakışan bir tutum ve davranış değildir.
Buradan cesaret alan emniyet güçleri de çeşitli öğrenci etkinliklerinde, sendikal hareketlerin
etkinliklerinde ve eylemlerinde polis aşırı derecede biber gazı kullanmaktadır ve bunlar insan sağlığını
tehdit etmektedir. Bugün Türkiye’de Tabipler Odası biber gazının insan sağlığına son derece zararlı
olduğunu ve çok tehlikeli olduğunu açık ve net bir şekilde belirtmiş olmasına rağmen, ülkemizin
Sağlık Bakanının sorumsuz tutum ve davranışlarını bir kez daha burada kınıyor ve Sayın Bakanı
daha dikkatli cümleler  kullanmaya davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çam.

Sayın Balık…
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21.- Elâzığ Milletvekili Sermin Balık’ın, Sayıştayın kuruluşunun 152’nci ve Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümlerine ilişkin açıklaması

SERMİN BALIK (Elâzığ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Devletimizin en köklü, en yetkin kuruluşlarından biri olan ve demokratik hukuk devletinde kamu

yönetiminin olmazsa olmaz nitelikleri arasında yer alan, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini
benimseyen Sayıştay, kamu kurumlarının hukuka uygunluğunu denetlemek suretiyle halkımızın
refahına önemli bir katkı sağlamaktadır. Kamu yönetiminin mali yönden daha verimli, daha kaliteli,
daha doğru yönetilmesi bakımından değerli bir kamu hizmeti üreten Sayıştayın 152’nci yıl dönümünü
kutluyor, değerli üyelerine ve tüm çalışanlarına başarılar diliyorum.

Kuruluşunun 96’ncı yılında dost Azerbaycan’la kardeşlik hukukumuzun devamını diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Balık.
Sayın Özel…
22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Bülent Ecevit’in doğumunun 89’uncu yıl dönümüne

ilişkin açıklaması
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bugün partimizin 3’üncü Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Bülent Ecevit’in

doğum günü. Bülent Ecevit: “Toprak işleyenin, su kullananın.” diyebilen, “Ne ezen ne ezilen, hakça
bir düzen.” söylemini sürdüren bir siyasetçi ve eşsiz bir devlet adamıydı. Zonguldak ve Soma’daki
madenciler kendisine “Madenci Babası Karaoğlan” ismini takmışlardı. Bugün Soma’da yerin
altındaki raylara, vagonlara, ahşap direklere adı yazılan bir Başbakandan, Soma’ya geldiğinde yere
düşen madenciyi tekmeleten, protestolardan dolayı sokağa çıkamayan, sığındığı markette madenciye
tokat atan bir Başbakan noktasına gelinmiştir. Bülent Ecevit’in nezaket ve beyefendiliğini bir kez
daha özlemle anıp hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel. 
Son olarak Sayın Topal…
23.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’nın köylerinin yol ve içme suyu sorunlarına

ilişkin açıklaması
RAMİS TOPAL (Amasya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
21’inci yüzyılda Amasya’da yolları asfalt olmayan köylerimiz var. Yolları asfalt olan

köylerimizde de artık bu asfalt özelliğini yitirmiş, bozuk derin çukurlar oluşmaktadır. Ben buradan
Hükûmete önce bu yolların ne zaman yapılacağını köyler adına soruyorum. 

Yine, Amasya’mızda bütün köylerimizde içme suyu sıkıntıları var; ya suları yok ya da içme
suları temiz değil, arsenikli sular. Birçok köyümüzde çeşitli hastalıklar olmaktadır. Ben buradan
bütün Amasya köylüsü adına Hükûmete sormak istiyorum: Bu yolları bozuk olan köylerimin yolları
ne zaman asfaltlanacak? İçme suyu sıkıntısı olan köylerime ne zaman temiz içme suyu getirilecek?

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Topal.
Şimdi gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:
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VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 23 milletvekilinin, kara paranın ekonomiye getirdiği
olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/954)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kara paranın uzun vadede ülke ekonomilerine hiçbir faydası yoktur. Türkiye bir an önce kara
parayla mücadele ederek, kara paranın ülkemiz ekonomisine getirdiği olumsuz yüklerden kurtulup
Türkiye ekonomisi rekabet gücü yüksek ve ticaret pazarlarıyla dünya gündemine gelmelidir. Bu
amaçla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis
araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Muharrem Işık (Erzincan)

2) Candan Yüceer (Tekirdağ)

3) Ali Rıza Öztürk (Mersin)

4) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)

5) Sakine Öz (Manisa)

6) İhsan Özkes (İstanbul)

7) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)

8) Veli Ağbaba (Malatya)

9) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)

10) Haydar Akar (Kocaeli)

11) Celal Dinçer (İstanbul)

12) Ali Sarıbaş (Çanakkale)

13) Bülent Tezcan (Aydın)

14) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)

15) Ali Serindağ (Gaziantep)

16) Ali Özgündüz (İstanbul)

17) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)

18) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)

19) Namık Havutça (Balıkesir)

20) Emre Köprülü (Tekirdağ)

21) Ali Demirçalı (Adana)

22) Uğur Bayraktutan (Artvin)

23) Mahmut Tanal (İstanbul)

24) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
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Gerekçe:
Kara para aklayıcılar, aklama konusunda kolaylık sağlayan veya önlem almayan ülkelerde

aklama faaliyetini gerçekleştirip temizlenmiş paralarını hiçbir şüpheye yer bırakmadan ülke
ekonomisine sokabilmektedirler. Bu nedenle kara para ve aklama konusunda uluslararası örgütlerin
ve devletlerin tavırları önemlidir.

Araştırmalara göre dünyadaki toplam kara para tutarı 700 milyar ile 1 trilyon dolar arasındadır.
Bu tutar yaklaşık olarak her yıl 100 milyar dolar artmaktadır. Yine dünya kayıt dışı ekonomisinin
7-8 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Kayıt dışı ekonominin GSMH’ya oranı
USA’da yüzde 12,5, İngiltere’de yüzde 13,5, Japonya’da  yüzde 12, İtalya’da yüzde 26’dır. Bu oranın
ülkemizde yüzde 25 ile  yüzde 50 arasında olduğu iddia edilmektedir.

Türkiye’ye en yoğun kara para akımının hayali ihracat yoluyla olduğu belirtilmektedir. Türkiye
kara para aklamada, özellikle Orta Asya ve Kafkasya’nın yanı sıra Orta Doğu ve Doğu Avrupa için
bölgesel finans merkezi konumunda bulunuyor. Türkiye, Güney Batı Asya’dan Avrupa’ya hareket
eden uyuşturucu ürünleri için önemli bir geçiş rotası olmaya devam ediyor. Türkiye’de uyuşturucu
dışında, fatura sahtekârlığı ve vergi kaçırma, kaçakçılık, sahte mal ve sahtecilik, terörizmin
finansmanı da önemli kara para kaynakları olarak dikkat çekiyor.

ABD Dışişlerinin raporunda Türkiye’nin Avrupa’ya akan eroinde, önemli bir güzergâh ve
depolama, üretim ve durak yeri olmayı sürdürdüğü belirtilmektedir. Türkiye’ye taşınan uyuşturucunun
büyük bölümünün kaynağı Afganistan’dan, morfin ve baz eroin Pakistan’dan İran üzerinden getirildiği,
tonlarca uyuşturucu ve haşhaşın Pakistan’dan deniz yoluyla Akdeniz, Ege ve Marmara kıyısındaki
yerlere kaçırıldığı tespit edilmiştir. Uyuşturucu ve haşhaş Türkiye’ye Afganistan’dan Türkmenistan,
Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden kara yoluyla da taşındığı saptamaları yapılmıştır. 

Türkiye’de aklanan kara paranın önemli bir bölümünün vergi kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu
belirten gözlemcilere göre, Türk ekonomisinin yüzde 50’si kayıt dışıdır. Kara para hem bankalarda
hem de bankalar dışındaki finans kurumlarında aklanıyor. Türkiye’deki kara para aklama yöntemleri
genellikle, sınırdan döviz kaçakçılığı, ülke içine ve dışına banka transferleri ile gayrimenkul, altın ve
lüks otomobil alımı yoluyla olmaktadır.

Hükûmet ekonominin ihtiyaç duyduğu sıcak para nedeniyle, Türkiye’nin kara paranın bölgesel
merkezi olmasına ses çıkarmamaktadır. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye yatırımına engel olmasından
korkulduğu ve Türkiye’ye gelecek milyar dolarlık sabit yatırımların kaçabileceği düşüncesiyle
düzenlemelerin geciktirildiği düşünülmektedir. Ancak, bu durum Türkiye’nin diğer ülkelerle arasında
yeni sorunların oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle, daha yol yakınken, Türkiye’nin kapılarını
kaynağı belli olmayan, vergilendirilmeyen kara paraya kapatması gerekmektedir.

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörünün
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/955)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle süt ve süt ürünleri

sektöründe önemli bir yere sahiptir. Sektör, ekonomimizin önemli üretim dallarından birisidir.
Bilindiği gibi süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum

ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam 85 besin öğesini içermesiyle sağlıklı
beslenmenin temel unsurudur. Günümüzde son zamanlarda çok geniş bir sektör olan süt sektöründe
yatırımlar hız kazanarak üretimde artışlar yaşanıyor. Geleneksel metotlardan ziyade modern tesislerde
işlenen daha sıhhi ve uzun ömürlü süt ve süt ürünlerine yönelik talep de artıyor.
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Verimli arazilerimiz, bitki çeşitliliğimiz ve geniş hayvan varlığımızla sektörde avantajlı konumda
yer alıyoruz. Ancak bol bulunan ve kolaylıkla tüketilebilen süt, ülkemizde bilinçli ve verimli bir
şekilde tüketilemiyor. Süt ve süt ürünleri tüketimimiz komşu ülkelere göre çok alt seviyelerde kalıyor.
Bununla birlikte, ülkemizde özellikle modern süt üretim ve işleme tesislerine ihtiyaç var ve bu alanda
yatırım potansiyeli bulunmaktadır.

Ancak sektör bu gelişmelerin yanında genel olarak pek çok sorunla baş etmek zorunda
kalmaktadır. Sektörde karşılaşılan engeller arasında hijyenik olmayan koşullarda gerçekleşen ve
denetlenmeyen süt üretimi, sağlıklı süt üretimi için altyapı eksikliği, sağlıklı koşullarda hayvan
bakılamaması nedeniyle yaşanan hayvan kaybı, süt hayvanlarının veriminin düşük olması, üreticilerin
çok az bir bölümünün birlik veya kooperatif çatısı altında örgütlenmiş olması, sektörde küçük aile
işletmelerinin yer alması, sokak sütçülüğünün hâlen var olması, süt sanayisinde kapasite kullanımının,
pazarlama sorunları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yeterince kaynak ayrılamaması, kaynak
kullanım yetersizliği, kaliteli ham madde temin edilememesi, ham madde temini ve pazarlamasındaki
mevsimsel dalgalanmalar gibi nedenlerle yetersiz olması, nitelikli iş gücünün sektörde az yer alması,
teknoloji eksikliği yer almaktadır.

Sektörün sorunlarında kilit nokta ise fiyatların dalgalı bir seyir izlemesidir. Süt üreticileri
mevsimsel olarak fiyatların oynaması nedeniyle önlerini göremediklerini ve bu durumdan zarar
gördüklerini belirtmektedirler.

Bolu ilimizde de süt ve süt ürünleri sektöründe yukarıda sayılan sorunlar bulunmaktadır.
Özellikle Mengen ilçesinde süt alımlarında diğer bölgelere göre düşük fiyat verilmesi üreticiyi zor
duruma düşürmektedir. Yem ücretlerinin bölgede pahalı olması da tüm ülkemizde olduğu gibi
Mengen ilçemizde de önemli bir sorun oluşturmaktadır.

Tüm bu verilerin ışığında Bolu ili Mengen ilçemiz başta olmak üzere, üretim aşamasından
pazarlamaya kadar olan süreçte süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin
belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Tanju Özcan (Bolu)

2) Ali Serindağ (Gaziantep)

3) Celal Dinçer (İstanbul)

4) Mehmet Şeker (Gaziantep)

5) Ali Özgündüz (İstanbul)

6) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)

7) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)

8) Candan Yüceer (Tekirdağ)

9) Ali Rıza Öztürk (Mersin)

10) İhsan Özkes (İstanbul)

11) Veli Ağbaba (Malatya)

12) Sakine Öz (Manisa)

13) Haydar Akar (Kocaeli)

14) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
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15) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
16) Bülent Tezcan (Aydın)
17) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
18) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
19) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
20) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
21) Namık Havutça (Balıkesir)
22) Emre Köprülü (Tekirdağ)
23) Ali Demirçalı (Adana)
24) Uğur Bayraktutan (Artvin)
25) Mahmut Tanal (İstanbul)
3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 milletvekilinin, güvenlik kuvvetlerince uygulanan

orantısız gücün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/956)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yalova’da bir kavgayı ayırmaya çalışırken polisin biber gazı sıkması sonucu fenalaşan 31 yaşındaki

Çayan Birben’in hayatını kaybetmesi polis şiddetini tekrar Türkiye gündemine taşımıştır.
Emniyet görevlilerinin kontrolsüz şekilde gaz bombası ve biber gazı kullanması sonucu Hatice

İdin, İbrahim Sevindik, Musa Dağ, Mehmet Uytun, Hacı Zengin, Kazım Şeker, Metin Lokumcu da
hayatını kaybetmiştir.

Hükûmetin muhalefet odaklarını polis zoruyla yıldırmaya çalışmasına, polisin orantısız güç
kullanmasına Uluslararası Af Örgütünün 2012 yılı raporunda da yer verilmektedir.

Uluslararası Af Örgütü 2012 yılı raporunda, özellikle haziran ayındaki genel seçimler öncesi ve
sonrasındaki eylemlerde, gösteriler sırasında polisin düzenli olarak aşırı güç kullandığı belirtilmiştir.
Raporda, polis müdahalesinin biber gazı, tazyikli su fışkırtma aracı ve plastik mermi kullanımının
ardından şiddetli bir hâle geldiği, çoğu olayda, emniyet görevlilerinin göstericileri copla dövdüğünün
belgelendiği vurgulanmıştır.

Bu bağlamda, daha fazla yaralanmanın ve ölümün yaşanmaması için güvenlik kuvvetlerince
uygulanan orantısız gücün nedenlerinin ve nasıl önlenebileceğinin araştırılması amacıyla TBMM
İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ve Anayasa’nın 98’inci maddesi gereğince Meclis
araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Bülent Tezcan (Aydın)
2) Haydar Akar (Kocaeli)
3) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
4) Sena Kaleli (Bursa)
5) Mehmet Şeker (Gaziantep)
6) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
7) Ali Serindağ (Gaziantep)
8) Candan Yüceer (Tekirdağ)
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9) Sakine Öz (Manisa)
10) Veli Ağbaba (Malatya)
11) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
12) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
13) Celal Dinçer (İstanbul)
14) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
15) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
16) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
17) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)
18) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
19) Namık Havutça (Balıkesir)
20) İhsan Özkes (İstanbul)
21) Emre Köprülü (Tekirdağ)
22) Ali Demirçalı (Adana)
23) Uğur Bayraktutan (Artvin)
24) Mahmut Tanal (İstanbul)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki
görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Buyurunuz Sayın Halıcı, sisteme girmişsiniz.

MEHMET EMREHAN HALICI (Ankara) – Çok kısa bir söz talebim var Sayın Başkanım,
uygun görür müsünüz? 

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

24.- Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı’nın, Bülent Ecevit’in doğumunun 89’uncu yıl
dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET EMREHAN HALICI (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkanım.

Bugün 28 Mayıs. Bugün Başbakanımız ve Genel Başkanımız Bülent Ecevit’in doğum günü;
ülkemizin bütünlüğü, bağımsızlığı konusunda taviz vermeyen, ilkeli, kararlı bir devlet adamının
doğum günü; Atatürk ilkelerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne gönülden bağlı bir siyasetçinin
doğum günü; sevgiyi, barışı, özgürlüğü seslendiren bir şairin doğum günü; toprak reformunu,
“inançlara saygılı laiklik” kavramını, teknokentleri, köykentleri tasarlayan bir devrimcinin doğum
günü; işçinin alın terinin, göz nurunun savunucusu bir emekçinin doğum günü; nezaketin,
hoşgörünün, uzlaşmanın, dürüstlüğün timsali, örnek bir insanın doğum günü. Bu doğum gününde
Bülent Ecevit’imizi saygıyla, özlemle, rahmetle anıyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halıcı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.
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VII.- ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- CHP Grubunun, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve arkadaşları tarafından, değerli taşlar

vergiye tabi olmazken çiftçilerin kullandığı yakıttan yüksek oranda vergi alınmasının nedenlerinin
araştırılarak üreticilerimizin sorunlarının giderilmesi konusunda alınması gereken önlemlerin tespiti
amacıyla 6/5/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis
araştırması önergesinin, Genel Kurulun 28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda
okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

28/05/2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 28/05/2014 Çarşamba günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki
önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla
arz ederim.

Mehmet Akif Hamzaçebi 
İstanbul

Grup Başkan Vekili
Öneri:
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve arkadaşları tarafından, “Değerli taşların vergiye tabi

olmazken, çiftçilerin kullandığı yakıttan yüksek oranda vergi alınmasının nedenlerinin araştırılarak,
üreticilerimizin sorunlarının giderilmesi konusunda alınması gereken önlemlerin tespiti” amacıyla
06/05/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırma
önergesinin (1360 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin
önüne alınarak, 28/05/2014 Çarşamba günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı
tarihli birleşimde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehinde Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt.
Buyurunuz Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; vermiş olduğum önerge üzerine

söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.
Öncelikle Soma madenindeki 301 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, selam ve saygılarımı

sunuyorum Azerbaycan’a. 
Ardahan’da havaalanının yapılması için bize katkı sunan Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu’na da

çok teşekkür ediyorum. Ardahan’a da acilen bir havaalanı istiyoruz çünkü Ardahan havaalanı hem Artvin
hem Ahıska hem Erzurum hem Ardahan’ı kapsadığı için çok acil bir havaalanı yapılması gerekiyor.

Değerli arkadaşlar, burada gördüğünüz bu yatı size getirdim. Bir, bu yatta kullanılan mazot var,
bir de çiftçilerimizin kullandığı mazot var. Bu lüks yatın sahiplerinin kullandığı mazottan maalesef
vergi alınmıyor. Bu lüks yata mazot aldığın zaman 1,5 küsur lira, çiftçi mazot aldığı zaman 5 liraya
yakın. Bir traktörün deposu 500 liraya doluyor. Çiftçi perişan, mazota para yetiştiremiyor, hayvanını
satıyor, yine mazotçuya borçlu, yine mazotçuya borçlu. Sadece çiftçi değil ki, sanayici, esnaf, şoför,
herkes devlete 3 misli vergi ödüyor ama şu lüks yata binen zenginler ÖTV ve KDV, vergi ödemiyorlar
arkadaşlar.
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MEHMET METİNER (Adıyaman) – Yazıklar olsun!

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bravo, yazıklar olsun!

Sadece lüks yata binenlerden değil, gemisi olanlardan da vergi almıyorlar. 

Şimdi, bitmedi. Buradaki hanımlarımızda elmas, pırlanta var mı veya sizin eşlerinizde elmas,
pırlanta var mı? Yok. 

Evet, şimdi, değerli arkadaşlar sıkı durun. Bakın, bu pırlanta, bunlar pırlanta Oktay Bey.
Bilmiyorum sizin eşinizde var mı? Ben görmedim, bir defa uçakta karşılaşmıştık.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yok efendim.

OSMAN BOYRAZ (İstanbul) – Nereden getirdin?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sahici pırlanta mı?

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar bakın, bu pırlantaları ben kiraladım, 3 bin
lira verdim kiraladım bu pırlantayı. Niye kiraladım biliyor musunuz? Bu pırlanta taşı dışarıdan geldiği
zaman vergi yok ama gariban çiftçiden bu mazot için üç misli vergi alıyorlar.

OSMAN BOYRAZ (İstanbul) - Mazot patlamasın.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Mazot patlamaz, korkmayın, merak etme değerli komşum, mazot
patlamaz.

Şunu söylüyorum: Bu mazottan çiftçi, esnaf, şoför herkesten üç misli para alıyorlar. 1.500-1.600
lira civarında çıkışı var; 4.700 liraya, 4.800 liraya mazotu satıyorlar, bu mazotu ama bu pırlantayı
kullanan, alanlar, getirenler karşılığını ödemiyorlar. Ama bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki bunları
Türkiye’de imal ettiğiniz zaman ondan KDV alıyorlar. Bakın, Türkiye’de imal edenlerden,
üretenlerden ÖTV, KDV alıyorlar; yurt dışından, Hong Kong’tan getirdiğin zaman ondan almıyorlar.
Arkadaşlar, bu, kul hakkı yemektir, başka bir şey değil. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, zamanınızı fazla almak istemiyorum ama şimdi konuşuyoruz
konuşuyoruz boş oluyor ama bunları gösterdiğimiz zaman insanların aklında kalıyor. Evet, ben şimdi
soruyorum: Türkiye’nin yüzde 27’si kırsal kesimde yaşıyor, köyde yaşıyor. Çiftçilerimiz, bu
çiftçilerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Dışarıdan getirdikleri hayvanla hayvancılığı batırdılar. 7 milyon
liraya hayvan sattılar, evet, 7 milyon liraya çiftçilerimize hayvan sattılar. Şu anda aynı hayvan 2,5
milyona indi arkadaşlar. Bu mazot 5 bin liraya yakın, 4.800 lira; bu pırlanta bedava kardeşim. 

Evet, bu yaz, lüks yatları olan zenginlere… Bu yata binenlerden vergi alınmazken -tekrar
ediyorum- köylüden alınıyor. Bizim burada bir çarpıklık var değerli arkadaşlar. Bu önergeye şimdi
AK PARTİ’lilerin de oy vermesini istiyorum. Eğer bunlara oy vermezseniz, köy köy gezeceğim, sizi
bütün çiftçilere şikâyet edeceğim arkadaşlar.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Ben vereceğim.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Aslanım. Bak, Mehmet Metiner “Ben vereceğim.” diyor. Teşekkür
ederim. Gayet güzel.

ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Ben de vereceğim. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Hepsi verecek, hepsi!

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Arkadaşlar çünkü burada -hepimiz Müslümanız elhamdülillah-
kul hakkı var. Yani, fakirin hakkını zengin yiyor, fakirden alıyor zengine veriyorlar. Ya, kardeşim,
böyle bir zulüm olabilir mi? 
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Değerli arkadaşlar, bu anlamda benim önerim şudur: Türkiye’de kırsalda yaşayan çiftçilerimiz,
köylülerimiz yani Edirne’den Ardahan’a kadar -bu, İzmir’de de var, Mersin’de de var, Amasya’da
da var, Türkiye’nin her yerinde var- çiftçiler bu sene ekin ektiler, tarlasına traktör koşacaklar. Samimi
söylüyorum, büyük traktörün bir deposu 500 liraya doluyor, 500 TL’ye doluyor. 500 TL’yi de adam…
Tabii ki mümkün değil.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Büyük bir traktör.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Evet, büyük traktör 500 lira; doğru, ben de onu söylüyorum.

Arkadaşlar, küçüğü daha az alıyor ama 500 lirayı verdiği zaman çok az bir tarla sürüyor. 
Şimdi, girdiler fazla yani mazot pahalı, yem pahalı, gübre pahalı ama “Et ucuz olsun.” diyorlar.

Ya, kardeş, et nasıl ucuz olacak? Yani, sen şimdi mazotu vatandaşa 5 liraya veriyorsun, “Eti ucuz
yap.” diyorsun. Yem yüzde 40 artmış bir yılda, gübre ona göre artmış, sen “Ucuz et yoksa ben
dışarıdan getireceğim.” diyorsun.

Değerli arkadaşlar, bu sizin Hükûmetiniz aile işletmeciliğini öldürdü. Bakın, Doğu Anadolu’da
aile işletmeciliği öldü arkadaşlar, Allah’ın rahmetine kavuştu. Özellikle 90’lı yıllarda, güneydoğuda
4 bine yakın köy boşaltıldı, o köylerde yaşayan 2 milyona yakın insan perişan oldu, büyük şehirlere
gitti ve o büyük şehirlerde insanlar hâlen daha işsiz, güçsüz, perişan bir şekilde yaşıyorlar. Ne oldu
o zaman? Tarım üretimi azalınca bu defa dışarıdan ithal etmeye başladık. Çünkü, adamın hayvanı yok,
üretmiyor, ne yapacak o zaman, yiyor devamlı? O zaman dışarıdan getirilmek mecburiyetinde kalındı,
dışarıdan getirince de çiftçimiz battı, köylümüz battı. 

Şu anda, benim arkadaşım var, hayvancılık yapıyor, hatta “İsmimi de söyleyebilirsin.” dedi,
sizin de partilinizmiş, Adanalı Mehmet Bey, soyadını söylemeyeyim, soyadını sen bulursun. Mehmet
Bey dedi ki: “Kardeşim, ben 7 bin liraya hayvan aldım, şu anda 2.500 lira. Gelsin, versinler, ben
banka borcunu kapatamıyorum.” Onu da nasıl kandırdılar biliyor musunuz? İki yıl ödemesiz, beş yıl
sıfır faizle arkadaşlar. İki yıl ödemesiz, beş yıl sıfır faizle hayvan sattılar 7 bin liraya, 8 bin liraya, bu
hayvanlar şu anda 2.500’e düştü. 

Şimdi, sizden rica ediyorum, bu önergeyi kabul edelim, hiç olmazsa o 4-5 bin lira hayvan başı
zarar eden adam, insanlar, onlar bu defa banka kredilerini ertelesinler. Eğer onların banka kredileri
ertelenmezse, samimi söylüyorum, Türkiye’ye en yakın zamanda ithal et gelir. İthal et geldiği zaman
köylümüz batıyor ve çiftçimiz batıyor. 

Bu anlamda, benim sürem de çok geçti, değerli arkadaşlar, konuyu toparlıyorum. Diyorum ki:
Pırlantadan, lüks yattan ÖTV, KDV almazken, vergi almazken, gariban köylüden, çiftçiden mazota…
Yani, mazotun çıkış fiyatı 1.600 lira civarında; 5 bin liraya satıyorsanız, bu kul hakkıdır. Kul hakkını
yemeyelim, bu önergeyi kabul edelim, çiftçilerimize destek verelim.

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. 
Aleyhinde, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç. 
Buyurunuz Sayın Bilgiç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt ve arkadaşlarının vermiş

oldukları bu araştırma önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bu önergeye baktığımızda ağırlıklı olarak şunu görüyoruz: Neden
çiftçilerimizden KDV alınıyor ama bunun karşılığında kıymetli taşlardan alınan hiçbir vergi yoktur?
Bunu söylüyor Sayın Öğüt. 

Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz size bir soru önergesi okumak istiyorum:
“Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak

cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22/07/2011
Mücevher üretiminin ham maddesi sayılan pırlanta ithalatındaki yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi

kaldırılmalı, dünyanın hiçbir yerinde ham hâldeki pırlantaya vergi uygulanmıyor. Türkiye’de bir inat
uğruna pırlantaya yüzde 20 ÖTV uygulanıyor. Bu durum da sektörün gelişmesini engellemektedir.
Bugün dünyada 250 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış çok büyük ve önemli bir sanayi dalı olan
mücevher üretimi, Türkiye’de ne yazık ki ışıltılı vitrinler ve zenginlerin ilgi alanı olarak görülüyor. 

1) Mücevher sektörü 2023 yılında bütün dünyada 650 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak, sektörün
önü açılmazsa Türkiye bu sektörden milyarlarca lira zarar edecek. Sektörün önünün açılması için bir
çalışmanız var mı?

2) Mücevher sektöründe ÖTV uygulamasına son verilmesi durumunda 700 bin kişiye iş sahası
açılacak. Bunun için ÖTV kaldırılacak mı?” diye soruyor. 

Ve diyor ki: “Hiçbir dünya ülkesinde ham maddeden vergi alınmamaktadır. “
Kim soruyor arkadaşlar? Sayın Ensar Öğüt, Sayın Ensar Öğüt’ün önergesi. 
RECEP ÖZEL (Isparta) – O zaman başkaydı. 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Müsaade edin Sayın Özel, rica ediyorum. 
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bizi yanılttın Ensar Ağabey. Biz seni destekleyecektik.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Şimdi, şöyle bir şey var değerli arkadaşlar: Dünyadaki

genel uygulamalara baktığınızda, kıymetli taşlardan aslında KDV alındığını görüyoruz fakat
Türkiye’de kıymetli taşlardan KDV alınmıyor, onun yerine yüzde 20 özel tüketim vergisi alınmaktadır.

Şimdi, “Hiç vergi yok.” diye bir şey yok; değil, vergi var. Tabii, bununla ilgili bir değişiklik
düşünüldü. Bir torba yasa görüşmemiz vardı geçtiğimiz aylar içerisinde ve bu torba yasada bir önerge
vardı; bu, kıymetli taşlara da yüzde 18 bir KDV uygulamasının gündeme getirileceğine dair, daha
doğrusu uygulanmasına yönelik bir önergeydi. Bu önergeyi, şöyle söylersek: Kıymetli taşların -işte
elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz- hepsini koyuyoruz ve borsaya teslim, borsada el değiştirmesi
hariç olmak kaydıyla katma değer vergisi istisnasının kapsamından çıkarılmasına ve genel oranda katma
değer vergisine tabi tutulmasına yönelik bir düzenlemeydi ve kıymetli taşların borsadan çekilecek
olanlarının da teslimi hâlinde ise katma değer vergisine tabi tutulmasına yönelik bir önergeydi.

İkinci bir önerge daha vardı. Bu önergede de Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli
Taşlar Piyasasında işlem görecekler için bu sınırlar dâhilinde farklı oranları belirlemeye Bakanlar
Kuruluna bir yetki veriliyordu yani KDV’nin getirilerek ÖTV’nin kaldırılması noktasında. Fakat
başta Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımız olmak üzere bizler de bu önergeye karşı
çıktık çünkü bizim böyle bir KDV’yi getirmiş olmamız şöyle bir sıkıntı yapacaktı: Bu, sektörü son
derece zor bir duruma sokacaktı çünkü dünyada bunlar borsa işlemi görüyor. Borsa işlemi, altına da
bir KDV getiriyordu. Bu şu anlama geliyordu: Otomatik olarak devlet yüzde 18 almış olduğu
KDV’yle altın fiyatlarını Türkiye’de dünya piyasalarının yüzde 18 üzerine çıkarıyordu. Bu da son
derece sıkıntılı ve problemli bir husus oluşturacağı için bu önerge oradaki, Komisyondaki
görüşmelerle… Ki zabıtları da buradadır; Komisyonda Cumhuriyet Halk Partili milletvekili
arkadaşlarımızın da, bizlerin de bu konuda vermiş olduğu görüşler ortadadır.
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Şimdi, değerli arkadaşlar, yani bu konuyu bir geçelim. Demek ki vergi yok değildir, kıymetli
taşlarda, pırlantada yüzde 20 özel tüketim vergisi vardır ve bu hâlâ da yürürlüktedir. Burada bir eksik
bilgi var, bunu düzeltelim.

Şimdi tarım sektörüne gelelim, onu vurgulamak istiyorum. Önce bir iki tane rakam vereceğim
müsaade ederseniz. Tarım hasılasına baktığımızda yani millî gelir içindeki tarımın payına
baktığımızda, bu, 23,7 milyar dolardan 62 milyar dolara geldi değerli arkadaşlar. Yani, millî gelirin
tarım içerisindeki aldığı pay yüzde 7,9’la 112 milyar TL olarak gerçekleşti. Tarımda kişi başı gelir
son on sene içerisinde 1.064 dolardan 3.591 dolara geldi ve sabit sermaye yatırımları içerisinde -ki,
on yıl içerisinde gelinen gelişimi söylüyorum yıllık bazda- sabit sermaye yatırımlarında tarımın almış
olduğu pay 2,4 milyardan 14,8 milyara yükseldi. Üst üste altı yıl tarım sektöründeki büyüme bundan
elli sene önce bir tek 1955-1960 döneminde, Demokrat Parti döneminde gerçekleştirilmişti
Menderes’in, rahmetlinin liderliğinde. Elli yıl sonra tarımda altı yıl üst üste büyüme ilk defa AK
PARTİ döneminde gerçekleşmiş oldu. 

Şimdi, destekler… Burada, evet, KDV yüksek, bunu kabul ediyorum ama burada sıkıntı -
KDV’nin yüksek olmasının sıkıntısı başka bir şey- KDV’nin sıfırlanması meselesi değil, bunu doğru
vurgulamak lazım. Burada, çiftçilerimiz, maalesef, gerçek mükellef değil yani onların KDV
mükellefiyetleri yok, onlar götürü mükellefler. Böyle olunca da kendileri mal aldıklarında bu yüzde
18 KDV’yi ödüyorlar ancak fatura kesemedikleri için bunu hiçbir şekilde bir indirim konusu
yapamıyorlar ve bu KDV bir nihai tüketiciymiş gibi çiftçimizin, köylümüzün üzerinde kalıyor. Bunun
mutlaka düzeltilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani, bir tarafta söylenilen yanlışları söyleyeceğiz
ama öbür taraftaki bir meseleyi ortaya koyarken de bunun çözümüyle, nasıl olması gerektiği şekliyle
ortaya koymamız lazım.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – KDV değil sadece, ÖTV de var mazotta. 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Pek çok kanun görüşmeleri esnasında da, ağırlıklı olarak
bütçe görüşmeleri sırasında Maliye Bakanına, Maliye Bakanlığı temsilcilerine bizler bu konudaki
görüşlerimizi iktidar milletvekilleri olarak da çok net bir şekilde ifade etmişizdir. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sonuç, sonuç? Dünyanın en pahalı mazotu… 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Müsaade edin kardeşim, bakın…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Daha pahalı var mı dünyada?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Evet, doğru söylüyorsunuz ama bunun yanında AK
PARTİ’yle beraber tarım nasıl böyle ileri gitti diye baktığınızda şunu görüyorsunuz. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Neresi ileriye gitti tarımın?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – 58 tane yeni destek getirmişiz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Gel bir Manisa’yı gezelim seninle.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bakın, on yıl önce…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – …hibe olarak, destek olarak çiftçimize, köylümüze,
tarımla uğraşan kesime yılda 186 milyon TL hibe yardım yapılırken bugün bu rakam, 2012 yılında,
2 milyar 166 milyon olarak gerçekleşmiştir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sonuç, sonuç?
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SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Sayın Özgür Özel, sizin matematiğiniz fena değil,
eczacısınız ama…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Borcunu ödeyemeyen çiftçi, borcunu.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) - …yani bunun nereden nereye geldiğini herhâlde çarpar

bölerseniz -iPhone’larınızda da var o hesap makineleri- onu bulursunuz, orada bir sıkıntı yok.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ürün para etmiyor, ürün para etmiyor.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – On sene önceki fiyata ürün satıyorlar.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Çiftçimiz ve köylümüz eğer bugün, geçmişte

ürettiğinden katbekat fazlasını üretebiliyorsa, orada bir katma değer yaratabiliyorsa …
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Yalan bunlar, yalan.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Sayın Uzunırmak, vallahi sahaya çıktığımızda köylü

kardeşlerimiz, çiftçi kardeşlerimiz bunların hepsinin gerçek olduğunu bize söylüyorlar. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Şimdi söyleyeceğim, bürodan çiftçilikle olmaz bu iş, yalan bunlar.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Burada, siz kendinize bir dünya kurmuşsunuz, bir hayal

dünyası, o hayal dünyasının içerisinde yaşıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Yok, yok, o yaşadığımızı yaşayamıyoruz, çiftçi olarak yaşadığımızı

yaşayamıyoruz.
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Avrupa’da tarımda 1’inci.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Allah’tan kork, Allah’tan kork.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Yani, daha on sene önce, bu ülkeyi, içinde

bulunduğunuz iktidarla, koalisyonla ne durumlara düşürdüğünüzü…
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – O modelleri o Hükûmet getirdi.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) - …bu milleti ne hâle getirdiğinizi insanlar,

vatandaşlarımız son derece iyi biliyorlar ve hatırlıyorlar.
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Nankörlük yapma, o modelleri o Hükûmet getirdi, sizin aklınızda

yoktu o modeller.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Yani, insanların, ülkeyi düşürdüğünüz hâli, on sene

önce bu memleketi ne noktaya getirdiğinizi vatandaşlarımızın unuttuğunu zannetmeyin.
Vatandaşlarımızın zihinlerinde taptaze o günler orada saklı olarak duruyor.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – O modelleri o Hükûmet getirdi.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Onun içindir ki her zaman için muhalefette kalmaya

devam edeceksiniz.
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Cevabını bulursun şimdi.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) - Ve siz böyle gittiğiniz müddetçe bu kafayı

değiştirmediğiniz müddetçe bu şekilde de bu devam edecek.
OKTAY VURAL (İzmir) – Senin kafanı biliyoruz.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Allah sizleri, her iki muhalefet partisini de başımızdan

eksik etmesin.
OKTAY VURAL (İzmir) – Gövdeniz farklı, kafanız farklı.
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SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Siz burada olduğunuz müddetçe bu millet bize destek
vermeye devam edecektir. Her seferinde her sandıktan daha da güçlenerek bizleri çıkartmaya devam
edecektir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Onun için 2 milyon oyunuz azaldı, öyle mi?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Daha süre var, konuş ağabeyciğim!

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Ve bu araştırma önergesinin açılmasına gerek
olmadığını da saygılarımla ifade ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Daha süre var, 33 saniye süre var, bitti mi sözün? 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bilgiç.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Kürsüyü bırakıp kaçtı AKP’li vekil! 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu kadar yalana bir doğru gerekiyor herhâlde efendim.

BAŞKAN – Bir dakika…

Buyurunuz Sayın Uzunırmak.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çiftçiyi konuşamadı, kürsüyü bırakıp kaçtı.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Nasıl bıraktı, kaçtı!

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Bizim Hükûmetimizle ilgili yanlış bir bilgilendirmede bulundular. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bir dakika süre var daha, 38 saniye.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Yok canım.

BAŞKAN – Bir dakika, sessiz olursanız…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – 22 saniye ilave veriyor, bir dakika yapar. 22 saniye ilave var, 38’de
bu, bir dakika erken bırakıp kaçtınız kürsüyü. 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Özgür Özel, biz kürsü meraklısı değiliz sizin gibi. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Bizim Hükûmette olduğumuz dönemi yanlış bilgiye dayalı
eleştirdi. Kürsüden bir açıklama istiyorum. 

BAŞKAN – Açıklama istiyorsunuz.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Bir değerlendirmede bulunmak istiyorum, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN - Buyurun, iki dakika…

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, hangi maddeye göre söz verdiniz?

OKTAY VURAL (İzmir) - 69’a göre… 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sataşmadan…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Neyi sataştı ya?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sataştım, sataştım!

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Uzunırmak. 
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in CHP grup

önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle
konuşması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, her şeyden önce, geçmişi eleştirirken, günü kıyaslarken bir aklı ortaya
koymak lazım. Destek modelini sayın arkadaşım bilmiyor. Tabii ki 70’li, 80’li yıllarda destekler
üretici birlikleri vasıtasıyla verilirdi ve böyle bir prim sistemi yoktu tarımda.  Tarımda prim sistemi
olmadığı için, TARİŞ gibi, Marmarabirlik gibi üretici birliklerine destek verilir, destek alımları yapılır
ve bütün fiyatlar onun içerisinde olurdu. Çiftçi o destek alımlarının fiyatlarından memnun olduğu
zaman şapkayı havayı fırlatırdı. Destekleri, dün ile bugün kıyaslarken rakamları, önce bunu bilmeli
çiftçi. Bürodan çiftçilikle olmuyor bu iş. Dolayısıyla, bugün savunduğunuz o prim destekli sistem,
57’nci Hükûmet zamanında, bizzat benim de önderlik yaptığım komisyonlarda o sistem
yerleştirilmiştir ve bugün geliştiriliyor. 

Daha gelişmesi mutlaka ki bizim talebimizdir ama ben saygıdeğer milletvekillerinin şuna
dikkatini çekmek istiyorum: Kendileri Plan Bütçe Komisyonundadırlar. Dünyada, petrol üretmeyip
petrolden bütçesinde Türkiye kadar gelir kaydeden bir ülke göstersinler bana. Yani, ülke petrol
üreticisi değil ama dünyadaki, bütçesindeki, petrol gelirleri en yüksek olan ülke Türkiye. Böyle bir
şey var mı değerli arkadaşlar? Bu bile petrolün ne kadar insafsızca, vatandaşın sırtına bindirildiğinin
bir işaretidir, fazla söze gerek yok. Çiftçinin petrolünün üzerindeki, ÖTV gibi, işte, birtakım farklı
vergiler kaldırılmalıdır, bu sisteme oturtulmalıdır. Yoksa, bugünkü Türkiye’deki tarımın büyüme
rakamları, büyük çiftçilerin, büyük işletmelerin büyümesidir; orta hâlli çiftçiler perişan hâldedir
Türkiye’de. Bunu herkes görmektedir ve yaşamaktadır. Buradan ezbere, rakamları takla attırarak bu
işleri ifade etmenin çiftçiye kazandıracağı bir şey yoktur. Sistem değişmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Eski sistemle yeni sistemi karşılaştırırken rakamlar mutlaka
doğru değerlendirmelidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım… 

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Özel. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Bilgiç kürsüden doğrudan ismimi zikrederek sataşmada
bulundu. Cevap vermek istiyorum.  

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ne dedim? 

BAŞKAN – Ne söyledi efendim. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) –  Önce “Sayın Özgür Özel, sen eczacısın. hesap kitap bilirsin.”  sonra
da “Sen bu işlerden anlamazsın.” dedi efendim. 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – “Matematiğin kuvvetli.” dedim, “Matematiğin kuvvetli.”
demek bir hakaretse hakaret ettim yani. 

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Özel. 
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2.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in CHP grup
önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Yeni sataşmalara mahal vermeyiniz. 
ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Efendim, sataşsam da cevap talebi olmayacağına emin olunuz

çünkü hatip daha bir dakika süresi olmasına rağmen, çiftçiyle ilgili söyleyecek bir sözü bulunmadığı
için kürsüyü terk etti. Sataşsam da cevap talep etmez zaten. 

Ben şimdi şunu çok açıklıkla söyleyeyim: Biz Manisa’da düğünlere gidiyoruz. Bir düğüne gittim,
Hacıhaliller köyünden bir teyze, elini öptüm, torununun düğünü, ağlıyor.  Neden ağladığını sordum.
“Evladım, hâlimize bak: Bir limonata, bir kuru pastayla düğün yapıyoruz. Bundan önceki zamanlarda
üç gün üç gece düğün yapardık. Misafirimiz gelirdi, etini yerdi, en iyi şekilde kendisini ağırlardık.
Kazandığımız parayla çocuğumuzu evlendirmek bir yana, 3-5 dönüm daha yer alır onu da kenara
koyardık ama on sene önce zeytini hangi fiyata satıyorsak bugün aynı fiyata satıyoruz, mazot 5 kat
artmış durumda.” dedi.  

Dünyanın lif uzunluğu en yüksek, Çukurova’yla yarışan pamuğu beyaz altınımızı mahvettiniz,
kimse artık pamuk üretemiyor. Darı üretiyor, toprağın değerini düşürüyor. Her sene birbirinden daha
düşük fiyatlara satılıyor. 

Tütün dediğinizde, böyle sizin gibi ak sakallı bir hacı amca bana dedi ki: “Bırak şimdi onu bunu,
70’lik rakı kaç para oldu?” Dedim ki: “Amcacığım, sen rakıyı ne yapacaksın?” “Hacı oğlu hacıyım,
ömrümde ağzıma koymadım ama eskiden tütünü de TEKEL alırdı, rakıyı da TEKEL satardı. Bir
70’lik rakıyla 1 kilo tütün aynı fiyattı. Şimdi bir 70’lik rakı 56 lira, 1 kilo tütün 9 lira. Hacı amcanın
hâlini oradan oku da anla.” dedi bana. 

Sayın Bilgiç, gelin Gölmarmara’ya, Akhisar’a, Kırkağaç’a, Manisa’ya gidelim. Soma’ya
gelemezsiniz. Soma’nın tütüncüsü perişan oldu, yer altındaki madenlere ucuz işçi hâline getirdiniz.
Orada ölen çocukların taşerona “dayıbaşı” demesi tarım kültüründen gelmektedir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özel.
Lehinde, Adana Milletvekili…
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Öğüt.
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Benim soru önergemle ilgili bir açıklama yaptı, onu bir…
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ben soru önergesini okudum efendim Sayın Ensar Öğüt’ün.
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Okudu işte, ben de niçin bu soru önergesini verdim, onu anlatacağım.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Niçini mi olur, soru önergesi önergedir, altında gerekçesi…
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Tamam. O soru önergesi niye verildi?
Ben soru önergemi niçin, hangi amaçla verdiğimi açıklamak istiyorum efendim.
BAŞKAN - Buyurun, açıklayın kürsüden.
RECEP ÖZEL (Isparta) – Başkanım, on dakikalık konuşmaya altı dakikalık cevap hakkı ya.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Ensar Öğüt, verdin mi vermedin mi o soru önergesini?
BAŞKAN – Buyurun, Sayın Öğüt.
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V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in CHP grup

önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Evet, arkadaşlar ben soru önergesini verdim.
Beni kuyumcular ve mücevher dernekleri aradılar sık sık, dediler ki: “Dışarıdan getirenden ÖTV

alınmıyor da bizden niye alıyorsunuz?” Bakın, ben de dedim ki, Türkiye’de üretiliyor, istihdama imkân
katıyorsa, yani işsizliği gidermek için üretiyor, orada insanlara iş veriliyorsa o zaman dışarıdan
getirdiğinizden almıyorsanız içerdekinden de almayın, benim demek istediğim budur, doğrusu da budur.

Arkadaşlar, bakın, dışarıdan getirdikleri taşlardan almıyorlar. Bakın, bir şey söylüyorum: Türkiye’ye
yıllık 600 milyon dolarlık taş getiriliyor, 600 milyon dolarlık. Yüzde 20 ÖTV 120 milyon tutuyor, yüzde
18 KDV 108 milyon, toplam 228 milyon. Ama bu, 2 milyon değer gösteriliyor, devlet 226 milyon dolar
zarar ediyor, bundan haberiniz var mı? Ama Türkiye’ye dışarıdan getirenden ÖTV, KDV ödemeyelim;
Türkiye’de üretilirse ÖTV, KDV ödeyelim; bu bir haksızlıktır. Türkiye’de imal ediliyorsa, Türk işçisi
çalışıyorsa, orada emek teriyle evine ekmek götürüyorsa o zaman ondan da almayın diyorum.

İkincisi, Sayın Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti devletinde ilk defa kurbanlık hayvan sizin
Hükûmetiniz tarafından getirildi, hangi tarımı siz düzelttiniz Allah aşkına ya! Milleti batırdınız, yani
ziraatçıyı da batırdınız hayvancıyı da batırdınız. Bunu bütün köylü biliyor. Ama şunu da söyleyeyim:
Bunu diyemezsiniz bana. 7 milyona satmış olduğunuz hayvan şu anda 2,5 milyon lira, şu anda…

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Boğaz köprüsünden kurbanlık geçirmeye benzemiyor bu
işler.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Nasıl?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- CHP Grubunun, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve arkadaşları tarafından, değerli taşlar

vergiye tabi olmazken çiftçilerin kullandığı yakıttan yüksek oranda vergi alınmasının nedenlerinin
araştırılarak üreticilerimizin sorunlarının giderilmesi konusunda alınması gereken önlemlerin tespiti
amacıyla 6/5/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis
araştırması önergesinin, Genel Kurulun 28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda
okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Lehinde, Adana Milletvekili Muharrem Varlı.
Buyurunuz Sayın Varlı. (MHP sıralarından alkışlar)
MUHARREM VARLI (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP grup önerisinin

lehinde söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii, benim burada konuşacaklarımı, benim burada sizlerle ve milletimizle paylaşacaklarımı

hobi bahçesinden başka toprağı görmemiş, toprağa bir damla alın teri düşmemiş insanların anlaması
çok zor çünkü onlar toprağın, topraktan para kazanmanın, alın teriyle para kazanmanın ne demek
olduğunu çok iyi bilemezler, anlayamazlar, onların yaşadığı sıkıntıları da çok iyi bilemezler.
Dolayısıyla, ben bir çiftçi kardeşinizim, bizzat tarla ekip diken, kardeşlerinin köyde bizzat çiftçilikle
uğraştığı bir arkadaşınızım. Onun için, ancak burada yüreği yanan, çiftçilikten zarar eden insanlar
buna anlam verebilirler, bunu anlamlandırabilirler. 
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Onun için, böyle rakamlarla, “Şurada şunu verdik, burada bunu verdik.” demekle bir şey elde
edilmiyor. Şu ana kadar, aslında yağlı tohumların, yağlı tohum üreticilerinin, mısır, pamuk, soya
fasulyesinin primlerinin verilmesi lazımdı ama hâlâ ödenmedi. Her çıkan, burada “İşte şu kadar prim
veriyoruz, bu kadar destek veriyoruz.” gibi çiftçiyi, efendim, güya hoş tutmak adına, çiftçiye büyük
destekler veriliyormuşçasına konuşmalar yapıyorlar. Şu ana kadar verilmesi gereken destekler
verilmedi. Hükûmeti uyarıyorum: Çiftçinin en zor günleri, en sıkıntılı günleri, bir an önce bu
destekleri verin, çiftçilerimiz de gübrelerini alsınlar; pamuklarına, mısırlarına gübrelerini atıp bir an
önce işlerine baksınlar. Yoksa, gidip tefecinin eline düşecekler; yoksa, gidip bankalardan faizli para
almak zorunda kalacaklar. Onun için, bu desteklerin bir an evvel verilmesi lazım. 

Yine, bu önerge mazot fiyatlarındaki KDV, ÖTV oranıyla alakalı. Benim pırlantayla ilgili
herhangi bir önergem yok ama mazotta ve gübrede KDV’nin, ÖTV’nin kaldırılmasıyla ilgili birkaç
tane önergem ve kanun teklifim var ama Maliye Bakanlığından gelen cevapta “Efendim, devlete ek
yük getirir.” gerekçesiyle bunların hepsi reddedildi. 

Peki, pırlantadaki KDV, ÖTV devlete ek yük getirmiyor mu? Onları ithal edenler, onlar
üzerinden ihracat yapıp para kazananlar, burada da bir ek gelir elde etmiyorlar mı? Onlar devletin
sırtından para kazanmıyorlar mı? Ee, orada birileri üretiyor, birileri çalışıyor, iş yapıyorsa, çiftçi ne
yapıyor o zaman? 

Çiftçi bu ülkenin insanlarını doyuran kesimdir. Sabahın beşinde tarlasına gidip, akşamın
dokuzuna kadar tarlasında alın terini toprağa döken, alın teriyle para kazanmaya çalışan insanlar,
ama bugün mazot girdileriyle, gübre girdileriyle inim inim inleyen çiftçilerimiz var. Kaç defa burada
gündeme getirdim, dilimde tüy bitti; ben söylemekten usandım, siz dinlemekten usanmadınız,
Hükûmet dinlemekten usanmadı. 

“Gelin, şu gübredeki KDV’yi kaldıralım.” dedim, ama gübredeki KDV’yi kaldırmıyorsunuz,
mazottaki KDV’yi kaldırmıyorsunuz; lüks yata binen, lüks yattaki mazotlar ile çiftçinin kullandığı
traktördeki mazot aynı para, lüks yatlardaki mazot yarı fiyatına, çiftçinin kullandığı mazot onun 2
misli, 3 misli. Şimdi, lüks yata binen adamın kullandığı mazot ile köylünün tarlasını ekip, dikmek için
traktörüne koyduğu mazot aynı para. Bu Allah’tan reva mıdır ya? Allah’tan reva değil. 

Süs eşyasında, altında… Yani şimdi parası olan insan gider süs eşyası alır, altın alır, değil mi? Onu
ziynet eşyası olarak veya bir yatırım olarak saklayabilir. Parası olduğu için yapar bunu. Parası olmayan
insan kolay kolay altın alır mı, kolay kolay süs eşyası alır mı? Alamaz. Ama çiftçi gübreyi almak
zorunda, çiftçi traktörünü çalıştırıp tarlasını sürmek için mazot almak zorunda. Bu zorlukları gördüğünüz
hâlde çiftçiye mazotta KDV, ÖTV, efendim, pırlanta alanlara, pırlanta işi yapanlara KDV, ÖTV yok,
gemi işletmeciliği yapanlara KDV, ÖTV yok, lüks yatlara, kotralara binenlere KDV, ÖTV yok.

Çiftçi, bu ülkede Suriyeliler kadar bile değer göremedi ne yazık ki. Onlara harcadığınız parayı
çiftçiye verseydiniz çiftçi çok daha iyi üretim yapardı, çok daha güzel şeyler ortaya koyardı ama
çiftçi hep üvey evlat, hep ikinci sınıf vatandaş. 

Şimdi, bir tarımsal kuraklık yaşandı ülkemizde. Tarım Bakanı diyor ki: “Hiç korkmayın, buğday
üretiminde sıkıntı olmayacak.” Ben de diyorum ki rekolteler çok düşük, Çukurova’dan biliyorum.
Çukurova’da, geçmiş yıllarda dönüme 600 kilo, 700 kilo veren buğday şu anda en kral, en iyi veren
yerde 300 kilo veriyor, o da yüzde 10’u değil Çukurova’nın, yüzde 10’u değil. İç Anadolu’da buğday
yok denecek kadar az, kuraklıktan dolayı. Elbette ki Cenab-ı Allah’ın bahşettiği bir şey, buna bir şey
demeye hakkımız yok ama Hükûmet olarak çiftçimizi de korumak zorundayız, devlet olarak
çiftçimizi korumak zorundayız. Her yerin, her bölgenin geçen yılki rekoltesi belli. Alalım geçen yılki
rekolteleri, Ofisin belirleyeceği fiyat üzerinden çiftçimize destek olalım. 
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Ziraat Bankası borç erteliyormuş, kaç kişinin borcunu erteliyor? Bir de faizli erteliyor ertelediği
borcu. Tarım kredi borç erteliyormuş, kaç kişinin borcunu erteliyor? Bir de faizli erteliyor borçları.
Gelin, faizsiz, hatta Ziraat Bankası vasıtasıyla yeni krediler verelim. Özel bankalardan bir sürü faizli
borç almış çiftçilerimiz. Bunlar nasıl edecekler peki, nasıl ödeyecekler? Elinde buğday yok,
hayvancılık bitmiş, yem alamıyor, sütünü satamıyor, yoğurdunu satamıyor, nasıl ödeyecek bunları?
Nasıl öderse ödesin tabii, sizin umurunuzda değil.

Arkadaşlar, bakın, yine bu desteklerle alakalı, şimdi, özellikle Adana’nın Ceyhan ilçesinde yeni
bir uygulama başlatıldı. Bu, eskiden “ÇKS” dediğimiz, şimdi “Tarım Bilgi Sistemi” dediğimiz bir
sistem. Aslında, sistem doğru bir sistem, yanlış bir sistem değil. Bakın, tekrar altını çizerek
söylüyorum, sistem doğru bir sistem, yanlış bir sistem değil ama sistemin altyapısı yok, altyapısı
olmadığı için çiftçilerimiz mağdur oluyor. Geçen yıl, Ceyhan’da 1 milyon 117 bin dönüm işlenebilir
arazinin 740 bin dönümü prim desteği alabilmiş. Eğer bu sistem devam ederse -Haziranın 30’una
kadar uzatıldı, daha şu ana kadar hiçbir dosya ortaya çıkmadı- 400 bin dönüm ancak destek alabilecek.
Ya bu, Allah’tan reva mıdır? Yarı yarıya destek gidecek? Her çıktığınızda, burada destek vermekle
övünüyorsunuz, sanki cebinizden veriyormuş gibi. Milletin parasını alıp millete veriyorsunuz yani
cebinizden vermiyorsunuz ki bu parayı.

Şimdi, burada, köy bazlı muhtar ve uydu sistemiyle birbirini teyit eden, devletin zarara
uğramayacağı bu eski sisteme tekrar bu yıl dönülüp, bu yılı bu şekilde geçirip önümüzdeki yıl
altyapısı oluşturulduktan sonra ada parsel sistemine geçilmesi lazım. Yoksa birçok çiftçimiz mağdur
olacak, yüzde 50’ye yakın prim desteğinden zarar görmüş olacak, alamayacak. Bunu Sayın Bakana
da söyledim. Sayın Bakan “30 Hazirana kadar süreyi uzattık.” diyor. Süreyi uzatmak çözüm değil.
Daha şu ana kadar bir tek dosya çıkmadı. Bunun altyapısının oluşturulup seneye alınması lazım,
bunu özellikle rica ediyoruz, Hükûmetin bu konuyu mutlaka düzeltmesi lazım.

Yine, değerli arkadaşlarım, bakınız, şu anda buğday hasadı başladı, bitti Çukurova’da, Amik
Ovası’nda, işte, yakında İç Anadolu’da başlayacak; Ofisin fiyatla alakalı bir politikası yok, “Çiftçinin
buğdayını nasıl koruruz?” derdi de yok yani. Geçen yıl, burada haykırarak söyledim, dedim ki:
Dışarıdan mısır getirmeyin, çiftçiyi perişan edersiniz, çiftçinin mısırı elinde kalır. Dinlemediniz,
dışarıdan 1,5 milyon ton mısır getirdiniz. Geçen yıl mısır getirenler, şu anda Romanya’da 40 bin
dönüm, 50 bin dönüm arazi eken çiftliklerde yeni bağlantılar yapıyorlar yani bu yıl da mısır ithalatı
yapacaklar. E şimdi, buğday ithalatının önünü mü açacaksınız?

Yani, arkadaşlar, bakın, biz çiftçimizi korumak zorundayız. Eğer çiftçimizi koruyamazsak bu
ülkenin -ekmeğiyle, unuyla, sebzesiyle, meyvesiyle üretim yapan- insanlarını besleyen insanlarımızı
perişan etmiş oluruz, onları şehirlerin varoşlarına itmiş oluruz, işsizler ordusunun içerisine katmış
oluruz. Onun için, çiftçi kardeşlerimizi, çiftçilik yapanları korumamız lazım. 

Ben tekrar altını çizerek söylüyorum: Hobi bahçesinden başka toprak görmemiş, alnından bir damla
ter toprağa düşmemiş insanlar benim bu söylediklerimi anlayamazlar. Ben yüreği yanan bir çiftçi
kardeşinizim. Onun için, burada haykırarak söylüyorum: Çiftçimizi koruyalım, çiftçimizin arkasında
duralım. Suriyelilere verdiğimiz desteği çiftçilerimize verelim, çiftçilerimizi mağdur etmeyelim çünkü
onlar üretiyorlar, çalışıyorlar, gece gündüz demeden bu ülkenin insanlarını doyurmaya çalışıyorlar, hatta
bu ülkenin ekonomisine katkı sağlıyorlar domates ihracatıyla, narenciye ihracatıyla. Onun için,
çiftçimizi korumak bizim boynumuzun borcu. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize destek vermemiz
lazım, onları korumamız lazım, üretimlerini yapmalarını sağlamamız lazım. Üretim yapamazlarsa
çiftçiler şehirlerin varoşlarına gider ve orada işsizler ordusuna dâhil olurlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

– 387 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 1

–Nuri



BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Varlı.

Aleyhinde İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel. 

Buyurunuz Sayın Tüzel. (HDP sıralarından alkışlar)

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun üretici köylülerin sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması
açılması konusundaki önergesini destekliyorum. 

Elbette, işçi sınıfımızın yanında, her gün hayatı karartılan, tarım alanları tahrip edilen, kirletilen,
ekip biçtiği toprakları elinden alınan köylülerimizin haklarını savunmak öncelikle bizim görevimiz.
Onları buradan selamlıyorum. Bu sorun dahi, üretici köylülerin örgütlenmesi gerektiğine, mücadele
etmesi gerektiğine olan ihtiyacı vurguluyor.

Sorun ne, nasıl dile getiriliyor? Pırlanta, elmas, yakut gibi kıymetli taşların KDV, ÖTV oranları
sıfır olurken milyonlarca insanımızın tükettiği peynir, zeytin, süt, yumurta, ekmek, bilumum tüketim
maddelerindeki KDV oranları yüzde 18’in üzerinde. 

Şimdi, soru basit: Değerli taşları bu ülkede kimler kullanır, nüfusun ne kadarı kullanır? Onun
dışında, ekmeği, sütü, peyniri, zeytini kimler kullanır? Milyonlarcası kullanır. Yani, Türkiye
Cumhuriyeti, bir sermaye egemenliği altında, her tür eşitsizliğin, her tür adaletsizliğin, üzerine vergi
adaletsizliğinin tüy diktiği bir ülke durumundadır. Yatlara, yatlarda kullanılan mazota sıfır vergi ama
üretici köylünün kullandığı mazota, traktöre yüzde 55’lere varan ÖTV’si, KDV’siyle vergi! Bu eşitsizlik
bilinmez değil ve bu, sorunların en görünür biçimi. Aslında, bu, Soma’da yaşanan maden faciasının
ardındaki nedenleri araştırdığımızda da karşımıza çarpıcı bir şekilde çıkıyor. Yani, özelleştirmeler,
taşeronlaştırmalar, bütün bu esnek çalışma modelleri, işçileri köle yerine koyma, buralarda Hükûmetin
vahşi bir sorumluluğu var elbette. Ama, bu ortama gidilirken Soma’da, Akhisar’da, Ege’nin o verimli
tarım alanlarında çalışan üretici köylüler niye ekemez, biçemez oldu da o yerin yüzlerce metre altında
çalışmak zorunda kaldılar? İşte, bu tarımın bitirilmesinden; köylünün emekli olmak adına traktörünü
satmak zorunda kalması, mazotun ha bire vergilendirilip ücretinin arttırılması, pamuğa, tütüne getirilen
kotalar… Şimdi, işte, köylü önce işçileşiyor, sonra işsizleşiyor, tarım bitiriliyor, dışa bağımlı hâle
getiriliyor ama toplumdaki eşitsizlik, adaletsizlik çok daha uçurum hâlini alıyor.

Değerli milletvekilleri, bakın, sadece dokunduğumuz, sızlayan yer burası değil, toplumun büyük
bir nüfusunun hâli içler acısı. İki gündür, Mecliste… Elbistan Kalealtı Sulama Birliği işçileri -14’ü
kadrolu, 6’sı mevsimlik işçi- iki yıldır maaş alamıyorlar, bu insanlar ne yiyip ne içecekler? Bunlar
Ankara’da çocuk okutuyorlar. Geliyorlar, AKP Grubundan yardım istiyorlar, sözler veriliyor
“Kadrolu yapacağız, yasa çıkartacağız, şu, bu.” Değişen hiçbir şey yok. Mevsimlik işçi, sözleşmeli
işçi, taşeron işçi ve milyonlarca işsiziyle Türkiye Cumhuriyeti, modern bir kölelik sisteminin
sürdürüldüğü, sefaletin arşa çıktığı bir sistem hâlindedir.

Soma’yla birlikte bir kez daha iş cinayetlerini ve katliamları gündemimize aldık. Bakın, daha dün
“Maslak 1453” adı altında, ünlü müteahhit, adı yolsuzluk soruşturmalarında geçip gözaltına alınan
Ali Ağaoğlu’nun inşaatında, yine bir işçi üzerine demir blok düşerek hayatını kaybetti. Bu kaçıncı
ölüm, bu kaçıncı cinayet! Bunlara kim göz yumuyor? Kim bunlarla içli dışlı? Kim bu imara, işçi
sağlığına aykırı inşaatlara izin veriyor? Bunların müsebbibi, sorumluları ortadadır ve bu sorumlular
siyaseten de bu halka hesap vermek zorundadırlar. 
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Değerli arkadaşlar, bugün 28 Mayıs; Türkiye’de bütün illerde ayağa kalkan halkın yani Gezi
direnişinin, haziran direnişinin yıl dönümü. Hazirandan bu yana… Sayın Başbakan dün yine grup
konuşmasında Gezi’yi lanetledi, Gezi’ye olmadık laflar etti: “13 ağaçla başladılar, onların niyetleri
başkaydı; Hükûmete darbeydi, komploydu. 17 Aralık, 25 Aralıkta aynı şeyi denediler.” dedi. Şimdi
de lafı getirdi, Soma madeninde hak arayan, adalet arayan, iş cinayetlerinden hesap soranları
kendilerine karşı husumet beslemekle suçladı, yine Hükûmeti burada temize çıkartmaya çalıştı.
Nedendi bu Gezi direnişi? Nedendi 8 gencin ölümüne yol açan, sokakları polis şiddetiyle, devlet
terörüyle susturmak, bastırmaya çalışmak? Bir yıl sonra Sayın Başbakan ve Hükûmet hâlâ neyin ne
olduğunu anlamıyor, sonra çıkıyor halkın karşısına “Siz diktatör görmemişsiniz.” diyor. “Diktatör
görmemişsiniz.” dediği saatlerde, Okmeydanı’nda 2 insan hayatını veriyor.

Polis, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve Başbakandan aldığı gaz ve talimatlarla birlikte, her
hak arayanı, her demokratik gösteriyi, her talepkâr olanı bastırmak için şiddeti kendinde hak görüyor.

Bakın, İzmir’de Soma madencilerinin ölümünü protesto eden binlerce insanın -en önde DİSK’in
Başkanı gidiyordu- üzerlerine gaz sıkıldı, su atıldı -kulağından ameliyat olmak zorunda kaldı DİSK
Başkanı, Konfederasyon Başkanı- hiçbir ihtar yapılmadan, uyarı yapılmadan. Toplumsal gösterileri,
demokratik arayışları “İş cinayeti olmasın, işten atılmalar olmasın, madenler bu şekilde işletilmesin.”
diyenleri daha nereye kadar susturacaksınız? 

Bakın, yalanla, zorbalıkla gerçeklerin üzeri örtülemez. Sayın Başbakan dün grup konuşmasında,
yine bu Gezi olaylarına atıf yaparak bir kez daha hak arayanları suçlamak istedi ve Soma’da
araştırmacı gazetecilik yapanları yine dış güçlerin -haziranda olduğu gibi- uzantısı olmakla âdeta
itham etti. O söylemedi ama biz söyleyelim. BBC’nin buradaki muhabiri Rengin Arslan Soma’da
madenci ailesi, başörtülü iki kadınla röportaj yapıyor ve o iki kadın: “Biz bu Hükûmetten şikâyetçiyiz.
Biz bu Hükûmete oy verdik ama pişmanız. Bu Hükûmet bizim istediklerimizi yerine getiremedi.”
mealinden sözler söylüyorlar, bunu içtenlikle söylüyorlar.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Nasıl içtenlikle ya! 

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Ama, daha sonra yandaş medya harekete geçiyor
ve hiç alakası olmayan insanların, SES üyesi Birgül Çongar Salman ile EĞİTİM-SEN üyesi bir
öğretmen kadının fotoğrafları iki türbanlı kadınla bir araya getiriliyor ve sonradan, Başbakanın önüne
bir yalan ve çarpıtma haber olarak sunuluyor, sanki bu insanlar -başı açık olan kadınlar- sonradan
türbana büründürülmüş gibi. Bakın, hâlâ inançlar üzerinden, din, ibadet üzerinden nasıl bir kara
siyaset yapılıyor. Sonrasında da…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Müftü karısını da gördük, bunlar işe yaramadı! Asıl bunlara
bakın.

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Bırakın müftü karısını, şimdi önümüzde somut
örnek var. 

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Var tabii! Başörtülü provokatör, provokatör!  

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Geriye gidip bunları çarpıtmaya gerek yok.
Başbakan çıkıyor halkın önüne, ne diyor ondan sonra? “İki kadını figüran olarak kullandılar, bütün
dünyaya servis ettiler.”
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OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Haberi yapan belli. 

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Gözünde bir damla yaş yoktu. 

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Bunu yapan yandaş medya. 

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Olur mu ya! Gözünde yaş yoktu. Daha önce Soma’da
görmemişler onu, daha önce Manisa’ya gitmemiş! Daha önce Manisa’ya gitmemiş, Manisa’ya! 

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Bunu yapan Soma halkının acısına saygısızlık
gösteren ve hiçbir şekilde madencilerin yarasına derman olmak istemeyen bir iktidar anlayışı. Bunu
görmemiz gerekiyor. 

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Sokakları savaş alanına dönüştürecektiniz, ondan sonra da…

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Bakın, Gezi’de 8 canın daha hesabı verilmedi. 

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Nerede bir hareket, bir olay var, orada! 

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Ama, “Bu ülkede iş, aş, özgürlük olsun,
demokrasi, barış olsun; kentler insanca yönetilsin -hani, sizin dediğiniz gibi- insan merkezli bir yaşam
olsun.” diyen milyonlarca insan sokaklarda terörize edildi ve onlar şimdi yargılanmak isteniyor.
Yargılanması gereken çok açık. 

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Çiçek mi atıyorlar! Ne atıyorlardı?

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Demokratik hakkı kullanmak isteyenlere karşı
bir yandan devlet terörü, öbür taraftan da bir nefret dili. Yani, meydanlara çıkıp Alevi inancından
yurttaşları hâlâ tu kaka etmek…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Polise çiçek mi veriyordu gençler, polise çiçek mi veriyordu! 

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – …hâlâ onlara dönük ayrımcı bir dili ifade etmek…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Aşırı uçlar ne veriyordu, çiçek mi veriyordu?

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – …bu toplumda kutuplaştırma, ayrımcılık, nefret
dili siyaset tarzı oldu bu AKP Hükûmetinin. Baktı ki iyi iş yapıyor; toplumu bölerek yönetmek, bu
şekilde iktidarı güçlendirmek…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Maskeliler kim, maskeliler? Çiçek atan maskeliler kim,
çiçek atan! Molotof atan maskeliler kim?

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – …12 Eylül rejimini bu şekilde, tek adam
anlayışıyla despotik, diktatör bir şekilde yönetmek ve önümüzdeki seçimlere, Cumhurbaşkanlığı
seçimine bu şekilde gitmek, işte bu -iyi bir iş yapıldığı düşünülerek- hâlâ sürdürülüyor ama bu ülkeye
de yazık ediliyor. İşte, üretici köylünün bitirilmesindeki mantık, insanların hak arayışına bu şekilde,
despotik bir şekilde gitmek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ABDULLLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – Sonuçta geldiğimiz nokta ortadadır. Bu canların
elbette hesabı da, bedeli de verilmelidir. Yalan, baskı, tehdit, örtbas etmek, demokratik bir ülkenin
kitabında bunlar yazmaz. Eğer darbecilerle hesaplaşmak istiyorsanız 12 Eylülün düzenini ortadan
kaldırın. İnsanlar bırakın hakkını arasın, adalet gerçek bulsun ve iş sahipleriyle de hesaplaşılsın…
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HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Hakkını arasın ama terörist olarak sokaklarda…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Hakkını arasın, hakkını arasın da maskeyle çiçek mi atıyor,
molotof mu atıyor, taş mı atıyor? Maskeyle ne atıyor? Niye maske takıyor?

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) – KDV’yle, ÖTV’yle üretici köylü mağdur edilmesin. 

Saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – İnsan öldürerek, sokakları terörize ederek olmaz bu.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sokakları kim terörize ediyor?

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Tüzel.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Şimdi, on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.47
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94’üncü Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz. 
IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER
A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya Milletvekili Kerim Özkul

ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana Milletvekili
Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin; Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin; BDP
Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve Yalova Milletvekili Muharrem
İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti
ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Bir Meclis
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/136, 176,
177, 178, 179, 180, 181) (S. Sayısı: 427) (x)

BAŞKAN - Bu kısmın 1’inci sırasında yer alan, Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle
İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 427 sıra sayılı Raporu üzerinde dünkü
birleşimde yapılan görüşmelerin İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre devamına ilişkin verilen önerge
geri alınmıştır. Bu durumda Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme
tamamlanmıştır.

Şimdi, 2’nci sırada yer alan, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun
454 sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Reşat
Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin; Tekirdağ Milletvekili
Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin; İzmir
Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet
Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili
İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin; Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (S. Sayısı: 454) (xx)
                              
(x) 427 S. Sayılı Basmayazı 27/05/2014 tarihli 93’üncü Birleşim Tutanğı’na eklidir.
(xx) 454 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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BAŞKAN – Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

İç Tüzük’ümüze göre Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmede ilk söz
hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İç Tüzük’ümüzün 72’nci maddesine göre siyasi parti
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri hâlinde
Komisyon ve Hükûmete de söz verilecek, bu suretle Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki
genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri Komisyon, Hükûmet ve siyasi parti grupları için yirmişer dakika, önerge
sahipleri ve şahıslar için onar dakikadır. 

Komisyon raporu 454 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum:

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Mersin
Milletvekili Aytuğ Atıcı, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,
İzmir Milletvekili Hülya Güven, Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Hakkâri Milletvekili Adil
Zozani; gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Ali Öz, Halkların
Demokratik Partisi Grubu adına Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
adına Mehmet Hilal Kaplan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Gümüşhane Milletvekili
Kemalettin Aydın; Komisyon adına Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şahıslar adına Manisa
Milletvekili Muzaffer Yurttaş konuşacaktır. 

Şimdi, önerge sahipleri adına ilk konuşmacı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı.

Şimdi, Sayın Atıcı, iki konuşma hakkınız var, ikisini birleştiriyorum talebiniz üzerine. Yirmi dakika.

Buyurunuz efendim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
üzerine söz almış bulunuyorum. Yurt içinde, yurt dışında, özellikle de milletin kürsüsünde konuşanlara
şiddet uygulamayan ve şiddet uygulayanları aklamayan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere iki soru soracağım ve bazı şıklar vereceğim.

Soru 1) AKP milletvekillerinin özgür iradeleriyle veya talimatla bir araştırma önergesine kabul
oyu vermeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

a) Birilerinin ölmesi gerekir.

b) Bu işten bir çıkar elde edilmesi gerekir.

c) Kamuoyunun oyalanması gerekir.

d) Yukarıdakilerden herhangi biri, hatta mümkünse birden fazlası gerekir.

Cevabınız elbette ki (d) şıkkıdır.

Şimdi 2’nci soruyu soruyorum değerli arkadaşlar: Herhangi bir konuda verilen araştırma
önergesi kabul edildiğinde ne olur?

a) Komisyon çalışması olabildiğince ötelenir.

b) Tarafların ve toplumun gazı alınır.

– 393 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 2

–Nuri



c) Büyük bir çoğunluğu uygulanmamak üzere çeşitli kararlar alınır.

d) Yukarıdakilerden herhangi biri, hatta mümkünse birden fazlası…

Evet, cevabımız yine (d) seçeneği.

Şimdi 1’inci sorumuzu irdelemek istiyorum. 1’inci sorumuzda “Milletvekillerinin özgür iradeleriyle
veya talimatla kabul oyu vermeleri için ne gerekiyor?” diye sormuştum. Niye bu soruyu sordum?

Bakın arkadaşlar, tarih: 14 Mart 2012 yani Tıp Bayramı. Sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan
şiddetin araştırılması ve çözüm üretilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin devreye girerek bir
araştırma komisyonu kurmasını istedik. Ne oldu? Henüz daha kimse ölmemişti. Tabii ki AKP
milletvekillerinin oylarıyla bu komisyonun kurulması reddedildi. AKP milletvekili kürsüye çıkarak şu
açıklamayı yaptı, tutanaklardan okuyorum: “Şimdi bilinç arttığı için artık sağlık çalışanlarına şiddet daha
da azalmıştır. Hekim ile vatandaş bütünleşmiştir.” Bu sözlerinizin üzerinden sadece otuz üç gün geçti,
sadece otuz üç gün ve ne yazık ki bir meslektaşımız Operatör Doktor Ersin Arslan öldürüldü. Allah
rahmet eylesin. Yeniden araştırma önergesi verildi. Bu sefer aynı iktidar, aynı milletvekilleri bu kürsüye
çıkarak dedi ki: “Basının, meslek örgütlerinin samimi desteğine ihtiyacımız var. Elbette muhalefetin de
desteğine ihtiyacımız var. Sorun böylesine kadim bir sorundur.” Siz dediniz bunu. Otuz üç gün önce
“Sorun yok.” demiştiniz, birisi öldürüldü, sorunu ortaya çıkardınız hem de kadim sorun olarak.

Peki, başka araştırma komisyonları için benzer olaylar yaşandı mı? Hemen çok canlı bir örnek
vereceğim size: Doping olayları için yine benzer olaylar yaşandı. Sporcumuzun ölümünden önce,
yine bu kürsüye çıkıp dedik ki: Doping zararlıdır, doping sporcularımızı öldürür, doping yüzümüzü
kara çıkartır; gelin, bir komisyon kuralım. Ne yaptınız? AKP oylarıyla reddettiniz. Şimdi de hemen
arkasından bir sporcumuz aşırı doz dopingden ölünce derhâl bir araştırma önergesi vererek, yine o
mübarek ellerinizi kaldırarak bu araştırma önergesini kabul ettiniz ve kabul ederken de bizim
sözlerimizi kullanarak bu kürsüden konuşmalar yaptınız. Peki, ders aldınız mu bunlardan? Hayır. 

Üçüncü örneğini Soma’da yaşadık. Nisan ayında, Soma’da maden cinayetleri olabilir, araştıralım
diye bir önerge verdik, yine reddettiniz, yine insanlar öldü, 301 canımız gitti ve araştırma önergesi
verdiniz. Katliamdan önce, iktidar milletvekilleri, bu kürsüden Soma’daki maden işletmelerinin
madencilik sektörü açısından dünyadaki ve Türkiye’deki pek çok madene göre çok iyi konumda
olduğunu söyledi ama katliamdan sonra yine aynı insanlar çıkıp burada “Enerji ve madencilikle ilgili
politikalar mutlak surette masaya yatırılmalı.” dedi. İşte, yaptığınız bu ikircikli politikalar yüzünden,
sizin yüzünüzden siyaset kurumuna olan güven iyice azaldı. 

İşte, size verdiğim bu üç örnek nedeniyle size 1’inci soruyu sordum. “Bu üç örnekten bir özet
çıkarıp iki kelime söyler misiniz?” diye sorarsanız, evet söylerim, iktidar acizdir derim. 

Şimdi, 2’nci sorumuzu irdeleyelim. 2’nci sorumda da size demiştim ki: Araştırma önergesi kabul
edildiğinde ne olur? Bakın canlı örnekleriyle sizlere anlatacağım ve bundan sonra özellikle Soma
için verilen araştırma önergesinde neler olabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağım. 

25 Nisan 2012 tarihli ve 1014 sayılı, Komisyonun kurulmasına ilişkin TBMM Kararı yani Şiddet
Komisyonunun kurulmasına ilişkin karar 3 Mayıs 2012 tarihinde  Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu
Komisyon yani Sağlık Çalışanlarına Yönelik -altını çiziyorum- Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Komisyon Ocak 2013’te çalışmalarını
tamamladı ve çok güzel bir çalışma yaptı, o çalışmada hepimizin emeği vardı ve çok iyi bir iletişim
örneği sergileyerek  Komisyon üyeleri bu kararın altına oy birliğiyle imza attı arkadaşlar. Oy birliğiyle
dedik ki: Bu kararın, bu raporun altında hepimizin imzası var çünkü şiddet ve ölümler, özellikle halkın
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kendini emanet ettiği sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle partilerüstü bir kavramla ele
alınmalıdır. Evet, sizin sağlık politikalarınızı beğenmiyoruz, sizin sağlık politikalarınız halkımızı
mağdur etti ama bütün bunları bir kenara bırakacağız, konumuz şiddettir. Şiddet konusunda bütün
partilerin milletvekilleri oy birliğiyle bir karar aldı. Ne zaman aldı? Ocak 2013. Bugün 28 Mayıs 2014,
hiçbir muhalefetimiz olmadığı hâlde Komisyon kurulduktan tam iki yıl kırk üç gün sonra Komisyon
Raporu ancak buraya gelebiliyor. İşte, sizin samimiyet dediğiniz şey bu; işte, sizin arkasına sığındığınız
komisyonlar bunlar. Yani “Gerçek amacınız bunlar mı acaba, toplumun gazını almak mı acaba,
toplumu oyalamak mı acaba?” diye Allah rızası için kendi kendinize sorun. Yani “a” şıkkı işliyor.

Peki, bu kadar geciktirdiniz raporu, şiddet durdu mu acaba hani “Yok.” falan diyordunuz ya?
Hayır, tam tersi, sağlık çalışanlarına şiddet giderek artmaya devam etti. Bakın, şimdi size
dudaklarınızı uçuklatacak rakamlar vereceğim şiddetle ilgili. Sağlık Bakanlığı “Alo 113 Beyaz Kod”
sistemini devreye soktu ve buradan aldığım rakamları sizlerle paylaşacağım. 14 Mayıs 2012’de
kuruldu bu sistem, Aralık 2013’e kadar yani bir buçuk yıl içerisinde toplam bakın, 15.137 sağlık
çalışanı sözel veya fiziksel olarak şiddete maruz kaldı. Bunun bu kadar olduğunu zannetmeyin, bunlar
sadece ve de sadece Beyaz Kod sistemine bildirilen şiddetlerdir. Korkusundan veya gereksizliğinden
bildirmeyenlerin sayısını bilmiyoruz yani bu, buz dağının görünen bir parçasıdır sadece. Bu süre
içerisinde 5.165 fiziksel şiddet var değerli arkadaşlarım, bakın, 5.165. 10.572 sözel şiddet, küfür
vakası yaşanıyor. Şiddete maruz kalanların yaklaşık 10 bini hekim. Canını, malını emanet ettiği
evladını, karısını, namusunu emanet ettiği hekime doğrudan şiddet uygulamaya başladı vatandaşımız.
Nedenlerini birazdan sizlerle paylaşacağım. 

Peki, hani biz Ocak 2013’te raporumuzu yayınlamıştık, tam 66 tane karar almıştık, bunlar
uygulansaydı acaba değişiklik olur muydu, şiddet azalır mıydı? İnanın azalırdı. Peki, uygulanmadı
diye…

Bakın, Beyaz Kod’dan aldığım rakamlar: 2012 yılında ayda 721 vaka bildiriliyor. 2013 yılında
721 çıkıyor 890’a. 2014 yılında -çok yeni veriler bunlar- 721, 890 çıkıyor ayda 976 şiddet bildirim
vakasına. E, insaf! 

“Biz keşke bu Komisyonu kurmasa mıydık acaba?” diye şimdi düşünüyorum. Komisyonu
kurmuşuz, şiddet artmış yani sanki insanlara “Gidin, şiddet uygulayın.” demişiz gibi bir kavram
ortaya çıkıyor ama aslında böyle değil. Şiddetin artmasının bir tek nedeni var, bu raporda oy birliğiyle
verdiğimiz kararların bir ikisi dışında hiç ama hiçbir tanesi uygulanmadı. 

Peki, toplumda “AKP çalışıyor.” algısı yaratıldı mı? Evet, yaratıldı yani sorumdaki (b) şıkkı da
işlemeye başladı. O nedenle dönüp kendi kendimize şimdi soracağız. Diyeceğimiz şu ki: İktidarın
daha önce kurulan bu Sağlıktaki Şiddeti, Artan Şiddeti Araştırma Komisyonunda yaptıkları
yapacaklarının göstergesidir. 

Ben buradan iddia ediyorum, aynı olaylar doping için de, Soma için de yapılacak araştırma
önergelerinde karşımıza çıkacaktır. Ben bunu deyince acaba abartmış mı oluyorum? Hayır, daha dün
bu yüce Mecliste ne yapacağınızı gösterdiniz. Geçen hafta görüşülmesini kabul ettiğiniz ve taşeron
sistemini yani sizin Çalışma Bakanınızın söylemiyle “kölelik sistemi”ni bitirecek kanun teklifini
görüşmek için el kaldırdınız. Dün ne yaptınız? Dün gözümüzün içine baka baka hiç utanmadan
sıkılmadan “Hayır, bunu şimdi görüşmemize gerek yok.” dediniz. Tutanaklar var. 

Şimdi, sizin güvenirliğiniz kaldı mı Allah aşkına? Sizin aldığınız bu 66 tane sağlıkta şiddetin
azaltılması için gerekli olan kararları bürokratlarınız uygular mı acaba, halk size inanır mı acaba?
İnanmaz çünkü bir yaptığınız bir yaptığınızı tutmuyor. 
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Şimdi, bakın, birkaç tane örnek okuyacağım size aldığımız kararlardan ve ne olduğunu hep
birlikte göreceğiz.

Aldığımız kararda demişiz ki: “Şiddetle karşılaşan sağlık çalışanına hukuki, tıbbi ve sosyal destek
sağlanmalıdır.” İyi mi? İyi, çok güzel. Hukuki destek sağlansın diye çeşitli temaslarda bulunulmuştur.
Sağlandı, sağlanmadı ama size bir örnek vereceğim. Bakın, vereceğim bütün örnekler, tamamı, bizim
Komisyon raporu yayınlandıktan sonra ortaya çıkan örneklerdir. Yani, burada hamasi nutuk atıp ta sizin
iktidarınızın başından beri söylediklerinizi konuşmayacağım; sadece ve de sadece rapor yayınlandıktan
sonra gereken önlemleri alsaydınız neler olacaktı, şiddet nasıl olmayacaktı, bunu anlatacağım. 

Hani şiddetle karşılaşana hukuki, tıbbi destek sağlanmalı dedik ya, tarih: 29 Ekim 2013,
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları. Kargaşa çıkıyor ve polislerden de, vatandaşlardan da yaralananlar
oluyor. Yer: Ankara Numune Hastanesi. Polisler buraya getiriliyorlar ve muayene ediliyor bir doktor
tarafından. Sağlık Bakanlığından üst düzey bir yetkili açık, net bir şekilde geliyor, başhekim marifetiyle
“Bu polislere rapor vereceksin, istirahat raporu vereceksin.” diye doktora emrediliyor yani mobbing de
uygulanıyor, her türlü sözel şiddet de uygulanıyor. Arkadaşımız direniyor, raporu vermiyor ve başhekimi
dava ediyor ve başhekim suçlu bulunarak tazminata mahkûm ediliyor. Peki, bu başhekime ne oluyor
arkadaşlarım? Şu anda hâlâ başhekim, şu anda hâlâ başhekim. Şimdi, siz böyle yapan bir adamı
ödüllendirirseniz şiddeti nasıl azaltacaksınız? Yani, bir söylediğiniz diğerini hiçbir şekilde tutmuyor. 

Aldığımız bir diğer karar, demişiz ki: “Sağlık personelinin dengesiz dağılımı ve sayılarının
yetersizliği giderilmeli. Hastalara ayrılan süre arttırılmalı.” Ne kadar insani bir şey değil mi? “Hastaya
ayırdığın süreyi arttırsan şiddet olmaz.” demişiz. 

Sonra demişiz ki: “Hasta ve hasta yakınlarının bilinçlendirilmesine özel önem göstermeliyiz.”
Sonra bakmışız ki bu sistemin işlememesinin bir tek nedeni var: Performans sistemi. Aynı Komisyon
karar alıyor -ve ben tebrik ediyorum bütün Komisyon üyelerimizi- cesaretle bir karar alıyor, diyor ki:
“Performans uygulamasının çalışma barışını ve ekip anlayışını bozduğu yönündeki eleştiriler dikkate
alınmalı ve performans sistemi yeniden gözden geçirilmelidir.” Bakın, bu kolay alınacak bir karar değil.
Yani, size “On iki yıllık uygulamanızı bir noktada yeniden değerlendirin.” diyor AKP’li milletvekilleri,
CHP’li, HDP’li, MHP’li arkadaşlarım. Hepsi diyorlar ki: “Bu sistem kötüdür.” Ne yaptınız? Hiçbir şey
yapmadınız. Hâlâ kaç kelleye baktıysa o kadar para alıyor doktor. Yani, doktor hastaya daha çok zaman
ayırırsa aç kalacak, evine ekmek götüremeyecek, o yüzden de süreler hâlâ son derece düşük kalıyor.

Sonra demişiz ki: “Sağlıkta Dönüşüm Programı halka iyi anlatılamamış. Şiddetin nedenleri
arasında sayılan hastaların ve toplumun beklenti düzeyini yükseltecek yanlış bilgilendirmeler
yapılmamalı.” Yani ne demek istemişiz? “Ayağınıza profesörler gelecek.” demeyin demişiz. Yani
“Doktor efendi dönemi bitti.” demeyin, bunlar şiddeti çağrıştırıyor demişiz. Yani “Hadi hastayı bir
geri çevirsinler bakalım, ben gösteririm onlara.” demeyin demişiz Sayın Başbakan, Sayın Sağlık
Bakanı. Bunları yapmayın demişiz. Peki ne oldu? Aynı söylemler devam ediyor. 

Sağlık yöneticileri… Bakın, burada çok… Yani “Başbakan” diyemiyor arkadaşlarım, haklılar ya
da “Sağlık Bakanı” diyemiyor, haklılar, başlarına iş gelir ama açıkça diyorlar ki: “Sağlık yöneticileri,
özellikle sağlık politikalarını belirleyen siyasetçiler şiddeti kınayan ve sağlık çalışanlarının verdiği
hizmetin önemini ve vazgeçilmezliğini vurgulayan söylemler geliştirmelidir.”  Bunu biz söylemişiz hep
beraber, bütün milletvekilleri, partilerüstü söylemişiz. Sonra ne yapmışız? Gelmişiz, sanki bunları hiç
söylememişiz gibi aynı şiddet uygulamalarına devam etmişiz. Kürsülere saldırmışız, milletvekillerini
burada yine dövmüşsünüz; kalkmışsınız ondan sonra “Şiddet acaba niye artıyor?” demişsiniz. 
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Ondan sonra demişiz ki: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet toplumdaki genel şiddet
eğiliminden ayrı olarak düşünülmemeli ve toplumdaki genel şiddet eğilimini azaltmaya yönelik
politikalar oluşturulmalı.” Mesaj çok açık, diyoruz ki: Ey siyasetçiler, özellikle ülkeyi yönetenler;
toplumdaki şiddeti azaltmaya yönelik politika oluşturun. 

Şimdi, biz size kalkıp da “Başbakana yuh çekersen tokadı yersin.” de mi dedik, bunu mu söyledi
size Komisyon ey Başbakan? 

Kalkıp biz size “Yerdeki vatandaşa tekme atın.” mı dedik, toplumdaki genel şiddeti azaltın
derken bunu mu yapın dedik? Biz size “Tekme atan müşaviri savunun.” mu dedik ey AKP sözcüleri?
Siz bunları yaparsanız başımıza daha neler gelecek? 

Peki, biz size “İnsanlara ‘mezar soyguncuları’ deyin.” mi dedik? Şiddeti niye çağrıştırıyorsunuz;
bunları mı yapın dedik, yoksa toplumdaki şiddeti azaltın mı dedik? 

Biz sizlere “Yazarlara ‘sürüngen’ deyin.” mi dedik? 

Bakın, bunlar son birkaç haftada mübarek ağızlarınızdan çıkan laflar. Başbakanın, parti
sözcünüzün ve Türkiye’yi yöneten bakanların ağızlarından çıkan laflar bunlar. 

Biz sizlere “Yurttaşa gidin ‘İsrail dölü’ diyerek nefret suçu işleyin.” mi dedik, şiddeti azaltırken
bunu mu yapın dedik? 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsini gözden geçirmeniz lazım. 

Biz size “Soma’daki insan acısını yaşarken gidin tokat atın.” mı dedik Sayın Başbakan, bunu mu
yapın dedik size, toplumdaki genel şiddeti azaltın derken bunları mı söyledik? 

“Berkin Elvan öldü diye her gün tören mi yapacağız, ölmüştür gitmiştir.” deyin mi dedik? Bu,
şiddeti çağrıştırmaz mı? 

Polisi vatandaşa karşı âdeta kışkırtarak “Bu olaylar karşısında polis nasıl sabrediyor
anlamıyorum.” deyin mi dedik Sayın Başbakan? Açıkça şiddete davet değil midir, açıkça insanları
öldürmeye yönelik, yaralamaya yönelik bir davet değil midir? 

Sayın Başbakan, ben şimdi, kalkıp size desem ki: Ben de vatandaşı anlamıyorum bunca yıldır
sizin zulmünüze nasıl katlanıyorlar, size nasıl dayanıyorlar, hâlâ oy veriyorlar ben de bunu
anlamıyorum mu diyeyim yani ben de mi şiddet dili kullanayım? Hayır.

Soma katliamının acıları yaşanırken kendi sorumluluğundan kaçarak, sizin gibi düşünmeyenleri
suçlayarak “Vicdanınıza beton dökülmüş.” mü deyin dedik Sayın Başbakan? 

Kızılay’ın İstanbul’daki Müdürü “Ya bu ülkede eşek gibi yaşayacaksınız ya da defolup
gideceksiniz.” diyecek ve bir bakanın kardeşi olan bu insan -tırnak içinde bir soruşturma açılmış- hâlâ
şu anda görevinin başında olacak. Biz size bunları koruyun mu dedik Sayın Başbakan? Yapmayın. 

“Genel şiddeti azaltın.” dedi bu Komisyon bütün milletvekilleriyle, “Toplumdaki genel şiddet
azalmazsa sağlıkçılar da, milletvekilleri de, herkes de bu şiddetten nasibini alır, bunlara dikkat edin.”
dedi. Umarım bundan sonra dikkat edersiniz. 

Saygıyla selamlıyorum. (CHP, MHP ve HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeeoğlu… 

Buyurunuz Sayın Dedeoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
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MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 454 sıra sayılı
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu hakkında söz aldım. Bu
vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetleri ülkemizin en önemli hizmetlerinden biridir. Bu alanda
yapılan her çalışma toplumun hemen hemen bütün kesimlerini ilgilendirmektedir. Tüm dünya ülkeleri
bu nedenle sağlık hizmetlerini daha iyi sunmak ve insan sağlığını korumak için köklü çalışmalara
yönelmektedir. 

Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi, dönem dönem sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli,
daha etkili bir şekilde sunulması konusunda çalışmalar yapılsa da on iki yıldır maalesef bir çözüm
bulunamamıştır. Başlatılan çalışmalar sağlık alanında şiddet olaylarını da önleyememiştir. Sağlık
çalışanları şiddete maruz kalma konusunda bugün büyük bir endişe yaşamaktadırlar. Bu endişenin
boyutu bölüm, meslek ve bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Hastaneler artık sağlık
çalışanları için riskli alanlar hâline gelmiştir. Hastanelerde acil nöbeti tutan personel büyük bir risk
altında görev yapmaktadır. 

Ülkemizde 2013 yılında, sekiz aylık bir dönem içeresinde sağlık alanında 7.287 şiddet olayı
meydana gelmiştir. Büyük çoğunluğu devlet hastanelerinde meydana gelen bu şiddet olayları
karşısında sağlık personeli ve hastaneler çok büyük zarar görmüşlerdir, hayatını kaybedenler
olmuştur. Gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanı personelimizin olaylar karşısında moral ve
motivasyonu bozulmaktadır. Türkiye’nin her yerinde sağlık çalışanlarına şiddet olduğu gibi,
Kahramanmaraş’ta da birçok yaşanmış örnekleri bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde sağlık alanında yaşanan şiddet, zaman zaman
bazı alanlarda da kendini göstermektedir. Ülkemizde sağlık alanında olduğu gibi eğitim alanında da
şiddet maalesef yaşanmaktadır. Öğrencilerin öğretmenlerine şiddet gösterdiğine ve bazen de
öğretmenlerin öğrencilerine şiddet gösterdiğine ülkemizde sık sık şahit olmaktayız. 

Ülkemizde en büyük şiddet olayı sağlık hizmetleri alanında maalesef kadınlara karşı da
gösterilmektedir. Türkiye’de kadınlar gördükleri şiddet karşısında ağır yaralanmakta ve bazen de ne
yazık ki hayatlarını kaybetmektedirler. Ülkemizde kadına karşı gösterilen şiddetin boyutu da artmıştır.
Hemen hemen her gün ülkemizde bir şiddet olayı, bir cinayet yaşanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şiddet konusunda Hükûmet nedense çaresiz kalmıştır.
Ülkemizde sadece on aylık bir dönemde aile içi şiddet nedeniyle 30.254 kadın yaralanmış ve 125
kadın da maalesef hayatını kaybetmiştir. Kadına karşı gösterilen şiddetin yanı sıra çeşitli spor
etkinliklerinde de zaman zaman ülkemizde şiddet olayları yaşanmaktadır.

Kısaca, Türkiye’de her yerde şiddet yaşanmaktadır. İşte bütün bu yaşanan şiddet olayları
ülkemizde toplumsal bir sorun hâline gelmiştir ve bunun mutlaka irdelenmesi gerekmektedir. Bu
toplumsal sorunlar hiçbir zaman kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Bu toplumsal sorunlar hiçbir
zaman kendiliğinden de ortadan kalkmayacaktır. Ortada bir toplumsal sorun varsa bu sorunun
uygulanan Hükûmet politikalarıyla yakinen ilgisi var demektir. Bu nedenle toplumda pek çok alanda
yaşanan şiddet olaylarını ortadan kaldırma konusunda Hükûmet politikaları yeniden gözden
geçirilmelidir. Aksi taktirde ne sağlık alanında ne eğitim alanında ne spor alanında ne de her yerde
şiddet olaylarını önleyemeyiz, ülkemizde çocukları ve kadınları koruyamayız, sağlık çalışanlarına da
sahip çıkamayız.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda bizler muhalefet
olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak üzerimize düşün her türlü görevi yapmaya hazır
olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Fakat bu konuda büyük görev ve sorumluluk
yine Hükûmete düşmektedir. Sağlık alanında uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı yeniden
mutlaka gözden geçirilmelidir. Sağlık çalışanları mutsuzdur, huzursuzdur. Aksayan yönleri acilen
ele alınmalı ve mutlaka çözüm üretilmelidir. Bu alanda bugüne kadar yapılan çalışmalar, hastanelerde
kuyrukları azaltmak bir yana daha da artırmış durumdadır.

Hükûmet hastanelerde artan kuyruklara mutlaka bir çözüm bulmalıdır. Nöbet konusunda aile
hekimlerine yüklenilmesi de hiç doğru değildir. Gece nöbetten çıkan aile hekimleri ve uzman
hekimlerin büyük çoğunluğu gündüzleri de mesaiye devam etmek zorunda bırakılmaktadır. Bu tip
düzenlemeler sağlık alanında hem iş yükünü artırmakta hem de sağlık personeli arasında
huzursuzluğa sebebiyet vermektedir. Bütün bu çalışma şartları karşısında hekimler, dünyada ve
ülkemizde ortaya çıkan tıbbî gelişmeleri de takip edemezler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık çalışanları cephesinde bütün bunlar yaşanırken
hastane kapılarında da kuyruklar ve problemler artmıştır. Hastalar bugün verimli ve kaliteli sağlık
hizmetini özler hâle gelmişlerdir. Hastane birleşmelerine ilk günlerde çok yakinen sevinen
vatandaşlarımızın bu sevinçleri, artan kuyruklar ve ortaya çıkan yeni problemler nedeniyle çok kısa
sürmüştür. Hükûmet tarafından büyük umutlarla başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ülkemizde
sağlık sorunlarını artırmıştır. Uygulanan sağlık politikaları yüzünden hastalar zamanlarının büyük
bir bölümünü poliklinik ve tetkik kuyruklarında geçirmek zorunda kalırken sağlık personeli de
hastanede mesailerinin büyük bir bölümünü geçirmeye devam etmektedir. Sağlık çalışanları izin
kullanamaz hâle gelmişlerdir. Hükûmet tarafından uygulanan sağlık politikaları yalnızca hastane
kuyruklarını artırmakla kalmamış, aynı zamanda, hastaların cebinden çıkan sağlık harcamalarını da
çok büyük bir ölçüde artırmıştır. Ülkemizde muayene katkı ve katılım paylarının sürekli olarak artışı
vatandaşı zor durumda bırakmaya devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu gelişmeler ülkemizde sağlık hizmetlerine ulaşımı
iyice zorlaştırmıştır. Sağlık hizmetleri herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Sağlık çalışanlarının bütün
sorunları ele alınarak en kısa sürede mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlıkta şiddet sorunu sadece
bir güvenlik sorunu değildir, bu sorun toplumsal bir sorundur; ekonomik sıkıntıların dışa yansımasıdır,
toplumun bütün kesimlerini yakinen ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu nedenle toplumsal bir
sorun anlayışı içinde ele alınmalı ve mutlaka sağlıkta şiddet önlenmelidir.

Bütün bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve CHP
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Dedeoğlu.
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer… 
Buyurunuz Sayın Yüceer. (CHP sıralarından alkışlar)
CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet

Meclisinde 25 Nisan 2012 tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin araştırılıp gereken
önlemlerin alınması için bir komisyon kurulması kararı alındı. Bu karar, Doktor Ersin Arslan’ın
ameliyat ettiği bir hasta yakını tarafından görevi başında öldürülmesinden tam sekiz gün sonra alındı.
“Bir sağlık çalışanı ilk kez mi cinayete kurban gidiyordu, ilk kez mi şiddete uğruyordu?” diye
sorabilirsiniz. Maalesef hayır. Birçok sağlık çalışanı görevini yapmaya çalışırken, hastaların hayatını
kurtarmaya çalışırken hayatından oldu ve şiddete maruz kaldı. Doktor Göksel Kalaycı, Doktor Ali
Menekşe, Doktor Ersin Arslan sembolleşen bu isimlerden birkaçı. 
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Ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarımız, “En birinci görevi toplumun sağlıklı kalması için
gerekli önlemleri ve koşulları gerçekleştirmek olan, devlet durumunda bulunan siyasi kuruluşların
arasında sağlık çalışanları neden şiddete uğruyor sağlık çalışanları neden cinayete kurban gidiyor?”
diyen bir Allah’ın kulu çıkmamış mıdır da bu konuyu araştırmak için, gereken önlemler alınması için
bir sağlık çalışanının daha hayatını kaybetmesini beklemişlerdir diye düşünebilirler. Ne acı benzerliktir
ki tıpkı Soma faciasından yirmi gün önce ve daha öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa
milletvekillerinin maden kazalarının araştırılıp önlemlerinin belirlenmesi için verdiği önergenin AKP
Grubu tarafından eften püften bulunarak reddedilmesi gibi, 301 canımızı kaybettikten sonra benzer
önergeyi gidip vermeleri gibi, 2011 genel seçimlerinden sonra seçilip Parlamentoda çalışmaya
başladığımız ilk günlerde, geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz -Allah rahmet eylesin, mekânı cennet
olsun, nur içinde yatsın- yiğit, çalışkan ağabeyimiz, İstanbul Milletvekilimiz Ferit Mevlüt Aslanoğlu
tarafından ilk olarak verilmiş. Akabinde ben ve birçok milletvekili tarafından bu talep yenilenmiş ve
tıpkı daha önce reddettikleri önergeyi Soma faciasından üç gün sonra vermeleri gibi, Ersin Arslan’ın
ölümünden sonra da daha önce reddettikleri önergeyi iki gün sonra vermeleri gibi.

Halkımız, Uludere’de, Gezi’de ölen insanlar için kılını kıpırdatmayanların, rahmet bile
dilemeyenlerin samimiyetini, vicdanını burada da, Soma’da da sorgulayacaktır. Vicdan vardır ya da
yoktur. Vicdan varsa herkes için vardır; bir tek can için de 301 can için de Uludere için de Gezi için
de Reyhanlı için de Soma için de Mavi Marmara için de olmalıdır. Vicdan doza, sayıya, kişiye, olaya,
duruma bağlı değildir. Bağlı olursa, bunun adı “vicdan” değildir, bunun adı “strateji”dir, bunun adı
“samimiyetsizlik”tir. İktidarınız için, iktidarda kalmak için her şeyi yapıyorsunuz; insanlar
kutuplaşmış, insanlar ayrışmış, insanlar ölmüş, insanlar yoksullaşmış umurunuzda değil. 

Ben, Soma’da hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine
sabır diliyorum, faciadan kurtulan emekçilere “Geçmiş olsun.” diyorum. 

“Kaza geliyorum demez.” demiş atalarımız, çok da doğru söylemiş. Çünkü yaklaşık bir aydır gaz
ölçümlerinin normalden çok yüksek seyretmesine, ısının artmasına, daha önce birçok kez kömür
kızışmasından dolayı yangın çıkmasına ve bunların külle, suyla, betonla kapatılmasına bakarsak bu
olayın adı “kaza” değil. Ve madende güvenlik cihazlarının uyarısına rağmen çalışmaya devam
ediliyorsa, en tehlikeli, en ağır işlerin başında olan madenciliği “dayıbaşı”, “ekipbaşı”, “çavuş” adıyla
özelleştirip madencileri yaptıkları kazı kadar para alan taşeronların eline veriyorsak, madende
karbonmonoksit ölçüm cihazları yeterli aralıklarla yerleştirilmiyorsa, ocakta bir tane yaşam odası,
kaçış odası yoksa, müfettişler denetimleri kapıdan yapıp gidiyorlarsa, yani iş güvenliği sağlanmıyorsa
ve bu denetlenmiyorsa, bunun adı “kader” de değildir, bunun adı “cinayet”tir, bunun adı “katliam”dır.
Buradaki sorumluluğunuzdan “kader” diyerek, “fıtrat” diyerek, ölen madencileri “şehit” ilan ederek
kurtulamazsınız. 301 vatandaşımızın vebali boynunuzdadır, bu dünyada da ahirette de hesap
vermekten kurtulamazsınız. 

Sadece maden şirketi sahiplerinin ve yöneticilerinin göstermelik tutuklanması yeterli değil, Soma
katliamının asıl sorumluları madene ruhsat verme yetkisini kendine bağlayan Başbakan, asıl işveren
TKİ’nin, Türkiye Kömür İşletmelerinin bağlı olduğu Enerji Bakanı ve iş güvenliği denetimini
yapmaktan sorumlu olan Çalışma Bakanıdır, birinci derecede sorumludur. 

Ben, burada, milletin kürsüsünden, sayın sorumluları hesap vermeye ve istifaya davet ediyorum.
Aslında tüm yaşadıklarımız insanınıza, vatandaşınıza verdiğiniz değerle ilgili. Ülkemizde ne
öğretmenin ne işçinin ne memurun ne madencinin ne de doktorun ve hemşirenin değeri var.
Ülkemizde yaşamın her alanında şiddet, evet, gerçek ancak sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet diğer
çalışma yerlerinin alanlarına göre tam 16 kat fazla. 
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Biz, bu çatı altında 2012’de –biraz önce söyledim- sağlıkta dönüşüm performans uygulamasıyla
yöneticilerin, siyasetçilerin hedef gösterici söylemlerinin, uzun çalışma saatlerinin, yetersiz
istihdamın, iş yoğunluğunun, insan sağlığına hizmet gibi kutsal bir görev yürüten sağlık çalışanlarına
şiddete yol açtığı ve sağlık çalışanlarının şiddete uğrayacağı düşüncesiyle çalışma şevklerinin kırılıp
âdeta hastaları ellemekten korkar hâle gelmesinin, kaliteli sağlık hizmetinin sunumunu tehdit etmeye
başladığı görüşleriyle verilen 10 önergenin birleştirilip bu Komisyonun kurulması oldu. Tüm iyi
niyetimizle Komisyonun sağlıkta çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için bir umut olacağını
düşündük. Komisyon olarak yaklaşık dört aylık süreçte pek çok toplantı yaptık, sosyal tarafları
dinledik. Ancak yüz binlerce sağlık kuruluşunun, sağlık mensubunun beklediği rapor herkes için bir
hayal kırıklığı oldu. Beklentimiz bu hayati durumun siyaset üstü ele alınıp hiçbir alınganlık
gösterilmeden, konu istismar edilmeden, nedenlerinin ve çözüm önerilerinin rapora yansıtılması ve
sonuçta da sonuç alıcı gereken adımların atılmasıydı. Ancak rapora bu görüşler açık yüreklilikle,
samimiyetle yansıtılmadı. “Onu yazmayalım, bunu yazalım.” mantığı ve siyasi kaygılarla bunların
içinden uygun bulunanlar alındı. 

Taslak rapora itirazlarımız üzerine oluşturulan raporun “Öneriler” kısmına sağlıkta dönüşüm ve
performansa ait birer madde eklendi; geldiğinde yoktu taslak raporda ama bizim itirazlarımızla
konuldu, aynen okuyorum: “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerinin işleyişine yansıyan
bölümleri halka tam olarak anlatılmalı.” Yani Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hiçbir kusuru yok,
halka anlatılmamış!

Değerli milletvekilleri, birer madde var koskoca sağlığı baştan aşağı değiştiren Sağlıkta
Dönüşüm Programı ve performansa dair ki 24 ayrı toplantıda tüm sosyal tarafların hemen hemen
hepsinde bu alanlardaki yanlışlara dikkat çekilmesine rağmen, birer madde ile bunları geçiştirip
medyanın olumsuzlukları, kusurları, yanlışları üzerine 8 madde konuldu.

Bakın, Komisyon 25 Nisan 2012’de kuruldu, bir yıl sonra rapor tamamlandı ve bir yıl bir ay
sonra bugün Genel Kurula geldi, görüşüyoruz. Bu sürede, önerilen 66 öneriden dişe dokunur hiçbir
madde yerine getirilmedi. Sadece Tam Gün Yasası’yla buraya eklenen bir maddeyle şiddet
uygulayanların tutuklu yargılanmasına dair bir madde… O da zaten şiddeti önleyici değil, şiddetten
sonra önlem alıcı bir madde.

Maalesef üzülerek ifade ediyorum ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesine katkı
sağlamayacak bu rapor da, tıpkı kayıp çocuklar raporu gibi, tıpkı madenciler raporu gibi, İç Tüzük’te
komisyon raporlarının akıbeti konusunda denetim mekanizması olmadığı için, bulunmadığı için,
çözüm önerileriyle birlikte Meclisin tozlu raflarında yerini alacaktır.

En çok acilde şiddet görüyoruz, yüzde 79’unun acil servislerde olduğunu gösteriyor bize. Çok
önemli bir konu da var: Şiddete uğrayan sağlık çalışanı şikâyet etmiyor, bunu rapor etmiyor. Yüzde
60’larda bu oran. Bu gerçekten çok düşündürücü ve sonuç almaya da engel olucu. 

Ben konuşmama son verirken şunu söylemek istiyorum: Siyasilerin, yöneticilerin bu kadar
yıkıcı, yıpratıcı propagandasına rağmen sağlık çalışanlarına sevgi, saygı duyan, minnetle bizlere,
sağlık çalışanlarına teşekkür eden tüm yurttaşlarımızdan Allah razı olsun. Onların bu sevgilerine,
saygılarına layık olmaya çalıştığından eminim sağlık çalışanlarının.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüceer.
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal…
Buyurunuz Sayın Tanal. (CHP sıralarından alkışlar) 
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MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin araştırılmasıyla ilgili kurulan Komisyon, evet, 292 sayfadan
oluşan bir rapor elimize sundu ama -bunun özeti daha Sağlık Bakanının eline de ulaştı mı,
bilemiyorum- sağlık sendikasının yapmış olduğu bir araştırma var. İkisini karşılaştırdığımız zaman
arada dağlar kadar bir fark var. Yani, evet, araştırma yapmak güzel bir şey, bu bir ilerlemedir. Emeği
geçen herkese ben teşekkür ederim. Biraz önceki hatiplerin bahsettiği gibi, keşke bu konuşmayı…
Burada yazılanlar kitap arasında, rapor arasında kalmasa, uygulamaya geçse, temennimiz bu ama bu
konuda da mahcup olmak isteriz. Sayın Sağlık Bakanımız da burada, eğer kitaplar arasında bir rapor
veya bir düzenleme kalmazsa, insan unsuruyla birlikte hayata geçerse esas anlam ve manasını o
zaman ifade eder.

Şimdi, tabii, şiddet ne demek? Şiddet; kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik
olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak
şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak uygulanmasıdır. İş yerlerinde
şiddet ise çalışanın işiyle ilgili durumlar sırasında bir kişi veya kişiler tarafından istismar edildiği
veya saldırıya uğradığı olaylar olarak tanımlanmıştır. Sağlık kurumlarındaki şiddet; hasta, hasta
yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan tehdit davranışı,
sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlanmıştır. 

Yapılan araştırmalara göre şiddetin diğer iş yerlerine göre en çok sağlık alanında görüldüğü ortaya
çıkmıştır. Sağlık kurumlarında çalışmanın diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden 16 kat
daha riskli olduğu belirtilmiştir. En yüksek şiddete maruz kalınan yerler en yüksek oranla acil servisler
olarak bulunmuştur, bu oranı yataklı servisler izlemektedir. Tabii, neden en fazla acil servislerde şiddete
maruz kalınmakta? Tabii ki acil bölümler ücretsiz olduğu için ve bu anlamda, tedavi olamayan
vatandaşlarımız mecburiyet karşısında, ekonomik sıkıntılar karşısında acil bölümlerde tedavi olmakta,
o anlamda, acil bölümlerde, bu olaylarda çok fazla şiddete maruz kalınmakta.

Hekim ve hemşire şiddet oranlarıysa yapılan bir araştırmada: Hemşirelerde sözel şiddete maruz
kalma oranı yüzde 86, fiziksel şiddete maruz kalma oranı yüzde 50,4. Hekimlerin yüzde 60’a yakın
bir bölümü hem fiziksel hem de sözel/psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet olaylarının yüzde
21 oranında rapor edildiği belirlenmiştir. Ancak, sağlık kurumlarındaki şiddetin az oranda
belirlenmesinin nedeni olarak da sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet olarak algılandığı,
diğerlerinin önemsenmediği görülmektedir. Bunun nedeni ise hastalarla ilk karşılaşılan ve sürekli
bire bir ilişki içinde olan sağlık personelinden önemli bir kesimin hemşire grubu olması şeklinde
açıklanmıştır. Hekimlerin büyük bir bölümü, tedavinin yapıldığı mekânlarda, hastayla temasın yoğun
olduğu alanlarda şiddete maruz kalmaktadır. Her yıl 25 milyon kişi iş ortamında şiddete maruz
kalmaktadır. 

Kişilerin şiddete başvurma nedenleri sorulduğunda: Tedaviden memnuniyetsizlik, ihmal edilme
düşüncesi, kurum yetersizlikleri yani bu ilaç, yatak, cihaz ve benzeri yetersizlikler, ülkede uygulanan
sağlık politikaları ve prosedürlerden kaynaklanan sorunlar, bencillik, kişiler arasındaki ilişkilerde
mevcut olan saygı sevgi ilişkisi, ailenin toplumsal etkisinin azalması. 

Sağlık çalışanlarına göre şiddetse: Hasta yoğunluğu, sağlık çalışan sayısının yetersizliği, ortam
güvenliğini sağlamadaki zorluklar. 
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Bu konuyla ilgili tabii ki siyasal iktidar hep şunu söyler: “Evet, siz bunları eleştiriyorsunuz ama
bununla ilgili önerileriniz nedir?” Bununla ilgili önerilerimiz de şunlardır Sayın Bakan: 

1) Çalışma ortamında, şiddetle ilgili risklerin belirlenip güvenlik sisteminin etkin ve sistemli bir
şekilde çalışmasının sağlanması.

2) Personele, şiddet konusunda eğitim verilmesi.

3) İş yerinde suçu önlemeye yönelik değişiklikler yapılması.

4) Çalışanların katılımıyla hazırlanmış bir yazılı politikanın geliştirilmesi. 

5) Hasta ve hekime ferah muayene ve bekleme salonlarının sunulması.

6) Hastanelerin otelcilik hizmetlerinin artmasının sağlanması.

7) Kişi başına düşen doktor sayısı ve sağlık personel sayısının artırılması.

8) Günlük bakılan hasta sayılarının sınırlandırılması.

9) Sistemin olumlu, olumsuz her türlü sıkıntısının sağlık çalışanına fatura edilmemesi.

10) Hastanelerin daha düzenli hâle getirilmesi. (Burada, aşırı yük altında kalan hekimler hasta
ve hasta yakınlarına yeterince bilgi verememekte.)

11) Hastanede ve acilde özel eğitimli güvenlik elemanlarının bulunmasının sağlanması.

12) Şiddet uygulayanlara adli cezalar verildiğinin duyurulması.

13) Şiddetin önlenmesinde önce sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması ve bunun zorunlu
hâle getirilmesi. 

14) Hem çalışanların hem de hastaların güvenini sağlamak amacıyla hastanelerde kilitli kapıların
olması, alarm sisteminin olması, kapalı devre kameranın olması, elektronik kapıların olması, özel
gözlem/izolasyon odalarının olması, güvenlik personelinin bulundurulması, kör alanlara ayna
konulması ve bunun gibi yöntemlerin uygulanması. 

15) İş ortamındaki olayların önlenmesine yönelik pilot uygulamaların yapılması. 

Tabii, burada medyanın da görevleri var, sorumluluğu var. Medya, sağlık sistemiyle ilgili, sağlık
çalışanlarıyla ilgili doğru bilgi aktarıp ve sorunun sağlık sisteminden kaynaklandığını ifade ederek
toplu bilinçlendirme yapması gerekir.

Tabii, burada güvenlik önlemleriyle ilgili de baktığımız zaman, gerçekten bunlar önemli. 

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için ne tür önlemler alınmalıdır?” sorusuna
verilecek cevabı da şöyle başlıklar altında sıralayabiliriz:

Güvenlik önlemleriyle ilgili öneriler ise;

1) Şiddet anında güvenliğe haber vermek için acil çağrı butonunun olması gerekir; bunlar yok.

2) Şiddet olasılığı yüksek birimlerde acil ilaç kullanımına bağlı yan etkilerin olduğu birimler,
kötü haber alma olasılığı yüksek olan birimler gibi ekstra güvenlik önlemlerinin alınması.

3) Güvenliğin, olaydan sonra değil, olay esnasında müdahale edebilmesi için her serviste, hatta
katlarda gezici güvenlik görevlilerinin bulunması.

4) Hastane girişlerinde x-ray cihazlarının bulunması.

5) Güvenlik kameralarının artırılması ve sesli hâle getirilmesi. 

6) Güvenlikçi sayısının artırılması. 
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7) Güvenlikçi yetkilerinin artırılması. 

8) Hastane polislerinin olması. 

9) Korumalı banko sistemlerinin oluşturulması.

10) Sağlık çalışanlarına koruma teknikleri öğretilmesi. 

Bu konuda, tabii, bu önlemlerin alınması lazım, başlıklar altında yine eğitim ve sosyal
hizmetlerinin olması lazım, çalışma şartlarıyla ilgili düzenlemelerin olması lazım. Yasal düzenlemeler
yapıldı ancak bunlar yetersiz. Hatta, burada -yasal düzenlemelerle ilgili- şiddete başvuranlarla ilgili
caydırıcı yasal düzenlemelerin getirilmesi lazım. Bunlar kanunla olur, yönetmelikle olur ama mevcut
olan düzenlemeler bu konuda yetersiz. 

Peki, sağlık uygulamalarıyla ilgili öneriler ne olur? Sağlık Bakanlığının hasta haklarını hastaneyi
kışkırtacak boyuta getirmemesi gerekir. Bugüne kadar, gerçekten, Başbakan da, Sağlık Bakanı da,
mümkün olduğunca, hastaları doktorlara karşı kışkırtıcı bir vaziyete getirdikleri için bu olaylar
-büyük bir sebebi de- buradan kaynaklanmış durumda. 

Peki, hastanelerdeki durumumuz nedir? Doktor performans sistemine göre çalıştırılıyor,
çalışıyor. Buradaki performansa dayalı sistemin âdeta parayla ölçülmesi sağlık hizmetlerinde kalitenin
düşmesine sebebiyet vermekte, hasta-müşteri ilişkisi başlamakta. Hasta ve müşteri ilişkisinin
başladığı yerde de bu sorunları bitirebilmek biraz önce getirmiş olduğumuz önerilerle mümkündür. 

Temennimiz o ki en azından bu önerilerimizi siyasal iktidar nazara alır. Ülkemizde sağlık
mensuplarına yönelik olan bu şiddetin son bulmasını arzu eder, hepinize teşekkür ederim, saygılarımı
sunarım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal. 

İzmir Milletvekili Hülya Güven…

Buyurunuz Sayın Güven. (CHP sıralarından alkışlar) 

HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, 454 sıra sayılı Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu raporu hakkında söz almış bulunuyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde AKP’nin iktidar olduğu on iki yıldan bu yana, şiddetin her
türlüsüne maruz kalanlarda hızlı bir artış olduğunu görüyoruz; bu, çok açık bir şekilde görülüyor.
Kadına, çocuğa, gençlere şiddet; emekçilere şiddet; engellilere, yaşlılara şiddet.  Aslında örnekler
daha da artırılabilir. Yalnızca geçtiğimiz hafta içinde polis şiddetiyle 2 gencimizi kaybettik. 

Bizlerin bu Mecliste bulunduğumuz dönem süresince verdiğimiz şiddetle ilgili araştırma
önergelerine maalesef AKP iktidarı sıcak bakmadı, hep reddedildi. Soru önergelerine de zaten cevap
verilmiyor. Yine de, sağlık çalışanlarına şiddet konusunun Meclis gündemine gelebilmesini, bir buçuk
yıllık bir gecikme de olsa olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Umuyorum ki diğer konular da
acilen gündeme getirilerek çözüm ve önlemleri tartışılabilir, bu fırsat tanınır. 

Hatırlarsınız, çok yakın zamanda Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel’in Soma’yla ilgili
araştırma önergesi reddedilmişti. Hem de siz AKP’li milletvekilleri tarafından. Sonuç ne oldu? 301
kayıp, en az 400 çocuğun babasız kalması, onlarca anne babanın evlatsız kalması ve bebek bekleyen
genç annelerin, eşlerin bir anda yapayalnız, sorunlarla baş başa kalması. 
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Soma’da yaşadıklarımız şiddetin en büyüklerinden değil mi? Yine, sayısı giderek artan diğer iş
kazaları da birer şiddet değil mi? Bugün, yine, basında iş kazalarının haberlerini okuduk. 

Sağlık emekçilerinin karşılaştıkları şiddetin de toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıktığını
görüyoruz. Tabip odaları, sendikalar, milletvekilleri, sağlık emekçilerine yapılan şiddetin
durdurulması için çırpınırlarken iktidarın önem vermediğini, hatta hedef olarak gösterildiklerini
yaşıyoruz. Hekim, hemşire ve diğer sağlıkçıların bu durumu, aslında 76 milyon 667 bin yurttaşımızı
çok yakından ilgilendirmektedir. 

Her koşulda tüm yurttaşlara hiçbir ayrımcılık yapmadan hizmet verme çabası içinde olan sağlık
emekçilerini Hükûmet yok saymaktadır. Çok değil, iki gün önce, sağlık çalışanlarının
itibarsızlaştırıldığı bir televizyon dizisi izledim. Yılda 365 gün, 24 saat yalnızca hastalarını düşünen
sağlık emekçilerinin çalışma koşulları nasıl düzeltilir, nasıl kamuoyuna duyurulabilir diye uğraşmak
yerine dizilerle şiddet körüklenmekte, sağlıkçılara karşı düşmanlıklar yaratılmaktadır.

Aslında sağlıkta şiddetin Sağlıkta Dönüşüm’le başladığını hepimiz biliyoruz çünkü Sağlıkta
Dönüşüm Projesi’yle yurttaşların sağlık hakkı ellerinden alınmıştır. Nasıl mı? Sağlıkta Dönüşüm’le
getirilen ve tam gün olmayan bir tam gün yasasıyla, uygulanan performans sistemiyle; acil servislerde
uzman olmayan, servisi tanımayan elemanların, aile hekimlerinin nöbet tutmaya zorlanmasıyla ve
hastanelerde de az sayıda hekim ve hemşirelerin istihdam edilmesiyle. 

Aslında pek çok neden sayılabilir. Vazgeçilmeyen performans sistemi, hekimleri belirli
zamanlara çok şey sığdırmaya çalışan bir makineye dönüştürerek iyi olması gereken hasta-hekim
ilişkisini yok etmektedir. Buna hepimiz şahidiz. Bu da şiddete yol açan etkenlerden, nedenlerden
biridir zaten.

Hekim ve diğer tüm sağlık çalışanları bugün iş doyumsuzluğunu ve tükenmişliği yaşamaktadır.
Bütün bunlar aslında göz ardı edilmekte.

Sağlıkta şiddet gören emekçilerin oranının diğer iş kollarına göre -maden emekçilerini ben hariç
tutuyorum- 16 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

Aslında özetlersek, iktidar sağlık sistemindeki çarpıklıkların üstünü, sağlık emekçilerini hedef
göstererek örtmeye çalışmaktadır. 

Yine, Hükûmet, Soma’da ve diğer tüm iş alanlarında sistem kuramadığı, taşeronluğu
kaldıramadığı için kazalardan ne kadar sorumlu ise sağlık hizmeti verilmesi sırasında şiddetin ortaya
çıkmasından da o kadar sorumludur. Eğer sağlıkta şiddet gerçekten önlenmek isteniyorsa öncelikle
Sağlıkta Dönüşüm Projesi gözden geçirilmelidir. Esas olarak da tüm yurttaşlara eşit, bedelsiz ve
kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin yolları açılmalıdır. 2011 seçimlerinden önce Sayın Başbakan ne
demişti? “Tüm özel hastaneler bedava.” demişti, değil mi? Şimdi yurttaşlar özel hastanelerin
kapılarının önünden bile geçemiyorlar. 

Yine, acil hizmette kırmızı, sarı gibi alan kodları geldi yani gerçek acil hasta, yalancı acil hasta
diye. Bu tanımı da hekim yapmak zorunda ve her gelene de acil teşhisi koyması yasak ve “Acil
değildir.” diyerek evine gönderilen hastaların hayatlarını kaybettiği haberleri az değil. Baş ağrısı
nasıl basit görülebilir ki! Bir hasta acile geldiyse mutlaka acildir ama başka amaçla geliyorsa o amacın
da ortadan kaldırılması gerekiyor. 

Aslında yurttaşlarımız ilaçlarını rahatlıkla alamıyorlar çünkü katkı payını ödeyemiyorlar. Sürekli
Bakanlık ilaç maliyetlerinin artışından bahsediyor. Aslında en az kişi başı ilaç harcaması bizde, biliyor
musunuz? Örnek vereceğim birkaç tane: Amerika Birleşik Devletleri 995 dolar, Almanya 632 dolar,
ekonomik kriz var dediğimiz Yunanistan’da ise 673 dolar, bizde ise 105 dolar. Bu rakam da aslında
adil bir dağılım sonucu değil çünkü yurttaşlarımız zaten katkı payı nedeniyle ilaçlarını alamamaktadırlar. 
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Yine, sağlıkta uygulanan paket bedellerinin düşük olması da hasta için sorun yaratmaktadır.
Hastanın ödediği katkı payının artması ya da tıbbi malzemeleri almak zorunda bırakılması da şiddete
yol açabilen bir ayrıntıdır ve bu sıklıkla da karşımıza çıkmaktadır.

Bugün, hastalar tedavi için ilaç da bulamıyorlar ve bunun sorumlusu olarak da sağlık
emekçilerini görüyorlar. Kaç tane lösemi hastası var, kemik iliği nakli bekliyor. Sayın Bakan kemik
iliği nakillerinin yapılabilmesi için Kızılay ile yakın zaman bir protokol imzalamış. “Şimdiye kadar
neredeydiniz?” diye sormak istiyorum. Bu da seçimden sonra unutulacak bir seçim yatırımı herhâlde.

Sayın milletvekilleri, sağlık emekçilerinin de insan hakları vardır ve unutulmaması gerekir.
Birçoğunun özlük hakları sümen altı edilmiş durumda, tümüyle taşeronluğa doğru gidiş görünüyor.
Sağlık emekçilerinin haklarını, hasta haklarını iyi tanımlamak, kesin çözüme ulaşmak ve en önemlisi
de uygulamak gereklidir. 

Araştırma önergesine ait önerilerde cezaların artırılması isteniyor. Doğru, cezalar artırılmalı
ancak tazminatların ya da cezaların şiddeti azaltmayacağı da unutulmamalıdır.

Bu araştırma önergesi sonucunda, sağlık emekçilerine şiddetin son bulacak sonuçlara ulaşmasını
ve sonuçların kâğıt üstünde kalmamasını dileyerek saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Güven.
Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu…
Buyurunuz Sayın Baloğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık çalışanlarına

yönelik artan şiddet olaylarının araştırılması ve gerekli önlemlerin belirlenmesiyle ilgili kurulan
Komisyon raporu hakkında söz aldım. Heyeti saygıyla selamlıyorum.

Günümüz dünyasında sıkça karşımıza çıkan “iş yerinde şiddet” küresel bir sorun hâline gelmiş
fakat problemin gerçek boyutu henüz netlik kazanamamıştır. Bunun yanında, iş yeri şiddetinin kişi,
kurum ve toplum açısından büyük bedelleri olduğu aşikârdır. Günümüzde şiddet vakasıyla hemen
hemen her iş yerinde karşılaşılıyor olmasına rağmen, özellikle bazı sektörlerde şiddet olaylarının
daha sık yaşandığı görülmektedir. Bu sektörlerin en başında sağlık sektörü gelmektedir. Dünya
genelindeki araştırmalara bakıldığında, tüm iş yeri şiddeti vakalarının neredeyse dörtte 1’inden
fazlasını sağlık sektörü vakaları oluşturmaktadır. 

Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artmasının nedenlerinin üzerinde düşünüp çözüm
üretmek son derece önem arz etmektedir. Şiddet vakaları daha tehlikeli boyutlara ulaşmadan da bazı
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi öncelikle şiddetin analizi yapılmalı ve sonrasında da gereken
önlemlerin alınması yolunda adımlar ivedilikle atılmalıdır. 

Diğer ülke örneklerinden de anlaşıldığı üzere, problem ulusal değil globaldir. Tüm dünyada
sağlık alanında şiddet vakaları yaşanmakta ve önlemler üzerinde tartışmalar yapılmaktadır çünkü
biliyoruz ki genel anlamıyla şiddet olgusu günümüz toplumlarının temel sorun alanlarından birini
oluşturmaktadır. Aslında bulgular, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de aynıdır. Yapılan bazı
çalışmalarda şiddetin, diğer iş yerlerine göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı, sağlık alanındaki
iş yeri şiddetinin diğer sektörlerdeki şiddetten farklılıklar gösterdiği ifade edilmiştir. Bir başka
çalışmada, sağlık kurumlarında çalışmanın diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden 16 kat
daha riskli olduğu belirtilmiştir. Sorunun global olması şiddetin önlenmesi konusunda çalışmalar
yapmış ve başarılı sonuçlar elde etmiş ülkeleri örnek almak açısından önemlidir. Bu bakımdan, ülke
örnekleri üzerine daha çok eğilmeli ve araştırmalar genişletilmelidir. 
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Yapılan çalışmalarda “ülkemizde sağlıkta şiddet” denildiği zaman üzerinde durulması gereken
en önemli konu iletişimdir. Hasta ile hekim ve sağlık çalışanları arasındaki kötü iletişim şiddetin
nedenleri arasında en üst sırada yer almaktadır. Bunun yanında hastalık psikolojisi, sağlık
çalışanlarının ilgisizliği, uzun bekleme süreleri, sağlık çalışanlarının aşırı iş yoğunluğu ve diğer
konular sırayla şiddetin kaynağını oluşturmaktadır. Burada önemli olan nokta sağlık kurumlarında
gözlenen şiddetin toplumdan bağımsız değerlendirilmemesi gereğidir çünkü şiddet, toplumdaki bir
profilin yansımasıdır. İşte bu amaçla, Meclisimizde tüm grubu bulunan partilerimizin ortak iradesiyle
bir Meclis araştırması komisyonu kurulmuş ve Komisyonumuz çok yoğun ve verimli  bir çalışma
sonucunda, 17 üyesinin imzasıyla raporunu Meclis Başkanlığımıza sunmuştur. 

Komisyonumuz dört aylık çalışma süresince 24 resmî toplantı yapmış ve araştırma konusunda
bilgi sahibi olmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşları
ve şiddet mağduru sağlık çalışanlarıyla görüşmüş, bilgi ve önerilerine başvurmuştur. Ayrıca, yerinde
dört ayrı ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

Komisyon çalışmaları sırasında ve sonunda öneri ve taleplerimiz Sağlık Bakanlığı başta olmak
üzere ilgili kurumlara iletilmiştir. 

Şiddet insanlık tarihi kadar eski bir olgudur ve birçok bireysel ve toplumsal ögeyle birlikte
irdelenmesi gerekmektedir. Sağlık kurumlarında şiddet hasta, hasta yakınları ya da herhangi bir
bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar,
fiziksel saldırı ve cinsel saldırı olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlık çalışanlarına iletişim ve gerginlik azaltma tekniklerinin verildiği bir eğitim programının
oluşturulması şiddeti uygulayanlara ceza ve yaptırımların artırılması kadar önemlidir çünkü bu şekilde
sağlık çalışanı şiddet olaylarının yönetimini öğrenecek, olay gerçekleşmeden sonlandırma imkânı
bulabilecektir. 

Bunun yanında, sağlık personelinin maruz kaldığı her bir şiddet olayının raporlanması ve
belgelenmesini sağlamak gerekmektedir. Bakanlığımız, mevzuat çalışmaları kapsamında Sağlık
Çalışanlarına Karşı Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet Olaylarını Önlemek
Konusunda Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi’ni 14/5/2012 tarihinde yayımlamıştır.
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardım
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yine aynı tarihte Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tüm sağlık
çalışanları yapılan bu mevzuat çalışmaları doğrultusunda, şiddete maruz kaldığı durumlarda
Bakanlığımız tarafından gerekli destek ve hukuki yardımı alabilmektedir. 

Tüm sağlık kurumlarında başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği, çalışan güvenliği
birimleri kurulmuştur. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ve il sağlık müdürlüklerinde bir müdür yardımcısının
doğrudan takip edeceği Beyaz Kod Koordinatörlükleri kurulmuştur. Şiddet olaylarının hukuki
aşamalarının takip edilmesi amacıyla her ilde Beyaz Kod İl Koordinatörleri görevlendirilmiştir.
Bakanlık bünyesinde Beyaz Kod birimi kurulmuş ve tüm sağlık çalışanlarının anında ulaşabilmeleri
için yirmi dört saat hizmet veren “Alo 113” telefon hattı tahsis edilmiştir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki güvenlik görevlisi sayıları arttırılmış, gerçek zamanlı takip
kamera sistemlerinin kurulması sağlanmış ve kamera sayıları arttırılmıştır. Sağlık çalışanlarına, çalışan
güvenliği ve Beyaz Kod uygulamaları anlatılmış, iletişim, öfke kontrolü, zor insanla başa çıkma
konularında eğitimler verilmiştir. Yine, hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları düzenlenmiştir.
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Sağlık çalışanlarına şiddetin azalmasına yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında
“Sevgi En İyi İlaçtır” temalı kampanya düzenlenmiş, Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans
Sempozyumu, hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları gerçekleştirilmiştir. 

Yine “Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak
kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında kamu
görevlisi sayılır.” Eklenen bu maddeyle, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı
görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan
suçlar arasına alınmıştır. Buna göre, hâkim, sağlık personeline karşı kasten yaralama suçunun işlendiği
kanaatine varır ise tutuklama kararı verebilecektir. Ayrıca, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev
yapan personel de bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Türk
Ceza Kanunu’nun uygulanmasında kamu görevlisi sayılmaktadır.

Komisyonumuz raporuna göre, şiddet nedeni olarak şiddeti uygulayanlar bakımından, doktora
önyargı, özellikle sağlık hizmeti sunucularına karşı olumsuz önyargılar; acil hasta kavramının açık
olarak belirlenmemesi; yüksek beklenti; akıl hastalığı ve madde bağımlılığı öne çıkmaktadır.

Mağdurlar bakımından ise, Sağlık Bilgi İletişim Merkezi hakkında yeterli bilgilendirme
yapılmadığından amaç dışı başvuruların yapılması, olumsuz fiziki ortam koşulları; uzun, yorucu
çalışma süreleri, hizmet sunumunda çalışan personelin nicelik olarak yetersizliği, geç karar veren
yargı sistemine genel güvensizlik, sağlık hizmetine özgü önleyici ve caydırıcı mevzuatın eksikliği
olarak görülmektedir.

Raporda, medyada sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti teşvik eden haberlerin ve şiddeti içeren
yapımların varlığı, sağlık çalışanları konusunda olumsuz haberlerin ilgi görmesi nedeniyle sürekli
alana ilişkin olumsuz haber yapılması şiddeti tetikleyen ve artıran bir unsurdur. Bunun önlenmesi
için ise başta sağlık alanında medyada yer alacak haberler için izleme ve denetim sistemi kurulması
olmak üzere, kamu spotları yapılması, dizi filmler ve sinema filmlerinde sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet sahnelerinin kullanılmaması gibi önlemler getirilmelidir.

Rapora göre, olaylarda şiddete maruz kalanların yüzde 56’sı kadın, saldırganların çoğu hasta
yakını ve erkek. Alkol, madde bağımlıları ve psikiyatrik bozuklukları olanlar daha çok şiddete
başvurdu. Şiddet uygulayanlar daha çok 30 yaş altı, eğitimsiz ve işsiz kişiler.

Çözüme yönelik ise, kamu-özel sektör ayrımı yapılmadan tüm sağlık kurumlarında standart bir
şiddet yönetimi politikası oluşturulması, çalışana yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü idari ve
hukuki tedbirin alınması, sağlık çalışanının dengesiz dağılımı ve sayısal yetersizliğinin giderilmesi,
performans uygulamasının çalışma barışı ve ekip anlayışını bozduğu yönündeki eleştiriler doğrultusunda
bu konuda yeni düzenlemeye gidilmesi, SABİM’i tanıtan bilgi ve farkındalık artırıcı çalışmalar
yapılması, çalışanlar hakkında yapılan şikâyetleri etkili bir ön değerlendirmeye almak, toplumun ve
hastanın beklenti düzeyini artıracak yanlış bilgilendirmeler yapılmaması gibi önlemler sayılabilir.

Toplumdaki genel şiddeti azaltmaya yönelik politikalar oluşturulması, silaha erişimin
zorlaştırılması, sağlık haberciliğinin uzmanlaşmış kişilerce yapılmasının temini, suç oranı ve madde
kullanımı yüksek olan bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerde sağlık kurumlarında ve gezici sağlık
hizmetlerinde daha etkin güvenlik önlemlerinin alınması tedbir olarak öngörülmüştür.

Komisyon raporumuzun bu toplumsal yaramıza şifa olması için bir araç olacağına inancımla
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baloğlu.
Hakkâri Milletvekili Adil Zozani.
Buyurunuz Sayın Zozani. (HDP sıralarından alkışlar)
ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, araştırma komisyonunun raporu üzerine grubumuz adına söz almış

bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii, sağlıkta şiddet konusu deyince, hep kriminal vakalarla değerlendirilen ve kriminalize

edilen bir vakadan söz ettiğimizi bilmek gerekiyor. Açıkçası, sağlıkta şiddetin temellerine,
kaynaklarına inmeden, onlara kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmeden bu sorunu bertaraf etme şansının
olmadığını ifade etmek gerekiyor.

Şimdi, sadece son dönemlerde kriminalize edilmiş birkaç vaka üzerinden, olay üzerinden bu
olayı değerlendirdiğiniz zaman, sağlıktaki bu vakayı değerlendirdiğiniz zaman, etkili bir sonuç
çıkarma şansı var mıdır? Bizce yoktur. 

Şimdi, 400 küsur sayfalık bir komisyon raporu var, ben de incelemeye çalıştım, bol bol şiddet
tarifi yapılmış; ülkelere göre şiddet tarifi yapılmış, bilim adamlarına göre şiddet tarifi yapılmış,
şiddete ilişkin ansiklopedik bilgiler, ne varsa hepsi oraya konulmuş. Öğreniyoruz, orada şiddetin her
türlü tarifini görüyoruz. 

Çözüm önerilerine gelince, çözüm önerileri konusunda atılacak adımlara gelince, şimdi, bir buçuk
yıldan bu yanadır Meclisin gündeminde var olan bir olaydan söz ediyoruz. Öncesi de var ama Meclisin
gündemine bu konuyu aldığından bugüne kadar Sağlık Bakanlığı, Hükûmet bu konuda ne yaptı?
Sorunun cevabı bu. Yani raporda öngörülen başlıklara ilişkin, çözüm önerilerine ilişkin olarak bu süre
içerisinde bir şey yaptı mı? Yapmadı. Butondan söz edildi, onun dışında bir şeyden söz edilemiyor.
Burada bol bol suçlamalar ve bol bol popülist yaklaşımlardan dem vuruldu, ancak bu sorun, bir buçuk
yıl önce olduğu gibi, iki yıl önce olduğu gibi hâlâ gündemde mevcut ve hâlâ hastanelerde, maalesef,
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarıyla karşı karşıyayız. Şimdi, sağlıktaki şiddet vakalarının
gündemimize gelebilmesi için Ersin doktorların ölmesi mi gerekiyor? Tabii ki hayır, önce önleyici
tedbirleri almak gerekiyor. Sadece doktorlar mı? Doktorlar değil. Burada sağlık politikalarını
konuşurken de doktor merkezli, hekim merkezli bir değerlendirme yapılıyor, bu da yetersiz.

Şimdi, orada çalışan, sağlık sektörü içerisinde çalışan hemşirelerin sorunlarına, sağlıkta çalışan
memurların sorunlarına, taşeronlar marifetiyle çalıştırılan insanların sorunlarına değiniliyor mu, onlara
bir çözüm önerisi geliştiriliyor mu? Yok. Bir bütün olarak oradaki güvenliğin kendisi dahi özelleştirildi.
Şimdi, bu konuda bir karar vermeniz gerekiyor. Siz Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi kamu
marifetiyle sağlanan, oradaki bir güvenliği mi esas alıyorsunuz, özel sektör marifetiyle sağlanan -ki
Amerika modeli biraz daha bunu çağrıştırıyor- Amerikancı bir model mi esas alıyorsunuz bu konuda?
Güvenliğinden tutun da işte hekimine kadar birçok alanda artık sözleşmeli taşeronlaştırma sistemini
baz aldınız, esas aldınız. Sorunun kaynağı, bir parçası bu. İkinci önemli parçası şu: Şimdi, sağlıkta
dönüşümü siz bir reform olarak ifade ediyorsunuz, ancak, bu reform sağlıkta darbeye dönüştü. İçini
doldurursanız, sorunları bertaraf etmeye dönük bir politikayla soruna yaklaşırsanız bu reform olur.
Ama adına “reform” deyip sağlık sistemini yerle bir edecek politikalar geliştirirseniz bunun adı -siz
“reform” koysanız bile- sağlıkta darbedir, yaşanan budur. Performans sistemi hemen hemen bütün
hatiplerin burada dillendirdiği konuların başında geliyor. Bu bir faciadır ve Sağlık Bakanlığı bu
performans sistemine ilişkin olarak hâlâ kendi politikalarının doğruluğunu savunur burada: Hükûmet
bunun reform niteliğinde bir girişim, bir uygulama olduğunu savunur burada. Kesinlikle böyle değil.
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Üçüncü önemli sorun: Sağlıkta belirli kentlerde merkezîleşme yarattınız, sağlık hizmetlerini
Türkiye’nin belirli kentlerine yoğunlaştırdınız, sağlıkta “taşra” kavramını gündemleştirdiniz. Artık
“taşra” diye tarif edilen bölgelerde bu merkezler dışında kalan diğer yerlerdeki sağlık hizmetine
erişim, vatandaş açısından tartışmalı bir konu durumuna geldi. Sağlık hizmetine etkili erişim, verimli
sonuç alma bakımından Türkiye’nin neredeyse dörtte 3’ü atıl duruma düştü. Taşradaki bu
hastanelerdeki sağlık uygulamaları vatandaşı tatmin edemeyecek duruma geldi. 

Şimdi, düşünün ki Ağrı’dan bir vatandaş alıyor hastasını, buraya geliyor 3 refakatçisiyle; zaman
zaman oluyor. Dün Numune Hastanesinde karşılaştık, kanser hastası, 4 refakatçisiyle birlikte burada
duruyor. Pekâlâ, bu merkezileşme politikasına gidilmemiş olsaydı aynı tedaviyi, Ağrı veya Ağrı’ya
yakın ya da Muş’a yakın bir merkezde bu hizmeti verme olanağı olurdu çünkü buradaki hekim ile
oradaki hekimin aldığı eğitim aynı. Olanak sağlanmış olsa, oradaki hastanelere olanak sağlanmış
olsa, tedavi olanakları güçlendirilmiş olsa hastayı Ağrı’dan kaldırıp, Ankara’ya getirip burada
hastayla birlikte hasta refakatçilerinin de eziyet çekmesine vesile olmuş olmazdınız. Bu pozisyonda
diyorsunuz ki: “Hasta yakınları sağlık çalışanlarına niye saldırıyor?” E, niye saldırıyor; saldırmasın,
iyi hoş da böyle bir psikolojik atmosfer içerisinde insanların içine düştüğü ruh hâlini hesaba katmanız
gerekmiyor mu? Katmanız gerekiyor.

Ayrıca, hekimlerin hastaya yaklaşımlarını burada masaya yatırmadan da bu sorunu enine boyuna,
sağlıklı bir şekilde değerlendirme şansına sahip değiliz. Raporda sadece sağlık çalışanlarının maruz
kaldığı şiddet faktörü değerlendiriliyor. Ayrıca, hasta yakınlarının, hastaların kendilerinin hastanelerde
maruz kaldığı kötü muamele yok mudur? Bu sorunun cevabını herkes biliyor, pekâlâ da vardır.
Ayrımcı yaklaşımlar yok mudur? Pekâlâ vardır. Bütün hekimler Hipokrat yeminine bağlı olarak mı
sağlık hizmeti veriyor, tedavi uygulaması yapıyor? Buna hiçbiriniz burada “Tamamıyla böyledir.”
diyemezsiniz. Kelepçeyle tedavi edilen mahkûmları, kelepçeyle ameliyathaneye sokulan mahkûmları
siz hiç sorgulama konusu yapıyor musunuz burada? Yapmıyorsunuz. 

Toplumsal olarak bizim psikolojimiz bozuldu. Şimdi, bir bütün olarak sadece bir alanda
kategorize edilerek çözüm bulmak mümkün değildir. Düşünün, çok övündüğünüz bir konudur, artık
kimse reçetesiyle hastanenin kapısında durmuyor. Doğru, hastanenin kapısında durmuyor ama
eczaneleri vezneye dönüştürdüğünüz için vatandaş eczanenin kapısında durmaya başladı. Orasının
gözden ırak bir yer olduğu düşünülmüş. Eczaneler vezneye dönüştürüldü, vatandaş orada eziyet
çekiyor, ilacını alamayacak bir noktaya geldi. Galiba toplumsal olarak bir psikolojik travmanın
içerisindeyiz ama bu travmayı en ağır bir şekilde de Hükûmet yaşıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADİL ZOZANİ (Devamla) –  Hükûmetin son dönemlerde bayağı psikolojisi bozuldu. Galiba
onlar için de bir araştırma komisyonuna ihtiyaç vardır.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Zozani.

Tunceli Milletvekili Kamer Genç.

Buyurunuz Sayın Genç. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, AKP’nin boş sıralarını görüyorsunuz, hiç kimse yok, Hükûmet denilen işte bir
tane kişi var, o da önemli değil.
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ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Terapiye gitmişler, terapiye.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Nasıl yok? Buradayız, burada.

Gözleriniz uzağı da görmüyor!

KAMER GENÇ (Devamla) – Ben anlamıyorum, eğer, siz, hakikaten, bu Parlamentoya gelip de
çalışmıyorsanız, ayrılın buradan gidin. Zaten siz bu memlekete her türlü kötülüğü getirdiniz.

Şimdi, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabii ki sağlıkta şiddetin araştırılmasıyla ilişkili
verilen araştırma önergesi… Arkadaşlarımız ciddi bir araştırma yapmışlar. Deminden beri konuşan
arkadaşlarımızı da dinliyoruz. Ama, tabii, sağlıktaki şiddet yalnız sağlıktan değil, ülkenin bütününde
şiddet var. Yani, evvela, devletin Başbakanlık makamında oturan Tayyip Erdoğan’ın her konuşması
şiddet, herkese karşı şiddet uyguluyor, konuşuyor, ikilik yaratıyor, ötekileştiriyor. 

İşte, bu hafta sonu, Okmeydanı’nda vatandaşın birisi cemevine gidiyor ve orada bir yakınının
cenazesine katılıyor. Şimdi, tam cemevinin kapısında, dışarıda bu arkadaşa bir tek kurşunla ateş
ediliyor ve ölümcül bir yerden, başından vurmak suretiyle öldürülüyor.

Şimdi, arkadaşlar, biliyorsunuz, Gezi olayları sırasında Tayyip Erdoğan birtakım insanlara dedi
ki: “Bunlar camiye gitmişler, camiye ayakkabıyla girmişler, orada içki içmişler.” Bunların hepsi iftira
idi, yalandı, ortaya çıktı. Cemevi de Alevi vatandaşların ibadethanesidir. Yani, şimdi, Alevi vatandaşın
ibadethanesine yapılan bir saldırı değil midir bu? Orada bir vatandaşı öldürmek, cemevine ve Alevi
inançlı vatandaşlara karşı bir saldırı değil midir? Yani, şimdi Türkiye öyle bir hâle getirildi ki herkeste
bir endişe var, herkeste bir “Acaba yarın ne olacak?” gibi büyük bir şey var, hayati tehlikesi var.

Şimdi, bakın, sayın milletvekilleri, Soma’da vicdanı olan, biraz insanlık duygusu taşıyan her
kimse, orada, 301 tane işçinin, tamamen patronu kayırmaya yönelik olarak, güvenlik tedbirleri
alınmayan bir ortamda, o insanların bile bile katledilmesi karşısında, yani bırakın Türkiye
Cumhuriyeti devleti vatandaşı olmayı insanlık duygusu taşıyan her kişi bu olay karşısında büyük bir
üzüntü duyar, kahrolur, acı duyar ama acı duymamak için, kahrolmamak için çok insanlık dışı bir
statüde olması lazım. Şimdi, Tayyip Erdoğan diyor ki: “Efendim, Alevileri topladılar, Soma’ya
getirdiler.” Ya, bu nasıl bir mantık arkadaşlar; böyle basit, bu kadar ilkel böyle bir düşünce olabilir
mi? Yani, Soma’da 301 tane vatandaşını kaybeden… Onlar da 301 midir, değil midir o da daha ortaya
çıkmadı. Çünkü, karanlık bir Hükûmet yani her şey vatandaştan gizleniyor. Bir “782 tane işçi girdi
oraya.” deniliyor, ondan sonra “350 kişi kurtarıldı.” Nereye gitti? Şimdi, niye yani, kim bu Alevi
vatandaşları toplamış da Tayyip Erdoğan’ın getirmiş karşısına dikmiş? Böyle bir şey olmaz
arkadaşlar. Yani, bir memlekette şiddetin olmaması için devleti yöneten insanların insanlık
duygularıyla mücehhez olması lazım. Evvela insan sevgisi taşıması lazım, insana karşı bir kin ve
nefret taşımaması lazım, yönetici olan insanların herkesi kucaklayıcı olması lazım. E, sen şimdi
çıkıyorsun, diyorsun ki: “Efendim, Alevileri taşıdılar Soma’ya.” Efendime söyleyeyim, neymiş:
“Soma’ya Tayyip Erdoğan gelecekmiş, ona karşı tepki gösterecekmiş.” Arkadaşlar, Orta Çağ
karanlığında yetişen bir zihniyetin taşıdığı düşünce bile bu olamaz ya! Böyle bir şey olmaz arkadaşlar!
Nedir yani? Bizden önce… Bu AKP’lilerin boş sıralarına konuşalım da bu boş sıraları… Sorun ya...
Yani böyle bir düşünce tarzı, olur mu böyle bir şey insanlarda?

Şimdi, efendim, Almanya’ya gidiyor. Almanya’da 60 bin kişi Tayyip Erdoğan’a karşı yani neden
dolayı? Bu insanlar durup dururken buna karşı kin, nefret ve kızgınlık duyguları taşımıyorlar ki.
Bunun yaptığı uygulamalardan dolayı yapıyorlar. Şimdi, sen Soma’ya gitmişsin, 301 tane vatandaş
ölmüş. Ondan sonra gideceksin, vatandaşa tokadı atacaksın. Ondan sonra buradaki o vatandaşlar da
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“Tabii ya. Tayyip tokat atmış da Tayyip’in eli ağrımış arkadaşlar. Eli ağrıdığı için kendisine acımamız
mı lazım?” diyecek ve ona karşı tepki duymayacak. Bunu Türkiye’de göstermiyor ki. Senin özel
kalem müdürün, danışmanın gidiyor, arabaya tekme atan bir vatandaşı yakalıyor, tekme atıyor. Bunu
dünya televizyonları yayınlıyor. Buna yalnız Almanlar değil ki dünyanın her tarafından tepki
gösteriyorlar ve orada, Türkiye Cumhuriyeti devletinde, bu kadar kin, nefret, acı içinde olan insanlara
karşı bu kadar insanlık dışı terör uygulayan bir kişiye dünyanın her tarafından tepki gelir. Şimdi,
orada -biz de telefonla konuştuk yani birtakım insanlar bize dedi- 60 binin üzerinde, arkadaşlar, bir
gösteri yürüyüşü düzenliyorlar. Yani bununla da bağlı değil ama ondan sonra diyor: “Vay efendim,
orada Ali’siz Aleviler toplandılar, bize karşı tepki gösterdiler.” Ya, sen şimdi Ali’siz mi, Ali’li mi
Alevi’yi nereden biliyorsun Tayyip? Sen bir defa, Alevi… Arkadaşlar, bakın, ben, insan olarak…
Bakın, hem ben, partimizin insanları, Genel Başkanımız diyoruz ki: “Kardeşim, biz kimsenin ırkına,
mezhebine, inancına bakmayız. Bizim için en kutsal varlık insanın kendisidir, bizim temel hedefimiz
bu.” Ama sen ille ayrım üzerine siyaset yapan bir kişisin. Ya, böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yani
“Ali’siz Aleviler geldi, bana oradan tepki gösterdiler.” diyor. Yani, böyle bir şey de yok. Yani, bugüne
kadar ben hayatımda gelmiş geçmiş siyaset adamları içinde Tayyip Erdoğan kadar yalanlarına karşı
tepki düzenleyen, formül bulan bir adam görmedim.

17 Aralık ve 25 Aralıkta… Arkadaşlar, mahkeme kararları var. Mahkeme kararıyla savcılık
bunları dinliyor, 4 tane bakanın oğlunu. Tabii, Reza Zarrab’ı dinliyorlar, Reza Zarrab’la konuşanlar
da bu dinlemelere takılıyor ve burada büyük soygun yapıldığı ortaya çıkıyor. 

Şimdi, arkadaşlar, bu kadar soygun yapan bir kişi yani kendi oğlu TÜRGEV vakfı… Söylesin
bakalım, devletin hangi kurumlarında buna ne kadar bağışta bulunulmuş, Türkiye’nin hangi
belediyelerinde devletin arazilerine yüzlerce oda büyüklüğünde yurtlar yapılarak bedava verilmiş? Bir
gün bakıyorsunuz, kendi hesabına dışarıdan 100 milyon dolar geliyor. Bize deniliyor ki: “Bu 100
milyon dolar nereden geldi?” “İşte, efendim, Sevda Tepelerine imar planı izni çıkmıyordu, işte Tayyip
Bey’in araya girmesiyle Sevda Tepelerine imar çıktı, bu para geldi.” Ha, doğru mu, yanlış mı, bunu
tespit edecek kimdir arkadaşlar? Mecliste seçilecek sağlıklı bir Meclis araştırma komisyonudur. 

Şimdi, 17 Aralık ve 25 Aralıkta… Mahkeme kayıtları ortada. Mahkemenin verdiği karara
istinaden polisler Reza Zarrab’ı dinliyorlar, Reza Zarrab’a bağlı olarak bu 4 bakanı dinliyorlar ve
bunların aldıkları rüşvetleri tespit ediyorlar. 

Şimdi, Tayyip Erdoğan diyor ki: “Bana darbe yapıldı.” Peki, Tayyip Erdoğan, sana darbe
yapıldıysa o zaman bu bakanlar niye istifa etti kardeşim, madem darbe yapıldıysa bu bakanlar niye
istifa etti? Peki, sana darbe yapıldıysa bu bakanlar hakkında senin grubuna “Bunlar yolsuzluk yaptı,
Türk Ceza Kanunu’na göre görevleri suistimal ettiler, yolsuzluk yaptılar.” diye sen soruşturma
önergesini verdirtmedin mi? Yahu, arkadaşlar, vallahi, “Kargalar güler.” demeyeyim. de kargalara da
hakaret etmeyeyim çünkü bu kargalardan da aşağılık bir düşünce tarzının ortaya konulan bir
manzarasıdır. Ya böyle bir şey olur mu yani sen kendi bakanlarını istifa ettireceksin, ondan sonra
onlar “Suistimal yaptı.” diye onlar hakkında soruşturma önergesini vereceksin, sonra çıkıp diyeceksin
ki: “Ya, yok bana darbe yaptılar.” Yahu arkadaşlar, böyle bir ilkel düşünce Türkiye’yi nasıl yönetir?
Böyle ilkel kafa nasıl bu Türkiye’yi yönetir ya? Ya bu millete yazık değil mi? Ben soruyorum bu
millete: Yahu siz, ey vatandaşlar, AKP’liler, Tayyip Erdoğan’a oy verenler yani bu verdiğiniz oy
sayesinde bu Tayyip Erdoğan gidiyor, Soma’da yakınını kaybeden vatandaşı tokatlıyor. Sen tasvip
ediyor musun bunu? Vatandaşa tekme atıyor ya. Bu yolsuzlukları tasvip ediyor musun?

Neyse zamanımız da kalmadı.
Yani arkadaşlar içimiz kan ağlıyor, kendimizi zor tutuyoruz ama maalesef işte şiddet buralarda

uygulanıyor. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Genç.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Ali Öz. (MHP sıralarından alkışlar)
Buyurunuz Sayın Öz. 
MHP GRUBU ADINA ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce bugün dost ve kardeş

ülkemiz Azerbaycan’ın 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.
Yine sıkça elimize ulaşan bir bilgi, özellikle Hükûmetinizin 9 Mayıs 2014 tarihinde afetten zarar

gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesiyle alakalı olarak borç ertelemesini bir yıl yapmış olması
olumlu olmakla beraber, özellikle toplumumuzda önemli bir sorun olan 2/B arazilerinin satışında
çiftçilerimizin büyük çoğunluğu, hâlâ birinci taksitini ödedikten sonra diğer taksitlerini bu afetler
münasebetiyle ödeyemez duruma gelmişler. Dolayısıyla Hükûmetinizden bu konuda da acil yardım
beklemekte olduklarını ifade ederek başlamak istiyorum.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu üzerine Milliyetçi
Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi, bizleri izleyen
sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı saygılarımla selamlıyorum.

Tabii ki burada, aslında konuyu çok detaylı değerlendirmenin gerekliliğine inanıyorum. Sağlık
hizmetinde, gerçekten sunumu son derece zor olan, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında
geleneksel olarak karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki yaşandığını bilerek işe başlamak lazım.

Son yıllarda -zaten komisyonumuzun kurulma amacı da buydu- artan şiddet olaylarını önlemek,
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, “Çaldığımız çaldık, biz ne dersek o doğrudur.”
anlayışında yaşanmış olaylardan ders almayarak 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te Ersin Arslan
kardeşimizi, bir operatör doktorumuzu şiddet sonucu kaybettikten sonra bu komisyonun kurulmasına
karar verildiğini hepimiz biliyoruz. 

Bu Parlamento, aslında, gerçekten, millî irade noktasında, millî iradenin tanımını doğru yaparak,
sadece iktidarın millî iradenin temsilcisi olmadığı gerçekliğini kabul ederek muhalefet partilerinin de
millî iradenin bir parçası olduğunu, başta Başbakan olmak üzere siz bu sıralarda oturan milletvekilleri
kabul etmiş olsanız belki ülkemizde yaşanan sorunların büyük çoğunluğuyla alakalı önceden
muhalefet tarafından teklif edilen komisyonları kurmakta bu kadar çekingen, bu kadar kararsız
davranmayabilirdiniz. Bunu özellikle sizlere vurgulamak istiyorum. 

Tabii ki bu komisyon kurulduktan sonra komisyonda görev alan çoğunluğu hekim kaynaklı
meslektaşlarımız, tıp doktorları, eczacılar, hukuk insanları; diğer taraftan, konunun sosyal paydaşları,
sivil toplum örgütleri, medya temsilcileri ve bu komisyonun görüşmeleri aşamasında görüşlerini
ifade eden, olumlu katkı sağlayan herkese teşekkür etmeyi de buradan bir borç olarak bildiğimi ifade
etmek isterim. Ancak, şunu da üzülerek ifade etmek isterim ki “Öneriler” kısmında 66 maddelik bu
şiddetin önlenmesi ve alınması gereken önlemlerle alakalı bu Parlamentonun, işin asıl sahibi ve
sorumlusu olan Hükûmetin hiç olumlu bir adım atmamasını da kınadığımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde risk ve belirsizlik yüksektir.
Dolayısıyla, sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır. Kimin ne zaman hastalanacağı, hastalandığında
kime ve hangi kuruma başvuracağı, hangi sağlık ve mal hizmetlerini talep edeceği ve kullanacağı
önceden bilinemediğinden sağlık hizmetlerinin tüketimi belirsiz ve tesadüfidir. Sağlık hizmetinin
ikamesi yoktur. Sağlık hizmetleri kişiye ve hastalığa özgü olduğundan, ihtiyaç duyulan sağlık mal ve
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hizmetleri dışında başka bir sağlık mal ve hizmeti kullanmak, onun yerine kullanmak mümkün
değildir. Sağlık hizmetlerinin tüketimi normal şartlarda ertelenemez. Sağlık hizmetlerinin depolanma
özelliği olmadığından yerinde üretilmesi ve anında tüketilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmeti, talep
edildiği anda olanaklar ölçüsünde verilmelidir çünkü ucunda ölüm kalım meselesi ve hastalığın
ilerlemesi söz konusudur. Bu açıdan, sağlık hizmetlerinin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir.
Bu ölüm kalım meselesi ve hastalığın iyileşmeme ihtimaliyledir ki sağlık hizmetlerini alan, kullanan
kişiler ve yakınları agresif, kırılgan, endişeli, çökkün bir ruh hâline sahiptirler. Sağlık hizmetlerini
talep eden hasta ve yakınları bu ruh hâliyle sağlık hizmetlerinin üretim sürecine dâhil olurlar. Bu
nedenledir ki hizmet alan ve hizmeti verenler arasında yoğun bir etkileşim süreci yaşanır. 

Sağlık hizmetlerinin boyutunu -yoğun bir etkileşim süreci yaşanmasına rağmen- kapsamını
hizmetten yararlanan değil süreci asıl olarak hekim belirler. Hasta ile hekim arasında yazılı olmayan
ancak oldukça güçlü bir vekâlet ilişkisi vardır. Hizmetten sağlanan doyum ve kaliteyi önceden
belirlemek çok zordur. Çok genel olarak kalite, hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılayabilme
kapasitesidir. Sağlık hizmetlerinin üretimi ve tüketimi eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmeti tüketildikten sonra belirlenebilmektedir.

Şimdi, bu gerçekler önümüzdeyken “Sağlıkta şiddete sıfır tolerans.” diye yola çıktığımız bir
yerde, on iki yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla
başlayan, belki bu ülkenin daha önce tanışmadığı, sağlık alanında yapılan birtakım iyileşmeler
olduğunu çekinmeden bir muhalefet milletvekili de olsak ifade etmenin gerekli olduğuna inanıyorum.
Yani, yaptığınız her şey için, bu memleketin menfaatine ve faydasına ne yapmışsanız onlar için
müteşekkir olduğumuzu ve teşekkürü de bir borç bildiğimizi her defasında ifade ediyoruz. 

Ancak şunu da unutmamak lazım ki bizler sizleri bazı olaylar ortaya çıkmadan önce uyarmak
görevimizi sık sık yerine getirmiş olmamıza rağmen, bunlara kulak kapatmanızın kabul edilemez
olduğu gerçeğini de ifade etmek istiyorum. 

Tabii ki, bizim, aslında, on iki yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde sağlıkta
kaliteyi nasıl yok ettiğimizi, nasıl  düşürdüğümüzü, sağlık harcamaları konusunda insanların Sosyal
Güvenlik Kurumunun karşıladığının dışında kendi ceplerinden ne kadar katkı sağlamak zorunda
olduklarını, Türkiye’nin hekim ihtiyacı olması gerçeği bir tarafta dururken bu hekim ihtiyacını
karşılama ve kapatma adına altyapısı, fiziki şartları ve öğretim elemanları kadrosu tamamen yerine
gelmeden fakülte üzerine fakülte açarak aslında gelecekteki sağlıkla alakalı büyük  sorunları da davet
ettiğimiz gerçeğini hepimizin bilmesi gerekmektedir. Bugün, Anadolu’nun her tarafına, dört duvar
arasına bir üniversite açıp adını fakülte olarak koymak marifet değildir. Önemli olan, bu fakülteden
yetişecek olan özellikle tıp fakültesi öğrencilerinin, tıp fakültesini bitirdikten sonra, ben bir hastayla
karşılaşırsam acaba ona nasıl yardımcı olabilirim, onun derdini nasıl gideririm noktasında bu konuyla
bilinçli bir şekilde mezun olması gereği vardır. Ama bugün üzülerek ifade ediyorum ve görüyoruz ki
sağlıktaki dönüşüm programlarıyla ortaya koyduğunuz, özellikle üniversite hastanelerindeki tam gün
yasası garabetiyle, tıp fakültesindeki eğitimin niteliğini nasıl yok ettiğinizi, sadece tıp fakültesi
eğitiminin teorik bir süreç olarak öğrencilere bol bilgi yüklemekten ibaret olduğu anlayışınızın doğru
olmadığını ifade etmek istiyorum. Tıp fakültesi eğitimi, teorik ve pratik yan yana giden bir eğitimdir.
Başlangıçta bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Yoksa, yetiştirdiğimiz öğrenciler dünyanın en gelişmiş
bilgi ve donanımına sahip de olsunlar, eğer teorik olarak eksik kalıyorlarsa bu hiçbir anlam ifade
etmez. Burada hekim kökenli meslektaşlarım, değerli milletvekilleri çok iyi bilirler ki bazen ciltler
dolusu kitap okursunuz, ondan hiçbir şey sizde kalmaz ama pratik eğitimde... Çünkü tıptaki genel
kaide olan “Hastalık yoktur, hasta vardır.” ifadesinden yola çıkarak siz bir hastanın tüm özelliklerini
bir vakada gördüğünüz zaman hayatınızın sonuna kadar onu unutmanız mümkün değildir.
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Toplumda her alanda artan bir şiddet olduğunu hepimizin net bir şekilde görmesi lazım yani
Türkiye gerçekten bir cinnet geçiriyor. Sayın Başbakanın, bu ülkeyi yöneten Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanının özellikle Soma ziyaretindeki ülkemizin ve dünyanın kabul etmediği görüntüleri
buradan şiddetle kınadığımı da ifade etmek istiyorum. Bunlar bize yakışmıyor. Bunların demokratik
bir ülkede, sosyal bir hukuk devletinde görülmemesi gerektiğine ve hele ki bunlar olduktan sonra
hiçbir şey olmamış gibi bunların savunulmasının daha büyük haksızlık olduğuna, yüce Türk milletinin
bunları hak etmediğine inanıyorum. 

Tabii ki Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı konuşurken en fazla eleştirdiğimiz, sağlıkta artık hizmet
kalitesi dışında hekimleri ne hâle getirdiğiniz noktasında her defasında bu kürsüden bir şeyler ifade
ettik. Artık ülkemizde hekimler neredeyse yoldan geçen her insanı alıp defterine kaydedip onu döner
sermayeden alacağı gelirin bir mükellefi olarak görme yoluna gidiyorlar. Bu alışkanlığınızdan
vazgeçin. Daha önceki Sağlık Bakanına da benzer şekilde konuyu ilettiğimizde, özellikle performans
sisteminin gözden geçirileceği, döner sermaye dağıtımı konusunda sabit bir ücret, çok az bir kısmının
döner sermaye içereceği ifade edilmiş olmasına rağmen maalesef olumlu hiçbir adım atılmamıştır.
Özellikle döner sermaye dağıtımı konusunda Kamu Hastaneler Birliğiyle merkez ve taşra teşkilatında
yeni kurmuş olduğunuz yapılanmadan sonra, başta genel sekreterleriniz olmak üzere aşırı siyasallaşan
bu yapıya döner sermayede, komisyonlarda hastanedeki toplam döner sermaye dağıtılanların yüzde 5’i
kadarına yüzde 20 ile yüzde 80 oranında fazla puan verme hakkını lütfen ellerinden alınız çünkü bunlar
objektif kriterlere dayanmamaktadır. Dolayısıyla da her şeyden önce, on iki yıllık Adalet ve Kalkınma
Partisinin iktidarı hekimler arasındaki iş barışını bozmuştur. Hekimler âdeta “Kim ne kadar döner
sermaye alıyor? Ben bu ay kaç puan topladım? Ayın sonuna doğru da puanım eksikse hangi uygunsuz
işleri yapabilirim bu puanı toplarım?” derdine düşmüştür. Bunlar  maalesef ülkemizde yaşanan
gerçeklerdir. Bu konuşmalarımızla hekimlerin tamamını suçladığımızı hiç kimse bize izafe etmesin;
derdimiz o değil ama böyle bir gerçeğin olduğunu, hekimlerin artık yavaş yavaş ekmek parası için bu
noktaya doğru adım adım gönderildiği, yönlendirildiği gerçeğini de göz ardı etmemek durumundayız.

Yine, sağlıktaki dönüşümle alakalı olarak bakın  bir şey yaptınız, dediniz ki: “Sözleşmeli olarak
verimli bulduklarımızla devam edeceğiz.” Biz sizin o sözleşmeli kadrolarınızı nasıl teşekkül ettirdiğinizi
açık ve net bir şekilde gayet iyi biliyoruz. Ancak orada şunu da yaptınız: Hem sözleşmeli olarak perifere,
taşraya doktor veya  öğretim görevlisi atadınız, daha sonra oradan yüksek oranda döner sermaye
almasını temin ederek getirdiniz Bakanlıkta onları görevlendirdiniz. Bunlardan vazgeçiniz Sayın
Bakanım. Türkiye’de eğer samimi olacaksak, Türkiye’deki sağlıktaki dönüşümün, yaptığınız çok
orijinal, milletin de  takdirine mazhar olan işlerin üzerine gölge düşmesini istemiyorsanız iş barışını
mutlak surette kurmak ve mağdur olan insanları gözetmek zorunda olduğunuzu ifade etmek istiyorum.

Tabii ki sağlık çalışanlarına şiddetin uygulanmasında en çok karşılaştığımız yerler devlet
hastanelerinin acilleri. Hem “Sağlığı ücretsiz hâle getiriyoruz.” deyip daha sonra da sağlıkta her gün
cepten harcamayı artırdığınız zaman insanlar doğal olarak bir reçete yazdıracaklarsa bile acillik vaka
olmamalarına rağmen acillere gitmek zorunda kalıyorlar. Orada gerçek acil olan, çok sayıda ihmal
edilen, vebalini taşıdığınız çok sayıda insan olduğunu unutmayınız. Gerçek manada  acil olanları son
bazı hastanelerde uygulamaya koydunuz, bu triaj sistemiyle yeni yeni düzeltmeye başlıyorsunuz ama
bunlara hızlı bir şekilde el atılması gerektiğine inanıyorum. 

Ülkemizin gerçekten sağlık çalışanları noktasında büyük açığı olduğu, büyük eksiği olduğu bir
gerçek. Yani, Türkiye’de Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman 35 Avrupa ülkesi arasında
sonuncu durumda olduğumuz, ciddi manada bir hekim açığımız olduğu aşikâr. Türkiye’nin 100 bin
kişiye düşen doktor sayısında Avrupa ortalamasını yakalaması için doktor sayımızın 250 bine çıkması
gerekiyor ancak bu ihtiyacı karşılamak adına, başta da söylediğim gibi, altyapısı, öğretim kadrosu ve
şartları tam sağlanmadan yeni açılan tıp fakülteleri ve kontenjan artışı bir çözüm elbette ki değildir. 
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17 Nisan 2012 tarihinden sonra sağlıkta şiddet bu kadar öneriye rağmen, benden önce ilk grubu
adına konuşmasını yapan Sayın Aytuğ Atıcı’nın da ifade ettiği gibi, maalesef, rakamları siz de
görüyorsunuz ki azalmamış ve giderek artmış durumdadır. Tabii ki, başlangıçta bize sağlıktaki şiddet
rakamlarını verirken ülkemizde neredeyse sözel olarak hakaret etmenin, şiddet uygulamanın yok
sayıldığını, insanların ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının bunları bir fıtrattanmış gibi, kadermiş gibi
kabul etmek zorunda olduğunu bizlere kabul ettirmeye çalışmanızı yadırgadığımı da ifade etmek
istiyorum. Türkiye’de sağlık çalışanlarının çalışma hayatındaki sorunlarını araştıran sendikaların
ortaya koymuş olduğu rakamları hepimizin bilmesi gerekiyor. Şiddete gerçekten sağlık çalışanlarının
büyük çoğunluğu meslek hayatları boyunca en az bir kez, bazen birkaç kez mutlaka fiilî şiddete de
maruz kalıyorlar. En fazla şiddete uğrayan meslek grubunun hekimler olduğunu ifade etmek
istiyorum. En az şiddete uğrayanlar ise yüzde 44’le memurlar ve hizmetliler; hemşire ve ebelerin
yüzde 69’u, sağlık memurlarının yüzde 62’si, sağlık teknisyenlerinin yüzde 60’ı şiddet yaşıyorlar. 

Bizde, bu normal hekim ve hastanın karşılaşması dışında bir de kurum içerisinde uygulanan
“mobbing” olarak ifade ettiğimiz şiddetin de Türkiye’de her geçen gün arttığını ve bunun aynı
zamanda hekimin karşısına gelen bir hastayla olan ilişkisine olumsuz yansıması olduğunu,
karşısındaki insana belki hekim normalden daha farklı davranarak onun da daha agresif bir hâle
geldiğini de ifade etmek lazım. Ama kurum içerisinde bu son zamanlardaki iktidarınızla beraber
artan sarı sendikacılıkla liyakatten uzak öyle kadrolaşmalar yaptınız ki bunlar özellikle sağlık alanında
hiç de kabul edilebilir düzeyde değil. Bunlardan bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. 

Döner sermaye dağıtımı aşamasında, başta da bahsettim, gerçekten adaletsiz bir dağıtım
yapıyorsunuz. Sadece partinizin adında “Adalet” varsa o zaman bu işleri sonlandırmamız, çözmemiz
gerçekten mümkün değil. 

Daha son on yıl öncesine kadar hekimin yanına gittiğinde bir vatandaşın davranış tarzını herkesin
gözden geçirmesi lazım. Hekimlik mesleğinin son derece zor, şartları çok ağır ancak insanlar
tarafından da saygı duyulur bir meslek olmasına rağmen bugün özellikle iktidardaki siyasilerin,
Başbakanın ve Sağlık Bakanının söylemleriyle hekimlerin âdeta hepsinin azarlanmasının doğalmış
gibi karşılandığını ve dolayısıyla onlara ağır hakaretler etmenin, küfretmenin, fiilî saldırıda
bulunmanın nasıl olsa bir talimat gibi algılandığını  hiç kimsenin unutmaması lazım. 

Bu sorunun çok önemli olduğunu belirtmekle beraber, burada ortaya konulan önerilerde
gerçekten komisyondaki özellikle hekim kökenli milletvekili arkadaşlarımız da benzer şeyleri, 17
Nisandan önce söylemeseler de, aslında orada söylediler. Onun için, orada, Meclis Araştırma
Komisyonu Raporu’nda yer alan, gerek sağlık çalışanlarının kendisine gerekse iktidara, siyasi partiye,
medyaya, sendikalara, herkese, neler yapılması gerektiği konusunda çok ayrıntılı bilgiler 66 madde
olarak rapor edildi. Ben ümit ediyorum ki, burada ifade edilen bu maddelerin her zaman olduğu gibi
Meclisin raflarında beklemeye kalmadan uygulamaya geçmesini temenni ediyorum. 

Bu sağlıktaki emeklilik haklarında her defasında düzeltme olacağını ifade ediyorsunuz. Bakın,
sağlık çalışanları özellikle mesleğinin belli verimlilik dönemini tamamladıktan sonra “Emekliye
ayrılırsam yaşamımı ve hayatımı nasıl idame edeceğim?” sorusunu kendisine sık sık sormakta. O
yüzden, Hemşireler Günü’nde Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi, hekimlerin yıpranma payını beş
yılda bir yıl olarak öneriyorsunuz. Bakanlara Sayın Başbakan talimat verdiğini ifade etti. Bunu hiç
gecikmeden, ivedilikle önümüze gelecek olan ilk torba yasa içerisinde bu yıpranma payını, fiilî hizmet
zammını mutlaka yerine getirmenizi ve bunu yasalaştırmanızı sizden beklediğimi ifade etmek
istiyorum. 
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Performans sisteminin kesinlikle gözden geçirilmesi gerektiği, performans sisteminde sabit
ödeme olması, eğer illaki performansa ait bir ödenek ayrılacaksa bunun yüzde 15, yüzde 20 gibi
sembolik bir oranda kalmasının gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum.

Sağlık çalışanları arasındaki huzur ve barışın, meslekteki dayanışmanın, sağlığın bir ekip ruhu
içerisinde eğer hizmete yansıtılırsa verimli olacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Bugün neredeyse
hastanelerde hekimler birbirleriyle yarışır, komplike ve kompleks vakalardan kaçar hâle geldiler. Çoğu
hastanelerde hekim bulma zorlukları var. Bunları biz seçmenlerimizden aldığımız telefonlarla her gün
yaşıyoruz. Evet, diyorsunuz ki: “İnsanlara hekim seçme özgürlüğü getirdik.” Doğru, getirdiniz ama
vatandaş maalesef seçeceği hekimi gittiği hastanelerde bulamıyor. Yapmış olduğunuz uygulamalarla
hekimlerin büyük çoğunluğunu özel sektöre kaçırdınız. Dolayısıyla, özel sektörde de başlangıçta
övünerek ifade ettiniz, “O kapıları size açıyoruz. Sizden oralarda kimse fark istemeyecek.” dediniz ama
son yaptığınız uygulamayla yüzde 100’e kadar alınan farkları yüzde 200 noktasına getirdiniz.

Onun için, sağlıkta şiddetin bundan sonraki süreçte önerilen maddelerle de beraber önlenmesi
noktasında herkesin, Parlamentonun, siyasilerin, medyanın, sağlık çalışanlarının kendine ait de
sorumlulukları varsa bunları yerine getirmesini talep ediyor, yüce heyetinizi saygılarımla
selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.
Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Bingöl Milletvekili İdris Baluken.
Buyurunuz Sayın Baluken. (HDP sıralarından alkışlar)
HDP GRUBU ADINA İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 454 sıra sayılı Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet

Olaylarının Araştırılarak Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Konusunda Kurulan Meclis Araştırma
Komisyonu Raporu üzerinde grubumuzun görüşlerini aktarmak üzere söz almış bulunmaktayım.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Gerçekten çok önemli bir komisyon. Uzun bir süre mücadelesini verdiğimiz, muhalefet partileri
olarak defalarca buraya araştırma önergeleri getirdiğimiz, sizin vicdanlarınıza seslenmeye çalıştığımız
ama hiçbir şekilde başaramadığımız, en son, Doktor Ersin Arslan adındaki bir arkadaşımızın yaşamını
yitirmesi üzerine bir zorunluluk olarak Meclis tarafından ele alınan bir komisyonun raporundan
bahsediyoruz. Bu komisyon raporunun görüşülmesi sırasında Meclisteki milletvekillerinin bu kadar
ilgisiz olması, özellikle, hekim olan, sağlık çalışanı olan arkadaşlarımızın bile bu saat itibarıyla bu
sıralarda olmamasını büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Bu çalışma yapılırken çok önemli
tartışmalar yapıldı, çok önemli öneriler sunuldu ve komisyonun çalışma süresi boyunca da genellikle
siyasi parti kimliğinden arınmış olarak hekim kimliğinin  ya da sağlık çalışanı kimliğinin ön plana
çıkarılması ve gerçekten var olan sorunların çözülmesine yönelik bazı ciddi sonuçlarla önümüze
çıkan bir rapordan bahsediyoruz. 

Bu raporu incelediğiniz zaman raporun en önemli hususlarından bir tanesinin de Meclisin
sağlıkta yaşanan bu şiddet olaylarına el atması, bununla ilgili toplumda bir farkındalık yaratması,
toplum üzerinde bu  konunun gerçekten siyasiler tarafından ciddiye alınmasıyla ilgili bir ağırlığın
oluşturulması olduğunu fark edersiniz. Ancak dün geceden beri, bu görüşmelerin Meclis TV’nin
canlı yayın saatleri içerisinde olması için bile, maalesef, emek harcamak zorunda kaldık. Anlamsız
bir şekilde, iktidar partisi, dün gece geç saatler itibarıyla birkaç milletvekilinin olduğu bir oturumda,
canlı yayının olmadığı bir saatte bu raporun görüşülmesini, maalesef, kendi gündemine almıştı. Yine
de işte bu yanlışlardan dönerek -bu saat itibarıyla- yaklaşık birkaç saattir bu konunun burada
görüşülmüş ve canlı yayında verilmiş olmasını biz son derece önemsiyoruz. 
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Aslında bugünkü tartışmalardan başlayarak da sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik bütün
toplumsal kesimlere ve en başta da siyasi partilere ve onların liderlerine düşen bir bilinçlendirme
kampanyasının bir startı olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu sağlıkta şiddet olaylarını, maalesef,
tetikleyen en önemli hususlardan birinin de özellikle siyasi liderlerin, sağlık çalışanlarına yönelik
kullanmış olduğu özensiz ve dikkatsiz dil ve üslubun olduğunu burada tekrar belirtmek istiyoruz.
Sağlık çalışanının ensesini karartmaktan tutun da alnını karışlamaya kadar, iğne yaptırmamaya kadar
kullanılan dil ve üslup, sağlıkta çalışanlara yönelik, toplumda belli bir önyargının açığa çıkmasına ve
daha sonra da şiddet şeklinde yansımasına neden oluyor. 

Değerli milletvekilleri, bu komisyon raporu incelenirse, orada da görülecektir ki ön plana çıkan
birkaç husus var, bu şiddetin kökeninde, temelinde yatan belli başlı önemli noktalar var. Her şeyden
önce, AKP’nin on iki yıllık iktidarı döneminde gündeminde olan Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin bu
şiddetin temelindeki, bu şiddeti besleyen ve büyüten bazı uygulamaları önümüze getirdiğiyle ilgili
ciddi tespitler var. Yine, özellikle, bu Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin bir boyutu olan performans
sisteminin çok önemli bir boyut taşıdığı, çok önemli bir yer tuttuğu yine sağlık çalışanlarına yönelik,
demin ifade ettiğim gibi, bugüne kadar kullanılmış olan dil ve üsluptan tutalım da yaklaşım tarzına
kadar pek çok noktanın ele alınması gerektiği gibi bir husus önümüze çıkıyor. 

Sağlık Bakanı da buradayken ifade edelim, son yapılan bir araştırmada şöylesi bir tablo var
önümüzde…

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Sağlık Bakanı burada değil.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Burada değil mi? Demin buradaydı ama demek ki kaşla göz
arasında, maalesef, Sayın Bakan gitmiş ama en azından Komisyon üyeleri de kendisine aktarırlar.

Bakın, 1.300 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir araştırmada yüzde 81,9 oranındaki sağlık
çalışanının şiddetle karşılaşma endişesi yaşadıkları tespit edilmiş. Yine, bunlardan yüzde 86,8’i
meslek hayatları boyunca en az bir kez şiddetle karşılaştıklarını, tecrübe ettiklerini ifade etmişlerdir.
Yine, bu araştırmada yüzde 81,4 oranındaki bir sağlık çalışanı kitlesi de sağlıkta herhangi bir şiddet
türüyle her an karşılaşabileceklerine dair bir kaygıyı ifade etmişlerdir. Yani uygulamaya çalıştığınız,
uygulamaya koyduğunuz Sağlıkta Dönüşüm Projesi, başlı başına, şu anda zaten sağlık çalışanları
arasında şiddetle ilgili çok büyük bir kaygıyı ve endişeyi önümüze getirmiş durumda. Biz bu anlamda
bu Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin gözden geçirilmesi gerektiğini buradan tekrar ifade etmek istiyoruz.
Çünkü Sağlıkta Dönüşüm Projesi’yle ifade ettiğiniz pek çok şeyin ayaklarının havada kaldığını,
gerçek hayattaki sorunların farklı olduğunu defalarca bu kürsüden ifade ettik, bugün de ifade edelim. 

Bakın, hekime ulaşmayla ilgili, hizmet alanların, hasta, hasta yakınlarının hekimlere ulaşmasıyla
ilgili burada tozpembe tablolar yaratıyorsunuz ama bugün üniversite hastaneleri başta olmak üzere,
istediği hastanede istediği hekime muayene olmakla ilgili çok ciddi sıkıntılar bu Sağlıkta Dönüşüm
Projenizin bir cevabı olarak, bir sonucu olarak önümüze gelmektedir. 

“Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden özel hastanelerle anlaşmalar yaptık ve isteyen herkes
istediği hastanede tedavi alabilir.” şeklinde propaganda yaptınız ama bakın gelmiş olduğumuz aşama
itibarıyla özel hastanelere başvurup borç batağında debelenen hasta ve hasta yakınları gerçeğiyle
karşı karşıyayız. “Artık, hastalar borçlarından dolayı rehin alınmıyor.” gibi bir söylemde bulundunuz.
Bu söyleminizin doğru olduğunu ifade edelim; hastalar rehin alınmıyorlar, çünkü onlara senetler
imzalatılıyor. O imzalatılan senetlerle hasta ve hasta yakınları, karşılarında icra memurlarını
görüyorlar ve ödeyemedikleri, zaman da cezaevlerindeki odaların, maalesef, yollarını tutuyorlar.
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Sadece son üç gün içerisindeki bir örneği ben size vereyim: Diyarbakır’dan gelen bir hasta,
Ankara’daki bir özel hastaneye başvuruyor. Bu hastaya birkaç operasyonun yapılacağı ifade ediliyor ve
bu operasyonlardan, bahsedilen operasyonlardan sadece bir tanesi yapılıyor ve kalan iki operasyon için
de hasta evine gönderiliyor. Yaklaşık yirmi günlük bir süre içerisinde yatan Diyarbakırlı hastaya 135 bin
lira gibi korkunç bir fatura çıkarılıyor. Bunu Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmemize rağmen,
bu getirilmiş olan uygulamalar neticesinde Bakanlık olarak yapabilecekleri herhangi bir hususun
olmadığını belirtiyorlar. Yapılan pazarlıklar neticesinde, belli bir miktar peşinat alınıyor, hastaya senetler
imzalatılarak kalan miktarını yirmi gün sonra almak ve kalan iki ameliyatını da iki ay sonra
değerlendirmek üzere hasta Diyarbakır’a geri gönderiliyor. Böylesi bir uygulamanın savunulabilir hiçbir
yeri yoktur ve bu da sizin uygulamış olduğunuz sağlıkta dönüşüm projelerinin sonucudur.

Bakın, burada, sağlıkla ilgili her görüşmeden sonra “Genel Sağlık Sigortası’yla biz herkese
ücretsiz sağlık hakkı tanıdık.” diye yine propagandalar yaptınız ama Genel Sağlık Sigortası
uygulandıktan sonra da bu söylemlerinizi kendiniz yine buraya gelip çürüttünüz. Sigortalı vatandaşlara
verilecek olan hizmetlerin kapsamı, miktarı ve süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
sınırlanabileceğini sizler belirttiniz ve bu teminat paketi dışında kalanlar için de tamamlayıcı sigorta
uygulamasını ya da “vatandaşın cebinden alabileceğiz” gibi uygulamaları, maalesef, yine sizler
önümüze getirdiniz. Genel Sağlık Sigortasını yürürlüğe koyduğunuz zaman da muayene ücretlerine,
neredeyse, yüzde 650’ye varan zamlar getirdiniz; devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL
olacak muayene ücretleri getirdiniz. Aile hekimliğiyle ilgili getirmiş olduğunuz muayene ücretlerinin,
katılım paylarının da yargı tarafından iptal edildiğini burada vurgulamak gerekir.

Bütün bu tartışmalar yaşanırken ya da bütün bu hoşnutsuzluklar hem hizmet alanlar hem hizmet
verenler hem hasta ve hasta yakınları hem sağlık çalışanları arasında yaşanırken sağlıkla ilgili
harcamaları da diğer hükûmetler döneminde görülmeyecek düzeyde artırdınız. Sadece 2014 yılında
Ocak ve Nisan ayları içerisinde sağlık harcamalarını yüzde 3,24 oranında artırdınız. Böylesi bir
pratikle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Genel olarak sağlıkta uyguladığınız bütün bu dönüşüm projesinin amacının özelleştirmeye alan
açmak olduğunu, özel sektöre, sermayeye alan açmak olduğunu buradan vurgulamak istiyoruz. SGK
üzerinden özel hastanelere aktardığınız paralarla ilgili birtakım tedbirler alma yoluna gittiniz ama
vatandaşın cebinden özel hastaneye giden paylar, maalesef, sizin iktidarınız döneminde yüzde
7’lerden 30’lara, yüzde 70’lere ve en son yüzde 200’lere çıktı. Siz, 18 yaşın altındaki çocuklar için
hiçbir ücret talep etmediğinizi, bunu esas alan bir düzenleme yaptığınızı ifade ettiniz ama maalesef
biz biliyoruz ki, pratikte, 18 yaşın altında olan bütün hastalar için de bu ilave ücretler, katılım
paylarının da alınması gibi bir durumu önümüze getirdiniz. 

Aile hekimliği uygulamasına geçerken “Sağlık ocaklarında var olan yığılmayı bitireceğiz.”
dediniz ama diğer ülkelerdeki uygulamalara baktığımızda bir aile hekiminin bakacağı bölgedeki hasta
sayısının Avrupa’daki ülkelere göre 2 kat daha fazla olduğu gibi bir sorunlar yumağını getirdiniz; aile
hekimlerine nöbet uygulaması gibi birtakım, gündemde olmayan bazı uygulamaları getirdiniz ve her
geçen gün sağlık çalışanları üzerindeki bu kaygıları artıran uygulamaları maalesef gündeminize aldınız. 

Değerli milletvekilleri, bu performans sistemi, başlı başına tartışılması gereken bir konudur.
Performans sistemiyle ilgili, hemen hemen, bu sağlıkta şiddeti artıran boyutuna dikkat çekmeyen bir
komisyon üyesi yoktu. AK PARTİ adına o komisyonda bulunan değerli vekil arkadaşlarımız da bu
performans sisteminin sağlıkta şiddeti artıran bir uygulama olduğunu ifade ettiler. Biz, bunun
önlenmesi, sağlık çalışanlarına, insan onuruna yaraşır, kendi mesleki gelişimini sağlayacak ve
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emekliliğe yansıyacak bir ücretlendirme sisteminin, mutlaka, Hükûmetin ve Bakanlığın gündeminde
olması gerektiğini ifade ettik. Performans sistemiyle, birbirine rakip olan hekimlerin, birbirine rakip
olan sağlık çalışanlarının iç barışının, iç huzurunun bozulduğunu defalarca ifade ettik. Hastaya “puan”
gözüyle bakan bir anlayışın, sağlık hizmetini metalaştırdığını defalarca ifade ettik ama bütün bu
önerilerimiz ortada olmasına rağmen, maalesef, bugüne kadar da bu performans sistemiyle ilgili
farklı bir politika ya da farklı bir yasa teklifinizi de bugüne kadar görmedik.

Demin dediğim gibi, özellikle sağlıkta özel sektöre alan açan uygulamalarınız da çok ciddi verileri
önümüze getirdi. 2008 yılında özel hastanelere vatandaşlar tarafından verilmiş olan miktarlar yüzde 30
iken, 2010’da yüzde 90’a, 2013’te yüzde 200’e çıktı. Özel hastanelere aktarılan para miktarı iktidarınız
döneminde tam 16,5 kat artış gösterdi ve sağlıkta özel sektörün almış olduğu pay da yüzde 6’dan yüzde
30’a çıktı. Yani bu şekilde sağlığı özelleştiren, sağlıkta özel sektöre alan yaratan bir uygulama yaptınız.

Bununla beraber, aynı zamanda taşeronlaştırmayı sağlık alanına taşıdınız. Hükûmetiniz
döneminde, 387 bin civarında olan kayıtlı taşeron işçi sayısı, çalışan sayısı 2 milyona ulaştı ve bunun
en fazla hayata geçirildiği alan da sağlık sektörü oldu. Yani bir bütün olarak bu neoliberal politikanın,
güvencesiz çalıştırma, esnek çalıştırma, taşeronlaştırma ve özelleştirme uygulamalarını sağlığa
taşıdınız ve bütün bu yapmış olduğunuz uygulamalar da, maalesef, şiddet olarak hasta, hasta yakınları
ve sağlık çalışanları arasında bir sorun alanı olarak önümüze döndü. 

Bakın, bu özelleştirme, taşeronlaştırma, güvencesiz çalıştırmayla ilgili daha yakın dönemde
yaşadığımız Soma faciasından bir ders çıkarmanızı umut ettik ama, maalesef, görüyoruz ki hâlâ o
konuyla ilgili tutarsız bir yaklaşım içerisindesiniz. 301 insanımızın yaşamını yitirdiği, aslında
öncesinde de sadece, bakın, 2010, 2011 ve 2012 yılında 293 madencinin bu özelleştirme ve taşeron
uygulamasıyla ilgili yaşamını yitirdiği bir tablo karşısında bile bu politikalarınızı tekrar gözden
geçirme ihtiyacı hissetmediniz. Dolayısıyla böylesi bir yaklaşım üzerinden sağlıkta şiddeti önlemenin
mümkün olmadığını burada biz tekrar vurgulamak istiyoruz.

Tabii, bu Komisyonun hazırlamış olduğu önerileri inceleyecek olursanız, gerçekten çok değerli
öneriler var. Örgütsel ve kurumsal faktörlere ve cezalara yönelik önerilerin yanında, bir de toplumsal
ve çevresel faktörlere yönelik öneriler var. Burada sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumdaki
genel şiddet eğilimiyle beraber ele alınması ve bu toplumdaki genel şiddet eğilimini azaltmaya yönelik
tedbirlerin alınması önerilmişti. Ama, maalesef, bakın, Soma faciasından sonra bile siz, halkımızın
ortaya koyduğu bütün demokratik tepkilere şiddetle cevap verdiniz. TOMA’yla, gazla, copla, yumrukla,
müşavir tekmeleriyle toplumsal taleplere, demokratik tepkilere yaklaşan bir Hükûmetin, sağlıkta şiddeti
bitirmeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Özellikle, bu tepkiler üzerine yaşamını yitiren vatandaşlarımızla
ilgili Başbakanın kullanmış olduğu dil ve üslup da hepimizde çok ciddi kaygı yaratmıştır. Uğur Kurt’un
cemevi bahçesinde yaşamını yitirmesini “Polis nasıl sabrediyor, anlamıyorum.” demek suretiyle, âdeta,
meşrulaştıran bir yaklaşım içerisinde olması, “Vur” emri anlamına gelebilecek bir beyanatta bulunmasını
çok büyük bir talihsizlik ve düzeltilmesi gereken bir demeç olarak değerlendiriyoruz. 

Yaşamını yitirenler için “GBT’lerine baktık. GBT’lerinde bir şeye rastlamadık. O nedenle
yanlışlık olmuştur.” gibi bir anlayışın ortaya konmasını, GBT’sinde bir şey olanların, âdeta,
öldürülmesinin, neredeyse, mübah sayılacağı, meşru sayılacağı bir pencereden değerlendirildiğini,
toplumun değişik kesimleri tarafından bu pencereden değerlendirildiği uyarısını size buradan
hatırlatmak istiyoruz. Siz de yıllarca baskı gören ve bu sistemin baskılarından nasiplenen bir
gelenekten geldiğinizi söylüyorsunuz. Pek çoğunuzun GBT’sinde de bu şekilde notlar olduğunu size
hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla, bu anlayışların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.
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Hele hele polis kurşunuyla yaşamını yitiren 15 yaşındaki gençler hakkında, Berkin Elvan
hakkında “Öldü, gitti, arkasından törenler mi düzenleyeceğiz?” diyen bir anlayışın, şiddeti önleme
gibi bir durumunun olmadığını ifade etmek istiyoruz.

Ben burada konuyla bağlantılı olarak, özellikle -Sağlık Bakanı da geldi- bir konuya da dikkatinizi
çekmek istiyorum. Uzun süredir muhalefet sıralarından gelen bir hasta tutuklular sorununu burada
sizin vicdanınıza seslenecek şekilde gündemleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye cezaevlerinde şu anda
239’u ağır, 650 kronik hasta tutuklu var. Bu hasta tutuklulardan 230’u her an yaşamını yitirebilecek,
ölümcül bir hastalığa sahipler ve neredeyse her gün cezaevlerinden bir cenaze çıkıyor. Bugüne kadar
-ben rastlamadıysam Sayın Bakan düzeltsin- bu ülkenin Sağlık Bakanından bu hasta tutuklularla
ilgili tek bir cümle duymadık, böyle bir şey olabilir mi? Siz bütün bir ülkenin, 76 milyonun
sağlığından sorumlu bir Bakansınız ve bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının ortaya koyacağı bir
duruşun, bir tutumun, Hükûmete sunacağı bir önerinin olması gerekiyordu. Mevcut durumda, Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerden, tam teşekküllü hastanelerden bile alınan raporları dikkate almayan
adli tıp süreçleri ve hasta tutukluları ölüme götüren duyarsız politik süreçlerle karşı karşıya
olduğumuz bir dönemde Sağlık Bakanının da bu konuda duyarlı olması ve kamuoyuna bir açıklama
yapması gerektiğini ifade ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Bu raporun Sağlık Bakanlığı ve Hükûmet tarafından dikkate
alınması gerektiğini, rapordaki önerilerden yola çıkılarak yasalaşması gereken hususlarla ilgili hızla
yasal hazırlıkların yapılması, pratik sahada Bakanlığın yapması gereken çalışmalarla ilgili de bir an
önce bu çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
(HDP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan. 

Buyurunuz Sayın Kaplan. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 454 sıra sayılı Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet
Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış
bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sağlık hizmetinin kaliteli ve kolay ulaşılabilir bir şekilde sunulması halk sağlığı açısından son
derece önemlidir. Bu hizmetin sunumunda, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında
geleneksel saygı ve güvene dayalı bir ilişkinin olduğu öteden beri bilinmektedir. Ancak, son yıllarda
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının arttığı görülmekte ve sağlık çalışanları saldırıya
uğrayacakları endişesiyle hizmet veremez duruma gelmişlerdir.

Değerli milletvekilleri, 24’üncü Yasama Dönemi’nde farklı siyasi partilerdeki milletvekili
arkadaşlarımızın bu konuda vermiş oldukları önergelerin değerlendirilmesi, ne yazık ki Soma’daki
maden cinayetinde olduğu gibi büyük bir acının yaşanmasından sonra kararlaştırıldı. 17 Nisan 2012
tarihinde Gaziantep’te yaşanan menfur bir olaydan sonra değerli meslektaşım Doktor Ersin Arslan’ın
yaşamını yitirmesi sonrası ve bir daha benzer olayların oluşmaması adına 25/4/2012’de komisyonun
kurulmasına ancak karar verildi. 
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Hiç düşündünüz mü değerli milletvekilleri, amaçları insana hizmet etmek olan, hastalara şifa
dağıtan ve onların iyi olmalarından başka bir şeyi düşünmeyen, bunu yaparken eşinden, çocuklarından
ve sosyal çevresinden fedakârlık ederek kendilerine ve ailelerine yeteri kadar zaman ayırmayan
doktor ve hemşirelerin yani sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasının, hakaret edilmesinin
nedenini hiç sordunuz mu? Şunun bilinmesini istiyorum: Hiçbir hekim veya hemşire, hastalarına asla
zarar vermek istemez. Hastanın başına herhangi bir şekilde bir olumsuzluk gelmesini asla istemez.
Peki, o zaman neden şiddete maruz kalıyorlar? Sağlık çalışanlarının bu vakalarda suçu olmadığına
göre, bu vakalarda suçu olan vatandaş mı, hasta mı, hasta yakınları mı? Elbette ki hayır. Ülkedeki
ekonomik zorlukları iliklerine kadar hisseden, çocuklarının ekmek parasını denkleştirmeye çalışan
vatandaş, kendisine sağlık hizmeti sunan çalışana neden şiddet uygulasın, neden hakaret etsin, hiç
düşündünüz mü? O hâlde sorun nerede? Sorun şu: Eksiklik kimde?

Elbette ki her iki tarafın da -insan olmasından kaynaklanan- zaman zaman yanlış davranış
içerisinde olması doğaldır. Ancak, asıl sorun sistemdedir, asıl sorun, vatandaş ile sağlık çalışanlarını
karşı karşıya getiren, onların birbirine düşman gibi davranmalarına neden olan sağlık alanındaki
uygulamalardır. Asıl sorun, sağlık alanındaki hızlı değişmeler, karşılanmayan yükseltilmiş beklentiler
ve siyasilerin söylemleridir. Sistemin getirmiş olduğu fizikî şartların yetersizliği, ağırlaştırılmış
çalışma koşulları, her gün değiştirilen yeni uygulamalar, siyasilerin oy uğruna popülist ve ayrıştırıcı
söylemleri ve en önemlisi de bu olumsuzlukların doktor ve hemşirelerden olduğunun algısını yaratmış
olmaları değil midir? Öncelikle bunların düzeltilmesi gerekir.

Değerli milletvekilleri, sağlıkta şiddet olaylarının, Hükûmetinizin başlattığı Sağlıkta Dönüşüm
Programı’ndan sonra da artması, ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Sağlık
çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları hakkında konuşurken toplum olarak nasıl bir şiddet kültürü
içerisinde olduğumuzu da size ifade etmek istiyorum.

Savaşçı bir zihniyete sahibiz. Sorunlarımızı şiddet yöntemiyle çözme anlayışıyla hareket
ettiğimizi ifade etmek zorundayım. Evde, iş yerinde, okulda, sokakta, trafikte, statta, hatta bu Meclis
çatısı altında dönem dönem birbirimize gücü gücüne yeten kuralının işlediği bir anlayışa sahip
olduğumuzu, maalesef, iletmek zorundayım. 

Ailesinden sürekli dayak yiyen bir çocuk, gelecekte aynı yöntemi kendi çocuklarına uyguluyor,
burada bitmemiş olan öfkesini sokağa ve iş yerine taşıyor. 

Değerli milletvekilleri, sağlık alanında şiddetin diğer meslek alanlarından fazla olması ayrı bir
çelişki konusu. Amacı, sağlık sorunu yaşayanları tedavi etmek, sorunlarını ortadan kaldırmak olan
bu sektörde, yaptığınızın karşılığı olarak, doğalı, daha az bir şiddetin olması beklenir ancak deminki
konuşmacı arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olguları, diğer
meslek gruplarına göre 16 kat daha fazladır. 

2005 yılından bu yana, Profesör Doktor Necip Kalaycı, Doktor Ali Menekşe, Doktor Günaydın
Dağdeviren, Doktor Ebru Taşçı, Doktor Ersin Arslan, Doktor Melike Erdem, Hemşire Rahşan Bakan,
Hemşire Meral Arslan; yitirdiğimiz bu değerli meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, başka
arkadaşlarımızın olmaması adına hepimize görev düştüğünü hatırlatmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, insanın kendisi ve yakınının sağlığıyla ilgili bir sorunun olduğunu
düşünmesi elbette kaygı içermektedir. Hayatı tehdit edebilecek sorunları da bu kaygıya ilave
ettiğinizde, insanların bu kaygısının, bu korkusunun saldırgan bir noktaya gelebileceği herkes
tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, sağlık hizmeti verilen ortamların potansiyel şiddet yüklü ve
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sağlık alanında çalışanların son derece hayati bir işle uğraştıkları göz önüne alındığında, şiddetin
aslında burada olmaması ve buradan uzaklaştırılması lazım. En temel ve en hayati hizmet olan sağlık
hizmetinin güvenlik kaygıları içerisinde yürütülmesi, yalnızca ortamın konforunu bozmakla kalmıyor,
aynı zamanda hizmet kalitesini de düşürüyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi size soruyorum:  Öncelikle sağlık hizmeti almaya çalışan hasta ve
hasta yakınlarını hekimlerimize, sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulamaya iten dürtü veya
cesaretlendiren olay nedir? 

Şunun bilinmesini istiyorum, şu bilinen bir gerçek: Şiddetin ortaya çıktığı her yerde ilke olarak
karşılanmayan beklentiler vardır. İnsanların sağlık alanındaki beklentilerini yükseltmek aslında doğru
bir durumdur ancak halk sağlığı hizmetlerindeki beklentilerin yükseltilmesi, sağlık kuruluşlarının
fiziki, teknik ve personel yetersizliklerinin göz ardı edilerek yapılması söz konusu değildir. 

Sayın Bakanım, özellikle dinlemenizi istiyorum. Altyapı sorunlarını, personel sayısını
çözümlemeden toplumdaki beklentiyi yükseltirseniz, bu karşılanmadığında hasta ve hasta yakınları
hayal kırıklığına uğrarlar. Bu hayal kırıklığının nedenini de sağlık çalışanları, özellikle hekimler
olarak kabul ederler. Hakkı olanın kendisine verilmediği ön yargısına kapılan bu kaygılı insanlar,
söz konusu beklentileri sağlıkla ilgili olduğu zaman ve karşılanmadığında rahatlıkla şiddet uygulama
hakkını kendinde bulmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, aslında, sağlık alanında uyguladığınız politikalarla vatandaşa şunu
söylediniz: “Bundan sonra sağlık hizmetini daha ucuza, daha kaliteli ve daha erişilebilir kılacağız.”
Ancak bunların gereklerini yerine getirmediniz. Öyle bir algı oluşturdunuz ki Hükûmetiniz döneminde
vatandaş istediği hastaneye, istediği doktora rahatça gidecek, istediği zaman tedavi olacak, bununla
ilgili herhangi bir zorlukla karşılaşmayacak. Peki, soruyorum size Sayın Bakanım: Bunun için ne
yaptınız? Geldiğiniz dönemden beri yeni kamu hastaneleri mi açtınız? Yetersiz olan doktor, hemşire
ve personel sayısını mı artırdınız? Yoksa, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını mı düzelttiniz?
Sağlık Bakanlığının verilerine, iktidara geldiğinizden bu yana kamu ve özel hastanelerinin sayısına ve
buradaki hastaların, yatan hastaların, ameliyat olan hastaların sayısına bakmanızı istiyorum. 

Ben bir doktorum, sizlerin de içinizde değerli doktor ve meslektaş arkadaşlarım var. Değerli
Bakanım, dönem dönem size ve müsteşarınıza kadar iletişim kurmaya çalışıyorum. Bana -gelen
telefonların yarısı- üniversitelerden, hastanelerden, hocalardan sıra alma, ameliyatlarını öne çekme,
muayene olma, yoğun bakımlarda yer olup olmadığıyla ilgili telefonlar gelmektedir. Bir meslektaşıma,
milletvekili olan herhangi bir partiden meslektaşıma eğer bir günde 50 telefon geliyorsa 20-30’u budur.
Şimdi -eminimdir ki içinizde de olanlar vardır- adama kanser tanısı koyuyorsunuz, üç yıl sonra, 2017
yılına ameliyat günü veriyorsunuz. Şimdi size soruyorum: Hani getirdiğiniz sistemde vatandaş istediği
hastaneye, istediği zaman daha kolay gidecekti? Bu sizleri rahatsız etmiyor mu?

Değerli milletvekilleri, bakın, bunun başındaki sistemin sağlıkta dönüşüm sistemi olduğunu
vurguladık. Biz “Getirdiğiniz bu sistemle sağlığı piyasalaştırıyorsunuz.” dedik, “Özelleştiriyorsunuz.”
dedik, bizi dinlemediniz. “Bu sistemde hasta ile hekim arasındaki güveni ortadan kaldırıyorsunuz.”
dedik, bizi dinlemediniz.

Üstüne üstlük bir de iyilik yapmak adına, sağlık çalışanlarının ekonomik durumunu düzeltmek
adına, performansa dayalı, ne olduğu belirsiz sistemle hekimleri ve sağlık çalışanlarını da bu
getirdiğiniz kısır döngü sistemin içine koydunuz.

Gelinen nokta şu: Getirdiğiniz Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla ve uygulamalarınızla sağlık hak
olmaktan ve bir kamu hizmeti olmaktan çıktı, parası olanın hizmet alacağı bir alana maalesef
Hükûmetiniz döneminde geldi.
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Değerli milletvekilleri, hatırlatmak istiyorum: “Bu bir özelleştirmedir.” dedik, “Bu bir
piyasalaştırmadır.” dedik, inanmadınız. Özel hastanelerinizin sayısı Hükûmetiniz döneminde yüzde
120 arttı. Özel hastanelerdeki yatak sayısı Hükûmetiniz döneminde yüzde 300 arttı. Ha, yatan hasta
sayısı 10 kat arttı. Bütçeden -demin değerli milletvekilimin bahsettiği gibi- özel hastanelere ayrılan
payı yüzde 6’dan, yüzde 30’a çıkardınız. Gün geçtikçe artan bu sıkıntının içinde olacağınızı, kamu-
özel ortaklığıyla getirdiğiniz sistemle çözmeye çalıştığınızı, bunda zorlanacağınızı söyledik, bize
inanmadınız ve öyle bir gün geldi ki katkı paylarını almaya başladınız ve bu katkı paylarıyla
vatandaşın cebine el uzatmaya başladınız.

Dünya Sağlık Örgütündeki verileri söylüyorum: Türkiye’de kişi başına kamu sağlık harcamaları
750 dolar. Yine aynı veriler, toplam sağlık harcaması 1.000 dolar. Fark 250 dolar yani yüzde 25. Kim
veriyor Sayın Bakanım, kim veriyor değerli milletvekilleri? Ben söyleyeyim: Vatandaş veriyor katkı
payını, cebinden vatandaş veriyor. Hani sizin getirdiğiniz sistemde vatandaş hizmeti daha ucuza
alacaktı, ne oldu? 

Değerli milletvekilleri, övündüğünüz bir başka nokta daha var sizin. Diyorsunuz ki: “Biz
geldiğimizden beri uyguladığımız alanlarda vatandaş yüzde 70 memnunluk oranına sahip.”

Şimdi soruyorum size, hem milletvekillerime hem Sayın Bakanıma soruyorum: Yüzde 70
memnun olan vatandaş, kendisine hizmet vermek durumunda olan sağlık çalışanlarına sizin
döneminizde 5 kat fazla şiddeti niye uyguluyor? Acaba sizin döneminizde aynı hastaneye bir yılda
5 kat fazla gitmesi sık hastalandığından dolayı mı, yoksa teşekkür etmek için o hastaneyi ziyarete mi
gidiyor? Bunu takdirinize bırakıyorum. 

Şiddetin artmasında, yaygınlaşmasında başka önemli bir nokta daha var: Hekimlik mesleğinin,
hekimlerin değersizleştirilmesi ve “yaşanan sorunların tek nedeni hekimler” olarak algı oluşturulması
sizin Hükûmetiniz döneminde oldu. Yoksullaştırma, tayin ve geçici görevlendirmeler, SABİM,
mobbing uygulamalarıyla baskı, performans ağırlıklı maaş, emekliliğe yansımayan ücret ve gelecek
kaygısı… Bunları çözmediğiniz sürece hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasını
önleyemezsiniz.

Bir iki şey hatırlatmak istiyorum Sayın Bakanım. Siz de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunusunuz.
Bakın, hemşirelerle ilgili bir veri vereyim: Türkiye’deki hemşire sayısının yetersiz olduğunu siz de
biliyorsunuz ama Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığınızda bizim hemşirelerimizin yükü Avrupa
Birliği ülkesindeki bir hemşireden 7 kat daha fazla, ancak maaşları üçte 1 oranında düşmektedir.
Uzun çalışma süreleri, altmış saate varan nöbet tutma, ekstra iş, mobbing ve şiddetle hemşireler
tükenmişlik sendromu yaşıyor, görev yapmak istemiyor. Cerrahpaşa’dansınız, iki gün önce olan
haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde 14 bölüm kapatıldı. Son
olarak iki gün önce çocuk beyin cerrahi bölümü hemşire yetersizliğinden kapatıldı. Lütfen, takip
etmenizi istiyorum bir Cerrahpaşalı olarak.

Bakın, hemşireler üzerinde yapılan bir anketi size söyleyeyim: Yüzde 37’si amir baskısı
gördüğünü söylüyor, yüzde 68’i mobbing uygulandığını söylüyor, yüzde 62’si şiddete maruz kaldığını
söylüyor -hani memnuniyetten hep övünüyorsunuz ya- yüzde 62’si mesleğinden memnun olmadığını
söylüyor. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum bu konuda. Yüzde 68’i ailesine yeteri kadar
vakit ayıramadığından dolayı tükenmişlik sendromu yaşıyor ve mesleğinden huzursuzluk içerisinde
bahsediyor.

Değerli meslektaşlarım, artan bu şiddet vakalarının büyük bir kısmının bir türlü düzeltmeyi
beceremediğiniz, uygun çalışma ortamı yaratamadığınız hastanelerin acil  servisinde olduğunu birçok
konuşmacı arkadaşım söyledi. 
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Uyguladığınız yöntemlerle, önce, hastaların altından kalkamayacakları katkı payını istediniz.
Sonra “Katkı payları -mevcut poliklinikler yerine- acillerden alınmayacak.” dediniz. Acillerde zaten
fiziki şartlar yetersiz, siz de biliyorsunuz; doktor sayısı yetersiz, siz de biliyorsunuz; hemşire sayısı
yetersiz, siz de biliyorsunuz. Bir de katkı payı almayarak acillerin yükünü 10 kat artırdınız.
Eksikliklerin sağlık emekçilerine yüklenmesinin, şiddete maruz kalmalarının en önemli nedenlerinden
biri budur.

Değerli milletvekilleri, katkı paylarının yarattığı acil servislerdeki bu yığılmayı düzeltmek için
vatandaşı hekim ve sağlık çalışanıyla karşı karşıya getirdiniz. Bunu gidermek için, aile hekimlerine,
yasal olmayan bir zeminde, acil servislerde nöbet tutturup geçici görevlendirmelerle çalışma şartlarını
ağırlaştırdınız. Sonuçta, acil servislerde şiddetin artması söz konusuysa, bizzat Bakanlığın bu konuda
yapmış olduğu uygulamalardandır diyorum. 

Değerli milletvekilleri, bunlar yetmiyormuş gibi bir başka uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Şiddetin artmasında önemli bir faktör, yöneticilerin, sağlık yöneticilerinin, Hükûmet sözcülerinin,
özellikle Sayın Başbakanın sağlık çalışanlarını vatandaşla karşı karşıya getirdiği söylemlerdir.

Bakın, bir iki tanesini paylaşmak istiyorum. “Ben hastanın cebinden doktorun elini artık
çekeceğim. Artık ‘doktor efendi’ dönemi bitti, öyle yok. Ben profesörü vatandaşın ayağına
getireceğim. Şimdi ben hastaları göndereceğim, hadi çevirsin de ben alnını karışlarım.” diyerek
vatandaşı  sağlık çalışanlarına karşı ön yargılı, kaygılı, her an şiddet uygulamaya hazır bir potansiyel
hâline getirdi. Bence şiddetin asıl nedeni budur. Oy uğruna, popülist söylemler uğruna, sistemden
kaynaklanan eksikliklerin sağlık çalışanlarına yöneltilmesinin ve şiddete maruz kalmalarının en önemli
nedeni bu dili kullananlardır. Toplumu ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi, “Benden olmayanın ne hâli varsa
görsün.” algısını yaratanların sağlıkta şiddetin artmasında önemli katkılarının olduğu kanaatindeyim.

Değerli milletvekilleri, ne yazıktır ki Sayın Başbakan bu tarz düşünce ve söylemlerinden bir
türlü vazgeçmiyor. Daha birkaç gün önce, Okmeydanı’nda yaşanan bir olayda muhtemel polis
kurşunuyla yaşamını yitiren Uğur Kurt’un cenaze törenleri sonrası insanların protesto haklarını şu
cümlelerle ifade ediyor: “Doğrusu şaşırıyorum ben bu polise. Polis nasıl olur, bu eylemcilere
tahammül ediyor?” Sayın Bakanım, bu söylem polisle vatandaşı karşı karşıya getiriyor, polisin daha
çok şiddet, daha çok orantısız güç kullanmasını, hatta adam öldürmesini teşvik ediyor. Hukukçu
arkadaşlarımız vardır, bu bir suçtur. Eğer eyleme alınmak istiyorsa, buradan duyuruyorum: Bu bir
suçtur. Sayın Başbakanı buna benzer toplumsal olaylardaki söylemlerinde, bu ülkenin bir Başbakanı
olarak, daha sağduyulu, daha yapıcı söylemleri kullanmaya davet ediyorum.

Değerli milletvekilleri, şiddeti tetikleyen bir başka önemli konu da performans ağırlıklı ücret
politikasıdır. Sağlık çalışanlarına uygulanan performans ağırlıklı ücret, hasta ile hekim arasındaki
güveni ortadan kaldırmıştır. Hastalar, performansın olduğu bir zeminde, kendisine sunulan, önerilen
tedavinin acaba gerekliliğinden mi, yoksa bunun performans koşullandırması mı olduğu kaygısını
taşımaktadır. Bu yöntemle gereksiz iş yükü artmıştır, bu yöntemle gereksiz müdahale ve işlemler
artmıştır. Performansa dayalı, ağırlıklı maaş olması nedeniyle, sağlık çalışanları, maaşının bir kısmını
buradan elde etmek için, zamanının büyük bir kısmını bu işlere harcamaktadırlar. Bu durum, sağlık
çalışanlarının, gelirini koruyabilmek için daha çok çalışmasına, daha çok puan getiren işler tercih
etmesine sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak, ağır çalışma koşulları altında tahammül düzeyi
azalmış, yorgun ve mümkün olduğu kadar hızla iş yapmaya çalışan sağlık çalışanları ortaya çıkmıştır. 
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Sayın Bakanım, bu rapor düzenlenip sizlere sunulduktan sonra son bir yıl içerisinde sağlık
çalışanlarına yönelik artan şiddet vakalarının sayısını biliyorsunuz. Ortalama, bir ayda 920 yani bir
yıl içerisinde 10.800 civarında şiddet olayı sizin Sağlık Bakanlığının verilerinde var. Nasıl bir
yöntemle önlem almayı düşünüyorsunuz? Polisiye yöntemlerle önlem almak mümkün değil. CMK’da
yapacağınız değişiklikler elbette ki önemlidir ama asıl sorun, demin de ifade ettiğimiz performans
sisteminin, algı oluşturma yönteminin, vatandaşla sağlık çalışanını karşı karşıya getirme yönteminin
üzerinde düşünmeniz ve bununla ilgili ciddi tedbirler almanız.

Bir hekim olarak, sağlık çalışanlarına, doktorlara ve hemşirelere yeteri kadar değer vermenizi
bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Sayın Atıcı, sisteme girmişsiniz, buyurunuz. 

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
26.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, CHP Grubunun önergeleri görüşülürken Meclis TV’de

ses problemi yaşandığına ve Başkanlıktan gereğinin yapılmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, aracılığınızla duyurmak istiyorum, dünden beri Meclis televizyonu TRT 3’te de

ciddi ses problemi yaşanıyor. Özellikle de bana aktarılan problem, “Cumhuriyet Halk Partisinin
önergeleri görüşülürken görüntü var, ses yok.” diye iletiyorlar. Ben olaya müdahil olmanızı ve
gerekeni yapmanızı rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı. Bakalım, sorduralım. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Reşat

Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin; Tekirdağ Milletvekili
Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin; İzmir
Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet
Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili
İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin; Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (S. Sayısı: 454) (Devam)

BAŞKAN – Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Gümüşhane Milletvekili Kemalettin
Aydın. 

Buyurunuz Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Teşekkür ederim Sayın

Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, 454 sıra sayılı Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet

Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu üzerine görüşlerimizi grubum olan AK PARTİ Grubu adına bildirmek
istiyorum ve sizlerle de bundan önceki konuşmalar üzerine de görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 
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17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te yaşanan menfur bir olayda hayatını kaybeden hem
kardeşim hem öğrencim hem meslektaşım çok değerli Ersin Arslan’ın ve tüm sağlık şehitlerinin
rahmet içerisinde olmasını Yüce Rabb’imden temenni ederek konuşmama başlamak istiyorum. 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve ulusal değil, global
olduğunu bütün konuşmacılarımız, konuyla ilgili olan bütün arkadaşlarımız, birçok milletvekili
arkadaşımız bilerek bu konuda Meclis araştırması önergesi verdi. Özellikle de Meclis araştırması
önergesi veren kardeşlerimizden birisi olan İstanbul Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu’nun da
rahmete ulaşmış olduğunu biliyoruz ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kendisini de buradan
bu vesileyle sağlıktaki şiddet konusunda gösterdiği hassasiyetlerden dolayı da şükranla yâd ediyoruz.

Sağlık, biliyoruz ki, Dünya Sağlık Örgütü tanımlamalarında -tüm herkes konuşmalarında
rahatlıkla söyleyebiliyor- bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hâlidir. Ülkemizde yaşayan ve
tüm dünyada yaşayan insanların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hâlinin bozulması
durumlarında bunların ilk müracaat ettiği yerler de sağlık kurumlarıdır ve sağlık çalışanlarıdır. Elbette
ki bedenen, ruhen ve sosyal anlamda iyilik hâli bozulmuş bir kişinin müracaat ettiği yerdeki
çalışanların da yine bedenen, ruhen ve sosyal anlamda da sağlıklı olması gerekmektedir. 

Maalesef, diğer çalışma alanlarında olduğu gibi sağlık çalışma alanında da diğer alanlardan daha
yüksek oranda bir şiddet uygulamasıyla tüm dünya karşılaşmaktadır. Komisyon raporunu
incelediğimizde zaten ülkeler arası büyük bir farklılık olmadığını, sözel şiddetin önde olduğunu,
fiziksel şiddetin ve hatta cinsel içerikli sözel şiddetin önemli bir oranda yer aldığını… Tüm sağlık
çalışanlarının bunu arzulamasının yanında, bir insan olan hepimizin de böyle bir şiddetin olmamasını,
toplumumuzun hiçbir yerinde şiddetin olmamasını, bu konuda tüm toplumun gerekli kültürel ve
sosyal değişimlerini sağlayarak kendisine yapılmasını istemediği bir şiddet unsurunu başkasına
yapmayacak bir kültüre ulaşmasını bir sağlık çalışanı ya da bu ülkenin bir evladı olarak arzu ediyoruz.

Bu “sağlık” tanımlamasını yaptığımız bir yerde, bedenen, ruhen ve sosyal olarak bozulmuş bir
kişinin eski hâline dönüştürülmesini sağlamaya çalışan bir sağlık çalışanları kadrosu, sağlık
emekçileri -doktor, ebe, hemşire ve hatta temizlik elemanına kadar bu insanlar- son yılların ya da son
zamanların tabiriyle 7/24, üç yüz altmış beş gün, bu bahsettiğimiz, Dünya Sağlık Örgütünün
tanımındaki sağlığı bozulmuş insana bir hizmet sunma adına çalışmaktadırlar. Bu vesileyle sağlık
çalışanlarının tümünün, bütün zaman dilimlerini, eşinden, çocuğundan veya dostuyla olan
sohbetinden zaman ayırarak, gecenin üçünde ya da beşinde herhangi bir şekilde arandığı takdirde
bütün o anki yaşam alanını terk ederek karşı taraftaki sağlığı bozulmuş insana o sağlığını düzeltme
adına emek sarf etmeye giden bir kadro söz konusudur. O nedenle de sağlık çalışanlarına… Elbette
ki tüm mesleklerin kendi adına konuşulduğu zaman bir değeri vardır, bir takdiri söz konusudur ama
bugün sağlıkta şiddeti konuştuğumuz bir yerde, özellikle meslektaşlarımızın ve diğer tüm sağlık
çalışanlarının sağlık üzerine bu emeklerini yâd etmek ve onların ödenemez ve şükranla anılmadan
geçilemez bir meslek icra ettiklerini kendileriyle paylaşmamız gerekiyor.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında karşılıklı
saygıya dayanan bir ilişki yaşanmaktadır ama maalesef, bu ilişki belirli bir noktada bozulabilmektedir.
Bu bozulma üzerine verilen önerge, bugün, bir Meclis araştırması olarak tamamlanmış ve güzel bir
rapor olarak sunulmuştur. Sağlığı bozulmuş kişinin ölüm kalım meselesi ve hastalığın iyileşmeme
ihtimali karşısında hasta ve hasta yakınları, bazen, tüm bu sorunları çözecek kişiye, kutsadığı doktora
ya da sağlık çalışanına zarar vermek gibi bir ruha bürünmektedirler. Böyle bir durumda, stresli,
kırılgan, endişeli, çökkün, agresif ve yüksek beklentileri olan hasta ve hasta yakınları, karşısındaki
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sağlık çalışanından, o sağlığı bozulmuş olanın tüm sorununun giderilmesini beklemekte ya da
giderilemeyen bu sorunun sorumlusunu sağlık çalışanı olarak bazen görebilmektedir. Hiçbir zaman
onaylamayacağımız, sadece sağlık çalışanlarına olan şiddet değil, hiçbir alanda onaylamayacağımız
bu şiddet, baskı, eziyet, korkutma, sindirme, öldürme, cezalandırma, tehditler, sözlü hakaretler ve
fiziksel saldırılar şeklinde olabilmektedir. Tabii, olabilmektedir derken -bunu yumuşattığımda- hiç
kimse algılamasın ki bunun olmasını hoş karşılıyoruz. Hiçbir insanın bir başka insana bu saydığımız
şiddet unsurlarından hiçbirisini uygulamaması en büyük dileğimizdir ve arzumuzdur. Bu davranış
değişiklikleri zaman içerisinde şiddete dönüşebilmektedir ve bu şiddetlerin sonucu olarak da bu
araştırma komisyonu karşımıza gelmektedir.

Elbette ki sağlıktaki şiddetin nedenleri içerisinde ana nedendir dememekle beraber… Biraz sonra
bütün konuşmacıların konuşmalarına ayrıntılı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Ama bütün
konuşmacılarımız, sağlıktaki dönüşümü anlatırken ve şiddet olgusuyla bunu pekiştirmeye ve
bağdaştırmaya çalışırken sağlıktaki dönüşümün performans sistemi üzerine bütün kurguyu
kurmuşlardır. Elbette ki sağlıkta dönüşüm sistemi içerisinde raporda yer alan cümlelerin tümüne
saygı duymakla… Ama sağlıktaki dönüşümün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herkes
tarafından nasıl algılandığını ve bu dönüşümle de millete hangi hizmetlerin götürüldüğünü iyi
konuşmak gerekiyor. 

Birçok konuşmacımız…. Yeri geldiğinde konuşacağız. Hekime müracaat oranının artmış
olmasını dahi eleştirebilecek konuşmalarla karşı karşıya kaldık. Bundan on sene önce, on beş sene
önce yine bir sağlık çalışanı olarak burada konuşan sağlıkçı arkadaşlarımız “Hekime müracaat oranı
Türkiye’de 3,2’yken Avrupa’da 8,2. Bu anlamda çok geri kalmış bir ülkeyiz.” diye… Hekime ulaşma
oranının, sağlığa erişebilirlik oranının artmasını arzu edecek bütün arkadaşlarım, burada, 8,2’ye
ulaşılmış olmasını, sağlıktaki şiddetin bir unsuru ya da sağlıktaki bozulmanın bir nedeni olarak
sunabilmektedirler. İnsaf diyecek kadar bir noktaya gelen bu konuda… Ama -toplum biliyor ki- bir
kişi, bir yılda, istediği zaman sağlığa ve istediği yerde, istediği yörede, istediği hastanede ve istediği
tetkiki yaptırabilecek bir noktaya ulaştıysa bunun memnuniyeti de elbette yansımaktadır. 

Bununla ilgili kendi bölgesel örneklerimizi vermeyi çok sevmemekle beraber Anadolu’nun
küçük, unutulmuş bir şehrinin son on iki yılda sağlıkta aldığı hizmetlerin önemli bir oranda il dışına
sevk… MR’dı, tomografiydi, fako cihazıydı, taş kırmaydı, nitelikli yatak sayısıydı ya da bir yılda
1.331 ameliyat yapılırken bugün 6.500 ameliyata ulaşırken… Komşu ilimizin milletvekilinin gülerek
baktığı ve bir başka konuşmalarında, ilimizin bir ilçe hastanesindeki sağlık kalitesini örnekleyerek
kendi ilini anlatmaya çalıştığı konuşmayı da hatırlıyorum. İlimizin Kelkit ilçesinin de, Kürtün
ilçesinin de, Torul ilçesinin de, Şiran ve Köse’sinin de dört dörtlük hastaneleri söz konusudur. Hekim
ihtiyaçları da 2002’ye göre son derece iyi karşılanmıştır. Özellikle hasta memnuniyeti de Türkiye
ortalamasının üzerinde, yüzde 84 olarak bizlere yansımaktadır.

Sağlıkta dönüşümde başka neler olmuştur? Sağlıkta dönüşümde bebek ölüm hızı hızlı bir oranda
düşmüş, anne ölüm hızı -yüz binde baktığımız zaman- önemli bir oranda düşmüştür. 

Yine, sağlıkta şiddeti araştırırken veya sağlıkta şiddeti konuşurken, bundan on iki yıl önce 6.076
muayene odası varken yani hasta Türkiye’de bir gün içerisinde 6.076 odada doktorla karşılaşırken,
bugün 20 binin üzerinde bir karşılaşma söz konusudur. 2002 yılında bir yılda 200 milyon civarında
muayene varken yani bir hasta bir doktorla bir yılda 200 milyon kez karşılaşırken, bugün Türkiye’de
600 milyon kez karşılaşmaktadır.
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Yine aynı şekilde, 2002 yılında ambulans sayısı 618 iken bugün 3.464’e ulaşması ve istasyon
sayısının artmasıyla beraber bu acil hizmetlerinde kırsalda da yüzde 100’e ulaşılarak acil ve ambulans
transferindeki hasta ile sağlığın buluşması önemli bir oranda artmıştır. 

Elbette ki bu artışların oluşturduğu sonuç olarak sağlıktaki şiddeti tanımlamak doğru değildir,
hiçbir zaman da bu tanımlamanın içine sığınmayacağım ama sayısal olarak bir artış söz konusuysa
da hekim ile sağlık çalışanlarının karşılaşması arasındaki artışın da bununla kıyaslanmasının gerekli
olduğunu söylemek gerekmektedir. 

Tabii ki sağlıktaki dönüşümde hastane yatak kapasitelerinin, nitelikli yatak oranının artması
yoğun bakım yatak sayılarının 850’lerden 11 binlere ulaşması, yanık tedavisinde yatak sayılarının
35’lerden 400’lere ulaşması ve hastanın sağlık hizmetinde istediği hizmeti istediği bölgede alabilmesi
önemlidir. 

1990-1992 yılları arasında Diyarbakır’da üniversite hastanesinde hekimlik yapmış bir kardeşim
olarak HDP milletvekili arkadaşımızın da bu anlamda söylediklerine cevap vermemiz gerekmektedir.
Sağlıktaki dönüşümün en fazla yararlanıldığı ya da sağlıktaki dönüşümün pozitif çıktılarının en fazla
alındığı yer Güneydoğu Anadolu’dur; hekim sayısıyla, sağlık çalışanı sayısıyla, sağlıktaki hasta
sevklerinin ileri merkezlere sevkiyle. 1990-1992 yılları arasında yanıklı bir hasta güneydoğuda,
Diyarbakır’da bize geldiği zaman, biz o zaman otomatikman, hastayı dahi görmeden Balcalı Devlet
Hastanesi diye Adana’ya sevk ediyorduk. Yüzlerce hastanın sevki ya da koruyucu hekimliğin birincil
ayağı olan halk sağlığının, bulaşıcı hastalıklar açısından yüzlerce vakanın -şahsen, bizatihi kendimin
gördüğü sıtmanın, tüberkülozun, dizanterinin- bugün tüm Türkiye’de, onlar, yüzler ya da sıfırlar
düzeyinde olduğu bir Türkiye’de sağlıktaki dönüşümün bu taraflarını da elbette konuşmamız gerekiyor.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Tüberküloz mu sıfır oldu?
KEMALETTİN AYDIN (Devamla) - Aşılama programlarının dünyadaki en yüksek, en fazla

olduğu ülkelerden birisi olduğumuzu, beş kuruş ücret dahi alınmadığını ve aşılama oranlarının önemli
bir oranda yükseldiğini ve bunların ücretsiz olduğunu, yeni doğan birçok yavrumuza tarama
metotlarının uygulandığını, fenilketonürinin, hipotiroidi taramalarının Sağlık Bakanlığı tarafından
yapıldığını, yine erişkinlerde obezite, diyabet, tütün gibi birçok uygulamanın Sağlık Bakanlığı
tarafından yapıldığını, yine birçok koruyucu hekimliğin ve sanitasyon hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı
tarafından iyi bir şekilde yapıldığını da sağlıktaki dönüşümün birer yansımaları olarak konuşmamız
gerekmektedir. Elbette ki bunların yansıması olarak da, iller bazında değişmekle beraber, yüzde
75’ler, yüzde 79’lar civarında bir sağlıkta memnuniyet söz konusudur. 

Birkaç konuşmacı arkadaşımızın bu sağlıktaki şiddet konuşulan bir ortamda mimikleriyle, ses
tonlarıyla ve vücut dilleriyle şiddeti içerir tarzda konuşmuş olduklarını da burada sizlerle paylaşarak
özellikle bazı konulara cevap vermek istiyorum. “Sağlık politikalarınızı beğenmiyorum.” diyor ama
milletin memnuniyetinin yüzde 80’lerde olduğunu bir kısım milletvekili arkadaşlarımıza iletmek
istiyorum ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisinden bir milletvekili arkadaşımızın konuşmasında şu
kelimenin tutanaklardan çıkarılmasını istirham ediyorum: “Kaç kelleye baktıysa o kadar para alacak
doktor.” Özellikle buradan kişinin kendisinin de -söyleyen kendisini bilir anlamında- bu “kelle”
kelimesinin tutanaklardan çıkarılması adına, Sayın Başkanın biraz önce söz verdiği gibi, yine
kendisinin şifresini girerek aldığı sözden, bu milletin “kelle” muhabbetini düzeltmesini arzu ediyorum.

Yine Sayın Başbakanımızla ilgili konuşmasında klasik siyasetin içerisinde çok kullanılan bir
cümleyi burada sizlerle paylaşmak istiyorum: “Ben de bu vatandaşa size nasıl bu kadar oy veriyor
mu diyeyim?” diyerek buradan dolaylı bir yolla sayın milletvekili, vatandaşlara, AK PARTİ’ye, AK
iktidarlara ve AK icraatlara nasıl bu kadar oy verdiğini -dolaylı bir yönde- soruyor. Vatandaşa  zaten,
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seçim geldiğinde sandıkta gidilip iradesi soruluyor ve iradesini de orada dile getiriyor. Herhangi bir
şekilde, buradan, Meclisin milletvekili olarak çıkıp Meclisin kürsüsünden vatandaşı, milletin iradesini
böyle sorgulamasını da yine arkadaşlarımızın değerlendireceğini umuyorum.

Yine Milliyetçi Hareket Partisinden bir milletvekili arkadaşımız, polikliniklerde beklemenin
olduğunu, kuyrukların arttığını... “Sağlık hizmetlerine ulaşım iyice zorlaşmıştır.” gibi bir tanımlama
yaptı. Biraz önce anlattığımız gibi, 6 binlerden 20 binlere çıkan poliklinik odasını, 90 binlerden 130
binlere ulaşan hekim sayısını, uzaktan randevu sistemiyle kuyrukların önemli bir oranda ortadan kalktığını
ve sağlık hizmetlerinin de -hekime 8,2 ulaşılarak- ulaşılabilir olduğunu hatırlatarak geçmek istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinden bir milletvekili arkadaşımız -ki doktor olduğunu öz geçmişini
okuyarak anladım- konuşmasının yüzde 60’ını sağlıkta şiddet dışında konuşmuştur. Bugün burada
sağlık çalışanlarına olan şiddeti konuşurken hekim kökenli bir arkadaşımızın sağlıktaki bu konuda
konuşmasının yüzde 60’ını bu konunun dışına ayırmış olması... Ve Cumhuriyet Halk Partili
milletvekili arkadaşların bu komisyon raporunu, 300 sayfalık bu komisyon raporunu okuyarak bir
arada tartışmalarını istiyorum çünkü birisi güzel rapor olduğunu, güzel sonuçlar alındığını, 66
maddenin iyi olduğunu ve özellikle AK PARTİ milletvekillerinin bazı maddeleri buraya koydurarak
iyi davrandıklarını söylerken yine Cumhuriyet Halk Partisinden doktor kökenli bir arkadaşımızın
aynı komisyon raporunu hayal kırıklığı olarak değerlendirmesi ve 66 maddenin anlamsız olarak oraya
yazılmış olduğunu söylemiş olması da yine… Partinin kendi içerisinde sağlık politikaları anlamında
bir araya gelerek, gelecek yıllarda milletin önüne giderken hangi sağlık politikalarını belirlemenin
gerekli olduğunu iki doktor arkadaşımızın konuşacağını umuyorum. 

Yine, Cumhuriyet Halk Partisinden bir arkadaşımız öyle bir konuşma yaptı ki bu konuşmayı
sizlere sadece kendimi imtihan etmek için soruyorum. AK PARTİ grup sıralarından hiçbir cümlesini
dinlemelerini istemiyorum, özellikle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlardan AK PARTİ milletvekili
olarak şu önerileri getirdiğimde bana ne cevap vereceklerini merak ediyorum. Cumhuriyet Halk
Partisindeki hukukçu bir arkadaşımız -iki tane öneri buraya getirdi- bu raporun hiç olmadığını söyledi,
bütün konuşmasını buradan yaptı ama güvenliğe yönelik önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir
hastanede güvenliğe yönelik olarak söylediği önerilerde diyor ki: “Her serviste, hatta katlarda gezici
güvenlik görevlilerinin bulunması, hastane girişinde x-ray cihazlarının bulunması, güvenlik
kameralarının artırılması ve sesli hâle getirilmesi, güvenlikçi sayısının artırılması, güvenlikçi
yetkilerinin artırılması, hastane polislerinin olması, korumalı banko sistemlerinin oluşturulması -ve
daha da gitmiş- sağlık çalışanlarına koruma tekniklerinin öğretilmesi.” Ben bu önerileri bir AK PARTİ
milletvekili olarak size bir kanun teklifinde getirdiğimde Cumhuriyet Halk Partili milletvekili
arkadaşlarımın bir hastaneyi F tipi cezaevine dönüştürme önerisi olarak buna nasıl karşı koyacaklarını
buradan tahmin ediyorum. Burada eğitim söylenebilir, sosyolojik analizler söylenebilir, psikososyal
destekler söylenebilir, memnuniyet tartışmaları yapılabilir, her şey söylenebilir ama bir hastane,
hastane koridorları için F tipi cezaevinde dahi olmayan bunları söyleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi
milletvekili de özellikle Sağlık Bakanlığına dönerek “Hasta hakları, hastaları kışkırtıcı hâle
getirmektedir.” diyor. Bir insan hakkı olan hasta hakkını, hasta haklarını anlatan, 2005’ten beri bunu
kuran bir Hükûmete dönüp “Bu vermiş olduğunuz haklar, kusura bakmayın, hastaları kışkırtıcı bir hâl
almaktadır.” diyebilmektedir. Tüm bunları özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum. 

AK PARTİ adına konuşan arkadaşımız on dakika boyunca önerilerini sunmuş... 
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Özellikle de doğu ve güneydoğu için bir konuyu sizinle paylaşmak isterim değerli arkadaşlar.
“2002’den önce orada sorunlar vardı, şimdi merkezîleşti, hastalar buraya geliyor.” derken şunu
söyleyebilirim: 2002’de Ağrı’da 26.883 kişiye 1 hekim düşerken bugün Ağrı’da 3.631 kişiye 1 hekim
düşmektedir. 

Yine, bir milletvekili arkadaşımızın -genç mi, yaşlı mı olduğunu bilmiyorum, uzaktan
görünmüyor- konuşmalarında ak bir Hükûmete “karanlık bir Hükûmet” diyebilen bir kişinin, karanlık
bir yüz ve karanlık bir bakışa sahip olan bir kişinin söyleyeceği hiçbir karanlık kelime ak
hükûmetlerimizi ve AK PARTİ’mizi bağlamayacaktır. 

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Bunlar yakışmıyor size değerli meslektaşım.

KEMALETTİN AYDIN (Devamla) - Değerli kardeşlerim, değerli milletvekili arkadaşlarım;
sağlıkta sağlıklı iletişimin kurulacağı, şiddetin azaltılacağı günleri diliyor, hepinizi saygıyla
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aydın. 

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum .

Kapanma Saati: 19.01
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ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 19.21

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94’üncü Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.

454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Evet, buyurunuz Sayın Atıcı.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkan, gerçi, ara verdiniz, sataşmadan söz veremeyeceksiniz
muhtemelen ama…

BAŞKAN – Evet.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – En son konuşan milletvekili arkadaşımızın sözleri doğrudan beni
ilgilendirdiği için bir söz hakkı istiyorum, nasıl bir çözüm bulursunuz bilmiyorum ama ister yerimden
ister kürsüden, nasıl uygun görürseniz.

BAŞKAN – Yerinizden lütfen. İki dakika süre veriyorum.

Buyurunuz, yerinizden açıklamanızı yapınız.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

27.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın’ın 454 sıra
sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı
konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, bu “kaç kelleye baktıysa o kadar para”yı ben çok bilinçli bir şekilde
kullandım ve tutanaklarda da aynen kalmasını istiyorum çünkü şehitleri kelle yapan zihniyet aynı
zamanda, hastaları da kelle hâline getirmiştir. Hastalığınızı eğer reddederseniz o zaman çare
bulamazsınız. Bu Hükûmet kaç kişiye bakıyor isen o kadar para vermektedir, aksini iddia eden
arkadaşım varsa buyursun, söylesin. Performans sistemi, evet, kelle başı para verme sistemidir, açık,
net konuşuyorum. Bunu asla hastalara bir saygısızlık olarak kimsenin yorumlamaması gerekiyor.
Şehitleri nasıl kelle hâline getirdiyse bu Hükûmet, aynı şekilde, hastalarımızı da maalesef, kelle
hâline getirmiştir. Bu yetmemiştir, sağlığı da alınır, satılır bir mal hâline getirmiştir. 

Şimdi, biz burada söz verdik birbirimize “Sağlık sistemini eleştirmeyeceğiz.” dedik. Yani
“Şiddeti konuşuyoruz, sağlıkta çok fazla bir şey konuşmayalım.” diye birbirimizle konuşmuş idik ama
sayın milletvekili kalkıp böyle şeyler söyleyince de insan tabii, duramıyor.

Efendim, sağlıkta dönüşüme her şeyi atfetti sayın milletvekili. Hayır, efendim, bebek ölüm hızı
Türkiye’de en sert düşüşünü sağlıkta dönüşümden önce yapmıştır, rakamlara kendisi de bakabilir. Ben
bir çocuk hekimiyim, üstelik yeni doğan uzmanıyım. 
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Doktora gitme oranıyla övünen tek ülke Türkiye’dir. Herkes koruyucu hekimlikle doktora
gitmeyi azaltır, övünür, biz doktora giderek mutlu olmaya çalışıyoruz.

“İstediğin hizmeti istediğin bölgede alıyorsun.” Sayın Milletvekilim, yok böyle bir şey. Yani istediği
hizmeti istediği yerde alamıyor. Biz hekimler, sağlık çalışanları el birliğiyle iyi şeyler yaptık, hem bu
Hükûmet döneminde yaptık hem geçmiş hükûmetler döneminde yaptık. Biz bu ülkede tüberkülozu
azalttık, biz bu ülkeden kızamığı kovduk, polioyu, çocuk felcini kovduk ama sizin sayenizde, maalesef,
polio geri geldi, kızamık geri geldi. Bunları istatistiklere bakarak söyleyin. Allah aşkına, hangi hükûmet
aşıdan para aldı da siz diyorsunuz ki “Sağlıkta dönüşümde aşıdan para almadık!”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – 3 aşı veriyordunuz, şimdi 12 tane aşı veriliyor. 
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Allah aşkına, yani hükûmetlerin hangisi koruyucu aşılardan para aldı

da siz bununla övünüyorsunuz? Bunlara dikkat etmek lazım.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Reşat

Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin; Tekirdağ Milletvekili
Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin; İzmir
Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet
Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili
İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin; Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (S. Sayısı: 454) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon adına Adana Milletvekili Necdet Ünüvar. 
Buyurunuz Sayın Ünüvar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
(10 / 49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) ESAS NUMARALI MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının araştırılması ve gerekli önlemlerin
belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında Komisyon Başkanı
sıfatıyla söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, sağlık gerçekten çok önemli, şiddet de çok önemli. Belki sözümün en başında
ifade etmem gerekir, yeni bir polemik konusu açmak istemiyorum ama her şey siyasetin ilgi
alanındadır, siyaset her konuyla ilgilenir, şiddet de yine siyasetin ilgi alanındadır; sporda, sağlıkta,
kadına şiddet, çocuğa şiddet, sokaktaki şiddet, her türlü şiddetle siyaset ilgilenir ama şiddet üzerinden
bir siyaset yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. 

Biz açıkçası, dört aylık Komisyon çalışmalarımız esnasında, iktidarıyla muhalefetiyle, şiddetle
ilgili gerçekten çok verimli çalışmalar yaptık. Şüphesiz tartıştık, şüphesiz anlaşamadığımız noktalar
oldu, şüphesiz birbirimizi yanlış anladığımız noktalar oldu ama en son birleştiğimiz husus şu oldu:
Sağlıktaki şiddetin son derece önemli olduğunu ve her bir şiddet hadisesinin istatistiklerden bağımsız
bir şekilde önlenmesi gerektiğini ifade ettik ve yine ediyoruz. 
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Tabii, esasında, bizi takip eden yüz binlerce sağlık çalışanı da vardı. 621.286 kişi bu Komisyon
çalışmalarının en son görüşmelerini de takip ediyordu. Maalesef, benim konuşmam Meclis
televizyonunun yayında olmadığı bir saate denk geldi. Onlara, mensup olmaktan gerçekten şeref
duyduğum, onur duyduğum sağlık çalışanlarına şükranlarımı ifade etmek isterdim. Onlar çok
fedakârca, cefakârca çalışıyor ve 77 milyon insanımıza, hatta zaman zaman, yurt dışından gelen başka
ülkelerin vatandaşlarına da gerçekten büyük bir saygıyla, büyük bir fedakârlıkla sağlık hizmeti
sunuyorlar. Keşke, onlara da canlı yayın devam ederken şükranlarımızı sunabilseydik ama her ortamda,
onlara medyunuşükran olduğumuzu da ifade etmemiz gerekiyor.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkanım, önerelim, açsınlar lütfen. Sizi de dinlesinler, mutlu
oluruz.

NECDET ÜNÜVAR (Devamla) – Efendim, kuralı bozmayalım bence. Kuralı bozmamak adına
ben bu konuşmamı kendi İnternet siteme de koyacağım. Onun için…

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Bozalım, bizce sakıncası yok.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bizce bir sakıncası yok, memnun oluruz.

NECDET ÜNÜVAR (Devamla) – Kuralı bir kişi için bozmak bence doğru değil, o da başka bir
konudaki sıkıntıyı beraberinde getirebilir. Ama, biz onlara olan sevgimizi, saygımızı her ortamda ve
her durumda ifade ediyoruz gerçekten. Ben de siyasetten sonra, yine, sağlık mensubu olmanın
onurunu, gururunu bugüne kadar taşıdığım gibi bundan sonra da taşıyacağım.

Şimdi, aslında, hepimiz, sağlık çalışanları olarak bir aileyiz ve 77 milyon insana din, dil, ırk,
mezhep ayrımı gözetmeksizin, onları herhangi bir ayrıma tabi tutmaksızın hizmet veriyoruz onurla,
gururla. Sağlık hizmetleri gerçekten çok önemli bir hizmet değerli arkadaşlar, ertelenemez bir hizmet.
Yani, sağlık hizmeti verilmesi gerektiği zaman, o hizmetin en uygun şartlarda, en hızlı ve en kaliteli
şekilde verilmesi gerekir. Özelliği, yüz yüze verilmesi yani uzaktan kumandayla sağlık hizmetinin
verilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Belki yardımcı olmak mümkün ama gerçek bir sağlık hizmeti
yüz yüze ancak verilebilir ve bütün dünyada kutsal bir hizmet olarak görülür çünkü acıları paylaşmak,
acıları dindirmek çok zor, çok zahmetli ama bir o kadar da mukaddes, kutsal bir görevdir.

Ben şimdi, olaya farklı bir cepheden yaklaşmak istiyorum. Hepimiz, burada doktor olmayan
dostlarımız da var, onlar hasta olduğu zaman veya bir yakını hasta olduğu zaman mutlaka hastaneye
gitmişlerdir. Ama, acaba hasta olmadan da hastaneye gitme, orada olan biteni gözleme fırsatı bulduk
mu? Belki bulamamış olanlar için ifade etmek isterim şöyle küçük bir ufuk turuyla: Hastaneye
gittiğimiz zaman, o mesai saatleri içerisinde, özellikle poliklinik hizmetlerinin verildiği, laboratuvar
ve görüntüleme hizmetlerinin verildiği yerlerde bir koşuşturmaca olduğunu görürüz, herkesin işin bir
ucundan tutmaya çalıştığını görürüz. Ama, özellikle mesai sonrasında acil servislerin veya acil
hizmetlerin verildiği polikliniklerin yoğunlaştığını görürüz ve orada artık hiç kimsenin uykusundan
fedakârlık etmediği zaman fedakârlık yapan az sayıdaki sağlık çalışanının fedakârca o hizmetleri
vermeye çalıştığını görürüz. 

Bunu bir rakamla ifade etmemiz gerekirse yani bu yoğunluk nedir diye ifade etmek gerekirse
belki Türkiye çapında da rakam vermek mümkün ama ben Ankara Numune Hastanesinin 2013 yılı
verilerini aldım. Ankara Numune Hastanesinde 1 milyon 542 bin muayene yapılmış 2013 yılında, bir
yıl içerisinde. Bunların 196 bini acil servislerde yapılmış, yüzde 12,7 civarında; 52 bin kişi de
hastaneye yatmış, yani yüzde 3,3 civarında vatandaş da hastaneye yatmış. 

– 434 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 3

–Nuri



Tabii, bu kadar yoğun bir hizmetin olduğu noktada, şüphesiz her bir hadisenin bile canımızı son
derece sıktığı ve gerçekten büyük bir ızdırap duyduğumuz şiddet hadiseleri de karşımıza
çıkabilmektedir. Tabii, burada şöyle bir algı oluşmasın: Her eline bıçağı alan âdeta doktora, hemşireye
saldırıyor değil, Allah’a şükür ki öyle değil ama saldıran var mı? Var. Zaman zaman çok ciddi ölçüde
yaralanan kardeşlerimiz oluyor, sağlık çalışanlarımız oluyor; doktorumuz, hemşiremiz oluyor ve
zaman zaman da hayatını kaybeden kardeşlerimiz oluyor. Nitekim, bu Komisyonumuz da pek çok
önerge sahibi arkadaşımızın ifade ettiği gibi, rahmetli Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012 tarihinde, tedavi
ettiği bir dedenin torunu tarafından bıçaklanarak katledilmesinden sonra kuruldu, bu Komisyon -pek
çok önerge verildi- daha sonra kuruldu. 

Daha çok acillerde şiddet oluyor demiştik, yüzde 79’u acil ve polikliniklerde oluyor. Daha çok
doktorlara, daha sonra hemşirelere şiddet oluyor ve Komisyon raporumuzu yaptığımız sırada,
yazdığımız sırada şiddetin yüzde 29’unun yalnızca sözlü, yüzde 15’inin yalnızca fiziksel, yüzde
56’sının da hem fiziksel hem sözel nitelikte bir şiddet şeklinde olduğunu tespit etmiştik. Sözel şiddetin
daha çok kadın sağlık çalışanlarına, fiziksel şiddetin ise daha çok erkek sağlık çalışanlarına yönelik
olduğunu ve şiddetin daha çok 18.00-24.00 saatleri arasında olduğunu ifade etmiştik. Yani, hem
acilde çok fazla hem 18.00-24.00 saatleri arasında çok fazla. 

Yine, hastaneye gittiğimiz zaman yani özellikle acil durumlarda gittiğimiz zaman en çok
yoğunluğun, en çok koşuşturmacanın o saatlerde ve acillerde olduğunu görürüz. 

Tabii bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Bütün bunlar şiddetin aslında sebeplerinin, özellikle bazı
sebeplerinin çok öne çıktığını gösteriyor. Nedir onlar? Uzun bekleme süreleri, sağlık çalışanının
yetersizliği, iletişim problemleri, stresli hasta yakınları ve kalabalık, gürültülü ortamlar; hasta ve hasta
yakınlarının aşırı istekte bulunması, mental ve davranış bozuklukları olan hasta veya yakınlarının olması.

Tabii şiddet her alanda var. Sağlıkta, sporda, sokakta kadına yönelik şiddet var. Birkaç konuşmacı
arkadaşımız ifade etti -uluslararası bir ifadedir- sağlıktaki şiddet diğer alanlardan 16 kat daha fazla.
Bu, işin hassasiyetinden kaynaklanıyor, birazcık da sektörün içindeki hizmetin  tabiatından
kaynaklanıyor ve insanların herhangi  bir hizmeti alması gerektiği zaman bir saniye bile bekleme
tahammüllerinin olmadığı bir noktadan kaynaklanıyor. 

Bütün dünyada şiddet oluyor. En fazla İngiltere’de çalışılmış, yüzde 90 civarında sağlık
çalışanlarına yapılan anketlerde, ömründe, meslek hayatlarında 1 kez şiddete uğrama oranı yüzde 90
civarında. Ama Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran, ayırt edici bir özellik var, o da şu: Diğer ülkelerde
daha çok şiddeti uygulayan hastalar iken Türkiye’de yüzde 91 oranında hasta yakınları. Birazcık
bizim cümbür cemaat hastaneye gitmemiz veya daha kalabalık, yakınlarla beraber hastaneye
gitmemiz de mutlaka bu sebeplerden birisi olabilir. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız rakamlar verdiler, şiddetin 5 kat arttığını ifade ettiler ama bu ifadelerin
tam olarak gerçeği yansıtmadığını söyleyebilirim. Bunun bir sebebi, daha önceki kayıt sistemlerinin
maalesef şiddeti tam olarak tespit edebilmemize imkân tanımamasıdır. Özellikle 2012’den itibaren
Beyaz Kod uygulaması… Yani, 113 kodlu telefona veya bir butona basarak -ki daha çok butona basarak
sağlık çalışanları şiddete uğradığını ihbar ediyorlarmış Sayın Bakanımızdan biraz önce öğrendim- Beyaz
Kod sistemine müracaat ediyor ve orada herhangi bir şiddete maruz kalma durumunda olay hem idari
hem adli açıdan bir soruşturmaya tabi tutuluyor. O Beyaz Kod’la ilgili, tabii, bendeki son rakam 1
Haziran 2012 ile 5 Mayıs 2014 tarihleri arasında yani yaklaşık iki yıllık dönemde yargı mercilerine
intikal eden 14 bin vaka var, toplam 19.655. Muhtemeldir ki bazıları idari veya adli soruşturmaya tabi
tutulmaksızın hasta hakları biriminde -bizim Komisyon çalışmalarımız esnasında sağlık iletişim merkezi
hâline dönüştürmüştü Sağlık Bakanlığı, ki başarılı bir uygulama- belki bir kısmı çözülüyor. 
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Şimdi, Beyaz Kod sisteminde net olarak kayıtlarımız var yani şayet herhangi bir mukayese
yapılacaksa o mukayeseyi daha sonraki dönemlerde yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünürüm. Yoksa
sayıdan ziyade niteliğin çok önemli olduğunu ifade etmeliyim yani sayı ne olursa olsun, az veya çok,
sayıları yarıştırmanın çok anlamsız bir durum olduğunu ifade etmeliyim. Çünkü, şiddetin ne iktidarla
ne muhalefetle alakası var, asıl o hizmeti alacak vatandaşlarımızın hizmeti alıp alamamasıyla alakasının
olduğunu ifade etmeliyim, yoksa sayıları yarıştırmak çok da sağlıklı değil. Mühim olan o sağlık
hizmetini fedakârca yapan kardeşlerimizin huzur içerisinde o hizmeti yapabilmesini sağlamaktır. O
yüzden, sayılara çok fazla takılmaktan ziyade, özellikle o şiddetin en ücra köşede bile uygulanan şeklini
azaltmanın bizim asıl amacımız olması gerektiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. 

Tabii, değerli arkadaşlar, Komisyonumuzun rahmetli doktor arkadaşımız Ersin Arslan’ın
vefatından sonra kurulduğunu, dört parti grubunun da önergeler verdiğini ifade etmiştim. Ama burada
belki dikkatten kaçtı, önerge sahibi arkadaşlarımızın birisi en azından söyler mi diye bekledim ama
önerge sahiplerinden bir tanesi rahmetli Mevlüt Aslanoğlu’ydu. Mevlüt Aslanoğlu gerçekten
vefatından büyük üzüntü duyduğum, benim de çok değer verdiğim bir kardeşimdi, insan sevgisi çok
yüksekti, sağlık çalışanlarına muhabbeti de hakikaten çok yüksekti; ilaveten, sağlık yatırımlarının
bir kısmına da öncülük ettiğinin, bir kısmına da gerçekten bizzat önderlik ettiğinin yakinen şahidiyim.
Rahmetle anıyorum Mevlüt Aslanoğlu’nu da bu vesileyle. Kendisinin de sağlıkla ilgili pek çok
problemi olmuştu ama sağlık çalışanlarına olan derin muhabbetini sık sık gördük ve birlikte yaşadık. 

Komisyonumuz bu önergelerden sonra kuruldu ve ilk çalışmasını rahmetli Ersin Arslan’ın
ailesini ziyaret ederek, Gaziantep’i ziyaret ederek yaptı. 24 toplantı yaptı; pek çok kurum, kişi ve
STK temsilcilerini, meslek örgütü temsilcilerini dinledi, gazetecileri dinledi, hasta hakları derneklerini
dinledi, şiddet mağdurlarını dinledi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarını dinledi. Gerçekten onlara çok
teşekkür ediyorum. Burada bütün uzmanlarımız da Komisyon sıralarında. Onlar da sağ olsunlar
burayı teşrif ettiler, çok fedakârca çalıştılar. 

İktidarı muhalefeti birlikte güzel bir iş yaptığımız kanaatindeyim ve 292 sayfalık Komisyon
raporumuzun 66 tane önerisi ne kadar hayata geçerse kendimizi o kadar mutlu hissedeceğiz, yoksa
raporu yazmanın veya bir kitap hâline getirmenin çok da önemli olmadığını düşünüyorum yani ne
kadarı hayata geçerse o kadarı önemlidir. 

Bazı konuşmacı arkadaşlarımız bir buçuk yıl sonra gündeme getirildiğini ifade ettiler. Doğrudur,
Ocak 2013’te biz Komisyon raporunu Sayın Meclis Başkanımıza takdim etmiştik ama aynı zamanda
Sağlık Bakanımıza da takdim ettik. Ve Komisyon raporumuzu takdim ettiğimiz sıralarda yeni bir
Sağlık Bakanı değişimi olmuştu, Sayın Mehmet Müezzinoğlu göreve başlamıştı. İlk ziyaretimde bu
kitabı takdim ettim ve sık sık ziyaret ettiğim zaman da her zaman masasının üzerinde ve gündemde
olduğunu bizzat gördüm. 

Ve nitekim değerli arkadaşlar, bu Komisyon çalışmalarımızın içerisindeki çok değerli
uzmanlarımızın, Komisyon üyelerimizin, bize sunum yapan kurum temsilcilerinin önerilerinin önemli
bir kısmının da, en azından önemsenebilecek bazı önerilerinin de hayata geçtiğini memnuniyetle
ifade etmeliyim. Onların en başında şiddetin caydırıcılığının ön planda olması gerektiğini hep
vurguladık yani biz şiddetin önlenmesi gerektiğinin daha önemli olduğunu ifade ettik. Onlardan en
önemlisi, bir şiddet hadisesi olduğu zaman o şiddeti uygulayan kişinin tutuklu yargılanması önerisiydi
ki hem Sayın Sağlık Bakanımız hem Sayın Adalet Bakanımız konuya duyarlı yaklaştılar ve bu
konuyla ilgili bir kanuni düzenleme yapıldı. Ve daha sonraki dönemlerde de özellikle mahkemelerin,
hâkim ve savcıların sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında daha az müsamahakâr davrandığını
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da memnuniyetle görüyoruz. Tabii, bu kültür meselesi. Yani, toplumda, maalesef, özellikle bazı
dizilerde falan da yani işte “Hastayı iyileştirmedi. Bunun kafasına vuracaksın, sıkacaksın.” gibi
esasında basit bir replik gibi görünen ama toplumda geniş yankılar uyandıran birtakım algıları
değiştirmek çok kolay değil. O hâkim ve savcılarımızda da -belki bir kısmında olabilir ama- bu
algının giderek sağlık çalışanı lehine, dolayısıyla sağlık hizmetlerinin daha uygun şartlarda verilmesi
noktasında değiştiğini memnuniyetle görüyorum.

Sağlık Bakanlığı, tabii o önerilerimiz doğrultusunda pek çok sempozyum yaptı, pek çok
yönetmelik değişikliği yaptı, “Çalışan Hakları ve Güvenliği” diye bir birim oluşturdu ki öteden beri
Sağlıktaki Şiddeti Araştırma Komisyonundaki doktor arkadaşlarımız, özellikle Hasta Hakları
Biriminin şiddeti teşvik ettiğini, dolayısıyla sağlık çalışanlarının da haklarının olduğunu ifade etmişti.
Onları biz raporumuza dercettik ve sağlık iletişim merkezi hâline gelmesi gerektiğini, hastaların
hakları olduğu kadar sorumluluklarının da olduğunun özellikle ortaya konulması gerektiğini ifade
ettik. Sağlık Bakanlığımız, çok sevinerek ifade etmek istiyorum ki bu konularla ilgili de gerçekten
çok önemli adımlar attı. 

Ben rakamlar da verebilirim yani rakamlar da aldım ama rakamları, Sayın Bakanımız da burada,
belki onun ifade etmesi çok daha doğru olur. Yani, fiziki şartların düzeltilmesiyle ilgili güvenlik
mensubu sayısının artırılması, belli noktalardaki kapılarda, en fazla şiddete yol açan noktalarda
özellikle birtakım tedbirlerin alınması, güvenlik kameralarının sayısının artırılması ve uygun
aydınlatmanın yapılması noktalarında açıkçası Sayın Bakanımızın vereceği bilgilerin çok daha doğru
ve çok daha sağlıklı olacağını ifade ediyorum.

Ben konuşmamın sonunda, gerçekten 17 milletvekilimizin her birine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum, onlar çok gayret ettiler, zaman zaman bazı görüşlere muhalefet etseler bile o ettikleri
muhalefetin sağlık hizmetlerinin daha iyi verilmesi, sağlık çalışanlarının daha huzurlu hizmet etmesi
noktasında olduğunun her zaman bilincinde olduk. Onu raporumuzda o şekilde ifade etmeye çalıştık.
Uzmanlarımız vardı. Uzmanlarımız çok gayret sarf ettiler bu raporun oluşmasında. Hem eski Sağlık
Bakanımız Sayın Profesör Doktor Recep Akdağ’a hem mevcut Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet
Müezzinoğlu’na hem rapora olan katkıları hem de raporun hayata geçmesine katkıları sebebiyle çok
teşekkür ediyorum. Medya mensuplarımız çok ilgi gösterdiler. 

İnşallah raporumuz bundan sonraki süreçte sağlık çalışanlarımızın daha az şiddete maruz
kalmasına vesile olur temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyor ve hayırlı olmasını diliyorum. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ünüvar.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Atıcı.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başkanı, sağlık çalışanlarına yönelik
bir şiddet durumunda kişilerin tutuklu yargılanacağını söyledi. Evet, temennimiz buydu, bu şekilde
istiyorduk fakat çıkan yasa böyle değil; çıkan yasa, ancak ve de ancak iki yıl ceza gerektiren bir suç
olursa o da sadece sağlık çalışanlarına değil, tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırılan bir uygulamadır.
Sayın Komisyon Başkanını bu konuda uyarmak isterim. Sayın Sağlık Bakanı da sanırım aynı şeyi
söylemez diye ümit ederim.

Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.

Hükûmet adına Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu.

Buyurunuz Sayın Müezzinoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Sayın Başkan, çok değerli
milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde 25 Aralık 2012
tarihinde alınan karar çerçevesinde oluşturulan Araştırma Komisyonumuz, bizler için son derece yol
gösterici bir çalışmaya imza atmıştır. 

Hükûmetimiz adına konuyla ilgili görüşlerime geçmeden önce Araştırma Komisyonumuz
üyelerine emeklerinden ve ortaya koydukları bu değerli rapordan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir teşekkürü de rapor üzerinde söz alan gerek iktidar gerek muhalefet gerekse önerge sahibi
milletvekili arkadaşlarıma yapmak istiyorum. Zaman zaman popülist, zaman zaman siyasi bakış
açılarıyla da olsa bütün konuşmacıların önerilerini, eleştirilerini önemle değerlendireceğimizi ifade
ederek kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Tabii, burada teşekkürde bulunmayı çok arzu ettiğim ama ancak “Rabb’im ona gani gani rahmet
eylesin.” demek durumunda kaldığım, otuz iki yılı aşan insani dostluk hukukum olan değerli dostum
Mevlüt Aslanoğlu’na Rabb’im gani gani rahmet eylesin. Sağlık sorunlarıyla uğraşmasıyla rağmen,
ailesinin, evladının sağlık sorunlarıyla uğraşmasına rağmen buradaki çalışmaları hiç aksatmadan,
kendi alanı olmasa bile bu Sağlıkta Şiddet Komisyonunun kurulması için önerge verme duyarlılığını
da gösterecek kadar hassas çalışmalar yapan değerli milletvekilimize rahmet diliyorum, ailesine
başsağlığı diliyorum. 

Tabii, sağlıkta memnuniyetin yüzde 75’lere geldiği bir konumu konuşuyoruz. Bu konumda bu
memnuniyetin esas sahipleri olan hekimlere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına buradan teşekkür etmek
istiyorum. Onların zaman zaman muhatap oldukları şiddet eyleminden de gerek Meclisin bütününün
gerekse kamuoyu vicdan sahiplerinin üzüntü duyduğunu da ifade etmek istiyorum. 

Bakanlığımızın ilk günlerinden itibaren en çok yüreğimizi sızlatan, en çok içimizi burkan…
Daha fazla sağlık hizmetinin sunumunu daha ileri noktalara nasıl taşıyabiliriz, vatandaşımızın hak
ettiği sağlık hizmetlerini daha ideal noktalara nasıl taşıyabiliriz? Bu anlamda hekimlerimizden
hemşirelerimizden daha çok fedakârlık isterken onların şiddete maruz kalmaları açıkçası bizleri
derinden üzüyor, yaralıyor. Bu anlamda da gerekli her türlü tedbiri alma sorumluluğumuzun olduğunu
sizlerle paylaşmak isterim. 

Tabii, sağlık zor bir alan. her gün tıbbi gelişmelerin hızla arttığı, bilimsel gelişmelerin, tıbbi
teknolojilerin her gün hızla arttığı bir alanı konuşuyoruz ve her gün bu yeni gelişmelerle, bilimsel
gelişmelerle vatandaşımızı hızla buluşturma derdini de yaşayan bir yönetim anlayışının
mensuplarıyız. Onun için zaman zaman 2002-2014 kıyaslamalarını yapıyoruz ambulans sayısı
630’lardan 3.900’lere çıktığında, ambulans helikopteri, ambulans uçak hizmetleri geldiğinde. Tabii
ki bunlar bizim yapmamız gereken görevler, sorumluluklar. Buralarda da zaman zaman yaşanabilecek
sıkıntılar ee on yıl önce yoktu. Ee, on yıl önce bunlar da yoktu. Dolayısıyla sıkıntılara ve sorunlara
reel analizleri yapabilirsek reel çözümler üretebiliriz. Bu anlamda, yine ben değerli arkadaşlarımızın
reel analizlerini mutlaka gündemimize alacağımızı, mutlaka onları samimiyetle değerlendireceğimizi
ifade etmek isterim. 
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Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında yayınladığı Şiddet ve Sağlık Raporu’nda şiddetin önlenmesini
halk sağlığı mücadelesinin önceliklerinden biri olarak ilan etmiştir. Müzakere ettiğimiz raporda da
temas edildiği üzere, şiddet olgusu ülke farkı gözetmeksizin küresel yaygınlığa erişmiş önemli bir
psikososyal sorun olarak ülkemizi de ciddi bir biçimde etkilemektedir. Sağlık kurumlarında yaşanan
şiddet aile içinde, sokakta, stadyumlarda, trafikte, okul bahçelerinde veya başka sosyal alanlarda baş
gösteren şiddetin bir parçası. Dolayısıyla şiddet olgusunu, şiddeti doğuran nedenleri ve bu halk sağlığı
sorunuyla mücadelede takip edilecek temel politikaları bir bütün olarak değerlendirmemiz gerektiği
kanaatindeyim. Sağlıkta şiddet olaylarının kamuoyunda farkındalığın ve duyarlılığının arttığı 2012
yılından bugüne kadar Bakanlık olarak şiddeti önleme amaçlı yapısal, hukuksal nitelikte çeşitli
çalışmalar yaptık. Çalışan sağlığı ve güvenliği tedbirlerini şiddetin önlenmesi cihetiyle de geliştirme
gayreti içinde olduk, olmaya devam ediyoruz. 

Bilindiği gibi, sağlık kurumlarında şiddet olaylarının takibi ve hukuksal destek sağlamak
amacıyla Beyaz Kod uygulamasını başlattık, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının veya kurum
yöneticilerinin ulaşabilecekleri “Alo 113” hattını kurduk. 14 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Beyaz Kod
uygulamasının başlamasıyla şiddet vakalarının kayıtları ve istatistikleri merkezi kayıt sistemiyle
tutulmaya başlanmıştır. Beyaz Kod birimine 1 Haziran 2012-20 Mayıs 2014 tarihleri arasında gelen
toplam şiddet başvuru sayısı 20.159’dur. Bu başvuruların Beyaz Kod birimine bildirimi ve takibinin
yüzde 76’sı kurum yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Şiddet birimlerinin ve takiplerinin yıllara
göre artan bir oranda kurum yöneticisi tarafından yapılması, yöneticilerimizin sağlık çalışanlarımıza
sahip çıkmasını ifade etmesi açısından önemlidir. 

Yargı mercilerine intikal eden vaka sayısı 14.066’dır. 14.066 davadan fiziksel şiddet nedeniyle
açılan dava sayısı 4.706, sözel şiddet nedeniyle açılan dava sayısı ise 9.360’tır. Mahkûmiyetle
sonuçlanan dava sayısı 881, beraatla sonuçlanan dava sayısı 107’dir. Sonuçlanan davalarla ilgili
rakamlar sonuçları itibarıyla büyük anlam taşımaktadır. Karar verilen yaklaşık 900 davanın yüzde
85’e yakını mahkûmiyetle sonuçlanmıştır. Gerek sağlık mevzuatında gerekse Türk Ceza Kanunu’nda
caydırıcılığı artırmak amaçlı gerçekleştirdiğimiz mevzuat düzenlemeleri sonrasında, mahkemelerin,
hâkimlerin, savcıların konuya olan duyarlılıklarının arttığını görmekteyiz. Bu vesileyle sağlıkta
şiddete tolerans göstermeyen yargı mensuplarına buradan teşekkür etmek istiyorum.

Bu tedbirlerin yanı sıra, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına, acil hizmetler dışında hizmetten
çekilme hakkı tanıyan genelgeyi yayınladık. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’muzda bu yılın başında
yaptığımız düzenlemeyle, kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında görevi başında sağlık çalışanına
yönelik kasten yaralama suçunu tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına aldık. Sağlık çalışanı
şikâyetçi olmasa bile şiddet olaylarının kamu davası cihetiyle hukuki zemine taşınmasını sağladık.
Şikâyetçi olan sağlık çalışanımızın adına vekâlet vermesine gerek olmadan hukuki süreci takip
edebileceğimiz düzenlemeleri yaptık. Bakanlığımız, bir taraftan bu ve buna benzer tedbirleri alırken
diğer taraftan şiddeti doğuran nedenlerin tespiti ve ortadan kaldırılması hususunda kısa, orta ve uzun
vadeli projeksiyonlar üzerinde çalışmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesi
amacıyla alınan bütün tedbirlerin tek başına kalıcı bir sonuç doğurmasını beklemeyi arzu ederiz ama
mümkün olmadığını da görmemiz gerekir. Her şeyden önce sağlıkta şiddetle mücadelemiz toplumsal
şiddeti önlemedeki başarımızla doğru orantılı olarak seyredecektir. Bunun yanı sıra, sağlıkta onlarca
yılın plansızlığının birikimi olan fiziksel yetersizlikler, insan kaynağı kısıtlılığı ve iş yükü artışı gibi
sorunların şiddete ortam oluşturucu etkisi inkâr edilemez. Gerek sağlık çalışanlarımızın gerekse hasta
ve hasta yakınlarının şiddet algısını ölçen araştırmalar bu tespitimizi desteklemektedir. 
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Kamu, özel, üniversiteler dâhil, bütün sağlık kuruluşlarında yılda yaklaşık 619 milyon insanımız
muayene ve tedavi olmaktadır. Yani günlük 1 milyon 690 bin vatandaşımız sağlık kuruluşlarına
başvurmaktadır. Sağlık sektöründeki -kamu, özel, üniversite- toplam insan kaynağımız ise 621 bindir.
İş yükümüz oldukça fazla, buna mukabil sağlık insan kaynağımız da oldukça kısıtlı. Sağlık
sektörünün bu yoğunluğu sebebiyle hasta-çalışan iletişimi de bir hayli önem arz etmekte. 

Gerek çalışanlarımızın iletişim konusunda bilgilendirilmeleri gerekse hastalarımızın hak ve
sorumluluklarının sınırlarının belirlenmesi hususunda da gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bakanlık
olarak bir taraftan çalışanlarımızı güvenli çalışma ortamlarına kavuşturacak yeni hastanelerimizi ve
şehir hastanelerini inşa ederken bir taraftan da imkânlar ölçüsünde iş yükünü çağdaş standartlara
kavuşturacak en doğru insan kaynağı stratejilerini uygulamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl
içinde ulaşmayı hedeflediğimiz nokta, sağlık çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığı ile çalışma
güvenliğini üst düzeye taşımak olacaktır. 

Sağlık Bakanı olarak görevi devraldığım andan itibaren üzerinde en çok hassasiyet gösterdiğim
konulardan birisi de sağlıkta şiddetin önlenmesi konusu olmuştur. Bu konuya bir hekim olarak
yaklaşırken biraz önce ifade ettiğim tedbirlerden daha çok, halkımız ile sağlık çalışanımız arasında
güçlü iletişim ve empati köprüleri oluşturmanın önemine inandığımı pek çok yerde ifade ettim, ifade
etmeye devam ediyorum. Zira, hekim ile hasta ilişkisi bir baba-oğul, anne-kız ilişkisinden çok öte bir
mahremiyet ilişkisidir. Çoğu zaman insanımız annesiyle, babasıyla, hatta eşiyle paylaşamadığı
sorununu hekimiyle paylaşmakta. Böyle bir güven ilişkisini güvenlik gücüyle, kolluk gücüyle
korumak, güçlendirmek ilk eylem planımız olmasın istiyoruz. 

Evet, tedbirler alınılmalıdır, alıyoruz da ancak insanımızdaki hekim algısının, sağlık çalışanı
algısının saygınlığını destekleyecek adımlara daha çok ihtiyacımız var olduğuna inanıyorum. Bir
sağlık çalışanı sözlü bir tacize ya da saldırıya uğradığında ona karşı ilk duyarlı tepkiyi gösteren, itiraz
eden sağlık hizmeti alan insanımız olabilmeli. Zira, sağlık çalışanımıza yapılan şiddet, orada sağlık
hizmeti almak için bekleyen vatandaşlarımızın hizmet almasını da engellemektedir. Bu duyguyu
güçlendirmek için bütün kurumların, başta biz siyasetçiler olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının
ve özellikle medyamızın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine inanıyorum.

Şiddet algısını değiştirmek için hazırladığımız kamu spotları önümüzdeki birkaç gün içinde
yayınlanmaya başlayacak. 

Meclis araştırması raporunun önemli tespitlerinden biri de medyada çıkan sağlık haberlerinin
toplumsal algıya yaptığı olumsuz etkilerdir. Olduğundan farklı, çoğu zaman gerçeklerle ve bilimsel
kriterlerle uyuşmayan haberler sansasyonel amaçlı servis edilmektedir. Bu tarz haberler, toplumda
sağlık çalışanını kötü gösteren, ihmalkâr gösteren algı üretimine katkı sağlamaktadır. 

Burada, son günlerde medyada sık yer bulan ve sağlık çalışanını kötü gösterme algısına katkı
sağlayan olayı paylaşmak isterim: Adana’da 6 Mayısta, akut batın ön tanısıyla takip edilen bir
hastanın yakını, hekimin tedavi sürecini beğenmeyerek, planlamayı eleştirerek hastane yönetiminden
habersiz ama medya muhabirlerinin haberleri dâhilinde, hastane yatağıyla hastasını başka bir
hastaneye göstererek olayı ajite etti, bir nevi şov yaptı. Medyamız da konunun içeriğini, detaylarını
bilmeden ya da görmezden gelerek sağlık çalışanlarına ve hekime karşı yargısız infazla konuya
yaklaşımlar gösterdi.
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Biz, gerek hastane yönetimi gerekse hekimlerimizle ilgili inceleme veya soruşturma başlattığımız
andan itibaren bugüne kadar ne yazık ki bu hasta yakınının yaptığı yanlışlıkla ilgili hiç kimse, gerek
siyasiler gerek yöneticiler gerekse sivil toplum örgütlerinden “Bu hasta yakının yaptığı kamu
hizmetine bir yanlıştır; hekimin planlama, teşhis koyma anlayışına yanlıştır.” şeklinde ne yazık ki bu
kürsüden de böyle bir ifade duymadık. Hâlbuki, hastanın tedavisini hasta yakınları yapmaya veya
medya veya bu konunun dışındakilerin yapmaya ve planlamaya başladığı zaman korkarım ki
sıkıntılarımız azalmayacak, artacaktır. Biz bir taraftan kendi eksikliklerimizi görürken diğer taraftan
bu eksikliklerin kapatılma alanını bu işin dışındaki insanlarla veya bu hizmetin taliplerinden alacak
olursak buradaki bir kargaşaya zemin hazırlarız ki son yıllarda ne yazık ki medyada bu anlamdaki
sıkıntıları sık sık yaşadığımıza şahit oluyoruz. Bu nedenle, sağlık iletişiminde vazgeçilmez bir önemi
olan medyamızın sağlık haberlerinde tıbbın genel ilkesi olan “önce zarar verme” prensibiyle hareket
etmesini bekliyor, bunun hayati bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Araştırması Komisyonumuzun hazırladığı içerikli
raporda, önemli tespitlerin yanı sıra başta Bakanlığımız olmak üzere sorumlu kesimlere sunduğu çok
değerli öneriler de bulunmakta. Bu önerilerden birçoğunu süreç içerisinde gerçekleştirdik. 

Yine, Bakanlığımız Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün finansal destek verdiği ve
Kırıkkale Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalıyla ortak, geniş kapsamlı şiddet araştırmasını
yaptık. Bu araştırmanın sonuçları bize önemli yol gösterici bilgiler vermiştir. Çalışma sürelerine
ilişkin öneri gibi bazı hususlar da, konuşmam içinde ifade ettiğim üzere, plansızlığın birikimi olarak
ve çözümü belirli bir zaman isteyen konulardır. 

Kurum içi iletişim eksiklikleri, yönetimsel problemler, güvenlik zafiyeti oluşturan yapısal
eksiklikler, sağlık iletişimi, risk ve kriz yönetimlerinde kapasite geliştirici eğitimler ve bunun gibi
başlıklarda bugüne kadar atılan adımları daha hızlı ve etkin hâle dönüştürme gayreti içinde olacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) – Bir dakikam daha olabilir mi?

BAŞKAN – Buyurunuz.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) – Çok teşekkür ederim. 

Meclis araştırması raporunu değerli kılan önemli özelliklerden biri de sağlık hizmetinin bütün
paydaşlarının ve bilim adamlarının sağladığı katkılardır. Bu rapora katkı sunarak sorumlu bir tavır
sergileyen sağlık bileşenlerimizin hem şiddetin önlenmesi mücadelemizde hem de insanlığımız
sağlığını koruma, geliştirme mücadelesinde aynı sorumluluk bilincinde hareket edeceğine
inanıyorum. Bütün katkısı olanlara teşekkür ediyorum.

Burada vicdanen konuşulması zor da olsa bir konuya temas etmek istiyorum. Ne yazık ki
konuşmacılarımızdan biri “ilkel bir yönetim anlayışı” cümlesini burada sarf etti. Bu ülkeyi on iki
yıldır yöneten bir anlayışa “ilkel yönetim anlayışı” diye hitap etmek bu iktidara destek veren
milyonlara da bence… “İlkellik” kelimesini bile yakıştırmakta zorlandığımı ifade ediyor, bunun
Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili tarafından da açıkçası düzeltilmesi gerektiği inancıyla
hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğlu.

Şahsı adına, Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş.

Buyurunuz Sayın Yurttaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

– 441 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 3

–Nuri



MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün çok önemli bir
konuda Meclis Araştırması Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sağlık
çalışanlarını şiddete karşı en güçlü biçimde nasıl koruruz, bunun yollarını konuşuyoruz.
Komisyonumuz güzel bir çalışma ortaya koydu, Sayın Başkana, üyelere, katkıda bulunanlara, herkese
teşekkür ediyorum. Konu, siyasi polemiklerin kısırlığına kurban edilmemeli, muhalifini yıpratmak
için bir fırsat gibi görülmemeli. Şiddet gibi evrensel ve geçmişten beri devam eden köklü ve önemli
bir problemle karşı karşıyayız. Bu problemi çözmeye odaklanmak gerekiyor. Bir tek sağlık çalışanına
bile şiddete tahammülümüzün olmadığını ifade ediyorum.

Bir doktor olarak şunları söylemek istiyorum: Milletimizin bugün verilen sağlık hizmetlerini
takdir ettiğini, bu hizmetleri veren sağlık ailesinden, hekimlerden büyük ölçüde razı olduğunu
biliyoruz. Elimizdeki araştırmalar da bunu söylüyor, vatandaşın hayır duasıyla sık sık karşılaşmamız
da bunu gösteriyor. Elbette memnun olmayanlar olacaktır ve vardır ama bunu resmin bütününe şamil
olarak gösteremeyiz. Hâl böyleyken zaman zaman kendini bilmez, haddini aşan kişilerin sağlıkçılara
sözlü, fiilî saldırılarda bulunduğu da bir gerçektir. Bu düşüncede olanlar bilmelidir ki hekimlerimiz,
sağlık çalışanlarımız sahipsiz değildir. Onlara dokunanlar karşılarında sadece bizleri ve Sağlık
Bakanlığımızı değil, sağduyulu bütün toplumu bulacaktır.

Sağlık çalışanına şiddeti önlemek ve gerekli tedbirleri almak için Sağlık Bakanlığımız, emniyet
güçlerimiz gerekli hassasiyeti göstermeli ve şiddet uygulayacak kadar ileri gidenler mutlaka gerekli
şekilde cezalandırılmalıdır. Yargımız da sağlıkçıya karşı bir saldırıya büyük bir hassasiyetle
yaklaşmalı, kesinlikle iyi hâl gözetmeksizin, adil biçimde gereğini yerine getirmelidir. Emniyetin ve
yargının tutumu maganda ruhlu saldırganlara haddini bildirmekte hızlı ve kararlı olmalıdır, bütün
sağlık ailesinin beklentisi budur. Burada basınımıza da önemli bir sorumluluk düşüyor. Hiçbir sağlık
çalışanı ya da sağlık kuruluşu için yargısız infaz yapılmamalıdır.

Meslek örgütlerine düşen önemli bir görev, problemlere dikkat çekmek için yapılan eylemlerde
halkın sağlık hizmeti alma hakkını ihlal etmeden toplum duyarlılığının oluşması ve yetkililerin
dikkatini çekmeye çalışmak olmalıdır. Hekim saygınlığını tekrar elde etmek için gayret sarf
edilmelidir. Hepimizin ama özellikle iktidarıyla, muhalefetiyle biz siyasetçilerin bu konuda sertliğin,
çatışmanın dili yerine mümkün olduğunca sevginin, anlayışın dilini kullanmamız önemli hâle geliyor.

Biliniz ki sağlık çalışanları büyük bir iş yükü altında çalışıyor. Doktor ve hemşire sayımız son
yıllardaki artışa rağmen hâlâ yetersizdir. Sağlık çalışanları işlerinin bütün ağırlığına rağmen sağlıkta
dönüşümün insana kıymet veren anlayışıyla hizmette kusur etmemeye çalışmaktadırlar.

Vatandaşlarımızdan da sağlıkçılara karşı anlayış, saygı, sevgi ve empati bekliyoruz. Sağlık
çalışanları gayret, samimiyet ve fedakârlıklarıyla ancak takdire layıktır. Gecesini gündüzüne katarak
hayat kurtarmak için yorulmak nedir bilmeyen sağlık çalışanlarının yaptıkları çalışmalar her türlü
takdirin üzerindedir. Sağlıkta dönüşüm ve gelişimin mimarları hekimler ve tüm sağlık çalışanlarıdır.

Son yıllarda sağlık hizmetlerinden memnuniyeti üst seviyelere çıkaran, cumhuriyet boyunca
yaşanmamış, ertelenmiş, bazen düşünülmüş ama cesaret edilememiş köklü değişimleri bünyesinde
barındıran Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde emeği geçenlere
herkes şükran borçludur.

AK PARTİ iktidarının sağlığa verdiği önem ve gayretler neticesinde ülke genelinde hasta
memnuniyeti yüzde 39’dan yüzde 75’lere yükseldi. Hatta bazı illerimizde daha yüksek seviyelerdedir.
Avrupa ülkelerinde bu memnuniyet düzeyine çıkan ülkelerdeki kişi başı sağlık harcaması 4.500 dolar
civarındadır. Biz bu memnuniyeti kişi başı 950 dolar ila 1.000 dolar harcayarak gerçekleştirdik.
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Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sınıflamada orta üst gelir grubu ülkeleri
arasında olmasına rağmen ulaştığı sağlık göstergeleri üst gelir grubu ülkelerle karşılaştırılacak
düzeydedir. Özellikle anne ve bebek ölüm hızları, sigara içme oranları ve aşılama kapsamı gibi
alanlarda çok etkileyici iyileşmeler sağlanmıştır. 

Yıllarca, insanımız hastanede, muayene kuyruklarında, ilaç kuyruklarında hizmet alabilmek için
sırada bekledi; şimdi, uçak ambulanslar, helikopter ambulanslar, kar paletli ambulanslar ve  deniz
ambulansları millete hizmet için sıraya girdiler. Koğuş sisteminden modern odalara, aşının
bulunmadığı günlerden 14 çeşit ve Avrupa’nın en başarılı aşılamasının yapıldığı sisteme, basit bir diş
dolgusunun bile yapılamadığı günlerden ağız ve diş sağlığı hastanelerinin açıldığı bir hâle gelen
sağlık sistemi tüm dünya tarafından gıptayla izlenmekte ve “Bu işi nasıl başardınız?” diye fikir
sorulan örnek bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız.

İnsanımız her konuda olduğu gibi, sağlık hizmeti konusunda da en iyisine layıktır. Personel
memnuniyetini sağlamadan hasta memnuniyetini tam olarak sağlamak mümkün değildir. Sağlığın
içinden gelen bir milletvekili olarak özellikle bu konudaki çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi
gerektiğine inanıyorum. 

Nedeni ne olursa olsun, şiddetin asla haklı gerekçesi olamaz. İnsanlıktan nasibini alamamış
kendisini bilmezlerin yaptıkları, asla yanlarına kâr kalmamalıdır. Bu konuda adalet mekanizması da
emniyet mensupları da sağlık idarecileri de üzerlerine düşenleri yapmalıdır. Sağlık çalışanlarına
yönelik şiddetin önlenmesi için şiddete “Sıfır tolerans” söylemine herkes inanmalı ve ortak tavır
gösterilmelidir. Yöneticiler, siyasiler, toplum el birliğiyle çözümden yana tavır göstermelidir.
Gerçekçi ve samimi bir yaklaşım sergilenmelidir. Tüm taraflar elini taşın altına koymalıdır. Toplumsal
şiddetin azaltılmasına yönelik olarak çalışmalar yapılmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Bu konuda
üniversitelere, yazarlara, eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Şiddet kimden gelirse gelsin, el
birliğiyle karşı durulmalı, ortak olarak kınanmalı ve şiddet konusunda kanuni takibat yapılmalıdır. 

Mobbing, psikolojik taciz ve yıldırma konusunda tüm bakanlıklar çalışmalar yapmalı ve bu
konuda kurullar oluşturularak  bu konu takip edilmelidir. Kamu spotları, afişler ve broşürlerle
toplumun şiddet konusunda duyarlılığı artırılmalıdır. Hasta hakları tabelalarının yanına hastaların
sorumlulukları, sağlık çalışanlarının hakları tabelaları da asılmalıdır.

Hasta hakları birimleri kadar Çalışanların Hakları ve Güvenliği birimi de aktif görev yapmalı ya
da birimin adı hasta ve sağlık çalışanları iletişim birimi olarak değiştirilmelidir.

Bakanlığın “Beyaz Kod” uygulama birimleri daha aktif ve daha yaygın hâle getirilmeli, sağlık
idarecileri ciddiyetle konunun üzerine gitmelidir.

Basın kuruluşları haber yaparken dikkatli davranmalı, sağlık çalışanları hakkında ön yargılı
haberler yapılmamalıdır. Haberler kontrol süzgecinden geçirilmeli, televizyonlardaki dizilerde sağlık
çalışanlarını rencide eden sahnelerden kaçınılmalıdır. 

Güvenlik birimleriyle ilgili olarak acil servislerde ve riskli bölgelerde güvenlik personeli sayısı
artırılmalı, hastanelerde görev yapacak güvenlik personelleri ayrıca özel eğitime tabi tutulmalıdır. 

Hastane güvenlik kurulları oluşturulmalı ve düzenli toplantılarla alınması gereken önlemler
rapor edilmeli ve bu raporlar doğrultusunda gerekenler yapılmalıdır.

Şiddete maruz kalan sağlık personellerinin hizmetten çekilme haklarının olduğu konusunda
halkın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
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Silahsızlanma politikaları desteklenmeli ve silaha erişim zorlaştırılmalıdır.

Acil servislerde performans sistemi yerine kaliteyi artırıcı yöntemler ve sistemler uygulanmalıdır.

Uzman hekim, acil hekimi ve personel sayısı artırılmalı ve iş yükünün azaltılması sağlanmalıdır.

Yöneticilerin olaylara anında müdahale ederek görevlerini adil ve gereği gibi yerine getirmesi
sağlanmalıdır. Bakanlık ve idareciler dava süreçlerini başlatmalı, takip etmeli ve sonuçlardan
kamuoyu ve basına bilgi vermelidirler.

Sağlık bir ekip işidir, ekip ruhu oluşturulmalı ve ekibin bir bireyine yapılan saldırı tüm
bireylerine yapılmış gibi şiddete karşı duyarlı olunmalıdır.

Sağlık hizmeti hasta merkezli değil, insan merkezli olarak organize edilmelidir. Hasta
memnuniyeti kadar çalışan güvenliği ve memnuniyeti de ön planda tutulmalıdır.  

Tüm önerilerin dikkate alınmasını, uygulanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlıkçılar
olarak talep ediyoruz. Artık bundan sonra şifa dağıtan ellere teşekkür edilmelidir. Şiddete asla
müsamaha gösterilmemelidir.

Sağlık çalışanlarının hizmetlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayacak ortamı oluşturmak
bizlerin görevidir. 

Sonuç olarak, sağlık alanında küresel değişime ayak uyduran değil, insana hizmeti amaç edinerek
küresel değişime öncülük eden bir Türkiye hedefliyoruz.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturuyla hareket ederken insanımızı yaşatmak için gece
gündüz demeden çalışan, fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarını ve yüce Meclisimizi saygıyla
selamlıyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yurttaş.

Şahsı adına, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer. 

Buyurunuz Sayın Tamer. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesiyle ilgili Komisyon raporu üzerinde şahsım
adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında, başından beri burada
sabır gösteren tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, evet, şu anda sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Aslında bu şiddet, hepimizin,
muhalefet, iktidar ve tüm milletin, tüm doktor arkadaşlarımızın, toplumun her kesiminin kabul ettiği
bir olay. Bunu, sağlıkta şiddeti yapanı baştan kınamak istiyorum. Benden önce konuşan, muhalefet
de dâhil olmak üzere tüm arkadaşlarımın konuşmalarına saygı duyduğumu önce ifade ediyorum ama
-yapılması gereken- bazı gerçekleri ifade etmemeleriyle ilgili de bir konuşmam olacak, onu da mazur
görmelerini özellikle rica ediyorum.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, Türkiye sağlıkta bir dönüşüm yaşadı. Aslında her arkadaşım,
özellikle muhalefetteki arkadaşlarım, tüm bu olayları, sağlıktaki şiddeti getirip bu sağlıktaki
dönüşüme mal etmeye çalıştılar, özellikle performansa mal etmeye çalıştılar, sağlığın diğer şeylerine
mal etmeye çalıştılar. Yalnız ben şunu ifade etmek istiyorum: Olabilir, ona da saygı duyuyorum çünkü
siyaseten böyle bir şey de yapabilirsiniz, öyle de düşünüyor olabilirsiniz ama bir gerçek var ki bu
gerçekleri burada ben bir kez daha ifade etmekten kaçınmayacağım.
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Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, 2002 yılı öncesinde Türkiye’deki sağlık sistemini şöyle bir
hatırlayacak olursak hastaneler ayrıydı, her türlü kurumların hastaneleri vardı, üniversite hastaneleri
vardı, devlet hastaneleri vardı ve bir tarafı eksik kalan hizmetler söz konusuydu. Hele SSK’lı
hastaların SSK hastanelerindeki aldıkları hizmeti şöyle bir gözümüzün önüne getirecek olursak bir
doktor günde 200 hastaya bakıyordu. 

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Şimdi de 500 kişiye bakıyor.

İSMAİL TAMER (Devamla) – Hatta, karşısına geldiğinde adını sormadan daha “Sizin
şikayetiniz ne?” dediğinde, karşıdaki hastanın “Midem ağrıyor.” dediğinde direkt 4-5 kalem ilaç
yazdığını ve bu ilaç için aldığı reçeteyle de doğru gidip eczanede de sıraya girdiğini, üç dört gün
sonra ancak ilaçlarını aldığı gerçeğini hepimizin hatırlamasında fayda görüyorum. Onun yanında,
zaten yazılan ilaçların büyük bir kısmını da yine temin edemiyordu, hastalar mağdurdu. 

Yine, aynı şekilde, sıralar, hasta kuyrukları ön plandaydı. Çekilecek basit bir röntgen filmi için
dahi günlerce sıra verildiği, yapılan tahlil ve tetkiklerin kalemlerinin çok düşük olmasına rağmen
yapılamadığı gerçeği hepimiz tarafından biliniyor.

Benden önce konuşan doktor arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Onlar da benim gibi eminim
ki doktorluk mesleğinden büyük onur duyuyorlardır, ben de her zaman onur duydum ve onur
duymaya da devam edeceğim. Ancak, o dönem çalışmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Polikliniğe gelen hastalardan istediğiniz tahlil ve tetkiklerin günler sonra önünüze geldiğini ve onlara
yazacağınız doğru dürüst ilacın olmadığını da tekrar hatırlatmakta fayda var. Tüm bunların, bu kaos
ortamının içerisinde hastaneler tek çatı altında birleştirildi. Birkaç arkadaşımın bahsettiği gibi,
özellikle İdris arkadaşın bahsettiği gibi, genel sağlık sigortası devreye girdi ve artık, geliri olan, geliri
olmayan herkese sosyal devlet anlayışının bilinci doğrultusu içerisinde sağlık hizmeti en iyi şekilde
verilmeye başlandı. 

Hastanelerdeki kalitenin arttığını, poliklinik sayılarının arttığını yine hatırlatmak istiyorum.
Üniversite hastaneleri yine hakeza öyle. Hepimiz asistan olduk, hepimiz doktorluk mesleğini
alabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık, çalıştık. Ama, oradaki çektiğimiz meşakkatleri şöyle
bir hatırlatmak lazım. Mesela, ben cerrah olarak cerrahide bir siyah ipliğin dahi olmadığı dönemleri
yaşadım arkadaşlar.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bugün de aynı.

İSMAİL TAMER (Devamla) – Hayır, öyle değil, öyle değil.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bugün de aynı.

İSMAİL TAMER (Devamla) – Lütfen, sabırla dinleyin, inanın, sabırla dinleyin öyle olmadığını
hepiniz de çok iyi biliyorsunuz. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – O tarihte sağlık müdürüydünüz İsmail Bey.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bugün de aynı, hâlâ iplik bulamıyorlar.

İSMAİL TAMER (Devamla) – Hele Aytuğ Hocam sen başhekimlik de yaptın, hastanendeki
eksiklikleri lütfen hatırla diyorum, başka bir şey demiyorum size. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – O tarihte sağlık müdürüymüşsünüz.

İSMAİL TAMER (Devamla) – Bakın, doğrudur, ben sağlık müdürlüğü de yaptım, hastane
başhekimliği de yaptım. 
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ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – E, sağlık müdürlüğünüz döneminde bir siyah iplik bulunmuyor.
İSMAİL TAMER (Devamla) – Benim yaptığım her dönemi rahatlıkla araştırabilirsiniz. Büyük

bir özveriyle, işte olmayan imkânlar dâhilinde neleri yaptığımızı o zaman daha iyi göreceksiniz,
inanın öyle. 

Tabii, sağlıktaki şiddeti…
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Hayır, Kemal Bey’in genel müdürlüğünün hesabını biz veriyoruz ya,

sen de sağlık müdürlüğünün hesabını ver, başhekimliğinin hesabını ver.
İSMAİL TAMER (Devamla) – Bakın, doktor olmak o kadar kolay bir iş değil değerli arkadaşlar,

sağlık çalışanı olmak kolay bir olay değil, kolay değil değerli arkadaşlar.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Perişan ettiniz, bir siyah ipliğe muhtaç bıraktınız Kayserili hastayı.
İSMAİL TAMER (Devamla) – Ona da örnek vereyim. Benden önceki… Biz o dönem

çalıştığımızda bir uzman hekimin aldığı rakamı ben hemen size söyleyeyim, çıkarttırdım biraz önce
yanlışlık olmasın diye de, 2002’de özellikle bir uzman hekimin aldığı maaş 1.300 lira, 1.300 TL.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) - Şimdi kaç lira ağabey?
İSMAİL TAMER (Devamla) – Şimdi ek ödemeyle 4.300 lira.
MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Ek ödemesiz ne kadar alıyor, onu da söyleyin! Ek

ödemesiz ne kadar alıyor söyleyin onu da!
İSMAİL TAMER (Devamla) – Bakın, 1.730 lira. Şu anda aldığı maaşı söylüyorum, 2.280 lira

maaş, 5.500 lira ek ödeme, 7.780 lira bugün maaş alıyor. 
MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Doğru değil! Doğru değil!
İSMAİL TAMER (Devamla) - Burada bir şey söyleyebilirsiniz, bir şey de haklı olabilirsiniz. O

hak nedir biliyor musunuz, o hak nedir?
ALİ ÖZ (Mersin) – Doğru değil, vallahi doğru değil ya! Yapma! Yüzde kaçı alıyor?
İSMAİL TAMER (Devamla) – O da performansın belki de özlük haklarına yansımasıyla ilgili

çok açık, net bir şekilde bunu yapmamız lazım.
ALİ ÖZ (Mersin) – Bu rakamları yüksek söylemeyiniz, böyle bir şey yok! Emekli maaşlarını

söyle, boş maaşlarını söyle! Yapma ya!
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ya, öyle bir şey yok; o kadar maaş verin, biz de kabul edelim.

7.700 maaş verin, kabul edelim.
İSMAİL TAMER (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakın, ben sizi rahatlıkla dinledim, lütfen siz

de dinleyin.
Hasta haklarıyla ilgili Türkiye’deki gelişmelerden arkadaşlarım bahsettiler. Türkiye’deki sağlığın

gelişmesini bebek ölüm hızıyla, anne ölüm hızıyla ifade ettiler. Bugün gelişmiş bir ülkenin, gelişen
bir ülkenin bebek ölüm hızını ve anne ölüm hızını bizim seviyemize çektiği yıl otuz sene, en az otuz
yıl, biz on yıl içinde bunu başardık.

Değerli kardeşim belirttiler...
MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Bebek ölüm hızları sizden önceydi yine. 
İSMAİL TAMER (Devamla) – Lütfen, öyle de söylemeyin.
Benim ihtisas dönemimdeki binde 34’lerdeki bebek ölüm hızı bugün binde 9’lara gelmiştir. Ya,

bu güzellikleri söylememek için niye böyle siyasi bir şeye giriyorsunuz, ben de anlamıyorum onu.

– 446 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 3

–Nuri



ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Hocam, siz ihtisas yaparken Kadıköy’de faytonla geziyorlardı,
onunla bugünü karşılaştırın.

İSMAİL TAMER (Devamla) – Anne ölüm hızı da aynı, yüz binde 64’ten bugün yüz binde
16’lara inmiş. Ambulans helikopterler ortaya çıkmış. Ve yine ben size ifade edeyim: Yoğun bakım
oranları, erişkinlerde –bugün için söylüyorum- 26.043 yoğun bakım yatağı söz konusu, o zamanlar
6 binler civarındaydı bu rakam. 17 bini erişkin ve çocuk, 9 bini de yenidoğan olmak üzere.

Değerli Aytuğ Hocam siz daha iyi değerlendirirsiniz çünkü bir çocuk profesörüsünüz, yenidoğan
yoğun bakımlarının hangi noktadan nereye geldiğini ben sizin takdirinize bırakıyorum.

Değerli arkadaşlar, tabii ki tüm bunlar içerisinde yapmamız gereken, sağlıktaki şiddeti
konuşmamız lazım. Görüyorum ki ve inanıyorum ki sağlıktaki şiddeti birlik, beraberlik içerisinde, bu
güzellik içerisinde çözebileceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. O açıdan, hepimizin aynı şekilde,
düşünme özgürlüğüyle birlikte birleştirirsek çok daha iyi bir yola geleceğimiz kanısındayım.
İstediğiniz şekilde geçmiş dönemdeki sağlık hizmetleri ile şimdiki arasındaki farkı siz ifade etmeseniz
de saygıdeğer halkımın hepsi ifade ediyor, biliyor zaten.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Değerli Milletvekilim, siz kürsüdeyken bir şey
öğrenmek istiyorum.

İSMAİL TAMER (Devamla) – Yüzde 39’lardan yüzde 76’lara çıkan hasta memnuniyet oranını
hepimiz söyledik, ben de ifade edeceğim. O açıdan değerli arkadaşlar...

ALİ ÖZ (Mersin) – Bir de sağlık çalışanlarının memnuniyet anketini yapalım İsmail Ağabey.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Bir şey öğrenmek istiyorum: Bir şiddeti... Sayın
Vekilim...

İSMAİL TAMER (Devamla) – Bakın, biz burada şiddeti konuşuyoruz, şiddet yapmayalım lütfen,
saygılı olalım. Öyle değil mi, şiddet yapmayalım?

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Hayır, hayır, şiddet yapmıyorum, öğrenmek istiyorum.
Biz şiddeti performansa, sisteme dayandırdık, siz neye dayandırdınız, merak ediyorum? 

İSMAİL TAMER (Devamla) – Bakın, hepinize saygı duyduğumu ifade ettim, hepinizin
fikirlerine saygı duyduğumu söyledim. Lütfen dinleyelim, zaten süremiz de bitmek üzere. Ama
akşamın bu saatinde şunu ifade edebilirim ki: Sağlıktaki şiddeti birlikte çözebileceğimizi, hepinizin
katkılarıyla çözebileceğimizi ifade ediyorum.

Hepinize, tüm sağlık çalışanlarımıza, başta doktorlarımız olmak üzere, hemşirelerimize, sağlık
memurlarımıza, yardımcı sağlık personelimize…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Eczacılara…

İSMAİL TAMER (Devamla) - …eczacılara, diş hekimlerine, tüm herkese saygı ve sevgilerimi
iletiyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tamer.

Sayın Atıcı, buyurunuz.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Efendim, devam önergemiz var, orada konuşur.

BAŞKAN – Kısa bir açıklama talebi var.
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V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
28.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 454 sıra sayılı

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı
ifadelerine ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Sayın Bakan bizim 66 önerimizin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirdiğini

söyledi. Herhâlde dili sürçmüştür çünkü kendisi yalan söylemez. Sadece 3 tanesi gerçekleşti Sayın
Bakanım, onu hatırlatmak isterim.

Basına, evet, bir suçlamada bulundu ama bunu asla ve de asla “Sağlıkta çağ atladık.” diyerek
basının sağlıktaki aksaklıkları yazmasını engellemek olarak algılamıyorum. Bunu da net olarak
açıklamak istiyorum.

Sağlıkta güzel şeyler hep oldu geçmişten bu zamana kadar. Bütün sağlık çalışanlarının
başarısıdır. Bugünkü Hükûmete rağmen hâlâ bebek ölüm hızları düşmeye devam etmektedir, bugünkü
uygulamalara rağmen devam etmektedir. Bunlar hepimizin ortak başarısıdır. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Çok doğru, Cenab-ı Allah nasip
ediyor, ne yapalım.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bakın, bu hepimizin ortak başarısını son on yıla sıkıştırmak çok
mantıklı değildir, vicdani de değildir. O yüzden bütün başarıları ortak olarak yaptığımız zaman, evet,
anlamlıdır ama bunu “on yıl” derseniz karşınızda beni bulursunuz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.
IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Reşat

Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin; Tekirdağ Milletvekili
Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin; İzmir
Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet
Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili
İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin; Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (S. Sayısı: 454) (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde
İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır, önergeyi okutup oylarınıza sunacağım:

TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelerin

İç Tüzük’ün 72. maddesine göre devam etmesine, siyasi partilerin ve milletvekillerinin katılımının
sağlanması ve tekrar konuşma yapma imkânı temini zımnında önergemizin kabulünü arz ederiz. 

Saygılarımızla.
Hilmi Bilgin Ramazan Can Recep Özel

Sivas Kırıkkale Isparta
Orhan Karasayar Durdu Mehmet Kastal 

Hatay Osmaniye
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RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Karar yeter sayısı…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı da arayacağım fakat Sayın

Hamzaçebi bir söz talebinde bulundu.
ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – İktidar kaçmaya çalışıyor Sayın Başkan.
RECEP ÖZEL (Isparta) – Oylamaya başladık Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sunacağım dedim.
Buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
29.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, AK PARTİ Grubunun 454 sıra sayılı

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelerin devam etmesi için verdikleri
önergenin asıl nedeninin, maden iş kolundaki taşeron işçiliğinin kaldırılmasını hedefleyen kanun
teklifinin görüşülmesini engellemek olduğuna ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Çok göz yaşartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu görüşmelerin devam etmesini istiyor. Zannedersiniz ki, herkes
zanneder ki gerçekten görüşmeler devam etsin. 

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Milletvekilleri özgürdür Başkanım. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Oysa, niyetleri, şimdi bir karar yeter sayısı isteyip

kendi önergelerini Mecliste çoğunluk olmadığı için reddettirmek ve bu Meclisi böylece bugün
kapatmak. Bunun arkasındaki neden de, eğer kapatılmasaydı, devam etseydik, dün gündemin 3’üncü
sırasına alınmış olan ve maden iş kolunda taşeron işçiliği sona erdirmeyi hedefleyen, Kocaeli
Milletvekillerimiz Sayın Haydar Akar ve Sayın Mehmet Hilal Kaplan’ın teklifinin görüşülmesini
engellemek. Devam etseydi bu teklif görüşülecekti. Bu teklife sıra gelmesin diye şimdi Adalet ve
Kalkınma Partisi Grubu Meclisi kapatıyor. 

Milletimizin dikkatine sunuyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Reşat

Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin; Tekirdağ Milletvekili
Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin; İzmir
Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet
Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili
İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin; Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (S. Sayısı: 454) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Karar yeter sayısı yok ama anlaşılamadı. 
Beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.31

– 449 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 3

–Nuri



DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.35

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94’üncü Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde İç Tüzük’ün 72’nci maddesine
göre verilen önergenin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar
oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.35

– 450 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 4

–Nuri



BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94’üncü Birleşiminin
Beşinci Oturumunu açıyorum.

454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde İç Tüzük’ün 72’nci maddesine
göre verilen önergenin oylanmasında iki defa karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar
oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur. [CHP sıralarından alkışlar(!)]

Yapılan üç oylamada da bulunamadığından, alınan karar gereğince, özel gündemde yer alan
Meclis araştırması komisyonu raporlarını görüşmek için 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14.00’te
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 20.40

– 451 –

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014 O: 5

–Nuri



– 452 –

Nuri 303

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Merkez Bankası tarafından faizlerin yükseltilmesi

kararı alınmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/42462)



– 453 –

Nuri 304

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 454 –

Nuri 305

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 455 –

Nuri 306

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 456 –

Nuri 307

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

2.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan
başvurulara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42620)



– 457 –

Nuri 307–308

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 458 –

Nuri 309–310
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– 459 –

Nuri 311

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, görevden alınan ve görev yeri değiştirilen
bürokratlara,

Siber saldırılara ve alınan önlemlere, 
İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42621), (7/42624)



– 460 –

Nuri 312

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 461 –

Nuri 313-314

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 462 –

Nuri 315

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 463 –

Nuri 316

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

4.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, kuru üzüm ihracına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42622)



– 464 –

Nuri 317

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 465 –

Nuri 318

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 466 –

Nuri 319

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

5.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Suriye’den ülkeye kaçak akaryakıt sokulduğu iddiasına
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42626)



– 467 –

Nuri 320

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 468 –

Nuri 321

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 469 –

Nuri 322

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan
taşeron işçilere ve taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42627)



– 470 –

Nuri 323–324

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 471 –

Nuri 325

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluğa ilişkin
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42914)



– 472 –

Nuri 326–327

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 473 –

Nuri 328

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka Muratlı Sınır Kapısı’nın açılmasına ilişkin
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/42915)



– 474 –

Nuri 329

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 475 –

Nuri 330

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 476 –

Nuri 331

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, seçim dönemleri öncesinde taşeron şirketler aracılığıyla
işçi alımlarının artış gösterdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/43087)



– 477 –

Nuri 332-333

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014



– 478 –

Nuri 334

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2011-2014 yılları arasında şube müdürü ve
üzerindeki yönetici personel hakkında açılan davalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/43091)



– 479 –

Nuri 335-336

TBMM B: 94 28 . 5 . 2014
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94 ÜNCÜ BÝR LEÞÝM
28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
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KISIMLAR



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin
başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin
her gün yapılması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 287 ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi,
287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün

Geçici Madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden,
280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün

9 uncu maddeye bağlı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere
8 ila 11 inci maddelerden,

oluşması önerilmiştir.
(Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 156 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila
9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 240 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dahil
olmak üzere 10 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2012 tarihli 13 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 41 inci maddelerden,
üçüncü bölümünün çerçeve 55 inci maddeye bağlı Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler ile Geçici 1 inci madde
dahil olmak üzere 42 ilâ 59 uncu maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 16/1/2013 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
4.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi;  birinci bölümünün 6 ncı maddeye bağlı Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler dahil olmak üzere
1 ila 6 ncı maddelerden, ikinci bölümünün 7 ila 11 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2013 tarihli 10 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)
5.- 521 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;

birinci bölümünün 1 ila 8 inci maddelerden, ikinci bölümünün 9 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.
(Genel Kurulun 2/1/2014 tarihli 42 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
6.- Genel Kurulun;
28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi,
28 ve 29 Mayıs 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00 - 21.00 saatleri arasında

çalışmalarını sürdürmesi;
önerilmiştir.
(Genel Kurulun 29/4/2014 tarihli 82 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)  



7.- Genel Kurulun;
3, 10, 17 ve 24 Haziran 2014 Salı günkü birleşimlerinde 1 saat Sözlü Soruların görüşülmesini

müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

4, 11, 18 ve 25 Haziran 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde Sözlü Soruların görüşülmemesi,
3, 10, 17 ve 24 Haziran 2014 Salı günkü birleşimlerinde 15.00 - 21.00 saatleri arasında,
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 ve 26 Haziran 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00 - 21.00

saatleri arasında,
28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde  Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 104 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,

381 ve 489 Sıra Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu raporlarının 29 Mayıs 2014 Perşembe günkü
Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının sırasıyla 1’inci ve 2’nci sıralarına alınarak,
görüşmelerinin 29 Mayıs 2014 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması ve bu görüşmelerin
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi;

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 22/5/2014 tarihli 92 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Dışişleri Komisyonu
28.5.2014 Çarşamba - Saat: 11.30

* Plan ve Bütçe Komisyonu
28.5.2014 Çarşamba - Saat: 15.00

* Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor  Komisyonu
29.5.2014 Perşembe - Saat: 14.30



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ
94 ÜNCÜ BÝRLEÞÝM              28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA                SA AT : 14.00
                                                                                                                                                     

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI
                                                                                                                                                    

      �       

                                                                                                                                                      

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                   

1.- (S. Sayısı: 427) İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya Milletvekili
Kerim Özkul ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin;
Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23
Milletvekilinin; BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve Yalova
Milletvekili Muharrem İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle
İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması
Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu (10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) (Dağıtma Tarihi: 26.3.2013) (*)

2.- (S. Sayısı: 454) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; Tokat
Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin;
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
ve 24 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve
37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ
Atıcı ve 20 Milletvekilinin; Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin
Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258) (Dağıtma Tarihi: 30.5.2013)

3.- (S. Sayısı: 381) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın;
Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20
Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Erdal
Aksünger ve 27 Milletvekilinin; Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 Milletvekilinin ve
Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin; Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim
Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde
Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin
Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/108, 155, 156, 157, 158, 159, 160) (Dağıtma
Tarihi: 30.1.2013) (Görüşme günü: 29.5.2014)

4.- (S. Sayısı: 489) İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen ve 25 Milletvekilinin; MHP Grubu
adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın;
İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin; AK PARTİ Grubu adına Grup
Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili
Mahir Ünal ve 135 Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin ve BDP
Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris
Baluken'in; Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve
Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin
Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) (Dağıtma Tarihi:
1.10.2013) (Görüşme günü: 29.5.2014)
                                                                                                                                                                            
(*) Görüşmeleri yarım kalan işleri gösterir.



                                                                                                                                                     

3 _ SEÇİM
                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                      

      �       

                                                                                                                                                           

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                              

6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS

ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                               

7 _ SÖZLÜ SORULAR
                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                                 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

 
– 6 –

1. - (S. Sayısı: 156) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe 
Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (Dağıtma tarihi: 31.1.2012) (*) (**) 

2. -  (S. Sayısı: 287) Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile 
Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (Dağıtma tarihi: 18.6.2012) (*) (**) 

3. - (S. Sayısı: 590) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan’ın; 22/05/2003 
Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/1210) (Dağıtma tarihi: 27.5.2014) 

4. - (S. Sayısı: 89) Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/397) (Dağıtma tarihi: 8.12.2011) (X) 

5. - (S. Sayısı: 90) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (Dağıtma tarihi: 8.12.2011) (X) 

6. - (S. Sayısı: 554) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden 
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/876) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

7. - (S. Sayısı: 104) Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının 
Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması 
Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333)  
(Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (*) (X) 

8. - (S. Sayısı: 462) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 
Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (Dağıtma tarihi: 24.5.2013) (X) 

9. - (S. Sayısı: 440) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/736) (Dağıtma tarihi: 25.3.2013) (X) 

10. - (S. Sayısı: 447) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

11. - (S. Sayısı: 267) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/496) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

                                                 
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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12. - (S. Sayısı: 420) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv 
Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

13. - (S. Sayısı: 202) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/318) (Dağıtma tarihi: 29.3.2012) (X) 

14. -  (S. Sayısı: 120) 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin 
Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/329) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

15. -  (S. Sayısı: 121) 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında 
Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/460) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

16. -  (S. Sayısı: 58) Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

17. -  (S. Sayısı: 140) 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) 
(b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/438) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

18. - (S. Sayısı: 521) Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/865) (Dağıtma tarihi: 27.12.2013) (**) 

19. - (S. Sayısı: 432) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

20. - (S. Sayısı: 495) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/802) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

21. -  (S. Sayısı: 383) Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek 
Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/647) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

22. - (S. Sayısı: 146) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/351) 
(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

23. - (S. Sayısı: 455) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) 
(Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

24. - (S. Sayısı: 63) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

25. - (S. Sayısı: 377) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (Dağıtma tarihi: 3.1.2012) (X) 

26. -  (S. Sayısı: 471) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında 
Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 
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27. - (S. Sayısı: 162) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 
Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/392) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

28. - (S. Sayısı: 335)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/663) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

29. - (S. Sayısı: 375) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

30. - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/720) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

31. - (S. Sayısı: 281) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik 
ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/341) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

32. - (S. Sayısı: 316) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mali Cumhuriyeti 
Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı 
Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/285) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

33. - (S. Sayısı: 56) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/385) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

34. - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/713) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

35. - (S. Sayısı: 497) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

36. - (S. Sayısı: 483) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/783) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

37. - (S. Sayısı: 188) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (Dağıtma tarihi: 
14.3.2012) (X) 

38. - (S. Sayısı: 160) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

39. - (S. Sayısı: 31) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

40. - (S. Sayısı: 456) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/760) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

41. - (S. Sayısı: 159) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/386) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 
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42. - (S. Sayısı: 187) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/371) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

43. - (S. Sayısı: 418) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/655) (Dağıtma tarihi: 
21.2.2013) (X) 

44. - (S. Sayısı: 157) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

45. - (S. Sayısı: 163) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık 
ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/428) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

46. - (S. Sayısı: 158) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

47. - (S. Sayısı: 20) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

48. - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/716) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

49. - (S. Sayısı: 477) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/774) (Dağıtma tarihi: 2.7.2013) (**) (X) 

50. - (S. Sayısı: 288) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile 
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/416) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

51. - (S. Sayısı: 212) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/348) (Dağıtma tarihi: 2.4.2012) (X) 

52. - (S. Sayısı: 54) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

53. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve 
Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/731) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

54. - (S. Sayısı: 175) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/529) (Dağıtma tarihi: 1.3.2012) (X) 

55. - (S. Sayısı: 116)  Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/307) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

56. - (S. Sayısı: 290) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 
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57. - (S. Sayısı: 227) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

58. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

59. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

60. - (S. Sayısı: 252) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/574) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

61. - (S. Sayısı: 10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

62. - (S. Sayısı: 419) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/692) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

63. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/727) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

64. - (S. Sayısı: 166) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/352) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

65. - (S. Sayısı: 182) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/331) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

66. - (S. Sayısı: 126) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

67. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

68. - (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Eğitim 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/735) (Dağıtma tarihi: 21.3.2013)  (X) 

69. - (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre 
Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (**) 

70. - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) 
(Dağıtma tarihi: 27.11.2012) (X) 

71. - (S. Sayısı: 351) Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadenizdeki Deniz 
Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/704) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 
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72. - (S. Sayısı: 386) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin 
Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/686) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

73. - (S. Sayısı: 324) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/560) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

74. - (S. Sayısı: 354) Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/691) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

75. - (S. Sayısı: 51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/430) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

76. - (S. Sayısı: 62) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan 
Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/474) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

77. - (S. Sayısı: 433) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/738) (Dağıtma tarihi: 6.3.2013) (X) 

78. - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 9.11.2012) (X) 

79. - (S. Sayısı: 308) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

80. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/718) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

81. - (S. Sayısı: 254) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

82. - (S. Sayısı: 256) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/593) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

83. - (S. Sayısı: 425) Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin 
Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/740) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

84. - (S. Sayısı: 253) Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında 
Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/575) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

85. - (S. Sayısı: 183) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli 
Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/343) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

86. -  (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

87. - (S. Sayısı: 268) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici 
Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 
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88. - (S. Sayısı: 283) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında 
Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde 
Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

89. - (S. Sayısı: 240) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (Dağıtma tarihi: 15.5.2012) (**) 

90. - (S. Sayısı: 170) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/413) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

91. - (S. Sayısı: 344) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/657) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

92. - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

93. - (S. Sayısı: 352) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/654) (Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

94. -  (S. Sayısı: 305) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

95. -  (S. Sayısı: 307) Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap 
Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/610) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

96. -  (S. Sayısı: 282) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/354) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

97. -  (S. Sayısı: 19) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan 
Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

98. -  (S. Sayısı: 73) Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) 
(Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

99. - (S. Sayısı: 75) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve 
Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

100. - (S. Sayısı: 109) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/382) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

101. -  (S. Sayısı: 115) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

102. -  (S. Sayısı: 3) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/379)  (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 
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103. -  (S. Sayısı: 4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

104. -  (S. Sayısı: 123) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

105. -  (S. Sayısı: 142) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/319) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

106. -  (S. Sayısı: 143) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet 
Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

107. -  (S. Sayısı: 145) Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/502) (Dağıtma tarihi: 
20.1.2012) (X) 

108. -  (S. Sayısı: 168) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/312) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

109. -  (S. Sayısı: 280) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 
Raporları (1/584) (Dağıtma tarihi: 15.6.2012) (**)   

110. -  (S. Sayısı: 45) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

111. -  (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

112. -  (S. Sayısı: 43) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine 
Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

113. -  (S. Sayısı: 46) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/420) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

114. - (S. Sayısı: 52) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre 
Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/431) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

115. -  (S. Sayısı: 53) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/436) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

116. -  (S. Sayısı: 60) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan 
Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/340) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 
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117. -  (S. Sayısı: 65) Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti 
Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/317) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

118. -  (S. Sayısı: 66) Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/366) (Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

119. -  (S. Sayısı: 71) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası 
Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

120. -  (S. Sayısı: 79) Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/462) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

121. -  (S. Sayısı: 86) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/455) (Dağıtma tarihi: 5.12.2011) (X) 

122. -  (S. Sayısı: 93) Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/306) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

123. - (S. Sayısı: 95) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

124. -  (S. Sayısı: 96) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal 
Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/378) 
(Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

125. -  (S. Sayısı: 144) Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

126. -  (S. Sayısı: 147) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti 
Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında  
İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri  Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/375) 
(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

127. -  (S. Sayısı: 148) Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön 
Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/406) (Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

128. - (S. Sayısı: 151) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen 
Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/468) (Dağıtma tarihi: 26.1.2012) (X) 

129. -  (S. Sayısı: 154) Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/452) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.2012) (X) 

130. -  (S. Sayısı: 165) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/334) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 
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131. -  (S. Sayısı: 167) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/356) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

132. -  (S. Sayısı: 169) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/393) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

133. -  (S. Sayısı: 172) Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği 
Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 
Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/367) (Dağıtma tarihi: 28.2.2012) (X) 

134. -  (S. Sayısı: 203) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında 
Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 

135. -  (S. Sayısı: 204) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya 
Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/545) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 

136. - (S. Sayısı: 225) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

137. -  (S. Sayısı: 234) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/531) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

138. -  (S. Sayısı: 236) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/359) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

139. -  (S. Sayısı: 244) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında 
Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/525) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

140. -  (S. Sayısı: 247) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

141. -  (S. Sayısı: 263) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su 
Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/380) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

142. -  (S. Sayısı: 264) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/383) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

143. -  (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/388) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 
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144. -  (S. Sayısı: 269) Elektrik Dağıtım Şirketlerince Kayıp/Kaçak Kullanım Bedelinin Elektrik 
Faturalarına Haksız Olarak Yansıtıldığı ve Talep Edilmemesine Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirilerek 
Bedelinin Tüketicilere Haksız Şekilde Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Verdiği 2/3/2012 
Tarihli ve 6 Sayılı Kararına, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İstanbul 
Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in 
İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/4) (Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  

145. -  (S. Sayısı: 270) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/585) 
(Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  

146. -  (S. Sayısı: 272) Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran 
Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/608) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

147. -  (S. Sayısı: 273) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

148. -   (S. Sayısı: 294) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

149. -   (S. Sayısı: 295) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/622) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

150. -   (S. Sayısı: 296) Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/624) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

151. -   (S. Sayısı: 314) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller 
Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon 
İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren 
Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/5) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) 

152. -   (S. Sayısı: 317) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

153. -   (S. Sayısı: 318) Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi 
Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

154. -   (S. Sayısı: 319) Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu 
ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/339) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

155. -  (S. Sayısı: 320) Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa 
Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli 
Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/387) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

156. -   (S. Sayısı: 321) Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa 
Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

157. -   (S. Sayısı: 326) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/636) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

158. -   (S. Sayısı: 330) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/631) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 
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159. -   (S. Sayısı: 331) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

160. -   (S. Sayısı: 341) Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/597) (Dağıtma tarihi: 14.11.2012) 

161. -   (S. Sayısı: 353) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/664) 
(Dağıtma tarihi: 21.11.2012) (X) 

162. -   (S. Sayısı: 372) Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma 
ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu; Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/661) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

163. -   (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) 
(Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

164. -   (S. Sayısı: 374) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/677) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

165. -  (S. Sayısı:  378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 3.1.2013) (X) 

166. -  (S. Sayısı: 382) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve 
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/633) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

167. - (S. Sayısı: 387) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/702) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

168. -  (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

169. -  (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik 
Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri 
Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/715) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

170. -  (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik 
Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

171. -   (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

172. -   (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve E-Devlet Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 
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173. -   (S. Sayısı: 408) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/726) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

174. -   (S. Sayısı: 411) Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu 
Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile 
İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 

175. -   (S. Sayısı: 412) Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 

176. -  (S. Sayısı: 430) İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada 
Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya 
Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/729) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

177. -   (S. Sayısı: 431) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

178. -  (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/712) (Dağıtma tarihi: 21.3.2013)  (X) 

179. -  (S. Sayısı: 442) Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/743) 
(Dağıtma tarihi: 26.3.2013) (X) 

180. -  (S. Sayısı: 446) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/752) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

181. -   (S. Sayısı: 448)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi 
Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/754) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

182. -  (S. Sayısı: 457) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

183. -  (S. Sayısı: 458) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore 
Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/762) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

184. -  (S. Sayısı: 461) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin 
Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği Kanunu Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1505, 2/695) (Dağıtma tarihi: 21.5.2013) (X) 

185. -  (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/766) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

186. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/767) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 
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187. -  (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/768) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

188. -  (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/772) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

189. -  (S. Sayısı: 472) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

190. -  (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/775) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

191. -  (S. Sayısı: 469) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

192. - (S. Sayısı: 474) Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/756) (Dağıtma tarihi: 25.6.2013) (X) 

193. - (S. Sayısı: 484) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/784) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

194. - (S. Sayısı: 485) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

195. - (S. Sayısı: 486) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 

196. - (S. Sayısı: 487) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 

197. - (S. Sayısı: 494) Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı 
Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

198. - (S. Sayısı: 496) Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Balıkçılığı ve 
Kültür Balıkçılığı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

199. - (S. Sayısı: 498) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Balıkçılık Alanında İşbirliği Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

200. - (S. Sayısı: 499) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/822) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

201. - (S. Sayısı: 500) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/799) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 
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202. - (S. Sayısı: 501) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu 
Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine 
Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/801) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

203. - (S. Sayısı: 502) Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Anlaşması ile Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/807) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

204. - (S. Sayısı: 503) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

205. - (S. Sayısı: 504) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/817) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

206. -   (S. Sayısı: 508) 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin 
Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/797) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

207. -   (S. Sayısı: 509) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/809) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

208. -  (S. Sayısı: 510) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/821) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

209. -  (S. Sayısı: 511) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/823) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

210. -  (S. Sayısı: 512) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/831) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

211. -  (S. Sayısı: 513) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/833) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

212. -  (S. Sayısı: 514) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/857) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

213. -  (S. Sayısı: 515) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/859) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

214. -  (S. Sayısı: 516) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/841) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

215. -  (S. Sayısı: 518) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/846) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

216. -   (S. Sayısı: 519) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri 
Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/849) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

217. -  (S. Sayısı: 525) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 
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218. -  (S. Sayısı: 526) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri 
Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/814) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

219. -  (S. Sayısı: 527) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/835) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

220. -  (S. Sayısı: 528) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/840) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

221. -  (S. Sayısı: 529) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/852) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

222. -  (S. Sayısı: 530) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/856) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

223. -  (S. Sayısı: 535) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Eğitim ve Mesleki Eğitim Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/808) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

224. -  (S. Sayısı: 537) Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

225. -  (S. Sayısı: 539) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/810) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

226. -  (S. Sayısı: 540) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

227. -  (S. Sayısı: 541) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda 
Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/815) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

228. -  (S. Sayısı: 542) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/824) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

229. -  (S. Sayısı: 543) Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin 
Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/838) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

230. -  (S. Sayısı: 544) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

231. -  (S. Sayısı: 545) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

232. -  (S. Sayısı: 547) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/826) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

233. -  (S. Sayısı: 549) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/836) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 
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234. -  (S. Sayısı: 550)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/837) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

235. -   (S. Sayısı: 551) Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/844) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

236. -  (S. Sayısı: 552) Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/860) (Dağıtma tarihi: 
20.2.2014) (X) 

237. -  (S. Sayısı: 553) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

238. -  (S. Sayısı: 556) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında 
Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014 (X) 

239. -  (S. Sayısı: 557) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/854) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

240. -  (S. Sayısı: 558) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/863) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

241. - (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/829) (Dağıtma tarihi: 21.2.2014) (X) 

242. - (S. Sayısı: 555) 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan 
Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/839) (Dağıtma tarihi: 21.2.2014) (X) 

243. -  (S. Sayısı: 565) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında 
Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/806) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

244. -  (S. Sayısı: 566) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/858) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014)  

245. -  (S. Sayısı: 567) Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/868) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

246. -  (S. Sayısı: 568)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası 
Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük 
Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kuralların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/871) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

247. -  (S. Sayısı: 569) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Türkmenistandan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair 
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/878) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 
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248. -  (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Madenler 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

249. -  (S. Sayısı: 572) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/828) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

250. -  (S. Sayısı: 573) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

251. -  (S. Sayısı: 574) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/845) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

252. -  (S. Sayısı: 575) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/848) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

253. -   (S. Sayısı: 576) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/851) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

254. -  (S. Sayısı: 577) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/864) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

255. -   (S. Sayısı: 578) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiyede Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/879) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 
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KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU  

İnsanların acılarını dindirmek, dertlerine derman olmak, zor ve zahmetli ancak 

bir o kadar da erdemli bir hizmettir. Bu hizmeti en iyi şekilde sunmaya çalışan sağlık 

çalışanları, insanların en zor günlerinde, en ıstıraplı anlarında yanlarında bulunur ve 

en mahrem anlarına tanıklık ederler.  

Sağlık çalışanlarının gece ve gündüz tanımayan fedakârca çalışmalarına ve 

sağlık hizmetinin sunulmasındaki tüm gayretlere rağmen, hastanın veya hastalığın 

özellikleriyle sağlık kurumlarının veya sağlık çalışanlarının imkânlarındaki 

kısıtlılıklardan dolayı beklentilerin tam olarak karşılanamadığı durumlar 

yaşanabilmektedir. Ancak, beklentilerin karşılanamamasının sorumlusunun hiçbir 

şekilde sağlık çalışanları olmadığının bilinmesi gerekmektedir. 

Sağlık hizmetinin sunumunda hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları 

arasında geleneksel olarak karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki yaşanmaktadır. 

Ancak, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığı 

görülmekte, yaşanan her şiddet olayı ise bizleri derinden yaralamaktadır. 17 Nisan 

2012 tarihinde Gaziantep’te yaşanan menfur bir olayda, Dr. Ersin ARSLAN 

kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Yaşanan olayların üzerine, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde grubu bulunan dört siyasi parti grubunun ortak iradelerini yansıtan 10 

Meclis Araştırması önergesi birleştirilerek görüşülmüş ve sağlık çalışanlarına yönelik 

artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla Komisyonumuz kurulmuştur.   

Komisyonumuz araştırma konusu kapsamında tüm paydaşların görüşlerini 

almış ve bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı, meslek örgütleri, sendikalar, STK’lar ve 

konuyla ilgili akademisyenleri dinlemiştir. Komisyonun çalışma süresi içinde 4 

çalışma ziyareti düzenlenmiş ve çeşitli hastaneler, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, 

Beyaz Kod Birimi gibi merkezler ziyaret edilerek uygulamaya ilişkin gözlemler 

yapılmış, ayrıca sağlık çalışanlarının bilgilerine başvurulmuştur. Komisyonumuzun 

ilk resmî faaliyeti ise Gaziantep’e düzenlenen ve merhum Dr. Ersin ARSLAN’ın 

ailesine taziye amacıyla gerçekleştirilen çalışma ziyareti olmuştur. 
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Komisyonumuz çalışma süresini sadece toplantı ve ziyaretlerle 

değerlendirmemiş, ayrıca 17 Üyesinin imzasıyla dönemin Sağlık Bakanı Recep 

AKDAĞ’a, detaylarına Raporda yer verilen bir mektup göndermiştir. Mezkûr 

mektupta Komisyonun çalışma süresinin ve rapor yazımının bitmesi beklenmeden 

tespit edilen ve müstaceliyet taşıyan hususlara yer verilmiş ve konuyla ilgili gereken 

önlemlerin alınması istenmiştir. 

Komisyonumuz, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorununun sadece bir 

güvenlik sorunu olmadığının bilinciyle çalışmış ve sağlığın bir hak olduğunu ancak 

bu hakka ulaşmak için şiddete başvurmanın kesinlikle mazur görülemeyeceğini 

çalışmalarının her aşamasında vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; titizlikle 

hazırlamaya çalıştığımız Raporun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine 

yönelik olarak belirlenecek politikalar açısından bir yol haritası niteliğinde olacağına, 

Raporda yer verilen tespit ve önerilerin de konunun tarafları ve ilgili kurumlar 

tarafından hayata geçirileceğine olan inancımız tamdır.  

Raporun, Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diler; Komisyonumuzun 

kurulmasına vesile olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 

Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi Meclis Gruplarına, 

Komisyonumuzun çalışmalarının yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’e ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Sekreteri Sayın İrfan NEZİROĞLU’na, Komisyonumuza bizzat 

sunum yapan ve sorularımızı cevaplayan dönemin Sağlık Bakanı Sayın Recep 

AKDAĞ’a; Komisyonumuza sunum yapan, bilgi ve belge sunan ve çalışmalarımıza 

katkı sağlayan tüm diğer bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara, meslek örgütlerine, 

sendikalara, STK’lara ve akademisyenlere; Komisyonumuzun çalışmalarını yakından 

takip ederek kamuoyuyla paylaşmamıza katkı sağlayan medyaya ve bu kapsamda 

titiz çalışmalarından ötürü Parlamento muhabirlerine; bu Raporun ortaya 

çıkmasındaki gayretli çalışmaları, emekleri ve fikirleri dolayısıyla Üye 

milletvekillerimize; mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir emek ve gayretle 

çalışan Komisyon uzmanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. 

        
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR 

       Adana Milletvekili 
       Komisyon Başkanı 
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Dönem: 24         Yasama Yılı: 3 

TBMM          (S. Sayısı: 454) 

 

 

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 22 Milletvekilinin (10/49), 

Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU ve 20 Milletvekilinin (10/113), 

Mersin Milletvekili Aytuğ ATICI ve 26 Milletvekilinin (10/118), 

Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER ve 24 Milletvekilinin (10/252), 

İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve 24 Milletvekilinin (10/253), 

İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN ve 22 Milletvekilinin (10/254), 

Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet ŞANDIR ve 19 

Milletvekilinin (10/255), 

Ankara Milletvekili Cevdet ERDÖL ve 37 Milletvekilinin (10/256), 

Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 22 Milletvekilinin (10/257), 

Mersin Milletvekili Aytuğ ATICI ve 20 Milletvekilinin (10/258), 

 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına 

İlişkin Önergeleri ve (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Esas 

Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
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ÖNERGE METİNLERİ 
 

1. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, 

Doktorların ve Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Ortamlarının Güvenliği ile 

İlgili Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis 

Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/49) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmanın; çalışanın yaşam süresini uzatması, 

çalışma etkinliğini arttırması, işe devamlılığını sağlaması gibi pek çok yararı vardır. 

Bunun yanında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak sadece çalışanın sağlığının 

sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda 

çalışanın, sosyal yaşamından hizmet sunduğu alana kadar iyilik halinin devamını ve 

iş veriminin artmasını da sağlar. 

Son senelerde artış gösteren doktorlara şiddet içerikli saldırılar, toplumsal bir 

sorun haline gelmiştir. Bu durumun nedenleri ise sadece güvenlik boyutuyla 

açıklanamayacak kadar derindir. Hastaların hakları konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmaması, ekonomik olarak yaşanan sorunların sosyo-psikolojik olarak dışavurumu, 

hastane çalışanları için yeterli güvenliğin olmaması ve daha da önemlisi çoğu zaman 

sağlık sistemindeki bozuklukların tek nedeninin doktorlar olduğunun yetkililer 

tarafından ifade edilmesi gibi nedenler doktorları hedef haline getirmektedir. 

Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sağlık personelinin moralini bozmakta, 

çalışma şevkini kırmakta ve sağlık personelini yıpratmaktadır. Sağlık personeli, hasta 

ve hasta yakınlarının fiziki ve sözlü saldırılarına maruz kalmaya devam etmektedir. 

Hastane kampüsü içerisinde bu tür olaylara müdahale edecek bir polis noktası 

bulunmaması, hastanelerde bulunan polislerin sadece hastaneye intikal eden adli 

vakalarla ilgilenmesi ve genellikle taşeron şirket elemanı olan hastanelerdeki 

güvenlik görevlilerinin yeterli yetkiye sahip olmaması sorunun güvenlik kısmının ne 

derece ciddi bir boyutta olduğunu göstermektedir. 
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Sağlık hizmetinin kaliteli ve huzurlu bir şekilde sunulması toplum sağlığının 

gelişmesi açısından olmazsa olmaz bir ilkedir. Sağlık personeli ve özellikle 

doktorların, saldırıya uğrayacağı düşüncesiyle hareket ederek hizmet vermeye 

çalışması, toplum sağlığının gelişmesine yeterli katkıyı sunmasına engel olacaktır. 

Doktorların verimli çalışamaması, sadece toplum sağlığının değil ülke ekonomisinin 

de ciddi bir kaybıyla sonuçlanacaktır. 

Özellikle son senelerde, hastanın ölümü sonucunda hasta yakınlarının 

doktorlara dönük uyguladığı şiddet, küçük saldırıların ötesinde ölümlere; ölümle 

sonuçlanmasa dahi sakat kalarak mesleklerinden uzaklaşmalarına neden olmuştur. 

Doktorlar; tehdit altında olduklarını ve mesleklerini yapamaz hâle geldiklerini sık sık 

vurgulamaktadırlar. 

Doktorların güvenlik açısından yaşadıkları sorunların altında yatan nedenlerin 

ve çözüm yollarının çok boyutlu olması, bu konunun daha ayrıntıyla araştırılmasını 

gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı, doktorların maruz kaldığı şiddet olaylarının 

nedenlerinin ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasa'nın 98. ve T.B.M.M. 

İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu             (İstanbul) 

2) İhsan Özkes                              (İstanbul) 

3) Candan Yüceer                          (Tekirdağ) 

4) Atilla Kart                                 (Konya) 

5) Erdal Aksünger                         (İzmir) 

6) Veli Ağbaba                               (Malatya) 

7) Kamer Genç                              (Tunceli) 

8) Mehmet Şeker                           (Gaziantep) 

9) Sinan Aydın Aygün                   (Ankara) 

10) Mevlüt Dudu                           (Hatay) 

11) Ramazan Kerim Özkan           (Burdur) 

12) Mehmet Ali Ediboğlu              (Hatay) 

13) Kazım Kurt                              (Eskişehir) 

14) Salih Fırat                                            (Adıyaman) 
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15) Aytuğ Atıcı                              (Mersin) 

16) Özgür Özel                              (Manisa) 

17) Nurettin Demir                        (Muğla) 

18) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul) 

19) Ali Özgündüz                          (İstanbul) 

20) Ali Rıza Öztürk                       (Mersin) 

21) Celal Dinçer                            (İstanbul) 

22) Mehmet Şevki Kulkuloğlu       (Kayseri) 

23) Malik Ecder Özdemir              (Sivas) 
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2. Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Sağlık Sisteminin 

ve Sağlık Personelinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 

Önergesi (10/113) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye’deki her geçen gün artan sağlıktaki sıkıntıların nedenlerinin 

araştırılarak, alınması gereken tedbirler konusunda, Anayasanın 98. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması 

açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Reşat Doğru                                 (Tokat) 

2) Mehmet Şandır                             (Mersin) 

3) Oktay Vural                                 (İzmir) 

4) Ali Öz                                          (Mersin) 

5) Mesut Dedeoğlu                           (Kahramanmaraş) 

6) Muharrem Varlı                           (Adana) 

7) Süleyman Nevzat Korkmaz                     (Isparta) 

8) Ruhsar Demirel                            (Eskişehir) 

9) Kemalettin Yılmaz                        (Afyonkarahisar) 

10) Özcan Yeniçeri                           (Ankara) 

11) Erkan Akçay                              (Manisa) 

12) Ali Halaman                               (Adana) 

13) Sümer Oral                                 (Manisa) 

14) Hasan Hüseyin Türkoğlu           (Osmaniye) 

15) Mustafa Erdem                           (Ankara) 

16) Mehmet Erdoğan                        (Muğla) 

17) Enver Erdem                              (Elâzığ) 

18) Sinan Oğan                                (Iğdır) 

19) Durmuşali Torlak                              (İstanbul) 

20) Seyfettin Yılmaz                         (Adana) 

21) Ahmet Duran Bulut                    (Balıkesir) 
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Gerekçe: 

“Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal 

yönden tam iyilik hâlidir." 

İnsan sağlığına hizmet gibi kutsal bir görev yürüten doktor, eczacı, diş hekimi, 

ebe, hemşire, sağlık memuru ve tüm sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımıza sağlık 

hizmetlerini tam ve kesintisiz olarak ulaştırabilmek için imkânsızlıklar içinde 

görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 

Sosyal yaşamlarında ve aile hayatlarında fedakârlık yaparak gece gündüz 

çalışan sağlık personelinin ek ödenek ücretleri düzenli ödenmemekte ebe ve hemşire 

açığı nedeniyle ebe ve hemşirelerimiz normal izinlerini dahi kullanamamakta ve bu 

yorgunluk sağlık sektöründe ciddi sorunlara neden olmaktadır. 

Son yıllarda sağlık bakanlığı sağlık çalışanlarının çalışma saatlerini ve çalışma 

koşullarına yeni düzenlemeler getirerek çalışanlar içinde statü farklılıkları yaratarak 

sağlık çalışanları arasında huzursuzluklara neden oluyor. Yıllardır söz verilen ara 

elaman kadroları ile ilgili düzenlemeler yapılmıyor geçici ve sözleşmeli çalışan ebe 

ve hemşirelere özlük haklarını iyileştirici adımlar atılmıyor. 

Sağlık bakanlığı tam gün yasası adı altında muayenehaneleri kapatıyor devlet 

hastaneleri ve üniversitelerdeki hekimleri istifaya zorluyor. 657 sayılı devlet memuru 

kanununun 12. maddesinde 650 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yapılan 

değişiklikle devlet memuru olan hekimlerin özel mesleki faaliyetlerini yasaklamış ve 

düzenleme 26.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlık İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla hekimlere özel mesleki 

faaliyetlerinize devam edecekseniz devlet memurluğundan, kamu hizmetinden 

ayrılacaksınız ve iş yerleriniz kapatılacak demiştir. Birçok hekim özlük hakları saklı 

kalmak kaydıyla istifa etmiştir. 

Ancak bilinmesi gereken muayenehaneleri kapatmak sağlıkta sorunları 

çözmeyeceği gibi ülkemizde giderek artan işsizlerin arasına muayenehane 

çalışanlarının da katılmasıyla sadece işsiz sayısını artıracaktır. 
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Bunun yanı sıra üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinin istifaları 

hastaların yeterli sağlık hizmeti almasını engellemekle beraber, hekim seçme 

haklarını kısıtlamakta ve asistan doktorların eğitimlerini aksatmaktadır. Aksayan 

eğitim yarınlarda canımızı teslim edeceğimiz sağlık çalışanlarının mesleki niteliği 

konusunu sorgulamamıza neden olacaktır. 

Bugün hastanelerde katkı payı adı altında hastalardan para alınmaktadır ve 

bunun tahsilatı da eczacılara yaptırılmaktadır. Ne eczacılar Sağlık Bakanlığının 

tahsilat memurudur, ne de vatandaş bir hak olan sağlık hizmetini kamu kurumundan 

alırken ücret ödemeye mecburdur. Çünkü sağlık bir haktır ve Anayasa hükümleri 

gereği sosyal devlet olmak bu hakkı vatandaşa sunma zorunluluğunu getirir. Asgari 

ücretle ya da emekli maaşıyla geçim mücadelesi veren vatandaş kronik hastalık ya da 

sürekli muayene gerektiren durumlarda maaşının önemli bir bölümünü katkı payı adı 

altında ödemek zorunda kalıyor. 

Şiddet konusu son günlerde sıklıkla konuşuluyor. Başta acil sağlık çalışanları 

olmak üzere 24 saat görev başında bulunan sağlık personeli pek çok defa hasta 

yakınları tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Hatta saldırı sonucu burnu kırılan, 

beyin kanaması geçiren sağlık çalışanları bulunmaktadır. Sağlık personelinin 

uğradığı şiddeti önlemek konusunda sağlık bakanlığı hangi tedbirleri almaktadır? 

Doktordan, hemşiresine, ebeye, yardımcı sağlık personeline kadar bütün sağlık 

personeli emekli olmaktan korkmaktadır. Çünkü emekli olunca ellerine çok az para 

geçmektedir. Acilen döner sermaye kararıyla verilen ücretler emekliliğe sayılmalı, 

emeklinin alacağı maaşa eklenmelidir. 

Herkes bilmeli ki tüm bu yaşananların sorumlusu ne hastalar ne hekimler ne de 

diğer sağlık çalışanlarıdır. Sorumlu kafası karışık bakanlık yöneticileridir. 

Hatırlayınız domuz gribi aşısı konusunda yaşananlar bakanlığın bilgi ve becerisini 

ölçmede örnek vakadır. 

Özetle sağlık çalışanları huzursuz, mutsuz, geleceklerinden endişelidir. Tüm bu 

gerekçelerle araştırma önergemiz hazırlanmıştır. 
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3. Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin, Doktorların ve 

Diğer Sağlık Personelinin Güvenlik Sorunlarının Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına 

İlişkin Önergesi (10/118) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde, hekime ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının 

sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Giderek yaygınlaşan ve telafisi mümkün olmayan 

sonuçlar doğuran şiddet olayları yüzünden sağlık çalışanlarının sağlığı bozulmuştur. 

Şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması, çözüm yollarının bulunması ve şiddeti 

önleyici politikaların oluşturulması amacıyla TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. 

maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

1- Aytuğ Atıcı                                 (Mersin) 

2- Tolga Çandar                              (Muğla) 

3- Özgür Özel                                 (Manisa) 

4- Ramazan Kerim Özkan               (Burdur) 

5- Mustafa Sezgin Tanrıkulu          (İstanbul) 

6- Atilla Kart                                   (Konya) 

7- Aylin Nazlıaka                            (Ankara) 

8- İzzet Çetin                                   (Ankara) 

9- Bülent Tezcan                             (Aydın) 

10- Celal Dinçer                              (İstanbul) 

11- Muharrem Işık                          (Erzincan) 

12- Bülent Kuşoğlu                        (Ankara) 

13- Veli Ağbaba                             (Malatya) 

14- Salih Fırat                                 (Adıyaman) 

15- Gürkut Acar                             (Antalya) 

16- Mehmet Şevki Kulkuloğlu       (Kayseri) 

17- Arif Bulut                                 (Antalya) 

18- Hurşit Güneş                            (Kocaeli) 

19- Erdal Aksünger                        (İzmir) 
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20- Muhammet Rıza Yalçınkaya     (Bartın) 

21- Ali İhsan Köktürk                    (Zonguldak) 

22- Ahmet Toptaş                           (Afyonkarahisar) 

23- Aykut Erdoğdu                         (İstanbul) 

24- Selahattin Karaahmetoğlu         (Giresun) 

25- Ramis Topal                             (Amasya) 

26- Ali Serindağ                             (Gaziantep) 

27- Doğan Şafak                             (Niğde) 

Gerekçe: 

AKP Hükûmetinin “Sağlıkta Dönüşüm” adıyla yürüttüğü sağlık politikası 

yerleştikçe, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel, sözlü, psikolojik ve ekonomik şiddet 

olayları giderek artmakta ve bu konudaki haberler yazılı ve görsel basında giderek 

artan sayıda yer almaktadır. 

Tabip odalarına ve diğer sağlık meslek kuruluşlarına başvurarak şiddete 

uğradığını bildiren ve destek isteyen sağlık çalışanı sayısı çığ gibi büyümüştür. 

Sağlıkta şiddet sağlık çalışanlarının ve kamuoyunun gündeminde üst sıralara 

yerleşmiştir. Nedeni ne olursa olsun şiddetin mazur görülmesi olası değildir. 

Ne yazık ki Sağlık Bakanının ve zaman zaman Başbakanın ucuz politikalarla 

ve gerçekleri saptırarak sağlık çalışanlarını hedef göstermesi nedeniyle sağlık 

alanında yaşanan sorunlar sağlık emekçilerine mal edilmiştir. Şiddete maruz kalan ve 

sürekli olarak şiddete uğrama korkusuyla yaşayan sağlık çalışanlarının çalışma 

şevkleri kırılmıştır. Bu durum “defansif tıp uygulamaları” adı verilen bir durumu 

ortaya çıkarmış ve sağlık çalışanları hastalara dokunmaktan âdeta korkar hâle 

gelmiştir. Tüm bu sorunlardan hastalar zarar görmektedir. 

Sağlık çalışanlarında, risk almamak adına tedavisi zor olan hastaları başka 

merkezlere gönderme eğilimleri başlamıştır. Bununla birlikte diğer branşlardan daha 

çok konsültasyon isteme, daha çok tetkikle kendi savunma dosyasını sağlam tutma 

gayreti gibi maliyet-fayda oranlarının sınırlarını zorlayan yöntemlere başvurma 

eğiliminin de arttığı görülmektedir. Yani sağlık çalışanları sadece hastasını 

düşünmek yerine şiddete uğrama korkusuyla gereksiz birçok şeyi düşünür hâle 

getirilmiştir. 
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AKP iktidarının ürünü “Sağlıkta Şiddet” bilimsel kongre ve sempozyumların 

konusu olacak kadar önemli bir boyut kazanmıştır. Hatta bu sempozyumların bir 

kısmına Sayın Sağlık Bakanı da katılmıştır. 

AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm adıyla hekime dayattığı “düşük ücret ve 

performans uygulaması”, vatandaşa dayattığı “katkı payı uygulaması” sonucunda, 

hastaların yaklaşık üçte biri acil servislere başvurmaya başlamıştır. Böylece 

gerçekten acil sorunu olan hastaya verilen hizmetin kalitesi düşmüştür. Bu 

uygulamalarla acil servislerde hastaların bekleme süresi giderek artarken, doktorların 

hastalara ayırdığı zaman azalmaktadır. Bu durum şiddeti artıran en önemli 

nedenlerden biridir. 

Sonuç olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın toplumu hasta ettiği bunun 

sonucu olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı anlaşılmaktadır. Sağlık 

çalışanlarının güvenlik kaygılarının topluma sağlık sorunu olarak geri dönmesi 

büyük önem arz etmektedir. 
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4. Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, Doktorlara 

Yönelik Şiddet Olaylarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 

Önergesi (10/252) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmanın; çalışanın yaşam süresini uzatması, 

çalışma etkinliğini arttırması, işe devamlılığını sağlaması gibi pek çok yararı vardır. 

Bunun yanında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak sadece çalışanın sağlığının 

sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda 

çalışanın, sosyal yaşamından hizmet sunduğu alana kadar iyilik halinin devamını ve 

iş veriminin artmasını da sağlar. 

Son senelerde artış gösteren doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 

içerikli saldırılar, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. 2009 yılında 23, 2010 yılında 

27, 2011 yılında ise 49 sağlık emekçisi şiddete maruz kalmıştır. Ne yazık ki rakamlar 

yıllara göre şiddet olaylarının giderek arttığını göstermektedir. Bu durumun nedenleri 

ise sadece güvenlik boyutuyla açıklanamayacak kadar derindir. Uygulanan sağlık 

politikaları nedeniyle doktorluk mesleğine olan saygının ortadan kalkması, hastane 

çalışanları için yeterli güvenliğin olmaması ve daha da önemlisi çoğu zaman sağlık 

sistemindeki bozuklukların tek nedeninin doktorlar ve sağlık çalışanları olduğunun 

yetkililer tarafından ifade edilmesi gibi nedenler onları hedef haline getirmektedir. 

Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sağlık personelinin moralini bozmakta, 

çalışma şevkini kırmakta ve sağlık personelini yıpratmaktadır. Sağlık personeli, hasta 

ve hasta yakınlarının fiziki ve sözlü saldırılarına maruz kalmaya devam etmektedir. 

Bunun en son örneği ise Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaşanmış, Dr. 

Rodin Sarı Polat hasta yakınları tarafından feci şekilde dövülerek yaşamsal tehlike 

geçirmiştir. Bu olayla birlikte son bir yıl içinde yalnızca Diyarbakır'da şiddete maruz 

kalan sağlık çalışanı sayısı 5’e yükselmiştir. 

Sağlık hizmetinin kaliteli ve huzurlu bir şekilde sunulması, toplum sağlığının 

gelişmesi açısından olmazsa olmaz bir ilkedir. Sağlık personeli ve özellikle 

doktorların, saldırıya uğrayacağı düşüncesiyle hareket ederek hizmet vermeye 
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çalışması, toplum sağlığının gelişmesine yeterli katkıyı sunmasına engel olacaktır. 

Doktorların verimli çalışamaması, sadece toplum sağlığının değil, ülke ekonomisinin 

de ciddi bir kaybıyla sonuçlanacaktır. 

Özellikle son senelerde, hastanın ölümü sonucunda ya da keyfi nedenlerle 

hasta yakınlarının doktorlara dönük uyguladığı şiddet, küçük saldırıların ötesine 

geçmiştir. Önceki senelerde hasta yakını tarafından öldürülen, ölümle sonuçlanmasa 

dahi sakat kalarak mesleklerinden uzaklaşan sağlık çalışanları olmuştur. Doktorlar ve 

sağlık çalışanları, tehdit altında olduklarını ve mesleklerini yapamaz hale geldiklerini 

sık sık vurgulamaktadırlar. 

Doktorların güvenlik açısından yaşadıkları sorunların altında yatan nedenlerin 

ve çözüm yollarının çok boyutlu olması, bu konunun daha ayrıntıyla araştırılmasını 

gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı, doktorların maruz kaldığı şiddet olaylarının 

nedenlerinin ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM 

İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını 

saygılarımızla arz ederiz. 

1)    Candan Yüceer                                   (Tekirdağ) 

2)    Mustafa Sezgin Tanrıkulu                   (İstanbul) 

3)    Mehmet Şeker                                    (Gaziantep) 

4)    Atilla Kart                                          (Konya) 

5)    Celal Dinçer                                       (İstanbul) 

6)    Mehmet Ali Ediboğlu                        (Hatay) 

7)    Muharrem Işık                                    (Erzincan) 

8)    Hülya Güven                                       (İzmir) 

9)    Gürkut Acar                                        (Antalya) 

10)  İlhan Demiröz                                     (Bursa) 

11)  Erdal Aksünger                                   (İzmir) 

12)  İhsan Özkes                                        (İstanbul) 

13)  Ali Rıza Öztürk                                  (Mersin) 

14) Ali Serindağ                                         (Gaziantep) 

15) Yıldıray Sapan                                    (Antalya) 

16) Mustafa Serdar Soydan                    (Çanakkale) 
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17) Haluk Eyidoğan                               (İstanbul) 

18) Fatma Nur Serter                             (İstanbul) 

19) Metin Lütfi Baydar                               (Aydın) 

20) Tolga Çandar                                        (Muğla) 

21) Turgut Dibek                                       (Kırklareli) 

22) Malik Ecder Özdemir                          (Sivas) 

23) Mahmut Tanal                                     (İstanbul) 

24) Uğur Bayraktutan                               (Artvin) 

25) Ali Özgündüz                                     (İstanbul) 
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5. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, 

Şanlıurfa’daki Hastanelerde Görev Yapan Doktorların Uğradıkları Saldırıların 

Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/253) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şanlıurfa’daki hastanelerde meydana gelen doktorlara saldırıların nedenlerinin 

araştırılması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması amacıyla 

Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’nci maddeleri 

uyarınca Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederiz.  

1) Mahmut Tanal                                     (İstanbul) 

2) Ali Serindağ                                           (Gaziantep) 

3) Haydar Akar                                          (Kocaeli) 

4) Bülent Tezcan                                        (Aydın) 

5) Ayşe Nedret Akova                                 (Balıkesir) 

6) Muharrem Işık                                       (Erzincan) 

7) Turgay Develi                                        (Adana) 

8) Hasan Akgöl                                          (Hatay) 

9) Kadir Gökmen Öğüt                               (İstanbul) 

10) Erdal Aksünger                                    (İzmir) 

11) Tolga Çandar                                        (Muğla) 

12) Malik Ecder Özdemir                           (Sivas) 

13) Arif Bulut                                          (Antalya) 

14) Doğan Şafak                                        (Niğde) 

15) Haluk Eyidoğan                                  (İstanbul) 

16) Levent Gök                                          (Ankara) 

17) Ramazan Kerim Özkan                       (Burdur) 

18) Gürkut Acar                                       (Antalya) 

19) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                   (İstanbul) 

20) Mehmet Hilal Kaplan                           (Kocaeli) 

21) İhsan Özkes                                      (İstanbul) 

22) Hurşit Güneş                                     (Kocaeli) 
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23) Ali Sarıbaş                                        (Çanakkale) 
24) Kamer Genç                                         (Tunceli) 
25) Birgül Ayman Güler                            (İzmir) 

Gerekçe: 

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son zamanlarda artan hastane 
baskınları ve doktorlara karşı uygulanan saldırılar Şanlıurfa’nın ve Türkiye’nin 
gündeminde yer bulmakta ve Şanlıurfa’da kamu düzeninin en çok olması gereken 
hastanelerde bozulduğu görülmektedir. En son çıkan haberlere göre, Şanlıurfa Eğitim 
ve Araştırma hastanesinde bir doktor ile başhekim yardımcısı arasında çıkan 
tartışmaya başhekimin de katılmasının ardından, hastaneye tarafların yakını 
olduklarını öne süren çok sayıda sarıklı ve sakallı kişi gelmiştir. Bu kişiler hastane 
koridorlarını doldurmuş ve orada bir kargaşa yaratmıştır. Yine aynı şekilde, başka bir 
grup da tartışmaya dâhil olarak, koridorları doldurmuştur. En sessiz ve sakin olması 
gereken hastanelerde bu tür olayların yaşanması elim ve üzüntü verici olmasının yanı 
sıra kamu düzeni ve bireylerin kişilik haklarına yönelik bir saldırıdır. 

Diğer bir olay ise, son bir ay içerisinde Harran Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi’nde görev yapan üç sağlık çalışanı görevi başındayken 
bıçaklanmış, darp edilmiş, sözlü ve fiili saldırılara maruz kalmıştır. Devlet, her 
bireyini olduğu gibi sağlık çalışanlarını da korumakla yükümlüdür. 

Sağlıkta yaşanan sorunların ve aksaklıkların sorumlusunun hekimler ve sağlık 
çalışanlarının olduğu algısı sağlık çalışanlarına hemen her gün polikliniklerde, acil 
servislerde, hastane koridorlarında şiddet olarak geri dönmektedir. 

Şiddet, ülkemizin içinde bulunduğu toplumsal süreçte her alanda hızla 
artarken; şiddetin oluşmasını önleyici tedbirler ne yazık ki alınmamaktadır. 
Toplumsal şiddetin artışına paralel olarak sağlık çalışanları ve hekimler de son 
zamanlarda çok boyutlu olarak şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık 
kurumlarında çalışmak diğer işyerlerine göre şiddete uğrama yönünden daha da riskli 
hâle gelmiştir. Hastalar kadar diğer hasta yakınları da sağlık çalışanlarına şiddet 
uygulama eğilimindedir. Bunun canlı örneği, 16.09.2011 tarihinde Balıklıgöl Devlet 
Hastanesinde yakını vefat ettiği için hekim, nöbetçi hemşire, laborant, güvenlik 
görevlisi ve kısaca önüne çıkan tüm sağlık çalışanlarına hasta yakınları tarafından 
yapılan sözel ve fiziksel şiddettir. 
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Diğer bir husus ise, sorumluların bu kayıtsızlığı sonucu hastalar tarafından 

şiddet öncelikli hizmet almak için bilinçli uygulanır hâle gelmiştir. Şiddet olaylarına 

bağlı olarak hekimler ve sağlık çalışanları hasta ya da hasta yakını tarafından şiddete 

uğrayacağı algısını taşımakta ve de mesleğini gereği gibi yapamaz duruma 

gelmişlerdir. Hekimler ve sağlık çalışanları, yaşadıkları şiddet olayları karşısında 

ilgililerin konuya duyarsız kalmaları sonucu kurumlarına karşı güvensizlik 

duymaktadır. 

Tüm bu gerekçelerle, Şanlıurfa’daki hastanelerde meydana gelen doktorlara 

saldırıların nedenlerinin araştırılması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle 

alınması amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 

105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması hususunda gereğini 

saygılarımızla arz ederiz. 
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6. İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin, Sağlık 

Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 

Önergesi (10/254) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet; “hasta, hasta yakınları ya da diğer başka bir 

bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit, 

fiziksel saldırı veya cinsel saldırı” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetleri 

sunulan ortamlarda hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış 

göstermektedir. Hastaneler sağlık çalışanları için tehlikeli ortamlar haline gelmekte, 

bu nedenle de sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmemektedir. 

Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ 6 Aralık 2011 tarihli Meclis 29. 

Birleşiminde sağlık personeline yönelik fiziksel şiddetin kontrol altına alınması için 

yönetmelik yayınladıklarını ve "beyaz kod sistemi" denilen güvenlik görevlilerinin 

erken müdahalesine imkân veren erken uyarı sistemi geliştirdiklerini belirtmiştir. 

Ancak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti inceleyen bilimsel çalışmalar 

tarandığında sorunun fiziksel önlemlerle yapılan bir düzenleme ile 

çözümlenemeyeceği, daha kapsamlı çözümler gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Hekime Yönelik Şiddet Nasıl Önlenir Çalıştayı sorumluları hazırladıkları 

anketle 01.02.2009 tarihinde İstanbul Tabip Odasına (İTO) kayıtlı 12.296 hekimden, 

hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sebeplerini kısa başlıklar halinde 

ve önem sırasına göre yazmalarını istemiştir. Alınan yanıtlarda şiddetin nedenleri 

olarak 10 başlık öne çıkmaktadır: 

“1) Sağlıkta Dönüşüm Programı, 

2) Sağlık çalışanlarının siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmesi, 

3) Toplum eğitim düzeyinin düşük olması, 

4) Sağlık çalışanları hakkında medyada çıkan olumsuz, yalan haberler ve 

yorumlar, 

5) İletişim becerilerinde yetersizlik, 
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6) Yetişmiş insan gücü ve fiziki kapasite yetersizliği, 

7) Aşırı iş yükü ve iş duyumsuzluğu ve tükenmişlik, 

8) Toplumsal nedenler ve şiddete eğilimin artması, 

9) Şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin yetersizliği ve etkin güvenlik 

önlemlerinin alınamaması, 

10) Çalışma ortamı ve mimari yapılanmanın uygunsuzluğu.” 

Sağlık kurumları üzerinde yürütülen çalışmaların bulgularından sağlık 

ortamında şiddetin diğer iş yerlerine göre oldukça fazla olduğu ve az kayda alındığı 

ortaya çıkmaktadır. Şiddeti ölçmek için sağlık kurumlarında şiddetin sıklığına 

bakılmaktadır. Buna göre sağlık çalışanlarının sözel şiddete fiziksel şiddetten daha 

fazla maruz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. 

Sağlık çalışanlarından, gruplarına göre birinci sırada hemşirelerin, ikinci 

sıklıkta pratisyen hekimlerin, daha sonra uzman hekimler ve diğer personelin şiddete 

maruz kaldığı saptanmıştır. Kadın çalışanların daha sık şiddete maruz kaldıkları 

belirtilmektedir. 

Şiddetin gerçekleştiği yerin özelliği birinci sıklıkta acil servislerin, ikinci 

sıklıkta psikiyatri klinikleri olmasıdır. Servisler ve poliklinikler de güvenli ortamlar 

değildir. 

Acil servisler acil müdahale gerektiren vakaların geldiği ve hayati risk taşıyan 

hastaların bulunduğu yerlerdir. Bu nedenle acil servis çalışanları, hasta ve hasta 

yakınları streslidir. Hasta yakınları çeşitli sebeplerden dolayı saldırganlaşma eğilimi 

gösterebilmektedir. Yakın zamanda acil hasta tanımına ilişkin getirilen düzenleme 

hasta ve hekimi karşı karşıya getirmektedir. Acile başvuruyu azaltmak için acil hasta 

tanımı da hekime bırakılmıştır. 

Etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat güvenlik, güvenlikli kapılar, kameralar, 

metal detektörler, kontrol noktaları, koruyucu pencereler ve panik alarmlar gibi 

önlemlerin fiziksel şiddeti bugüne dek tek başına önleyemediği görülmüştür. Bu 

türden önlemlerin sağlık çalışanlarının en sık maruz kaldıkları sözel şiddeti önlemede 

de etkisiz yöntemler olduğu açıktır. 
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Sağlık personeline yapılan sözlü saldırılar, yaralamalar, darp ve öldürmeye 

ilişkin hükümler genel hükümlere tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar çıkarılan 

yönetmeliğin tek başına bir yararının olmadığı ve şiddetin giderek arttığı açıktır. 

Sağlık çalışanlarının şiddetten korunmasına yönelik alınacak önlemlerin ne olması 

gerektiği ve sebeplerinin daha detaylı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle 

Anayasamızın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince 

bir Araştırma Komisyonu kurulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Hülya Güven                                        (İzmir) 

2) Metin Lütfi Baydar                                (Aydın) 

3) Ayşe Nedret Akova                               (Balıkesir) 

4) Alaattin Yüksel                                     (İzmir) 

5) Gürkut Acar                                          (Antalya) 

6) Recep Gürkan                                       (Edirne) 

7) Kadir Gökmen Öğüt                              (İstanbul) 

8) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                      (İstanbul) 

9) İhsan Özkes                                           (İstanbul) 

10) İdris Yıldız                                           (Ordu) 

11) Mehmet Ali Susam                               (İzmir) 

12) Dilek Akagün Yılmaz                           (Uşak) 

13) Emre Köprülü                                       (Tekirdağ) 

14) Veli Ağbaba                                         (Malatya) 

15) Mehmet Siyam Kesimoğlu                    (Kırklareli) 

16) Ali Haydar Öner                                    (Isparta) 

17) Hurşit Güneş                                        (Kocaeli) 

18) Süleyman Çelebi                                   (İstanbul) 

19) Mustafa Moroğlu                                  (İzmir) 

20) Mustafa Serdar Soydan                         (Çanakkale) 

21) Rahmi Aşkın Türeli                              (İzmir) 

22) Ahmet İhsan Kalkavan                         (Samsun) 

23) Candan Yüceer                                    (Tekirdağ) 

 

  



- 23 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

7. Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve 19 

Milletvekilinin, Hasta ve Hasta Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Uyguladıkları 

Şiddetin Sebep ve Sonuçlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 

(10/255) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

“Hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanları üzerinde uyguladıkları şiddetin 

sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” 

amacıyla, aşağıda belirtilen gerekçelerle Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis 

araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Mehmet Şandır                                   (Mersin) 

2) Durmuşali Torlak                                   (İstanbul) 

3) Oktay Vural                                        (İzmir) 

4) Alim Işık                                             (Kütahya) 

5) Reşat Doğru                                       (Tokat) 

6) Sadir Durmaz                                     (Yozgat) 

7) Mustafa Kalaycı                                  (Konya) 

8) Ahmet Kenan Tanrıkulu                       (İzmir) 

9) Sümer Oral                                         (Manisa) 

10) Koray Aydın                                      (Trabzon) 

11) Münir Kutluata                                  (Sakarya) 

12) Muharrem Varlı                                 (Adana) 

13) Emin Çınar                                      (Kastamonu) 

14) Hasan Hüseyin Türkoğlu                    (Osmaniye) 

15) Enver Erdem                                    (Elâzığ) 

16) Ruhsar Demirel                                 (Eskişehir) 

17) Özcan Yeniçeri                                  (Ankara) 

18) Yıldırım Tuğrul Türkeş                       (Ankara) 

19) Erkan Akçay                                     (Manisa) 

20) Yusuf Halaçoğlu                                (Kayseri) 
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Gerekçe: 

Doktor, bir insanın en önemli varlığı diye nitelendirilen sağlık alanında uzun 

yıllar hem teorik hem de pratik eğitim görerek, insanlara bu alanda hizmet veren bir 

meslek erbabıdır. İnsanoğlu var olduğu sürece doktorluk mesleğine olan ihtiyaç 

bitmeyecektir. İnsan hayatıyla doğrudan ilgili her meslekte olduğu gibi doktorluk 

mesleği de kutsal mesleklerden sayılmaktadır. 

Doktorlar, gece gündüz demeden, ırk, din, dil gözetmeden kutsal bir görev 

yapsa da nihayetinde o da bir insandır. 

Hastanelerin, özellikle acil servislerine getirilen hastalarla ilgilenen doktorlar, 

ayrıca hastaların yakınları ile de bir şekilde ilgilenmek durumunda kalmaktadırlar. 

Tahlilleri devam eden hastanın sonuçları çıkana kadar, hasta yakınları sabırsızlıkla 

sonuçların ne olduğunu öğrenmek istemektedirler. 

Hasta yakınlarının bu şekildeki davranışları, insan hayatıyla doğrudan bir 

meslek icra eden doktorların, hastalarına daha kaliteli hizmet vermesini 

engellemektedir. 

Asli görevi o anda hasta ile ilgilenmesi gereken doktorlar, işlerini yapmayı 

engelleyecek kadar ileri giden bazı hasta yakınları ile de uğraşmak durumunda 

kalmaktadır. 

Birtakım sorularının cevapsız kalması neticesinde, hastalarıyla ilgilenilmediği 

kanısına kapılan hasta yakınları daha agresif olmaktadır. 

Sonuç olarak, hemen her gün yazılı ve görsel medyada hasta yakınlarının hatta 

hastaların bir doktoru ya da bir sağlık görevlisini darp ettiği, şiddet uyguladığı 

haberlerine rastlamak rutin bir hâl almıştır. 

Doktorluk mesleği karşılıklı saygı ve güven temeli üzerine kuruludur. Bu saygı 

ve güven bir anda kazanılmış olmayıp, uzun yılların birikimi olarak ortaya çıkmıştır. 

Hasta ile sağlık çalışanları arasındaki güven ve saygı temelli ilişkinin, üçüncü 

şahıslar tarafından zedelenmeye çalışılması uzun vadede toplumsal bir yaraya yol 

açacaktır. 
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Hasta-doktor ya da hasta-sağlıkçı arasındaki saygı ve güvene dayalı ortamdaki 

dejenerasyon, ileride tamiri zor, zahmetli ve maliyetli bir sorunu beslemektedir. 

Sağlık alanında hasta ve hasta yakınlarının sağlıkçılar üzerinde uyguladıkları 

şiddetin sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 

belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci 

maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 
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8. Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 37 Milletvekilinin, Sağlık 

Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 

(10/256) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Araştırılması ve Gerekli 

Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması 

açılmasını arz ve teklif ederiz.    

1) Cevdet Erdöl                                          (Ankara) 

2) Mehmet Domaç                                   (İstanbul) 

3) Muhammed Murtaza Yetiş                     (Adıyaman) 

4) Vural Kavuncu                                     (Kütahya) 

5) Ahmet Haldun Ertürk                            (İstanbul) 

6) Mahmut Kaçar                                       (Şanlıurfa) 

7) Türkan Dağoğlu                                     (İstanbul) 

8) Necdet Ünüvar                                      (Adana) 

9) Tülay Bakır                                            (Samsun) 

10) İsmail Tamer                                       (Kayseri) 

11) İsmail Güneş                                       (Uşak) 

12) Kemalettin Aydın                                (Gümüşhane) 

13) Mustafa Baloğlu                                  (Konya) 

14) Oğuz Kağan Köksal                            (Kırıkkale) 

15) Şenol Gürşan                                       (Kırklareli) 

16) Ali Turan                                            (Sivas) 

17) İdris Bal                                              (Kütahya) 

18) Şirin Ünal                                          (İstanbul) 

19) İsmail Aydın                                       (Bursa) 

20) Mehmet Erdoğan                               (Gaziantep) 

21) Sevim Savaşer                                    (İstanbul) 

22) Temel Coşkun                                     (Yalova) 
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23) Yaşar Karayel                                      (Kayseri) 

24) Ertuğrul Soysal                                    (Yozgat) 

25) Ahmet Öksüzkaya                              (Kayseri) 

26) Mahmut Mücahit Fındıklı                   (Malatya) 

27) Alpaslan Kavaklıoğlu                          (Niğde) 

28) Şuay Alpay                                          (Elâzığ) 

29) Fuat Karakuş                                    (Kilis) 

30) Muzaffer Aslan                                  (Kırşehir) 

31) Abdullah Çalışkan                              (Kırşehir) 

32) İsmail Kaşdemir                                 (Çanakkale) 

33) Hüseyin Şahin                                    (Bursa) 

34) Mehmet Müezzinoğlu                         (Edirne) 

35) Muzaffer Yurttaş                               (Manisa) 

36) Mehmet Kerim Yıldız                         (Ağrı) 

37) Mehmet Doğan Kubat                        (İstanbul) 

38) Akif Çağatay Kılıç                          (Samsun) 

Gerekçe: 

Sağlık bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir. Ülkemiz 

insanının sağlığı için hizmet eden, bu yönde kutsal bir görev yapan tüm sağlık 

çalışanlarımız, vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini tam ve kesintisiz olarak 

ulaştırabilmek için her türlü şartta, gece gündüz görevlerini yerine getirmeye 

çalışmaktadırlar. 

Zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik münferit de olsa şiddet olayları 

olmaktadır. Fedakârca görev yapan sağlık personeli, bazen hasta bazen de hasta 

yakınlarının sözlü veya fiilî şiddetine maruz kalabilmektedir. 

Sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde sunulması, toplum sağlığının gelişmesi 

açısından olmazsa olmaz bir ilkedir. Sağlık personeli ve özellikle doktorların şiddete 

uğrayacağı düşüncesiyle hareket etmesi, toplum sağlığının gelişmesine yeterli katkıyı 

sunmalarına engel olmaktadır. Ayrıca hekimlerin verimli çalışamaması, sadece 

toplum sağlığını değil ülke ekonomisini de olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 
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Münferit olsa bile, bu tür üzücü olaylar sağlık personelinin moralini bozmakta, 

çalışma şevkini kırmaktadır. Nedeni ne olursa olsun şiddetin hiçbir türü hiçbir 

kimseye karşı ve hele sağlık çalışanlarına karşı asla mazur görülemez. 

Verilen bu önerge ile sağlık çalışanlarına yönelik münferit de olsa şiddet 

olaylarının araştırılması varsa gerekçelerinin bilimsel olarak tespit edilmesi ve 

çözümleri konusunda politika geliştirilmesi arzu edilmektedir. 
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9. Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin, Sağlık 

Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına 

İlişkin Önergesi (10/257) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Hekimler ve sağlık emekçilerine yönelik gerçekleştirilen ve özellikle son 

dönemlerde artan şiddet olaylarının araştırılması, söz konusu şiddet saldırılarının 

önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98’inci, 

TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması 

açılmasını arz ederim. 

Gerekçe: 

AKP hükümetinin başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık 

hizmetlerinin özelleştirildiği ve paran kadar sağlık anlayışının yerleştirilmeye 

çalışıldığı gün gibi ortadadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı kaliteli ve parasız hizmet 

üretimi yerine, hekimlerin özlük haklarını ve saygınlıklarını azaltmış, halkın sağlığa 

ulaşımı yönünde maddi ve manevi engelleri arttırmıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin yarattığı olumsuz sağlık ortamı ve zorlaştırılmış 

çalışma koşullarını önemli ve belirleyici bir etken olması, Performans sisteminin 

baskısı altında olan hekim, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilen hizmete 

yaptığı ödemeleri sınırlandırması, hekimin mesleki özerkliğini ortadan kaldırması, 

daha çok hasta bakabilmek için hastalarına daha kısa süre ayırmak zorunda kalması, 

sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi yoluyla hekimlerin yurttaşlara karşı deyim 

yerindeyse günah keçisi ilan edilmesi gibi hükümetin sağlık politikalarından 

kaynaklanan piyasacı, paran kadar sağlık anlayışının yapısal olarak ortaya koyduğu 

nedenlerdir. 

Tüm bu piyasacı sağlık anlayışı modelinden hareketle, halüsinasyon yaratmak 

amaçlı hükümet yetkililerince sağlık alanına ilişkin pembe tablolar çizilmektedir. 

Sağlık politikalarının iflası gün geçtikçe gün yüzüne çıkmakta ve AKP hükümeti bu 

iflası hem örtmek hem de iflasın sebebini hekimler ve sağlık emekçilerine fatura 
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etmeye çalışmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki niteliksel sorunlar ve piyasacı sağlık 

anlayışına karşın hükümet, sürekli sağlık hizmetlerine ulaşımda sorun yaşanmadığı, 

ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti verildiğini belirterek, bir anlamda halk ile hekimler 

ve sağlık emekçilerini karşı karşıya getirip kendi üretimi olan neoliberal piyasacı 

sağlık anlayışının sorunlarını örtmeye çalışmaktadır. 

Tüm bu AKP iktidarı dönemi politikalarından dolayı, hekimler ve sağlık 

çalışanları olumsuz her türlü koşulda halkın karşısına çıkarılmaktadır. Dolayısıyla 

hekimler ve sağlık emekçileri ciddi şiddet içerikli saldırılara maruz kalmaktadır. 

Bunlardan hareketle; hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma şartlarından 

kaynaklı meydana gelen sorunlarını, çalışma ortamından kaynaklı meydana gelen 

sorunlarını, genel sağlık politikalarından kaynaklı meydana gelen sorunlarını ve tüm 

bunların çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla bir Meclis araştırması talep 

ediyoruz. 

1) İdris Baluken                                     (Bingöl) 

2) Pervin Buldan                                      (Iğdır) 

3) Hasip Kaplan                                       (Şırnak) 

4) Sırrı Sakik                                             (Muş) 

5) Murat Bozlak                                       (Adana) 

6) Halil Aksoy                                         (Ağrı) 

7) Ayla Akat Ata                                      (Batman) 

8) Hüsamettin Zenderlioğlu                      (Bitlis) 

9) Emine Ayna                                        (Diyarbakır) 

10) Nursel Aydoğan                                 (Diyarbakır) 

11) Altan Tan                                         (Diyarbakır) 

12) Adil Kurt                                           (Hakkari) 

13) Esat Canan                                         (Hakkari) 

14) Sırrı Süreyya Önder                              (İstanbul) 

15) Sebahat Tuncel                                     (İstanbul) 

16) Mülkiye Birtane                                  (Kars) 

17) Erol Dora                                            (Mardin) 

18) Ertuğrul Kürkçü                                 (Mersin) 
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19) Demir Çelik                                          (Muş) 

20) İbrahim Binici                                     (Şanlıurfa) 

21) Nazmi Gür                                         (Van) 

22) Özdal Üçer                                         (Van) 

23) Leyla Zana                                       (Diyarbakır) 
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10. Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin, Sağlık 

Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 

Önergesi (10/258) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde, hekime ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının 

sayısı gün geçtikçe artmaktadır. En son Gaziantep'te bir meslektaşımız cinayete 

kurban gitmiştir. Giderek yaygınlaşan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar 

doğurduğu görülen şiddet olayları yüzünden sağlık çalışanlarının sağlığı 

bozulmuştur. Hekimler hizmet veremez hale gelmiştir. Şiddet olaylarının 

nedenlerinin araştırılması, çözüm yollarının bulunması ve şiddeti önleyici 

politikaların oluşturulması amacıyla TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri 

uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

1) Aytuğ Atıcı                                         (Mersin) 

2) Nurettin Demir                                    (Muğla) 

3) Mustafa Serdar Soydan                         (Çanakkale) 

4) Aykut Erdoğdu                                   (İstanbul) 

5) Melda Onur                                         (İstanbul) 

6) Ahmet Haluk Koç                               (Samsun) 

7) Sena Kaleli                                         (Bursa) 

8) Binnaz Toprak                                    (İstanbul) 

9) Ayşe Eser Danışoğlu                             (İstanbul) 

10) Osman Kaptan                                   (Antalya) 

11) Ali Sarıbaş                                         (Çanakkale) 

12) Veli Ağbaba                                      (Malatya) 

13) Kamer Genç                                      (Tunceli) 

14) Mehmet Ali Susam                           (İzmir) 

15) Celal Dinçer                                      (İstanbul) 

16) Gürkut Acar                                      (Antalya) 

17) Haluk Eyidoğan                                 (İstanbul) 
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18) Vahap Seçer                                      (Mersin) 

19) Ümit Özgümüş                                   (Adana) 

20) Selahattin Karaahmetoğlu                  (Giresun) 

21) Ramazan Kerim Özkan                      (Burdur) 

Gerekçe: 

AKP Hükümeti’nin “Sağlıkta Dönüşüm” adıyla yürüttüğü sağlık politikası 

yerleştikçe, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel, sözlü, psikolojik ve ekonomik şiddet 

olayları giderek artmakta ve bu konudaki haberler yazılı ve görsel basında giderek 

artan sayıda yer almaktadır. Sonunda cinayet haberleri de sağlıkla beraber anılır 

olmuştur. 

Tabip odalarına ve diğer sağlık meslek kuruluşlarına başvurarak şiddete 

uğradığını bildiren ve destek isteyen sağlık çalışanı sayısı çığ gibi büyümüştür. 

Sağlıkta şiddet sağlık çalışanlarının ve kamuoyunun gündeminde üst sıralara 

yerleşmiştir. Nedeni ne olursa olsun şiddetin mazur görülmesi olası değildir. 

Ne yazık ki Sağlık Bakanının ve zaman zaman Başbakanın ucuz politikalarla 

ve gerçekleri saptırarak sağlık çalışanlarını hedef göstermesi nedeniyle sağlık 

alanında yaşanan sorunlar sağlık emekçilerine mal edilmiştir. Şiddete maruz kalan ve 

sürekli olarak şiddete uğrama korkusuyla yaşayan sağlık çalışanlarının çalışma 

şevkleri kırılmıştır. Bu durum “defansif tıp uygulamaları” adı verilen bir durumu 

ortaya çıkarmış ve sağlık çalışanları hastalara dokunmaktan âdeta korkar hale 

gelmiştir. Tüm bu sorunlardan hastalar zarar görmektedir. 

Sağlık çalışanlarında, risk almamak adına tedavisi zor olan hastaları başka 

merkezlere gönderme eğilimleri başlamıştır. Bununla birlikte diğer branşlardan daha 

çok konsültasyon isteme, daha çok tetkikle kendi savunma dosyasını sağlam tutma 

gayreti gibi maliyet-fayda oranlarının sınırlarını zorlayan yöntemlere başvurma 

eğiliminin de arttığı görülmektedir. Yani sağlık çalışanları sadece hastasını 

düşünmek yerine şiddete uğrama korkusuyla gereksiz birçok şeyi düşünür hale 

getirilmiştir. 
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AKP iktidarının ürünü “Sağlıkta Şiddet” bilimsel kongre ve sempozyumların 

konusu olacak kadar önemli bir boyut kazanmıştır. Hatta bu sempozyumların bir 

kısmına Sayın Sağlık Bakanı da katılmıştır. 

AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm adıyla hekime dayattığı “düşük ücret ve 

performans uygulaması”, vatandaşa dayattığı “katkı payı uygulaması” sonucunda, 

hastaların yaklaşık üçte biri acil servislere başvurmaya başlamıştır. Böylece 

gerçekten acil sorunu olan hastaya verilen hizmetin kalitesi düşmüştür. Bu 

uygulamalarla acil servislerde hastaların bekleme süresi giderek artarken, doktorların 

hastalara ayırdığı zaman azalmaktadır. Bu durum şiddeti artıran en önemli 

nedenlerden biridir. 

Sağlık çalışanına karşı uygulanan şiddetin maruz kalana avukatlık hizmeti 

vererek, hastanede uygulanan “kod” uygulamasına giderek önlenemeyeceğini, ne 

yazık ki hekimler, meslektaşlarını cinayete kurban vererek görmüşlerdir. 

Sonuç olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın toplumu hasta ettiği bunun 

sonucu olarak da, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı anlaşılmaktadır. Sağlık 

çalışanlarının güvenlik kaygıları, topluma sağlık sorunu olarak geri dönebilecek 

olması büyük önem arz etmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

 

1. KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

1.1. Meclis Araştırması Önergelerinin Özeti 

24’üncü Yasama Döneminde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet 

Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun kurulmasına dayanak teşkil eden; 

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 22 milletvekilinin, doktorların 

ve diğer sağlık personelinin çalışma ortamlarının güvenliği ile ilgili alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/49); Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU ve 20 

milletvekilinin, sağlık sisteminin ve sağlık personelinin sorunlarının araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/113); Mersin Milletvekili 

Aytuğ ATICI ve 26 milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin güvenlik 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

(10/118); Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER ve 24 milletvekilinin, doktorlara 

yönelik şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla (10/252); İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve 24 

milletvekilinin, Şanlıurfa'daki hastanelerde görev yapan doktorların uğradıkları 

saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla (10/253); İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN ve 22 milletvekilinin, sağlık 

çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla (10/254); Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili 

Mehmet ŞANDIR ve 19 milletvekilinin, hasta ve hasta yakınlarının sağlık 

çalışanlarına uyguladıkları şiddetin sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/255); Ankara Milletvekili Cevdet 

ERDÖL ve 37 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/256); Bingöl Milletvekili 

İdris BALUKEN ve 22 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet 

olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/257); 
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Mersin Milletvekili Aytuğ ATICI ve 20 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

(10/258) Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 

105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını isteyen önergelerinin 

gerekçelerinde özetle; 

• Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarının 

fiziki veya sözlü şiddetine maruz kaldıkları, 

• Yaşanan şiddet olaylarının toplumsal bir sorun haline geldiği, 

• Sağlıkta Dönüşüm Programı ve performans uygulaması ile yöneticilerin 

söylemlerinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddete yol açtığı, 

• Sağlık çalışanı istihdamının yetersiz olduğu, ayrıca sağlık çalışanlarının 

çalışma saatleri ve özlük haklarında düzenlemeler yapılması gerektiği, 

• Şiddet olaylarına bağlı olarak sağlık çalışanlarının hasta ya da hasta yakını 

tarafından şiddete uğrayacağı algısını taşıdığı ve mesleklerini gereği gibi yapamaz 

duruma geldikleri, yaşadıkları şiddet olayları karşısında ilgililerin konuya duyarsız 

kalmaları sonucu kurumlarına karşı güvensizlik duydukları, 

• Etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat güvenlik, güvenlikli kapılar, kameralar, 

metal detektörler, kontrol noktaları, koruyucu pencereler ve panik alarmlar gibi 

önlemlerin fiziksel şiddeti bugüne dek tek başına önleyemediği, ayrıca bu türden 

önlemlerin sağlık çalışanlarının en sık maruz kaldıkları sözel şiddeti önlemede de 

etkisiz yöntemler olduğu, 

• Hasta ve sağlık çalışanı arasındaki saygı ve güvene dayalı ortamdaki 

dejenerasyonun, ileride tamiri zor, zahmetli ve maliyetli bir sorunu beslediği, 

• Sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde sunulmasının, toplum sağlığının 

gelişmesi açısından olmazsa olmaz bir ilke olduğu, sağlık çalışanlarının şiddete 

uğrayacağı düşüncesiyle hareket etmesinin, toplum sağlığının gelişmesine yeterli 

katkıyı sunmalarına engel olacağı, bunun ise sadece toplum sağlığını değil ülke 

ekonomisini de olumsuz olarak etkileyebileceği, 

• Sağlık çalışanlarının güvenlik açısından yaşadıkları sorunların altında yatan 

nedenlerin ve çözüm yollarının çok boyutlu olmasının, bu konunun daha ayrıntıyla 

araştırılmasını gerekli kıldığı,   

ifade edilmiştir. 
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1.2. Komisyonun Kuruluşu 

Yukarıda metinlerine ve özetlerine yer verilen, Meclis Araştırması açılmasına 

ilişkin 10 ayrı Önerge (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 25.04.2012 tarihli 99’uncu Birleşiminde 

konularının benzer olması nedeniyle birleştirilerek görüşülmüş ve “Sağlık 

Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla” bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması 

kararlaştırılmıştır.  

Komisyonun kurulmasına ilişkin 25.04.2012 tarihli ve 1014 sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kararı’nda, araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden 

oluşması, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 

seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da 

çalışma yapabilmesi hususlarına yer verilmiştir. Mezkûr Karar 03.05.2012 tarihli ve 

28281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.    

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.06.2012 tarihli 121’inci Birleşiminde 

Komisyona üye seçimi yapılmıştır. Aynı tarihte yapılan Komisyon toplantısında ise 

Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi gerçekleştirilmiştir. 

Bu seçimler sonucu, Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü, Kâtip ve 

üyeliklerini gösterir liste aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 

Tablo 1. Komisyon Üyeleri 

ADI VE SOYADI UNVANI PARTİSİ 
SEÇİM 

BÖLGESİ 

Necdet ÜNÜVAR BAŞKAN AK Parti Adana 

Mustafa BALOĞLU BAŞKANVEKİLİ AK Parti Konya 

İsmail TAMER SÖZCÜ AK Parti Kayseri 

İlknur İNCEÖZ KÂTİP AK Parti Aksaray 

Muhammet Murtaza YETİŞ ÜYE AK Parti Adıyaman 

Mehmet Kerim YILDIZ ÜYE AK Parti Ağrı 

Semiha ÖYÜŞ ÜYE AK Parti Aydın 
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İdris BALUKEN ÜYE BDP Bingöl 

Kemalettin AYDIN ÜYE AK Parti Gümüşhane 

Mehmet Hilal KAPLAN ÜYE CHP Kocaeli 

Muzaffer YURTTAŞ ÜYE AK Parti Manisa 

Aytuğ ATICI  ÜYE CHP Mersin 

Ali ÖZ  ÜYE MHP Mersin 

Nurettin DEMİR ÜYE CHP Muğla 

Cemalettin ŞİMŞEK ÜYE MHP Samsun 

Mahmut KAÇAR ÜYE AK Parti Şanlıurfa 

Candan YÜCEER ÜYE CHP Tekirdağ 

Bu seçime ilişkin 19.06.2012 tarihli ve 1018 sayılı Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kararı 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

1.3. Komisyonun Görev, Yetki ve Süresi 

19.06.2012 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon; Anayasa’nın 98’inci, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ile diğer 

hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır.  

3 aylık çalışma süresi (tatil ve ara vermelerde süre işlemediğinden) 14.12.2012 

tarihinde dolan Komisyon, İçtüzük’ün 105’inci maddesi gereğince 1 aylık ek süre 

talebinde bulunmuştur. Süre uzatımına ilişkin 1029 sayılı Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kararı Genel Kurulun 04.12.2012 tarihli 33’üncü Birleşiminde alınmış ve 

08.12.2012 tarihli ve 28491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

1.4. Komisyonun Çalışmaları 

19.06.2012 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon, bu tarihte yapmış 

olduğu ilk toplantısında çalışma programını belirlemiş ve bu çerçevede; 

• Komisyonun gerekli görmesi halinde, yurt içinde ve yurt dışında, Komisyon 

olarak ya da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve 

araştırmalar yapmasına, 
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• Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak 

tutulmasına, 

• Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için 

İçtüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 

• Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek ve elektronik iletişim 

kurabilmek amacıyla internet sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına,  

• Komisyon çalışmaları süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konuyla ilgili 

uzman görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılmasında, davet 

edilecek kişi ve kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili 

kılınmasına, 

• Komisyonun Ankara dışı çalışmalarına katılan Komisyon Üyesi 

milletvekillerinin yasama çalışmalarından izinli sayılmasına, 

• Çalışma yapılacak yurt içi ve yurt dışı merkezlere ulaşımda havayolu, 

karayolu ve diğer nakil vasıtalarından yararlanılmasına, 

• Yapılacak Ankara dışı inceleme ziyaretleri ve çalışmalara Komisyon 

uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin katılmasına, 

• Ankara dışı inceleme ziyaretleri ve çalışmalara katılacak milletvekillerine, 

uzmanlara ve diğer kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele Harcırah 

Kanunu hükümlerinin uygulanmasına, 

• Yurt dışı inceleme ve araştırmalarla ilgili yazışmaların Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı tarafından yapılmasına, 

• Komisyona verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmaların bitmemesi halinde 1 

aylık ek süre istenmesine, 

• Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine, 

karar vermiştir. 

Söz konusu kararlara uygun olarak Komisyon, 14.01.2013 tarihinde sona eren 

4 aylık çalışma süresi içerisinde 24 resmî toplantı yapmış ve araştırma konusu 

hakkında bilgi edinmek üzere akademisyenler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

sivil toplum örgütlerinden yetkililer davet ederek görüşler almış, rapor yazımında 

değerlendirmek üzere yazışmalar yoluyla bilgi ve belge temin etmiştir. Komisyon 

ayrıca, yerinde 4 çalışma ziyareti gerçekleştirmiş ve çalışmaları devam ederken 17 

Üyesinin imzasıyla Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’a bir mektup göndermiştir. 
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Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına katkıda bulunmak üzere aşağıda 

adı, soyadı, unvanı ve kurumu belirtilen kişiler Komisyonda uzman olarak görev 

almışlardır. 

Tablo 2. Komisyon Uzmanları 

ADI-SOYADI KURUMU UNVANI 

Ahmet BOZKURT Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 
Yasama Uzmanı 

Eyüp ÖZTÜRK 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

Yasama Uzman 

Yardımcısı 

Doç. Dr. Hasan 

Hüseyin YILDIRIM 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 

İdaresi Bölümü 

Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Mustafa 

Necmi İLHAN 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

Dr. Duygu CENGİZ 
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 

İlker ILGIN 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu 
Başkanlık Müşaviri 

Aslıhan ARDIÇ 

ÇOBANER 

Sağlık Bakanlığı Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 

Hemşire/İletişim 

Uzmanı 

Ayhan Barış ÇEVİK 
Ankara Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 

Hastane Müdür 

Yardımcısı 

Abdullah 

DEĞİRMENCİ 

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Sağlık Memuru 

Hatice ÖZTÜRK 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumu 
Ebe/Sağlık İdarecisi 

İbrahim Alper 

TABANOĞLU 
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 

Mustafa MERT Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcısı 

Gürol VURAL Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman 
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1.4.1. Komisyon Toplantıları 

Çalışma süresi içinde 24 toplantı yapan Komisyon, aşağıdaki tabloda gösterilen 

kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve diğer 

ilgililerden bilgi almıştır. 

Tablo 3. Komisyon Toplantıları 

Toplantı Sırası 

ve Tarihi 

Gündem-Kurum, Kuruluş 

ve Sivil Toplum Örgütleri 
Bilgi/Brifing Alınan Kişiler 

1’inci Toplantı 

19.06.2012 

Komisyon Başkanlık Divanı 

Seçimi 
- 

2’nci Toplantı 

27.06.2012 

Komisyonun Çalışma 

Takviminin, Bilgisine 

Başvurulacak Kişi ve 

Kurumlar ile Uzmanların 

Belirlenmesi 

- 

3’üncü Toplantı 

10.10.2012 

Sağlık Bakanlığı 

Müsteşarlığı 

- Prof. Dr. Nihat TOSUN, Müsteşar 
- Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürü 
- Dr. Hasan GÜLER, Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdür Yardımcısı 
- Dr. Abdullah ÖZTÜRK, Sağlıkta Kalite ve 

Akreditasyon Daire Başkanı 

4’üncü Toplantı 

11.10.2012 
Türk Tabipleri Birliği 

- Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN, 2.Başkan 
- Dr. Bayazıt İLHAN, Genel Sekreter 
- Dr. Osman ÖZTÜRK, Merkez Konseyi 

Üyesi 
- Dr. Özden ŞENER, Ankara Tabip Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
- Dr. Hasan OGAN, Şiddete Sıfır Tolerans 

Çalışma Grubu Direktörü  
- Avukat Ziynet ÖZÇELİK, TTB Hukuk 

Bürosu    

5’inci Toplantı 

17.10.2012 

Türk Eczacıları Birliği 

- Uzman Eczacı Harun KIZILAY, Genel 
Sekreter 

- Eczacı Murat YÜRÜR, Denetleme Kurulu 
Başkanı 

- Eczacı Nevin TAŞLIÇAY, Denetleme 
Kurulu Üyesi 

- Eczacı Kerem ZABUN, Antalya Eczacı 
Odası Başkanı 

- Ayşen YALMAN, Basın Danışmanı 

Türk Dişhekimleri Birliği 

- Doç. Dr. Serdar SÜTÇÜ, Kamuda 
Çalışanların Özlük Hakları Komisyonu 
Üyesi                                                                

- Diş Hekimi Helin ARAS TEK, Ankara 
Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 
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6’ncı Toplantı 

18.10.2012 

Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Çalışanları Sendikası 

(SAĞLIK SEN) 

- Metin MEMİŞ, Genel Başkan 
- Semih DURMUŞ, Genel Sekreter 
- Ekrem YAVUZ, Mevzuat Sekreteri 
- Fatih SEYRAN, Genel Başkan Danışmanı  
- Avukat Özlem TİTREK ÇAĞLAYAN, 

Hukuk Müşaviri 
- Bayram AVCIBAŞI, Sağlık Çalışanı 

7’nci Toplantı 

31.10.2012 

Türkiye Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Kolu Kamu 

Görevlileri Sendikası 

(TÜRK SAĞLIK SEN) 

- Önder KAHVECİ, Genel Başkan 
- Zafer YILDIRIM, Genel Başkan Yardımcısı 
- Ahmet KIZMAZ, Genel Başkan Danışmanı 

8’inci Toplantı 

01.11.2012 

Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Emekçileri Sendikası (SES) 

- Çetin ERDOLU, Genel Başkan 
- Hasan KALDIK, Genel Örgütlenme 

Sekreteri 

9’uncu Toplantı 

07.11.2012 

Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Çalışanları Hak Sendikası  

(SAĞLIK HAK-SEN) 

- Ayhan ÇİVİ, HAKSEN Genel Başkanı           
- Selahattin KARACA, SAĞLIK HAKSEN 

Genel Başkanı 
- Umut YANARDAĞ, Yönetim Kurulu 

Üyesi   
- Yusuf KARAÇAR, Yönetim Kurulu Üyesi   

Türkiye Sağlık İşçileri 

Sendikası (SAĞLIK-İŞ) 
- Hasan ÖZTÜRK, Genel Başkan 
- Halit KAYALI, Yönetim Kurulu Üyesi           

10’uncu Toplantı 

14.11.2012 

Tüm Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Çalışanları Sendikası 

(TÜM SAĞLIK-SEN) 

- Okay ERÖZGÜN, Genel Başkan  
- Yüksel KILIÇ, Genel Sekreter 
- Fevziye CANSEVER, Genel Mali Sekreter 
- Faruk ÇELİK, Genel Teşkilatlandırma 

Sekreteri 

Mobbing ile Mücadele 

Derneği 

- Hüseyin GÜN, Yönetim Kurulu Başkanı 
- Yrd. Doç. Dr. Nermin GÜRHAN, Bilim 

Kurulu Üyesi 
- Avukat Nilay KILIÇ, Üye 

11’inci Toplantı 

15.11.2012 
Türk Hemşireler Derneği 

- Prof. Dr. Saadet ÜLKER, Genel Başkan  
- Prof. Dr. Besti ÜSTÜN, Şiddet Komisyonu 

Üyesi 
- Uzman Hemşire Hatice UÇAK, Şiddet 

Komisyonu Üyesi 

12’nci Toplantı 

21.11.2012 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

- Mehmet SARIBUVA, Özel Güvenlik 
Hizmetleri Şube Müdürü (3. Sınıf Emniyet 
Müdürü)  

- Ali KAYA, Polis Merkezleri ve Suç 
Önleme Şube Müdürü (4. Sınıf Emniyet 
Müdürü) 

13’üncü Toplantı 

22.12.2012 
- - Prof. Dr. Erol GÖKA, Psikiyatrist 

14’üncü Toplantı 

29.11.2012 
Acil Tıp Uzmanları Derneği 

- Prof. Dr. Başer CANDER, Yönetim Kurulu 
Başkanı 

- Prof. Dr. Cuma YILDIRIM, Üye 
- Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ, Başkan 

Yardımcısı 
- Doç. Dr. Mehmet GÜL, Resüsitasyon 

Çalışma Grubu Başkanı  
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15’inci Toplantı 

05.12.2012 

Aile Hekimleri Dernekleri 

Federasyonu 

- Dr. Murat GİRGİNER, Yönetim Kurulu 
Başkanı 

- Dr. Akif Emre EKER, 2’nci Başkan 
- Dr. H. Şenol ATAKAN, Yönetim Kurulu 

Üyesi 
- Dr. Kazım TIRPAN, Bilimsel Araştırma 

Komisyonu Başkanı          
16’ncı Toplantı 

06.12.2012 
- - Prof. Dr. Ayla OKAY, İletişimci/Öğretim 

Üyesi 

17’nci Toplantı 

12.12.2012 

Hasta ve Hasta Yakını 

Haklarını Savunma Derneği 

- Avukat İlhan YETİŞGİN, Genel Başkan 
- Ramazan ACAR, Genel Başkan 

Yardımcısı 
- Avukat Kübra ÖZDEMİR, Genel 

Başkan Yardımcısı 
- Doğa YAŞAR, Bilim Kurulu Üyesi 

- - Doç. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Öğretim 
Üyesi 

18’inci Toplantı 

13.12.2012 
- - Prof. Dr. Ümit BİÇER  

- Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER 

19’uncu Toplantı 

18.12.2012 
- 

- Doç. Dr. İnci ÇINARLI, İletişimci/Öğretim 
Üyesi  

- Doç. Dr. Abdulrezzak ALTUN, 
İletişimci/Öğretim Üyesi  

- Gülben ŞAHİN YALÇIN, Gazeteci 
- Yeşim SERT KARAARSLAN, Gazeteci 
- Esra ÖZ, Gazeteci 

20’nci Toplantı 

20.12.2012 
- - Dr. Mehmet Özgür NİFLİOĞLU, 

Asistanhekim.org internet sitesi yöneticisi  

21’inci Toplantı 

02.01.2013 
- - Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK, 

Sosyolog/Öğretim Üyesi 

22’nci Toplantı 

03.01.2013 

Komisyon Çalışmaları 

Değerlendirme Toplantısı 
 

23’üncü Toplantı 

09.01.2013 
Sağlık Bakanlığı 

- Prof. Dr. Recep AKDAĞ, Sağlık Bakanı 
- Dr. İsmail DEMİRTAŞ, Müsteşar 

Yardımcısı 
- Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürü 
- Mine TUNÇEL, Sağlığın Geliştirilmesi 

Genel Müdürü 
- Adem KESKİN, I. Hukuk Müşaviri 
- Erol GÖKDÖL, Hukuk Müşaviri 
- Dr. Hasan GÜLER, Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdür Yardımcısı 
- Dr. Yasin AKAR, Bakan Danışmanı 

24’üncü Toplantı 

10.01.2013 
Paramedik Derneği 

- Halit Umut UĞUREL, Yönetim Kurulu 
Başkanı 

- Nejmiye TOKER, Temsilciler Sorumlusu 
- Hasan Basri KIZILDAĞ, Üye 
- İbrahim ÇATAK, Üye 
- Süleyman YAVUZ, Üye 
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1.4.2. Komisyonun Çalışma Ziyaretleri 

Komisyon, 19.06.2012 tarihli 1’inci toplantısında aldığı karar kapsamında, 

sorunların yerinde tespiti ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınan 

önlemlerin uygulamasını görmek üzere detayları aşağıda anlatılan dört çalışma 

ziyareti gerçekleştirmiştir. 

1.4.2.1. Gaziantep Çalışma Ziyareti 

Komisyon, ilk çalışma ziyaretini menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden 

merhum Dr. Ersin ARSLAN’ın memleketi olan Gaziantep’e düzenlemiştir. 

05.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete Komisyon Başkanı Adana Milletvekili 

Necdet ÜNÜVAR, Komisyon Başkanvekili Konya Milletvekili Mustafa BALOĞLU, 

Komisyon Üyesi Mersin Milletvekili Aytuğ ATICI, Komisyon Üyesi Mersin 

Milletvekili Ali ÖZ, Komisyon Üyesi Muğla Milletvekili Nurettin DEMİR ve 

Yasama Uzmanı Ahmet BOZKURT katılmıştır. 

Merhum Dr. Ersin ARSLAN’ın Ailesini Ziyaret 

Söz konusu çalışma ziyareti kapsamında, öncelikle merhum Dr. Ersin 

ARSLAN’ın eşi ve ailesine taziye ziyaretinde bulunulmuştur. Taziye ziyareti basına 

kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ziyarette Dr. Ersin ARSLAN’ın babası Ramazan 

ARSLAN, abisi Erkan ARSLAN ve eşi Dr. Sibel ARSLAN ile görüşülürken, 

Komisyona, Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet TAŞDÖĞEN, İl Sağlık Müdürü 

Prof. Dr. Metin KARAKÖK ve Şehitkamil Kaymakamı Mehmet AYDIN eşlik 

etmiştir. Ayrıca Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Savaş GÜRSOY da 

ziyarete katılmıştır. 

Ziyaretin başında, Komisyon Başkanı Necdet ÜNÜVAR tarafından bu 

ziyaretin siyasi bir ziyaret olmadığı, Ersin ARSLAN’ın topluma mal olduğu, 

herkesten bir parça olduğu belirtilmiş; yaşanan bu elim olay üzerinden sağlık 

çalışanlarına uygulanan şiddeti çözmenin yollarının aranacağı ve burada yaşanan 

acının paylaşılacağı ifade edilmiştir. Aile ise ziyaret dolayısıyla Komisyona teşekkür 

etmiş ve yaşanan olaya ilişkin bilgi vermiştir. 
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Şahinbey Belediyesi Dr. Ersin ARSLAN Parkını Ziyaret 

Komisyon, aileyi ziyaretinden sonra Şahinbey Belediyesinin Dr. Ersin 

ARSLAN’ın adını verdiği parkta incelemelerde bulunmuştur. Heyete bu ziyarette 

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU ve Şahinbey Kaymakamı 

Uğur TURAN eşlik etmiştir. 

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesini Ziyaret 

Komisyon, yaşanan acı olaydan sonra merhum Dr. Ersin ARSLAN’ın adının 

verildiği Hastaneyi ziyaret ederek, olayın gerçekleştiği yerde incelemelerde 

bulunmuş, Hastanenin fiziki koşullarını ve güvenlik önlemlerini yerinde incelemiş ve 

Başhekim Dr. Ali Güven FİNCAN ile diğer yöneticilerden bilgi almıştır. 

Başhekim tarafından verilen bilgilere göre, 616 yataklı olan Hastanede 72 

güvenlik kamerası ve 60 güvenlik elemanı bulunmakta, Hastaneye günde 15 ila 20 

bin arasında hasta ve hasta yakını gelmekte, giriş ve çıkışlar 17 ayrı kapıdan 

yapılmaktadır. Yaşanan menfur saldırıdan sonra Hastanede adliyeye yansıyan 3 

şiddet olayının daha gerçekleştiği öğrenilmiş, adliyeye yansımayan şiddet olayı 

sayısı konusunda bilgi edinilememiştir. Yine alınan bilgilere göre, güvenlik 

kameraları yaşanan olaydan önce de Hastanede bulunmaktadır. Hastane yöneticileri 

sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sebeplerinden bahsederken, bu durumun 

toplumda artan şiddetle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

Toplantı sırasında Gaziantep-Kilis Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Şaban 

ALAGÖZ tarafından kısa bir sunum yapılmıştır. Bu sunumda şiddetin önlenmesi 

amacıyla, şiddet potansiyeline sahip kişilerin sekreter-özel güvenlik-polis gibi ilk 

aşama duraklarında tespit edilmesine yönelik eğitimlerin verilmesi önerilmiştir. 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini Ziyaret 

Komisyon, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinden sonra Gaziantep 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etmiştir. 

Heyet, Hastanede Başhekim yardımcıları Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR, 

Doç. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ ve Doç. Dr. Metin KILINÇ ile görüşmüştür.  
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Toplantıda, Üniversite Hastanesinde şiddetin daha çok asistan hekimler ve 

hemşirelere yöneldiği ifade edilmiş; hastaların hekimi şikâyet hakkı olduğu ancak 

hekimin hastayı şikâyet edemediği belirtilmiştir. 

Toplantıda ayrıca İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin KARAKÖK tarafından 

“Sağlık Alanında Çalışan Hakları ve Güvenliği” başlıklı bir sunum yapılmıştır. 

Sunumda Beyaz Kod uygulaması anlatılmıştır. Anılan uygulamaya göre, bir şiddet 

olayı yaşandığında mağdur şikâyetçi olmasa bile olay savcılığa intikal 

ettirilmektedir. Sunumun sonunda şiddetin önlenmesine yönelik güvenlik görevlisi 

sayısının artırılması, acil panik butonu uygulaması, hasta haklarının yanı sıra 

sorumluluklarının da gündeme getirilmesi gibi yöntemleri içeren 15 maddelik bir 

öneri paketine yer verilmiştir. 

Gaziantep Valiliğini Ziyaret 

Heyet Gaziantep’te son olarak Gaziantep Valiliğini ziyaret etmiştir. Bu 

ziyarette Gaziantep Valisi Erdal ATA, Vali Yardımcısı Mehmet TAŞDÖĞEN, 

Emniyet Müdürü Ömer AYDIN ve İl Sağlık Müdürü Metin KARAKÖK ile toplantı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ziyarete ilişkin değerlendirmeler yapılmış, sağlıkta 

şiddet önlenmesi için yapılabilecekler tartışılmıştır.  

1.4.2.2. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Ziyareti 

Komisyon, 08.11.2012 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesine bir çalışma ziyareti düzenlemiştir. Ziyarete Komisyon Başkanı Adana 

Milletvekili Necdet ÜNÜVAR, Komisyon Başkanvekili Konya Milletvekili Mustafa 

BALOĞLU, Komisyon Sözcüsü Kayseri Milletvekili İsmail TAMER, Komisyon 

Üyesi Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN, Komisyon Üyesi Mersin 

Milletvekili Aytuğ ATICI, Komisyon Üyesi Muğla Milletvekili Nurettin DEMİR ile 

Komisyon uzmanları katılmıştır. 

Ziyaret kapsamında, ilk olarak Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurullah 

ZENGİN’in sunumu dinlenmiştir. Sunumda; Komisyon çalışmalarının şiddetin 

azalmasına sağlayacağı katkıya yönelik beklenti belirtilmiş, Hastane bünyesinde 

çalışan hakları ile ilgilenen bir birim kurulduğu ve birimde bir psikoloğun da 



- 51 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

istihdam edildiği, Hastanede şiddetin daha sık görüldüğü riskli bölümlerin 

belirlendiği, Beyaz Kodun Hastanede de uygulandığı, Hastane çalışanlarını şiddet 

konusunda bilinçlendirme toplantılarının yapıldığı, internetin de bu amaçla 

kullanıldığı, şiddete maruz kalan personel hizmetten çekilme hakkını kullandığında 

döner sermaye gibi haklarından mahrum kaldığı, bu durumun hakkın kullanım 

oranını azalttığı, daha çok sözel şiddetin yaşandığı, şiddet olaylarının defansif tıp 

yaklaşımına sebep olabildiği, şiddetin önlenmesinde medyanın sağlık çalışanlarına 

yönelik haber dilinin değişmesi, şiddet olayları sonrası adli prosedürlerin azaltılması 

ve bu konuda Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortak tavır almasının etkili 

olabileceği ifade edilmiştir.  

Yapılan sunumun ardından Heyet, Hastanenin konferans salonunda Hastane 

personeli ile bir araya gelmiştir. Toplantıda personel, sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddete ilişkin kişisel görüşlerini; sözlü şiddetin fiziksel şiddete oranla daha çok 

yaşandığı, medyanın haber dilinin toplumu sağlık çalışanlarına karşı tahrik ettiği, 

toplumda sağlık çalışanlarının saygınlıklarının azaldığı, hastaların yüksek 

beklentilere sahip olduğu, sağlık çalışanı istihdamının ve hastalara ayrılan sürenin 

yetersiz olduğu cümleleriyle ifade etmiştir. Hastane personelinin çözüm önerileri ise; 

şiddet uygulayanların veya teşebbüs edenlerin bir ortak ağda listelenmesi, sağlık 

çalışanlarının toplumdaki saygınlıklarının artırılmasını sağlayacak önerilerin 

belirlenmesi amacıyla bir çalıştayın düzenlenmesi, hasta yakınlarının poliklinik 

dışında doktorlara ulaşmasının engellenmesi, performans sisteminde değişikliğe 

gidilmesi şeklinde sıralanmıştır. Konferans salonunda ayrıca Hastane Güvenlik 

Müdürü tarafından, güvenlik görevlilerinin yılda iki defa eğitime tabi tutulduğu ve 

185 güvenlik görevlisinin en az 130’unun 4 yıldır Hastanede çalıştığı ifade 

edilmiştir. 

Hastane personeliyle yapılan toplantının ardından, Hastane Acil Servisinde 

gerçekleştirilen incelemeler ile çalışma ziyareti sona ermiştir.  

1.4.2.3. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Çalışma Ziyareti 

Komisyon, 28.11.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) 

bir çalışma ziyareti düzenlemiştir. Ziyarete Komisyon Başkanı Adana Milletvekili 

Necdet ÜNÜVAR, Komisyon Sözcüsü Kayseri Milletvekili İsmail TAMER, 
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Komisyon Üyesi Manisa Milletvekili Muzaffer YURTTAŞ, Komisyon Üyesi Mersin 

Milletvekili Ali ÖZ, Komisyon Üyesi Muğla Milletvekili Nurettin DEMİR ile 

Komisyon uzmanları katılmıştır.  

Çalışma ziyaretinde ilk olarak Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mine 

TUNÇEL sunum yapmıştır. Sunumda SABİM’in amacı, çalışma sistemi ve genel 

işleyişine ilişkin bilgilerin yanında istatistiki verilere de yer verilmiş; SABİM’in 

faaliyete başladığı Ocak 2004’ten bu yana Merkeze 6 milyon çağrının ulaştığı, 

SABİM’in bir şikâyet hattı olmadığı, gelen çağrıların %0,5’inin şikâyet, %75’i bilgi 

talebi, %15’i öneri ve %6’sının teşekkür amaçlı olduğu, SABİM’in sağlık 

çalışanlarına ceza verme veya soruşturma açma yetkisi bulunmadığı, Merkezde 200 

personelin çalıştığı, günde ortalama 6000 çağrının karşılandığı, gelen çağrıların 

%90’ının 24 saat içinde sonuçlandırıldığı ve vatandaşa geri dönüldüğü ifade 

edilmiştir. Yapılan sunumun ardından Heyet, Merkeze gelen bir çağrı örneği 

üzerinden sırasıyla yapılan işlemleri incelemiş, Merkez çalışanlarından bilgi almıştır. 

1.4.2.4. Beyaz Kod Çalışma Ziyareti 

Komisyon, 19.12.2012 tarihinde sağlık personeline yönelik şiddeti önlemeyi 

amaçlayan acil durum yönetim aracı olan “Beyaz Kod” uygulamasını yerinde 

incelemek amacıyla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bakanlığına 

bir çalışma ziyareti düzenlemiş, ayrıca Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ ile öğle 

yemeğinde bir araya gelmiştir. Söz konusu çalışma ziyaretine Komisyon Başkanı 

Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR, Komisyon Başkanvekili Konya Milletvekili 

Mustafa BALOĞLU, Komisyon Sözcüsü Kayseri Milletvekili İsmail TAMER, 

Komisyon Üyesi Adıyaman Milletvekili Muhammet Murtaza YETİŞ, Komisyon 

Üyesi Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN, Komisyon Üyesi Manisa 

Milletvekili Muzaffer YURTTAŞ, Komisyon Üyesi Muğla Milletvekili Nurettin 

DEMİR, Komisyon Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER ile Komisyon 

uzmanları katılmıştır. 

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini Ziyaret 

Çalışma ziyareti kapsamında öncelikle Keçiören Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ziyaret edilmiş ve Hastane Yöneticisi Dr. Mesut KOÇAK’ın Beyaz Kod 
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uygulamasına ilişkin sunumu dinlenmiştir. Sunumda, şiddete maruz kalan sağlık 

personelinin dâhili telefondan 1111’i kodlaması ve dâhili numarayı girerek Beyaz 

Kod çağrısı yapmasıyla güvenlik görevlilerinin olay yerine intikal ettiği, mağdur ve 

olaya şahit olan personelin olaya ilişkin tutanakları imzaladığı ve hukuki prosedürün 

başlatıldığı ifade edilmiştir. Sunumda son olarak 2012 yılında Hastanede 47 Beyaz 

Kod uygulamasının olduğu ifade edilmiştir. 

Heyet, sunumun ardından acil servisi ziyaret ederek incelemelerde 

bulunmuştur. Bu inceleme sırasında Komisyon üyelerinin isteği üzerine bir Beyaz 

Kod çağrısı verilmiş, habersiz yapılan bu çağrı üzerine 30 saniye içinde 7 güvenlik 

görevlisinin çağrının yapıldığı yere intikal ettiği gözlenmiştir. 

Sağlık Bakanlığını Ziyaret 

Hastane ziyaretinden sonra geçilen Sağlık Bakanlığında, Beyaz Kod Birimi 

ziyaret edilerek Birim çalışanlarından bilgi alınmıştır. Çalışanlarla yapılan 

görüşmenin ardından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, 

Heyete bir sunum yapmıştır. Sunumda Beyaz Kod Biriminin 7 gün 24 saat hizmet 

verdiği, birimde psikolog, sosyal hizmet uzmanları ile hukukçuların çalıştığı, Birime 

14 Mayıs-17 Aralık 2012 tarihleri arasında 1498’i fiziksel şiddet olmak üzere 4688 

şiddet başvurusunun intikal ettiği, Birim tarafından olayların titizlikle takip edildiği 

ve Birimin şiddet mağdurlarına verilen hukuki desteğin koordinasyonunu sağladığı 

anlatılmıştır. 

Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ ile Görüşme 

Heyet, yaptığı ziyaretlerin ardından dönemin Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ ile 

Hekimevi’nde verilen öğle yemeğinde bir araya gelmiştir. Bakan AKDAĞ, yaptığı 

konuşmada yakın zamanda Komisyon tarafından kendisine gönderilen mektupta yer 

alan hususlara katıldığını, Komisyonun yaptığı çalışmalarla kendilerine yol 

göstereceğini ifade etmiş; Komisyon Başkanı Necdet ÜNÜVAR ise, Komisyonun 

toplantılar yaparak sadece rapor yazan bir komisyon olmadığını, tespit edilen 

hususlara ilişkin acil önlemler alınabilmesi amacıyla bu hususların hemen yetkililerle 

paylaşıldığını belirtmiştir. 
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1.4.3. Sağlık Bakanına Gönderilen Mektup 

Komisyon, çalışmaları devam ederken tespit ettiği hususların bir kısmını 

konunun müstaceliyetine binaen dönemin Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ ile 

paylaşmayı uygun görmüş ve bu doğrultuda aşağıda metnine yer verilen mektubu 

13.12.2012 tarihinde 17 Üyenin imzasıyla Bakana göndermiştir. 
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Sayı: A.01.1.GEÇ.0.00.00.00-10/49-120.10/97973 13.12.2012 
Konu: Öneriler 

Sayın Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 19.06.2012 
tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Komisyonumuz çalışmalarına devam etmekte ve rapor yazım aşamasında 
bulunmaktadır. Ancak, konunun önemine binaen aşağıda belirtilmiş hususların sizinle 
paylaşılması uygun görülmüştür: 

- Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı 
işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve 
davalarda sağlık çalışanlarına sağlanan hukuki yardımın, hastanelerde hizmet 
alımı ile çalıştırılan özel şirket elemanlarına da yapılmasının temini, 

- Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı 
işlenen suçların cezalarının arttırılması ve daha caydırıcı hale getirilmesi, 
ayrıca özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen personele karşı hizmet dolayısıyla işlenen 
suçların da kamu görevlilerine karşı işlenen suçlar gibi cezalandırılabilmesi 
amacıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasına 
yönelik çalışmaların başlatılması (Hazırlanacak kanun teklifinin 
Komisyonumuzu teşkil eden 17 Üye tarafından imzalanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulması düşünülmektedir.), 

- Şiddete karşı kamuoyu bilinci oluşturacağı ve caydırıcılık sağlayacağı cihetle, 
sağlık çalışanlarına yönelik olarak işlenen suçların yargılaması sonucunda 
verilen mahkûmiyet kararlarının medya yoluyla halka duyurulması,  

- Sağlık çalışanlarının saygınlığının ve şiddete karşı toplumsal bilincin 
artırılmasına yönelik olarak, toplumca sevilen ve saygı duyulan isimlerin rol 
aldığı kamu spotlarının hazırlanması; reklam, film ve dizilerde sağlık çalışanları 
konusunda doğru mesajların verilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılması, 

- İlköğretimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde sağlık 
çalışanları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının işleyişine yönelik eğitimlerin 
verilmesine ilişkin çalışmaların yapılması,  

- Bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında, söz konusu kurum veya kuruluşun 
güvenlik kameralarıyla izlendiğine ilişkin uyarıcı yazılara yer verilmesi 
hususunda gerekli çalışmaların yapılması, 

- Hastanelerde görevli güvenlik görevlilerine iletişim eğitimi gibi gerekli hizmet 
içi eğitimlerin verilmesinin temini, 

- Maruz kaldığı şiddet nedeniyle iş göremeyen sağlık çalışanlarının uğradıkları 
maddi kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla mevzuatta gerekli düzenlemelerin 
yapılması, 

- Sağlık çalışanlarına yönelik olarak görsel ve yazılı medyada yer alan yanıltıcı 
haberlere ilişkin cevap ve düzeltme hakkının etkin kullanımının sağlanması, 
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- Sağlık kurum ve kuruluşlarında yer alan hasta haklarına ilişkin bilgilendirici 
yazıların yanında hasta ve hasta yakınlarının sorumluluklarına ilişkin 
bilgilendirici yazılara da yer verilmesi, 

hususları müstaceliyet taşımakta ve Komisyon çalışmalarının ve rapor yazımının 
bitmesi beklenmeden tarafınızla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmekte olup, belirtilen 
hususlarla ilgili olarak gerekli çalışmaların başlatılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

        Necdet ÜNÜVAR 
         Adana Milletvekili 
        Komisyon Başkanı 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ VE POLİTİKALARI 
 

2. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ VE POLİTİKALARI 

Türkiye sağlık sistemini ve politikalarını ortaya koymadan önce bu Bölümde 

tüm Rapora ışık tutacak, sağlık alanına ilişkin kavramsal bir çerçeveyi ortaya 

koymakta yarar görülmektedir. Bu kavramsal çerçeveyi ortaya koymak, hem Türkiye 

sağlık sistemini ve politikalarını hem de incelememize konu olan şiddetin meydana 

geldiği sağlık ortamını anlamaya yardımcı olacaktır. 

2.1. Sağlık, Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sistemi 

İnsanın en değerli sermayesi olan ve elverdiği ölçüde de diğer sermaye 

birikimlerinin de temeli olan sağlık kavramı çeşitli disiplinler ve kesimler tarafından 

farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Geçmiş dönemlerde ve geleneksel anlayışta 

sağlık kavramı, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı şeklinde anlaşılmış ve 

tanımlanmıştır. Tanımın böyle yapılması, hastalık kavramını ön plana çıkarmış, 

kişilerin veya toplumların sağlığı bu kavrama bağlı olarak değerlendirilmiş ve belirli 

yakınmaları ya da sakatlığı olmayan herkes sağlıklı olarak kabul edilmiştir. 

Günümüzde sağlık kavramı farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte en çok kabul 

gören ve evrensel olan sağlık tanımı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan 

tanımdır. Bu tanıma göre sağlık “yalnızca hastalık veya sakatlık durumunun olmayışı 

değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir”.1 Bu iyilik halinden 

sapma ise “hastalık” olarak değerlendirilmektedir. 

Sağlığı etkileyen veya belirleyen çok sayıda faktör olmakla birlikte, sağlığın 

belirleyicileri genel olarak dört ana grup faktör çerçevesinde ele alınarak 

incelenmektedir. Buna göre sağlık; kalıtımın, yaşam tarzının, çevresel faktörlerin ve 

                                                 

1 WHO, 1978, Declaration of Alma-Ata, International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, 
USSR, 6-12 September,  http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf, Erişim Tarihi: 
10.12.2012. 
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sağlık hizmetlerinin bir fonksiyonudur. Görülebildiği üzere sağlığın temel 

belirleyicilerinden birisi de, küresel ölçekteki ve ulusal düzeydeki ekonomi, siyaset, 

kültür, tarih, teknoloji ve izlenen politikalar gibi değişkenlerin bir yansıması olan 

“sağlık hizmetleri sistemi ve politikaları” olmaktadır.  

Çok genel olarak belirtmek gerekirse sağlık hizmetleri, sağlığı korumak, 
geliştirmek, hastalananları ve sakatları tedavi ve rehabilite etmek amacı ile sunulan 
hizmetlerin tamamı olarak tanımlanabilir.2 Başka bir ifade ile sağlık hizmetleri; 
kişilerin sağlığının korunması, tanı, tedavi ve bakım için kişisel ve kurumsal olarak, 
kamu ya da özel kurum ve kişilerin vermiş olduğu hizmetler olarak daha kapsamlı bir 
biçimde de tanımlanabilir.3  

Sağlık hizmetleri genel olarak; koruyucu/önleyici sağlık hizmetleri, tedavi 
edici sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri 
olmak üzere dört ana grupta sınıflandırılmaktadır.  

Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalık hali oluşmadan kişilerin ve toplumun 
sağlığını korumak için verilen hizmetlerin tümünü kapsar. Bir toplumda, hastalıkları 
önleme ve toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmenin en etkili yolu bu tür hizmetler 
olmaktadır. Hastalık daha ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve 
mücadeleyi içerir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüketimi sonucu ortaya çıkan fayda, 
onu tüketen dışında toplumun diğer üyelerine de fayda sağlar. Dolayısıyla koruyucu 
sağlık hizmetleri sosyal faydası özel faydasından daha yüksek bir sağlık hizmetidir. 
Ana ve çocuk sağlığı, aile planlaması, hastalanma riski taşıyan grupların aşılanması, 
dengeli beslenme koşullarının oluşturulması, gıda denetimi ve kontrolü vb. 
hizmetlerden oluşmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri kendi içerisinde iki şekilde 
sınıflandırabilir. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, çevre sağlığını olumsuz 
etkileyen faktörlerin giderilerek, sağlıklı çevresel bir ortam yaratılması hizmetlerini 
içermektedir. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, bağışıklama (aşılama gibi), 
beslenmeyi düzenleme, teşhis ve tedavi, güvenli üreme sağlığı, ilaçla koruma, kişisel 
hijyen ve sağlık eğitimi hizmetlerinden oluşmaktadır.4  

                                                 

2 Dilaver Tengilimoğlu, Oğuz Işık ve Mahmut Akbolat, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2. Baskı, Ankara, 
Nobel Yayın, 2009, s.35. 
3 Yavuz Odabaşı, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 
25. 
4 Çoşkun Can Aktan, A.Kadir Işık, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Yöntemler, 
http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/pdf-aktan/sunum-alternatif.pdf., 2004, 
Erişim Tarihi: 15.12.2012. 
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 Tedavi edici sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin bir üst 

kademesini oluşturan ve alt kademedeki korucuyu sağlık hizmetlerine göre daha 

fazla özel fayda içeren bir hizmet türüdür. Hastalıkların tedavisi sonucu ortaya çıkan 

verimlilik artışı gibi nedenlerden dolayı sosyal fayda da içermektedir. Hastalık veya 

hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra, hastalığın tanı-teşhis-tedavi edilmesi 

sürecini kapsayan hizmetlerdir. Tedavi edici sağlık hizmetleri bireyin ortalama 

ömrünü uzattığı gibi verimliliğini artırarak milli gelir artışına katkıda bulunur. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri kendi içinde birinci basamak tedavi hizmetleri, ikinci 

basamak tedavi hizmetleri ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri olarak üç gruba 

ayrılmaktadır.5 

 Rehabilitasyon hizmetleri, sağlık hizmetlerinde özel bir yeri kapsamaktadır. 

Kaza, ruhsal bozukluklar, vücudun organlarının etkili bir şekilde kullanılmasına 

engel olan kısıtlılık koşullarının ortadan kaldırılmasını kapsamaktadır. Bu 

hizmetlerin amacı söz konusu kısıtlılık haliyle karşılaşan bireylerin bu halleriyle 

yaşama alıştırılmaları, kendileri ve ailelerinin yaşadıkları acıyı hafifletme amacını 

taşımaktadır. Doğuştan veya kaza sonucu oluşan sakatlıkların hareket kabiliyetlerinin 

yükseltilmesi, engellilerin topluma uyum sağlaması gibi hizmetler rehabilitasyon 

hizmetlerine örnek olarak verilebilir. Bu hizmetlerin kapsamında tıbbi rehabilitasyon 

ve sosyal rehabilitasyon yer almaktadır.6 

 Tıbbi rehabilitasyon hizmetleri, hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşen 

organın, fizik tedavi vb. tıbbi yöntemlerle yeniden güçlendirilmesi ya da tamamen 

kaybedilen organ yerine ortez-protez takılmak suretiyle kişiye o organın işlevini 

kısmen kazandırma türünden hizmetlere ifade etmek için kullanılır. Bu hizmetler 

sonunda kişi, sınırlı da olsa, günlük yaşam ve işlerini devam ettirebilme olanağına 

kavuşmuş olur. Adından ve türlerinden de anlaşıldığı üzere, tıbbi esenlendirme 

hizmetleri sağlık sektörü ve çalışanları tarafından yürütülen hizmetlerdir.7  

                                                 

5 Çoşkun Can Aktan, A.Kadir Işık, 2004, age., s.3. 
6 Çoşkun Can Aktan, A.Kadir Işık, 2004, age., s.3. 
7 Recep Akdur, Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve 
Türkiye’nin Birliğe Uyumu, (Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı), Ataum Araştırma Dizisi 
no:25, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2006, s.20, www.recepakdur.com/getfile.asp?file...pdf, 
Erişim Tarihi: 04.01.2013. 
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 Fiziki veya psikolojik hasarlı kişilerin geçimlerini sağlayacak bir iş bulması 

güçtür. Oysa yaşamlarını ailesine ve topluma yük olmadan devam ettirebilmeleri 

durumlarına uygun bir işe yerleşmelerine bağlıdır. Aynı şekilde, önceden sağlıklı 

olan ve çalışan bir kişinin daha sonra herhangi bir hastalık ya da kaza nedeniyle 

engelli hale gelmesi durumunda da kendisine yapabileceği diğer bir işin 

verilmesi/işinin değiştirilmesi gerekir. Hiç çalışamayacak durumda olan veya o hale 

gelen kişilerin bir kurumda bakılmasına gereksinim vardır. İşte bu ve benzeri türden 

hizmetlerin hepsine toplumsal veya sosyal esenlendirme (toplumsal rehabilitasyon) 

hizmetleri adı verilir. Toplumsal esenlendirme hizmetleri kendiliğinden olamaz, 

bunları yapacak bir takım toplumsal kurum ve örgütlenmelere gereksinim vardır. Ad 

ve türlerinden de anlaşılacağı üzere, toplumsal esenlendirme hizmetleri, toplumsal ve 

sosyal hizmetler kurum ve personelince yürütülen hizmetlerdir.8  

Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri, sağlıklı kişilerin sağlık durumlarını daha üst 

düzeye yükseltmek için sağlanan hizmetlerdir. Sağlığın geliştirilmesi hizmetlerinde 

temel sorumluluk bireylerdedir. Sağlığın geliştirilmesi, bedensel ve zihinsel sağlık 

durumu, yaşam kalitesi ve yaşam süresinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bugün 

birçok hastalığın bireylerin yaşam tarzlarından ve alışkanlıklarından kaynaklandığı 

bilinmektedir. Kişiler kendi yaşam biçimlerini geliştirerek sağlık durumlarını daha 

üst seviyelere çıkarabilirler. Örneğin kişinin spor yapması, sigara ve alkol 

kullanmaması, sağlığı bozucu rafine gıdaların tüketiminden uzak durması ve kişisel 

hijyen sağlanması sağlık seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.9 

Sağlık ve sağlık hizmetleri doğası gereği diğer mal ve hizmetlerden çeşitli 

açılardan farklılaşmaktadır. Sağlık ve sağlık hizmetleri alanının bu karakteristik 

özellikleri nedeniyledir ki, sonraki bölümlerde de ayrıntılı bir şekilde ortaya 

konulduğu üzere, diğer sektörler ile karşılaştırıldığında 16 kat daha fazla şiddetin 

yaşandığı bir sektör konumundadır. Sağlık ve sağlık hizmetlerinin nevi şahsına 

münhasır (kendine özgü/has) bu özellikleri aşağıda özetlenmektedir.10, 11, 12 

                                                 

8 Recep Akdur, 2006; age., s. 20. 
9 Dilaver Tengilimoğlu, Oğuz Işık ve Mahmut Akbolat, 2009,  age., s.49. 
10 Dilaver Tengilimoğlu, Oğuz Işık ve Mahmut Akbolat, 2009,  age., s.39-40. 
11 Hasan Hüseyin Yıldırım. Sağlık Sigortacılığı. Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir, 2012. 
12 Hasan Hüseyin Yıldırım, Piyasa, Sağlık Bakımı ve Piyasa Başarısızlıkları. Amme İdaresi Dergisi. 
Mart, 1999, 32/1: 123-134.  
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Sağlık hizmetlerinde risk ve belirsizlik yüksektir, dolayısıyla sağlık hizmeti 

tüketimi rastlantısaldır. Kimin ne zaman hastalanacağı, hastalandığında kime ve 

hangi kuruma başvuracağı, hangi sağlık ve mal ve hizmetlerini talep edeceği ve 

kullanacağı önceden bilinemediği için sağlık mal ve hizmetlerinin tüketimi belirsiz 

ve tesadüfidir. Başka bir ifade ile çoğu sağlık hizmetlerinin tüketiminin ani ve/veya 

beklenmedik ve çok pahalı olması gibi nedenlerden dolayı sağlık hizmetleri ihtiyacı, 

talebi ve tüketilmesi noktasında belirsizlikler söz konusudur. 

Sağlık hizmetinin ikamesi yoktur. Sağlık hizmetleri kişiye ve hastalığa özgü 

olduğu için ihtiyaç duyulan sağlık mal ve hizmeti dışında başka bir sağlık mal 

ve/veya hizmeti kullanmak mümkün değildir.  

Sağlık hizmetlerinin tüketimi normal şartlarda ertelenemez. Sağlık 

hizmetlerinin depolanma özelliği olmadığından yerinde ve üretilmesi anında da 

tüketilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmeti talep edildiği anda olanaklar ölçüsünde 

verilmesi gerekmektedir. Çünkü ucunda ölüm-kalım meselesi vardır veya hastalığın 

ilerlemesi söz konusudur. Sağlık hizmetlerinin büyük kısmı acil ve ertelenemez 

niteliktedir. 

Bu ölüm-kalım meselesi ve hastalığın iyileşmeme ihtimali iledir ki; sağlık 

hizmetlerini alan/kullanan kişiler ve yakınları; stresli, kırılgan, endişeli, çökkün, 

agresif ve yüksek beklentinin eşlik ettiği bir ruh haline sahiptirler. Sağlık hizmetini 

talep eden hasta ve yakınları bu ruh hali ile sağlık hizmetleri üretim sürecine dâhil 

olurlar. Hizmeti alanların bu olumsuz ruh halleri sağlık hizmetini üreten ve sunan 

çalışanlara da sirayet ederek sağlık işyeri ortamını gergin ve stresli bir ortam haline 

getirir. Sağlık hizmetlerinin hata ve belirsizliklere karşı oldukça duyarlı olması da 

hesaba katıldığında bu stres bir kat daha artmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetlerinde 

hizmeti alan ile hizmeti verenler arasında ve bu kesimlerin kendi aralarında yoğun 

bir iletişim ve etkileşim süreci yaşanır. Ancak sağlık alanının doğası, bu iletişimi ve 

etkileşimi sekteye uğratabilmektedir. 



- 62 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

Sağlık hizmetlerinin boyutunu ve kapsamını hizmetten yararlanan değil, hekim 

belirler. Sağlık mal ve hizmetlerinde ilk talebi hizmetten yararlanan belirlerken, ilk 

talepten sonraki talebi ve tüketimi hizmeti kullanan adına vekil-müvekkil ilişkisi 

çerçevesinde sağlık çalışanı, hasta ile arasındaki yazılı olmayan ama oldukça güçlü 

bir vekâlet ilişkisi çerçevesinde, vekâleten hasta adına sağlık hizmetlerinin talebini, 

kullanımını ve tüketimini şekillendirir. Bu durum sağlık hizmetlerinde başta hekim 

olmak üzere sağlık çalışanını eşsiz ve de oldukça da güçlü bir pozisyona sokar.  

Bir önceki paragrafla bağlantılı olarak belirtmek gerekirse, sağlık hizmetlerinde 

bilgi asimetrisi söz konusudur ve sağlık hizmetleri tüketicilerinin davranışları 

rasyonel değildir. Sağlık hizmetleri piyasası söz konusu olduğunda arz (hekim) ile 

talep (hasta) tarafı arasında talep kanadı aleyhine bir bilgi açığı söz konusudur. 

Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özellik, hizmet sunucu 

(hekim) ile tüketici (hasta) arasında var olan bu bilgi asimetrisi olmaktadır.13 

Rasyonel tüketici; ihtiyacını bilen, bu ihtiyacını giderecek alternatif kullanımların 

farkında olan, bunlar arasından çıkarını maksimize edecek tercihte bulunabilen 

tüketicidir. Ancak sağlık mal ve hizmetlerini kullanan tüketiciler, sağlık ve sağlık 

hizmetlerinin doğası gereği, ne tür sağlık sorunları ve ihtiyaçları olduğunu, sahip 

olduğu bilgi düzeyi ile bilebilecek bir konumda değildir. Bu cümleden hareketledir 

ki, sağlık hizmetlerinde hizmeti alan ile hizmeti veren arasında hizmeti veren lehine 

bir bilgi asimetrisi (açığı) söz konusudur. Dolayısıyla hasta ve yakınları “edilgen 

müşteri” konumundadır. 

Hizmetten sağlanan doyum ve kaliteyi önceden belirlemek çok zordur. Çok 

genel olarak belirtmek gerekirse kalite, ürün veya hizmetin müşteri beklentilerini 

karşılayabilme kapasitesidir. Diğer mal ve hizmetlerin aksine, sağlık hizmetlerinde 

kaliteyi önceden belirlemek çok olanaklı değildir. Çünkü sağlık hizmetlerinin üretimi 

ve tüketimi eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde 

kalite, sağlık hizmeti tüketildikten sonra belirlenebilmektedir. Sağlık hizmetlerinde 
                                                 

13 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
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kalite genellikle iki boyutta ele alınmaktadır: Algılanan kalite ve teknik kalite. Sağlık 

kurum ve kuruluşlarının üretip sunduğu hizmetlerin hizmeti alanlar tarafından nasıl 

karşılandığı ve değerlendirildiği müşteri algısına bağlı olup bu algılanan kalite 

olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla algılanan kalite, daha ziyade sağlık hizmetini 

alan kişilerin aldıkları hizmete ilişkin, hastanenin otelcilik hizmetleri ve çalışanların 

iletişimlerine dayalı olarak yaptıkları sübjektif değerlendirmelerdir. Diğer tarafta 

teknik kalite ise, sağlık alanı ile ilgili bilimsel bilgi birikiminin ve teknolojinin uygun 

yer ve zamanda hazır bulundurulması ve tüketilmesidir. Sağlık kurumlarında yapılan 

işler oldukça karmaşık ve değişkendir. Sağlık hizmetlerinin çıktısının tanımlanması 

ve ölçümü güçtür. Hizmet standartlaştırılamaz. Her hasta müstakil bir proje olduğu 

için her hasta için o hastaya özel bir süreç izlenir. 

Sağlık hizmetinin en temel özelliği, toplumsal özelliğe sahip olması ve tüm 

nüfusu ilgilendirmesidir. Sağlık hizmetleri dışsallıklar ve kamu malları özelliklerine 

sahiptir. Sağlık hizmetleri toplumdaki herkese ve her kesime dokunan bir alandır. 

Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal nitelik ve kamu malı özelliği taşımaktadır. 

Kimi sağlık hizmetleri, özellikle de bireysel olmayan koruyucu sağlık hizmetleri, 

kamu malı özelliğine sahiptir. Örneğin sanitasyon hizmetlerinden toplumdaki 

bireylerin bir kısmı dışlanamaz. Kamu malı olma ve dışsallık özelliğine sahip sağlık 

hizmetlerinin üretilmesi ve tüketilmesi serbest piyasa koşullarında mümkün 

olmamakta ve devletin müdahalesi gerekli olmaktadır. Kamu malı örneği olarak; 

ulusal savunma, ulusal parklar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, itfaiye hizmetleri vb. 

verilebilir.  

Sağlık hizmetleri alanı emek yoğun bir sektördür. Her ne kadar sağlık 

hizmetlerinin üretimi ve tüketiminde teknolojiden yoğun bir şekilde yararlanılıyorsa 

da, sağlık hizmetleri emeğin yoğun kullanımı ile üretilen ve tüketilen hizmetlerdir. 

Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir. Ayrıca sağlık 

çalışanları arasında kadın çalışanların sayısı da oldukça fazladır. 
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Sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat verilmesi gereken hizmetlerdir. Bundan dolayı 

başta acil sağlık hizmetleri veren birimler olmak üzere diğer ilgili birimler sürekli 

hizmet vermektedirler. Dolayısıyla özellikle de geceleri bu birimler her türlü 

tehlikeye açık mahaller konumundadır. 

Belirtilen karakteristik özelliklere sahip sağlık ve sağlık hizmetlerinin üretimi 

ve tüketimi ise yukarıda da ifade edildiği üzere toplumsal dinamiklerin 

şekillendirdiği sağlık sistemleri/sektörleri ve politikaları aracılığıyla 

gerçekleştirilmeye çalışılır. Sağlık sektörü/sistemi, sağlık elde etmek ve toplumu 

sağlıklı kılmak amacını gerçekleştirmek üzere, çok geniş bir alanı kapsayan sağlıkla 

ilgili mal ve hizmet türündeki her türlü ürünü üretmek/arz etmek ve talep 

etmek/tüketmek üzere kurulan sistem ve alt sistemler ile bunların içinde yer alan kişi, 

kurum, kuruluş, statü, ürün ve benzerlerinin tümünü belirtmek için kullanılan, genel 

ve kapsayıcı bir ifade/kavram14 olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile bir sağlık 

sistemi; birincil amacı doğrudan sağlığı geliştirmek veya iyileştirmek olan 

finansman, düzenleme ve sunum faaliyetleri ile ilgili olan kuruluşlar, aktörler ve 

kaynakların yer aldığı tüm faaliyetleri kapsayan bir çerçeveye sahiptir.15 Bu 

çerçevede üretilen ve uygulanan politikalar da sağlık politikaları olarak 

adlandırılmaktadır.  

Herhangi bir sağlık sisteminin temel amaçları; sağlığın geliştirilmesi, 

beklentilerin karşılanması ve adil finansmandır. Bir sağlık sisteminin performansını, 

başka bir ifade ile amaç başarımını etkileyen temel dinamiklerden birisi de sistemin 

kendisini oluşturan unsurlar ile bu unsurların birbirleri ile iletişim ve etkileşim, yani 

yapılanma biçimleri gelmektedir. Sağlık sisteminin fonksiyonları veya unsurları; 

yönetim, örgütlenme ve düzenleme (stewardship), hizmet sunumu, finansman, 

kaynaklar ve reformlar olarak belirtilebilir.16  

Sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemini çok kısa olarak bu şekilde ortaya 

koyduktan sonra aşağıda Türkiye sağlık sistemi bu çerçeve temelinde ele 

alınmaktadır. 
                                                 

14 Erdal Sargutan, 1993, Türk Sağlık Sektörünün Yapısı. Sağlık-İş Yayınları, Ankara. 
15 WHO, 2000, age., Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, Avrupa Birliği Sağlık Politikaları 
ve Türkiye, İmaj Yayınevi, Ankara, 2011. 
16 WHO, 2000, age; Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2011, age. 
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2.2.  Türkiye Sağlık Sistemi ve Politikaları 

2.2.1. Arka Plan 

Çağdaş Türkiye sağlık sisteminin ve politikalarının kökenleri Tanzimat 

Reformlarına kadar uzanmaktadır. Ancak günümüzdeki yasal, fiziksel ve insan gücü 

bağlamındaki kurumsallaşma ve örgütlenme anlayışının somut kökenleri, Mayıs 

1920’de Sağlık Bakanlığının sınırlı kaynaklarla kurulması ile atılmıştır.17 Sağlık 

Bakanlığı başlangıçta, savaş sonrasında yeniden yapılanmaya ve ülke sağlık 

sistemini kurmak için kilit mevzuatın oluşturulması konularına odaklanmıştır. 

Türkiye’deki mevcut halk sağlığı sisteminin temelleri, 1923-1946 yılları arasında 

atılmıştır. Bu dönemde, sağlık programlarının planlanması, düzenlenmesi ve 

uygulanmasından sorumlu olan Sağlık Bakanlığının görev ve işlevlerini açık ve kesin 

bir şekilde ortaya koyan birçok yasa çıkmıştır. Koruyucu halk sağlığı programlarına; 

tüberküloz, sıtma ve cüzzam gibi bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik 

programlara ağırlık verilmiştir. Bu dönemde, teşkilat modeli “dikey” örgütlenmiştir. 

İlçe düzeyinde tanı ve tedavi merkezleri kurulmuş; Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve 

Sivas gibi illerde tam teşekküllü hastaneler açılmıştır.18 

1946-1960 yılları arasındaki dönemde, Türkiye toplumuna entegre sağlık 

hizmetleri sunması beklenen sağlık ocakları kurulmuş; tüm hastaneler, yerel 

yönetimlerden Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu, özel 

sektörde çalışan işçilere ve kamu sektöründeki mavi yakalılara sağlık sigortası 

sağlamak üzere 1946 yılında kurulmuştur.19 

1961 yılında, 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 

Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanun, Türkiye’de ulusal sağlık hizmetlerinin 

kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu Kanun’da, sağlık hizmetlerinin tarafsız bir 

biçimde, sürekli ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu durum, Entegre Sağlık Hizmetleri Sistemi’nin oluşturulmasına 

                                                 

17 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2010, Türkiye Sağlık Politikaları ve Reformları: 
Tarihsel Bir Bakış. Türkiye Demokrasi Vakfı Enstitüsü Dergisi. Şubat 2010: 28-33. 
18 OECD, 2008, OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye, OECD and the World Bank, Paris. 
19 OECD, 2008, age. 
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öncülük etmiştir. Bu Kanun ile tüm vatandaşlara ücretsiz – ya da kısmen ücretsiz – 

sağlık hizmetinin sağlanması hedeflenmiştir. Burada amaç, koruyucu sağlık ve çevre 

sağlığı hizmetleri ile ülkenin her yerinde sağlık eğitimi de dâhil olmak üzere sağlık 

hizmetlerini genişletebilecek bir altyapının geliştirilmesini üstlenmek ve herkesin bu 

altyapıya kolayca erişmesini sağlamaktı. Sağlık ocakları – önceki dönemde kurulan – 

kavramı, köy düzeyindeki sağlık ocakları ile birlikte bölge hastanelerini de 

kapsayacak şekilde daha da genişletilmiştir. Ancak, bu tür bir genişlemenin 

gerektirdiği büyük miktardaki sermaye yatırımları yapılmamıştır. Kaynakların çoğu 

personel giderlerine tahsis edilmiş ve hizmet vermek için gerekli olan altyapı, tıbbi 

ekipman ve diğer ihtiyaçlar geri planda kalmıştır.20 Sosyalleştirilmiş sağlık 

hizmetlerinin 15 yıllık bir sürede tüm ülkeye yaygınlaştırılması planlanmasına 

rağmen, bu sağlanamamıştır. Ancak 1983 yılında tüm ülkenin kapsama alındığı 

deklare edilmiştir. 1980’lere kadar Türkiye’deki sağlık politikası pratikleri bu yasaya 

göre şekillenmiştir. Bu bağlamda bir temel sağlık hizmetleri yapısının tüm 

Türkiye’ye yaygınlaştırıldığı belirtilebilir.21 

Sosyalizasyon politikalarına dayalı programlar aynı zamanda kendisi de 1960 

askeri müdahalenin bir sonucu olan birinci beş yıllık kalkınma planında da yer 

almıştır. Yıllarca sürecek olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili tartışmalar 

1960’larda başlamıştır.22 Daha sonra, genel sağlık sigortası fikrini destekleyen GSS 

Yasası taslak olarak hazırlanmıştır; bu yasa ancak 1971’de TBMM’ye sunulabilmiş, 

fakat kabul edilmemiştir. 1974 yılında yasa tekrar Meclise sunulmuş; ancak hiçbir 

zaman görüşülmemiştir. 1978 yılında, kamuda çalışan hekimlerin tam gün 

çalışmasına ilişkin bir Kanun kabul edilmiş ve doktorların özel sektörde çalışması 

engellenmiştir. 1980 yılında ise bu Kanun’u iptal eden yeni bir Kanun getirilmiştir 

(Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun). Bu Kanun, asıl 

olarak, hekimlerin ve diğer sağlık personelinin özel sektörde de olmak üzere yarı 

zamanlı çalışmasına izin vermiştir.23 

                                                 

20 OECD, 2008, age. 
21 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2010, age. 
22 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2010, age. 
23 OECD, 2008, age. 
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Eylül 1980’de Türkiye diğer bir askeri müdahaleye maruz kalmıştır. Bu 

müdahale Türkiye ekonomik ve politik sisteminde yeni bir döneme yol açmış olup 

ağırlıklı olarak da liberalizasyon ve deregülasyonca karakterize edilen bir sürece 

girilmiştir. Devletin temel rolü hizmet sunumundan, hizmetlerin düzenlenmesi veya 

kolaylaştırılmasına doğru kaymıştır. Özel sektörün rolü ise özellikle de hizmet 

sunumu anlamında artmaya başlamıştır.24  

1980-2002 yılları arasında, Türkiye vatandaşlarına sosyal sigorta ve sağlık 

hizmetlerine erişime ilişkin çok önemli anayasal haklar tanınmıştır. 1982 

Anayasası’na göre, tüm vatandaşların sosyal güvenlik hakkı vardır ve Devlet tüm 

vatandaşlarına sosyal sigorta sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. Anayasa’da 

aynı zamanda sağlık hizmetlerinin düzenlenmesinde Devletin rolünü güçlendiren 

maddeler ve bunun yanı sıra GSS uygulanmasına ilişkin maddeler bulunmaktadır. 

1986-1989 yılları arasında Hükümet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nu (1987) ve 

Bağ-Kur yoluyla Sağlık Sigortası Başlatma Yasası’nı kabul etmiştir. Temel Sağlık 

Hizmetleri Yasası’nda aynı zamanda hakkaniyete ve sağlık hizmetlerine erişime 

vurgu yapılmış ve 1960 Entegre Sağlık Hizmetleri Sistemi’ndeki eksikliklerin 

düzeltilmesi amaçlanmıştır. Entegre Sağlık Hizmetleri Sistemi’nin işlememesinin 

nedenlerinden birinin kaynak sıkıntısı olduğu göz önüne alınarak, Temel Yasa ile 

sağlık sektörüne sağlanan finansmanın artırılması amaçlanmıştır. Ancak, Temel 

Yasa’nın başarısı sınırlı kalmıştır. Ne sistemsel reformları destekleyebilecek uygun 

yasalar ne de kapsamlı bir sağlık politikası benimsenmiştir. Sağlık sektörünü yeniden 

canlandırma konusundaki çabalar tamamlanamamıştır.25  

1988-1993 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı, 

ihtiyaçları anlamak ve reform yapılacak yönleri belirlemek için büyük bir sağlık 

reformu çalışması gerçekleştirmiştir. Ulusal Sağlık Politikası, 1990 yılında Hükümet 

tarafından resmî olarak kabul edilmiştir. Bu dokümanlarda Genel Sağlık Sigortasının 

ve aile hekimliğinin Türkiye’de uygulanmasına yer verilmiştir. Bu politika 

belgesinde, ulaşılması gereken belirli hedefler ortaya konmuş ve ana çocuk sağlığı 

                                                 

24 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2010, age. 
25 OECD, 2008, age. 
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gibi sağlıkla ilgili temel öncelikler belirlenmiştir.26 Bu tartışmalara dayalı olarak 

sağlık reformları için öneriler içeren ve reformları tanımlayan Ulusal Sağlık 

Politikası Dokümanı ortaya konulmuştur.27  

1992 yılında düzenlenen Birinci Ulusal Sağlık Kongresinde, Genel Sağlık 

Sigortası uygulamasının başlatılması konusu yeniden ele alınmış; ama herhangi bir 

ilerleme kaydedilememiştir. Ancak, aynı yıl, Yeşil Kart programının başlatılması ile 

birlikte, sigortasız nüfusun sağlık harcamalarının karşılanması konusunda çok önemli 

bir gelişme meydana gelmiştir. 1993 yılında Hükümette bir değişiklik olmuş ve 

Ulusal Sağlık Politikası arka planda kalarak hayata geçirilememiştir. 1993-1997 

yılları arasında Türkiye’de altı farklı Sağlık Bakanı görev yapmış ve sağlık 

politikaları açısından istikrar çok az olmuştur.28  

Kasım 2000 ve Şubat 2001’de, Türkiye büyük çaplı bir ekonomik kriz ile karşı 

karşıya kalmıştır: Para birimi %100’den fazla değer kaybetmiş, enflasyon oranı %68 

olmuş ve ekonomi %8 oranında küçülmüştür. İşsizlik oranı arttıkça, ekonomik kriz 

sağlık anlamında yoksulluk getirmiş ve sosyal etkileri olmuştur. Artan gıda fiyatları 

ve enflasyon, daha önceleri korunan haneleri yoksulluğa karşı korunmasız hale 

getirmiştir. Sağlık sektörü üstündeki en önemli etkisi ise kayıtlı sigortalıların 

sayısında düşüş ve Yeşil Kart sahiplerinin sayısında bir artış olmasıdır.29 

2000’li yılların başlarına kadar bu dönemde öngörülen hemen hemen hiçbir 

reform girişimi uygulanamamıştır. Girişimler, temelde politik istikrarsızlık (örneğin 

koalisyon hükümetleri), ekonomik istikrarsızlık (örneğin ekonomik krizler), 

demokratik kültürün eksikliği, çıkar gruplarının muhalefeti, toplumsal destek 

yetersizliği ve entelektüel kapasitedeki eksiklikler gibi yapısal problemlerce sekteye 

uğratılmıştır. Bu durumlar bu dönemde sağlık reformlarının kanunlaşması ve 

uygulanmasında başarısızlığa yok açmıştır.30  

                                                 

26 OECD, 2008, age. 
27 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2010, age. 
28 OECD, 2008, age. 
29 OECD, 2008, age. 
30 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2010, age. 



- 69 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

Kasım 2002’deki genel seçimleri kazanan ve tek parti hükümeti kuran AK 

Parti Hükümeti, genel anlamdaki reform çerçevesini Acil Eylem Programı ve onun 

sektörel ürünü olan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile ortaya koymuştur. Acil 

Eylem Programı ve Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sektöründeki ana konuları ve 

sağlık sistemindeki tüm unsurları (finansman, hizmet sunumu, yönetim ve 

organizasyon gibi) ortaya koymuştur. Türkiye’deki sağlık reformlarının nedenleri 

çok genel olarak; maliyetlerin artışı, toplumun sağlık sistemine yönelik 

memnuniyetsizlikleri, sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyetsizlik, nüfusun önemli 

bir kesiminin sağlık güvencesinden yoksun olması, kaynakların verimsiz kullanımı, 

uluslararası çevrelerin (özellikle de DB ve IMF olmak üzere) etkisi ve yönlendirmesi 

ve dünya genelinde görülen global sağlık reformlarının yansımasıi şeklinde 

belirtilebilir. 

SDP’nin amaçları; sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun 

olarak organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulmasıdır. Bu üçüncü 

dalga sağlık reformlarının temel köşe taşları; daha iyi kaynak tahsisi ve kullanımını 

sağlamak üzere hizmet sunumu ile finansmanının birbirinden ayrılması; sağlık 

hizmetlerinde hakkaniyeti ve erişimi sağlamak üzere genel sağlık sigortasının 

kurulması; verimliliği sağlamak ve yönetimi güçlendirmek üzere kamu hastanelerine 

finansal ve yönetsel özerklik verilmesi; birinci basamağın güçlendirilmesi ve 

tedavide sürekliliği sağlamak üzere aile hekimliğinin başlatılmasıdır.31 Sağlıkta 

Dönüşüm Programı’na ilişkin ayrıntılı bilgi ilerleyen kısımlarda “Sağlık Reformları” 

başlığı altında verilmektedir. 

Dinamik ve gelişen bir piyasa ekonomisi olan Türkiye; Avrupa, Ortadoğu ve 

Asya arasında stratejik bir noktada olup; yaklaşık 76 milyon nüfusa ev sahipliği 

yapmaktadır. DSÖ’nün 2009 yılı verilerine göre Türkiye’de kişi başına milli gelir 

8.214 Dolar; doğurganlık hızı 2,12; 15 yaş üstü nüfusun okuryazarlık oranı 90,8;  

doğuşta beklenen yaşam süresi 71,9; bebek ölüm hızı binde 11,09 ve anne ölüm hızı 

100.000 canlı doğumda 19,2 olmuştur.32 

                                                 

31 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2010, age. 
32 WHO, Health for All Database 2013; Sağlık Bakanlığı İstatistikleri, 2012. 
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2.2.2. Yönetim, Düzenleme ve Örgütlenme 

Türkiye’de sağlık yönetiminde ve sağlık politikası oluşturma sürecinde Devlet; 

planlama, koordinasyon, finansal açıdan destek ve sağlık sisteminin kurumlarının 

geliştirilmesi açısından temel sorumluluğunu Sağlık Bakanlığı, askeri kurumlar, 

Parlamento, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar aracılığı ile yerine getirmektedir. Bunlara ek olarak, sendikalar, meslek 

örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da Türkiye’de sağlık politikası oluşturma 

sürecindeki aktörler arasında yer almaktadır.33 

02.11.2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; halk sağlığının korunması ve 

geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve 

rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitimi ve araştırma 

faaliyetlerinin geliştirilmesi hizmetlerinin sunumundan Sağlık Bakanlığı sorumludur. 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Sağlık Bakanlığının görevi; 

herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını 

sürdürmesini sağlamaktır. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Sağlık 

Bakanlığı; strateji ve hedefleri belirler; planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar. 

Sağlık Bakanlığı teşkilatı; merkez teşkilat, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan 

meydana gelmektedir (Şekil 1). 

                                                 

33 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2013, Türkiye Sağlık Politikaları ve Reformları. 
İçinde: Mete Yıldız, (Editör), Kamu Politikası, Ankara (hazırlık aşamasında). 
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Şekil 1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Şeması 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012, “Faaliyet Raporu”, Ankara, s. 19, 
http://www.sgb.saglik.gov.tr/content/files/faaliyet_raporu_2011/index.html, Erişim Tarihi: 
04.01.2013. 

Bakanlığın taşra teşkilâtı illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre 

ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur. İl sağlık müdürleri Bakanlığın 

ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir. İl sağlık müdürlüğü, bağlı kuruluşların 

il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık 

hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen aralıklarla Bakanlığa rapor 

BAKAN

MÜSTEŞAR VE YARDIMCILARI

BAĞLI KURULUŞLAR

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI 
KURUMU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ 
KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ 
KURUMU

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK 
POLİTİKALARI 

KURULU HİZMET BİRİMLERİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

DENETİM HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI

SAĞLIK  BİLGİ SİSTEMLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME 
BAŞKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YATIRMLARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA 
BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZEL KALEM BAKAN YARDIMCISI

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
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eder. Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. İl ve 

ilçe sağlık müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri il ve 

ilçe düzeyinde yerine getirir. Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada 

değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların 

müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri 

koordinatör olarak görevlendirilebilir. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı 

yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir. 

2.2.3. Hizmet Sunumu 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu-özel karışımı bir yapılanma 

söz konusudur. Ana hizmet sağlayıcıları arasında Sağlık Bakanlığı, üniversite 

hastaneleri ve özel sektör yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı, birinci ve ikinci basamak 

sağlık hizmetlerinin ana hizmet sağlayıcısı ve aynı zamanda koruyucu sağlık 

hizmetlerinin de tek sağlayıcısı konumundadır. Özel sektör de; hastaneler, klinikler 

ve poliklinikler, muayenehaneler, eczaneler, laboratuvarlar, medikal ve ilaç üretimi 

aracılığıyla sağlık hizmetlerini üretmektedir.34 

2.2.3.1. Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği 

2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, 

vatandaş merkezli bir program olup birinci basamak sağlık hizmetinin planlanması ve 

sunumunda bireylerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini esas almaktadır. Bu programın 

önemli bileşenlerinden birisi, birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama şekli 

olan aile hekimliğidir. Aile hekimi, anne karnındaki bebekten, ailenin en yaşlı bireyine 

kadar ailenin bütün fertlerinin sağlığından ve her türlü sağlık sorunlarından 

sorumludur. Sorumluluğunu üstlendiği kişinin hastalıklardan korunması için gerekli 

tedbirleri alır. Hastalık halinde bilgi ve tecrübesi çerçevesinde ayaktan tedaviyi 

gerçekleştirir. Aile hekimliği öncesinde birinci basamak sağlık tesislerinde 17.800 hekim 

görev yaparken, geçiş sonrasında 2010 yılı sonu itibariyle, 6.367 aile sağlığı merkezinde 

20.185 hekim, 961 toplum sağlığı merkezinde 2.167 hekim olmak üzere toplam 22.352 

hekim görev yapmaktadır. Böylece vatandaşların hekime daha kolay ulaşabilmesi 

                                                 

34 Hasan Hüseyin Yıldırım ve Türkan Yıldırım, 2013, age. 
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sağlanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle 3.600 kişiye bir aile hekimi hizmet vermektedir. 

Aile hekimliği hizmeti, kişilerin sağlık sigortası olup olmamasına bakılmaksızın herkes 

için ücretsiz olarak verilmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı) aile 

sağlığı elemanı olabilirken, 2010 yılında yapılan değişiklikle acil tıp teknisyenlerine de bu 

imkân tanınmıştır. Aile hekimleri kırsal bölgede yaşayanlara periyodik aralıklarla 

gezici sağlık hizmeti vermektedir. 2010 yılında yapılan değişiklikle, huzurevi, 

cezaevi ve çocuk bakımevi gibi yerlerde yaşayanlara yerinde sağlık hizmeti, yatalak 

hastalara ise evde bakım hizmeti aile hekimlerince verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 

aşılamalar, bebek ve gebe izlemleri, 15-49 yaş kadın izlemleri, tarama programları, D 

vitamini ve demir desteği, belli yaş gruplarına yönelik periyodik sağlık kontrolleri, 

ulusal hastalık kontrol programları gibi birçok koruyucu sağlık hizmeti aile 

hekimlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.35 

Yıllara göre aile sağlığı merkezi muayene odası sayısı Şekil 2’de 

görülmektedir. 2002 yılında 6.076 olan muayene odası 2011’de 20.216’ya çıkarak 3 

kattan fazla artış göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011, age., s.64-65, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/turkiye_saglikta_donusum_programi_degerlendirme_raporu_(2
003_2011).pdf, Erişim Tarihi: 14.01.2013. 
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Şekil 2. Yıllara Göre Aile Sağlığı Merkezi Muayene Oda Sayısı 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 2012, “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf,  
Erişim Tarihi: 10.01.2013. 

Yıllara göre aile hekimine müracaat sayısı Şekil 3’te görülmektedir. Aile 

hekimine müracaat sayısı 2008 yılında 45 milyon iken, 2011 yılında 240 milyona 

çıkmıştır. Aile hekimine müracaat sayısında yaklaşık 5 kat artış gerçekleşmiştir. 

Şekil 3. Yıllara Göre Aile Hekimine Müracaat Sayısı, Türkiye 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2012, “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, 
Erişim Tarihi: 10.01.2013. 
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2.2.3.2. Acil Sağlık Hizmetleri 

Acil hastalık ve yaralanma hallerinde en kısa sürede bir sağlık ekibiyle birlikte 

olay yerine ulaşmak, yerinde ilk müdahaleyi yapmak ve kişiyi gerekiyorsa en kısa 

sürede ihtiyacı olan sağlık yardımını alabileceği bir merkeze ulaştırmak amacıyla acil 

sağlık hizmetleri verilmektedir. Bugün kırsalda yaşayanların tamamı bu hizmetten 

yararlanmaktadır. Şehirlerde vakaların %94'üne ilk on dakikada, kırsal alanda 

vakaların %96'sına ilk otuz dakika içinde ulaşılmaktadır. 

2002 yılı sonunda 618 olan tam donanımlı 112 ambulansı sayısı 2011 yılı sonu 

itibariyle 2.766'ya ulaşmıştır. 2002 yılı sonunda 481 olan 112 istasyon sayısı ise 

dokuz yıl içinde 1.710'a çıkarılmıştır. Aralık 2011 itibariyle coğrafî ve iklim şartları 

sebebiyle ulaşımda güçlük çekilen bölgelerde 224 adet "kar paletli ambulans" hizmet 

vermektedir. Bunların yanında, sokak darlığı ya da trafik yoğunluğu gibi sebeplerle 

özellikle standart ambulansların ulaşamadığı durumlarda hizmet vermek üzere Aralık 

2011 itibariyle 52 adet motosiklet ile büyük şehirlerde hizmet verilmektedir. 2007 

yılında hizmete başlayan 4 adet deniz ambulansı İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve 

Gökçeada’da hizmet vermeye devam etmektedir. Hava ambulans sistemi ülkemizde 

2008 yılından itibaren faaliyete geçirilmiştir. Aralık 2011 itibariyle ülke geneline 

hizmet verecek şekilde 19 ambulans helikopteri 15 il merkezine 

konuşlandırılmıştır.36 Yıllara göre Sağlık Bakanlığı ambulans sayısında da ciddi 

artışlar gerçekleşmiştir. 2002 yılı ile kıyaslandığında özelikle de 2008, 2009 ve 2010 

yıllarında ambulans sayısında yaklaşım olarak 1,5 kat kadar bir artış olmuştur (Şekil 4). 

 

 

 

 

 

 

                                                 

36 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011, age., s.67 -68,   
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/turkiye_saglikta_donusum_programi_degerlendirme_raporu_(2
003_2011).pdf, Erişim Tarihi: 10.01.2013. 
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Şekil 4. Yıllara Göre Sağlık Bakanlığı Ambulans Sayısı, Türkiye 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 78,  
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013.  

Yıllara ve ambulans türlerine göre araç sayısında ve taşınan hasta sayısında da 
artışlar gözlenmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Yıllara ve Ambulans Türlerine Göre Araç, Taşınan Hasta Sayısı, 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye 

  2007 2008 2009 2010 2011 

  Araç 
Sayısı 

Nakledilen 
Hasta 
Sayısı 

Araç 
Sayısı 

Nakledilen 
Hasta Sayısı 

Araç 
Sayısı 

Nakledilen 
Hasta Sayısı 

Araç 
Sayısı 

Nakledilen 
Hasta Sayısı 

Araç 
Sayısı 

Nakledilen 
Hasta Sayısı 

Ambulans 
Helikopter     17 2.475 17 4.770 19 3.264 

Uçak 
Ambulansı       2 612 4 1.400 

Kar Paletli 
Ambulans 64 66 64 102 114 130 114 193 224 537 

Deniz 
Ambulansı 4 132 4 162 4 159 4 165 4 356 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 80,  
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 
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2.2.3.3. Teşhis ve Tedavi Hizmetleri 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hedeflerinden biri olan verimlilik, kaynakları 

uygun şekilde kullanarak maliyeti düşürüp, aynı kaynakla daha fazla hizmetin 

üretilmesi olarak tanımlanmaktadır. Programda insan kaynaklarının dağılımı, 

malzeme yönetimi, akılcı ilaç kullanımı, sağlık işletmeciliği ve koruyucu hekimlik 

uygulamalarının bu esas çerçevesinde değerlendirileceği vurgulanarak, ülkemizin 

bütün sektörel kaynaklarının sistem içine alınması ve entegrasyonunun sağlanması 

yoluyla verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede hastanelerin tek çatı 

altında birleştirilmesi ile sağlık hizmeti sunumunda rol alan bütün kaynakların halkın 

hizmetine seferber edilmesi amaçlanmıştır. Bir diğer adım ise, özel sektörün 

gerçekleştirdiği yatırımların sisteme katılarak, hastaların kendi sosyal güvenceleri 

kapsamında buralardan yararlanmasına fırsat verilmesidir.  

Devlet hastanelerinin özel sektörle rekabet içinde hizmet sunması, sağlık 

hizmetlerinde kalitenin top yekûn artmasında etkilidir. Özel sağlık kurum ve 

kuruluşlarının kamu sigortası kapsamındaki vatandaşlara da hizmet sunması devlet 

hastanelerinin iş yükünü azaltıcı bir etkendir. Diğer yandan özel sağlık sektörü bu 

uygulamayla yeni ivme kazanmıştır. Bu alanda önemli ölçüde yatırım 

gerçekleşmiştir. Acil ve yoğun bakım tedavileri kamu ve özel tüm hastanelerde 

ücretsiz verilmeye başlanmıştır. Özel hastanelerde yanık, kanser, yeni doğan, organ 

nakilleri, doğumsal anomaliler, diyaliz ve kalp damar cerrahisi işlemlerinden ilave 

ücret alınmaması sağlanmıştır.37 Tablo 5 incelendiğinde dallara göre yıllar itibariyle 

özellikle de genel dal hastane sayılarında bir artış olduğu görülmektedir (Tablo 5).  

 

 

 

 

                                                 

37 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011, age., s.92-93,   
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/turkiye_saglikta_donusum_programi_degerlendirme_raporu_(2
003_2011).pdf, Erişim Tarihi: 10.01.2013. 
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Tablo 5. Yıllara ve Dallara Göre Hastane Sayıları, Türkiye 

DALLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Genel Hastane  987 1.001 1.050 1.025 1.032 1.140 1.171 1.219 1.266 1.304

Kadın Doğum ve 
Çocuk 
Hastalıkları 
Hastanesi  

64 65 62 70 71 73 74 63 63 50 

Göz Hastalıkları 
Hastanesi  8 8 8 9 10 15 18 24 26 25 

Göğüs 
Hastalıkları 
Hastanesi  

28 27 27 24 23 22 22 19 18 17 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Merkezleri  

15 16 15 14 14 13 12 12 14 14 

Psikiyatri 
Hastanesi  9 9 9 9 10 10 11 12 12 11 

Diş Hastanesi  1 3 3 3 3 4 3 5 5 8 

Çocuk 
Hastalıkları 
Hastanesi  

9 9 10 10 10 10 8 6 7 6 

Kalp Damar 
Cerrahisi 
Merkezleri  

6 6 6 6 6 6 7 11 11 6 

Onkoloji 
Hastanesi  5 6 6 6 4 4 4 5 5 4 

Kemik 
Hastalıkları 
Hastanesi  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Meslek 
Hastalıkları 
Hastanesi  

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 
Hastanesi  

7 6 5 5 5 5 5 3 2 1 

Lepra Hastanesi  2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Zührevi 
Hastalıklar 
Hastanesi  

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Diyabet Hastanesi  2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

Kardiyoloji 
Hastanesi  5 6 5 4 5 5 5 1 1 0 

Toplam 1.156 1.174 1.217 1.196 1.203 1.317 1.350 1.389 1.439 1.453

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 63, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf , Erişim Tarihi:10.01.2013 
 



 

Mül

hastaneler

Tablo 6

Kaynak: T.C
Yıllığı 2011
http://ekutup

10.0

arasında 

belirtilebil

 

20

Türkiy

lkiyetine g

rinde ciddi b

6. Yıllara v

C. Sağlık Bak
”, Ankara, s. 

phane.tusak.go

000 kişiye d

bir karşıl

lir (Şekil 5)

002 2003 2004

ye Büyük M

göre bakıl

bir artış oldu

ve Sektörle

kanlığı Sağlık
63,  
ov.tr/kitaplar/

düşen hasta y

aştırma ya

. 

4 2005 2006

- 79

Millet Mecli

ldığında y

uğu gözlenm

re Göre Ha

k Araştırmala

/saglik_istatist

yatağı sayıs

apıldığında 

2007 2008

9 - 

isi               

yıllar itibar

mektedir (T

astane Sayı

rı Genel Müd

tikleri_yilligi_

sı açısından

Türkiye’n

2009 2010

(S. Sayısı: 4

riyle özell

Tablo 6). 

ılarının Da

dürlüğü (2012

_2011.pdf, Eri

Türkiye ile

nin düşük 

2011

454) 

llikle özel 

ağılımı, Tür

2), “Sağlık İs

işim Tarihi:10

e diğer ülke 

düzeyde 

Sağlık B

Özel

Ünivers

Diğer

sektör 

rkiye 

 

tatistikleri 

0.01.2013. 

grupları 

kaldığı 

Bakanlığı

site



- 80 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

Şekil 5. 10.000 Kişiye Düşen Hasta Yatağı Sayısının Uluslararası 

Karşılaştırılması, 2010 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 67, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 

2.2.4. Finansman 

Kamu sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 1999 yılında % 

2,91 iken 2002 yılında %3,79’a ulaşmıştır. 2008 yılında ise bu rakam %4,44 

olmuştur. Toplam sağlık harcamaları içerisinde özel sağlık harcamalarının payı 1999 

yılında %1,85 iken 2002 yılında % 1,57, 2008 yılında 1,64 olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam sağlık harcamalarının gayrisafi milli hasılaya oranı ise 2008 yılında %6,08 

olmuştur (Şekil 6). 
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Şekil 6. Yıllara Göre Kamu ve Özel Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki 

Payı, (%), Türkiye 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 146, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 

2010 yılı verilerine göre OECD ülkeleri ortalama olarak GSYİH’ten sağlığa 

%9,5 harcarken, Türkiye’de bu oran %6,1’dir (Şekil 7).  
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Şekil 7. OECD Ülkelerinde Toplam Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki 

Payı, (%), 2010 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 146,  
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 
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Şekil 9. OECD Ülkelerinde Kişi Başı Toplam Sağlık Harcaması, Kamu ve 

Özel, Satın Alma Gücü Paritesi, ABD Doları Cinsinden, 2010 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 149, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 
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1999 yılında cepten yapılan sağlık harcamalarının tüm harcamalar içindeki 

oranı % 29,1 iken 2008 yılında bu oran % 17,4 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 10).  

Şekil 10. Yıllara Göre Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık 

Harcamalarına Oranı, (%), Türkiye 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2012, “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara,  
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 

Yıllara göre kişi başı cepten yapılan sağlık harcamaları giderek artış eğilimi 

göstermiştir. 1999 yılında cepten yapılan sağlık harcaması 54 Dolar iken bu rakam 

2008 yılında 108 Dolar olmuştur (Şekil 11). 
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Şekil 11. Yıllara Göre Kişi Başı Cepten Yapılan Sağlık Harcaması, ABD 

Doları Cinsinden, Türkiye 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, 
Erişim Tarihi: 10.01.2013. 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların 2013 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi, Milyon TL, Türkiye 

Birimler Personel 
Ödenekleri 

Diğer Cari 
Ödenekler 

Yatırım 
Ödenekleri Toplam

SAĞLIK BAKANLIĞI 1.288 201 1.001 2.490 

TÜRKİYE KAMU 
HASTANELERİ 
KURUMU 

7.451 229 440 8.120 

TÜRKİYE HALK 
SAĞLIĞI 
KURUMU 

1.437 4.600 41 6.078 

TÜRKİYE HUDUT VE 
SAHİLLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

24 10 93 127 

TÜRKİYE İLAÇ 
VE TIBBİ CİHAZ 
KURUMU 

27 22 30 79 

Toplam   10.227 5.062 1.605 16.894 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı (2012), 2013 Mali Yılı Bütçesi’nin T.B.M.M. Plan ve Bütçe 
Komisyonuna Sunumu, "Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programının 10. Yılı”. Ankara.  s. 156,  
http://www.sgb.saglik.gov.tr/content/files/haberler/201211/2013butce_baski_2013_11_21_v1.pdf, 
Erişim Tarihi: 10.01.2013. 

54 $ 56 $

35 $ 37 $
45 $

59 $

87 $
97 $

121 $
108 $

0

20

40

60

80

100

120

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



- 87 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

2.2.5. Sağlık İnsan Kaynakları 

2002 yılında Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık 

kuruluşlarında hizmet veren personel sayısı 256.000 iken, 2011 yılı sonunda 482.000 

rakamına ulaşılmıştır (Şekil 12). 

Şekil 12. Sağlık Bakanlığı Personel Sayısındaki Net Değişim 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012, “Faaliyet Raporu”, Ankara, s. 35, 
http://www.sgb.saglik.gov.tr/content/files/faaliyet_raporu_2011/index.html, Erişim Tarihi: 10.01.2013 
 

Yıllara göre sağlık personeli sayısının ayrıntılı dağılımı Tablo 8’de 

verilmektedir. Buna göre toplamda personel sayısında yaklaşık 1,7 kat bir artış 

yaşanmıştır.  Hizmet alımı yolu ile çalıştırılan personel sayısında ise yaklaşık 2,5 kat 

bir artış yaşanmıştır (Tablo 8). 
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Tablo 8. Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayısı Dağılımı, Tüm Sektörler, 
Türkiye 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Uzman 
Hekim  45.457 47.108 48.687 49.477 52.868 54.439 56.973 60.656 63.563 66.064 
Pratisyen 
Hekim  30.900 32.019 32.679 34.886 33.383 34.559 35.763 35.911 38.818 39.712 
Asistan 
Hekim  15.592 15.339 15.844 16.490 18.224 19.404 20.415 22.075 21.066 20.253 
Toplam 
Hekim  91.949 94.466 97.110 100.853 104.475 108.402 113.151 118.641 123.447 126.029
Diş Hekimi 16.371 17.744 17.893 18.149 18.332 19.278 19.959 20.589 21.432 21.099 

Eczacı 22.289 22.371 22.608 22.756 23.140 23.977 24.778 25.201 26.506 26.089 

Hemşire 72.393 74.483 75.753 78.182 82.626 94.661 99.910 105.176 114.772 124.982

Ebe 41.479 41.662 43.229 43.541 44.483 47.175 47.673 49.357 50.343 51.905 
Diğer Sağlık 
Personeli 50.106 57.416 60.959 62.035 67.514 79.441 89.540 93.550 99.302 110.862

Diğer 
Personel ve 
Hizmet Alımı 

83.964 101.229 111.646 131.223 150.053 167.585 169.763 197.386 198.694 209.126

TOPLAM 
PERSONEL 
SAYISI 

378.551 409.371 429.198 456.739 490.623 540.519 564.774 609.900 634.496 670.092

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 121, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 

Sağlık personelinin sektörlere ve unvanlara göre dağılımı Tablo 9’da 

verilmektedir. Genel olarak belirtmek gerekirse personel dengesi açısından hemşire 

sayısının hekim sayısından fazla olması beklenirken, Türkiye’de hemşire sayısı halen 

hekim sayısından daha azdır (Tablo 9). 
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Tablo 9. Sağlık Personelinin Sektörlere Ve Unvanlara Göre Dağılımı, 2011 

2011 SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE ÖZEL SEKTÖR TOPLAM
Uzman Hekim  32.623 13.094 20.347 66.064 
Pratisyen Hekim  33.523 277 5.912 39.712 
Asistan Hekim  7.236 13.017 0 20.253 
Toplam Hekim  73.382 26.388 26.259 126.029 
Diş Hekimi  7.225 1.134 12.740 21.099 
Eczacı  1.891 245 23.953 26.089 
Hemşire  89.314 17.530 18.138 124.982 
Ebe  46.944 663 4.298 51.905 
Diğer Sağlık Personeli 82.201 7.011 21.650 110.862 
Diğer Personel ve 
Hizmet Alımı 181.295 8.991 18.840 209.126 
TOPLAM PERSONEL 
SAYISI 482.252 61.962 125.878 670.092 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 121, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 
 

Aralık 2011 itibariyle ülkemizdeki toplam hekim sayısı 126.029 olup yüz bin 

kişiye düşen hekim sayısı 169, pratisyen hekim sayısı 53, uzman hekim sayısı 88, diş 

hekimi 28, eczacı 35, ebe ve hemşire 237'dir. Uluslararası karşılaştırmalara 

bakıldığında Türkiye’nin hekim eksikliğinin olduğu belirtilebilir (Şekil 13).  

Şekil 13. 100.000 Kişiye Düşen Doktor Sayılarının Uluslararası 

Karşılaştırılması, 2010 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 123, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 
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100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayılarının uluslararası karşılaştırılması 

Şekil 14’te verilmektedir. Hekim sayısında olduğu gibi Türkiye 100.000 kişiye düşen 

hemşire ve ebe sayısı bakımından da diğer ülke gruplarının ortalamalarının gerisinde 

yer almaktadır (Şekil 14). 

Şekil 14. 100.000 Kişiye Düşen Hemşire ve Ebe Sayılarının Uluslararası 

Karşılaştırılması, 2010 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 128, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 
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2011 yılı sonu itibariyle tıp fakültelerinde toplam 41.664 kayıtlı öğrenci 

mevcut olup toplam öğretim üyesi sayısı 9.970'dir. Öğretim üyesi başına düşen 

öğrenci sayısı 4'tür (Tablo 10). 

Tablo 10. Öğretim Yıllarına Göre Tıp Fakültesi, Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Sayıları, Türkiye 

Öğretim 
Yılı 

Fakülte 
Sayısı 

ÖĞRENCİ SAYISI Öğretim Üyesi 
Sayısı Yeni Kayıt 

Yapılan 
Halen Eğitimde 

Olan 
Mezun 
Olan 

1993-1994 26 5.115 33.143 4.888 3.798 

1994-1995 26 5.232 33.191 4.792 3.881 

1995-1996 30 5.155 34.065 4.191 4.293 

1996-1997 32 4.796 34.162 4.264 4.528 

1997-1998 33 4.479 34.185 4.408 4.724 

1998-1999 38 4.698 34.317 4.467 5.036 

1999-2000 39 4.648 32.957 5.105 5.748 

2000-2001 40 4.749 32.250 5.174 6.284 

2001-2002 40 4.801 31.786 4.925 6.798 

2002-2003 44 4.945 31.719 4.380 7.172 

2003-2004 46 5.130 32.118 4.487 7.794 

2004-2005 46 5.090 32.552 4.494 7.881 

2005-2006 46 4.957 32.985 4.532 8.077 

2006-2007 47 5.117 33.537 4.899 8.512 

2007-2008 49 5.253 33.782 4.872 9.182 

2008-2009 56 6.655 35.454 4.753 9.192 

2009-2010 61 7.877 38.369 5.087 9.479 

2010-2011 69 8.438 41.664 5.138 9.970 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2012), “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı 2011”, Ankara, s. 135, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2011.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2013. 

 Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de öğretim üyesi başına düşen tıp 

fakültesi öğrenci sayıları Şekil 15’te verilmektedir. Buradan da görülebildiği üzere 

Türkiye, İrlanda hariç diğer ülkelerden sayısal olarak daha iyi durumdadır.  



- 92 - 
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Şekil 15. Avrupa Ülkelerinde Ve Türkiye’de Öğretim Üyesi Başına Düşen 

Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları 

 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011, “Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 
(2003-2010)”, Ankara, s. 193, 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/turkiye_saglikta_donusum_programi_degerlendirme_raporu_(2
003_2011).pdf , Erişim Tarihi: 10.01.2013. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 

özellikle personel sıkıntısı çekilen bölge ve kurumlarda istihdamı sağlamak için 

sözleşmeli statüde personel istihdamı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle beş ve 

altıncı hizmet bölgelerinde olmak üzere sözleşmeli statüde 84.838; 4924 sayılı 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli 

Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun’a göre ise 19.755 sağlık personeli görevlendirilmiştir. 

Diğer bir istihdam modeli ise, hizmet alımı yoluyla temin edilen temizlik, bilgi-

işlem, koruma-güvenlik ve yemek gibi işlerde çalışan personelin istihdamıdır. Bu 

personelin sayısı 2002 yılında 16.000 civarında iken 2010 yılında 118.000 rakamına 

ulaşılmıştır.38 Bu bağlamda güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla, 2002 yılında 

905 olan güvenlik personeli sayısı 2012 yılında 13.761'e ulaşmıştır. 10 yıllık bir 

zaman diliminde güvenlik görevlileri sayılarında yaklaşık 15 katlık bir artış olmasına 

rağmen, mevcut sayının nitelik ve nicelik bakımından yeterli olduğunu belirtmek 

mümkün değildir (Tablo 11 ve Şekil 16).39  

                                                 

38 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003; age., s. 205.  
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/uluslaratrasi_acilimlar_2011/upsem/turkiyeSDP.pdf, 
Erişim Tarihi: 07.01.2013. 
39 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun'un “Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Sebepleri, Bu 
Konudaki İstatistikler ve Alınan Önlemler” konulu 10.10.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu 
Sunumu, Slayt No. 45. 

22,68

11,77 10,76
8,12 7,35 6,02

4,2 3,98 4 3,53

0

5

10

15

20

25



- 93 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

Tablo 11. 2012 Yılı Sonu İtibariyle, İl Bazında Sağlık Bakanlığına Bağlı 
Kurumlarda Çalışan Güvenlik Görevlileri Sayılarının Eğitim Durumlarına 
Göre Dağılımı, Türkiye 

İL BAZINDA KURUMLAR 
TOPLAM 

ÇALIŞAN 

ÖĞRENİM DURUMU 

İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisansüstü

ADANA 426 0 31 372 11 12  

ADIYAMAN 102  6 94 2    

AFYONKARAHİSAR 88 1 4 78 4 1  

AĞRI 112  17 84 11    

AKSARAY 57  6 49 2    

AMASYA 77  11 63 1 2  

ANKARA 1.463 20 192 1.146 60 43 2

ANTALYA 238  8 203 25 2  

ARDAHAN 20  2 16 2    

ARTVİN 19 1  16 2    

AYDIN 181  22 141 15 3  

BALIKESİR 176  14 140 13 9  

BARTIN 46   29 17    

BATMAN 151  18 127 6    

BAYBURT 18   18      

BİLECİK 42  2 37 2 1  

BİNGÖL 47  1 44 2    

BİTLİS 77  14 59 4    

BOLU 98  8 79 9 2  

BURDUR 50  4 38 4 4  

BURSA 487  112 346 15 14  

ÇANAKKALE 71  1 62 6 2  

ÇANKIRI 71  9 60 2    

ÇORUM 93  15 75 3    

DENİZLİ 152  10 129 9 4  

DİYARBAKIR 338 2 53 271 10 2  

DÜZCE 42  8 32 2    

EDİRNE 73  5 62 5 1  

ELAZIĞ 130  4 121 4 1  

ERZİNCAN 50  1 47 2    

ERZURUM 226  2 214 7 3  

ESKİŞEHİR 134  25 97 7 5  

GAZİANTEP 240  29 202 7 2  

GİRESUN 65  5 55 5    

GÜMÜŞHANE 32 1 4 26   1  

HAKKARİ 85  8 66 11    

HATAY 295 1 45 233 10 5 1

IĞDIR 46  1 42 2 1  

ISPARTA 95 1 2 88 3 1  

İSTANBUL 2.264 15 377 1.745 84 43  

İZMİR 722 1 68 587 43 23  
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İL BAZINDA KURUMLAR 
TOPLAM 

ÇALIŞAN 

ÖĞRENİM DURUMU 

İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisansüstü
KAHRAMANMARAŞ 167 6 9 145 7 
KARABÜK 56 2 53 1 
KARAMAN 40 2 31 6 1 
KARS 60 10 44 5 1 
KASTAMONU 62 11 49 2 
KAYSERİ 146 36 105 5 
KIRIKKALE 68 4 58 6 
KIRKLARELİ 77 7 60 6 4 
KIRŞEHİR 35 5 25 2 3 
KİLİS 5 5 
KOCAELİ 320 8 58 229 22 3 
KONYA 383 12 332 27 12 
KÜTAHYA 101 3 88 7 3 
MALATYA 132 10 116 5 1 
MANİSA 260 48 192 15 5 
MARDİN 105 6 99 
MERSİN 371 23 318 24 6 
MUĞLA 116 1 13 89 9 4 
MUŞ 79 14 65 
NEVŞEHİR 68 2 7 54 4 1 
NİĞDE 79 1 77 1 
ORDU 131 3 15 103 8 2 
OSMANİYE 99 1 9 81 8 
RİZE 110 18 86 3 3 
SAKARYA 144 1 18 119 5 1 
SAMSUN 246 22 203 18 3 
SİİRT 69 3 63 3 
SİNOP 27 24 3 
SİVAS 135 9 118 7 1 
ŞANLI URFA 259 19 220 17 3 
ŞIRNAK 124 12 106 5 1 
TEKİRDAĞ 89 15 68 4 2 
TOKAT 97 1 7 83 6 
TRABZON 242 17 205 16 4 
TUNCELİ 19 16 3 
UŞAK 81 77 3 1 
VAN 252 3 24 216 6 3 
YALOVA 33 3 26 2 2 
YOZGAT 85 1 83 1 
ZONGULDAK 157 8 139 7 3 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez 
Müdürlüğü 50  11 33 4 2  

TOPLAM 14.378 72 1.633 11.696 710 264 3 

Kaynak: Veriler S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik 

Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı tarafından kullanılan İşçi Tespit Sisteminden alınmıştır. 
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Bu kapsamda halkın sağlık hizmetlerine ihtiyaçları ölçüsünde ulaşabilmesi ve 

hizmetlerin finansmanına, maddi güçleri oranında katkıda bulunması 

düşünülmüştür.40 

Sağlıkta Dönüşüm Programı aşağıda belirtilen temel esaslar/ilkeler üzerine 

kurulmuştur:41 

 1. İnsan merkezlilik 

 2. Sürdürülebilirlik 

 3. Sürekli kalite gelişimi 

 4. Katılımcılık 

 5. Uzlaşmacılık 

 6. Gönüllülük  

 7. Güçler ayrılığı 

 8. Desantralizasyon 

 9. Hizmette rekabet 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bileşenleri aşağıda özetlenmektedir.42 

1. Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı  

2. Herkesi tek çatı altında toplayan Genel Sağlık Sigortası  

3. Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi  

4. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği  

5. Etkili, kademeli sevk zinciri  

6. İdari ve mali açıdan daha verimli yönetilen sağlık kurumları 

7. Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan 

gücü  

8. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları 
                                                 

40 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003, age., s. 25, 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/uluslaratrasi_acilimlar_2011/upsem/turkiyeSDP.pdf, 
Erişim Tarihi: 07.01.2013. 
41 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003, age., s. 25, 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/uluslaratrasi_acilimlar_2011/upsem/turkiyeSDP.pdf, 
Erişim Tarihi: 07.01.2013. 
42 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003, age. s. 26-36, 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/uluslaratrasi_acilimlar_2011/upsem/turkiyeSDP.pdf, 
Erişim Tarihi: 07.01.2013. 
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9. Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon  

10. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma  

11. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim 

2.2.7. Sağlıkta Dönüşüm Programı Sürecinde Yaşanan Değişimler 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlanması ile sağlık hizmetleri 

alanında yaşanan değişim süreci ve bu sürece ilişkin mevzuat aşağıda 

özetlenmektedir:43 

06.01.2005 tarihli ve 5283 sayılı “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait 

Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun” ile kamu 

hastaneleri tek çatı altında toplanarak 37 milyon Sosyal Sigortalar Kurumu 

iştirakçisinin kamu hastanelerinden hizmet almasının önü açılmıştır. 

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu” kapsamında, vatandaşların sağlık sigortalarıyla özel hastaneler ve tıp 

merkezlerinden hizmet alması, sigortalı olsun veya olmasın herkesin salgın hastalık, 

iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında her türlü sağlık yardımlarından ücretsiz 

yararlanması, yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda tüm sigortalılar 

için yurt dışında tedavi olabilme imkânı sağlanmıştır. 

17.04.2008 tarihli ve 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Esnaf ve Sanatkarlar ve 

Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçilerinin sağlık hizmeti 

alabilmeleri için yüz yirmi gün olan prim ödeme süreleri otuz güne indirilmiştir. 

14.07.2004 tarihli ve 5222 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 

Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile yeşil kartlıların, tıpkı diğer sigortalılar gibi, kamu 

                                                 

43 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011, age., s. 63-68,   
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitaplar/turkiye_saglikta_donusum_programi_degerlendirme_raporu_(2
003_2011).pdf, Erişim Tarihi: 14.01.2013. 
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sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi, ilaçlarını istedikleri eczaneden alabilmeleri, 

ayakta tedavilerinde muayene, tetkik-tahlil, ilaç, diş çekimi ve protezi, gözlük ve acil 

tedavi giderlerinin ödeme kapsamına alınması, diş kanal ve dolgu tedavisi 

hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları sağlanmıştır. 

24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı “Aile Hekimliği Kanunu” ile aile hekimliği 

uygulaması hayata geçirilmiştir. 

16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile tüm 

vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerini ücretsiz alması sağlanmıştır. 

21.01.2010 tarihli ve 5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün 

Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kamuda 

çalışan sağlık personelinin çalışma esasları yeniden düzenlenmiştir. 

10.07.2003 tarihli ve 4924 sayılı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 

Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 20.10.2005 tarihli ve 

5413 sayılı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık 

Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile mahrumiyet bölgeleri için sözleşmeli 

personel uygulamasına geçilmiştir. 

21.06.2005 tarihli ve 5371 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık 

Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu 

ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Sağlık Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile sağlık çalışanlarının tazminat ve çalışma esasları 

düzenlenmiştir. 

11.04.2007 tarihli ve 5624 sayılı “Kan ve Kan Ürünleri Kanunu” ile kan ve kan 

ürünleri ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 
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Sağlık hizmetleri alanında yaşanan değişim süreci aşağıda kronolojik olarak da 

sıralanmaktadır: 

2003 

112 acil hizmetleri tamamen ücretsiz hale gelmiştir. 

Ücretsiz gezici sağlık hizmetleri tüm kırsala yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 

Vatandaşlar sağlık sigortalarıyla özel hastaneler ve tıp merkezlerinden hizmet 

almaya başlamışlardır. 

Performansa dayalı ek ödeme sistemine geçilmiştir.  

2004 

Ücretsiz Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) 

açılmaya başlanmıştır. 

Bireysel performansa dayalı ödeme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

Yeşil Kart sahipleri ayakta tedavi kapsamına alınmıştır. 

Hekim seçme hakkı hastanelerde uygulamaya konulmuştur. 

Eğitim ve kuruluş işlemlerine 2003 yılında başlanan Ulusal Medikal Kurtarma 

Ekibinin (UMKE) kuruluş aşaması tamamlanmıştır. 

İlaçta referans fiyat sistemi uygulamasına geçilmiştir. 

Sağlık Bilgi İletişim Merkezi (SABİM) hizmete girmiştir. 

Mahrumiyet bölgeleri için sözleşmeli personel uygulamasına geçilmiştir. 

2005 

Kamu hastaneleri tek çatı altında birleştirilerek Sosyal Sigortalar Kurumu 

iştirakçilerinin kamu hastanelerinden hizmet alması sağlanmıştır. 

Yeşil kartlıların, tıpkı diğer sigortalılar gibi, kamu sağlık hizmetlerinden 

faydalanabilmesi ve ilaçlarını istedikleri eczaneden alabilmeleri sağlanmıştır. 

Düzce İlinde Aile Hekimliği pilot uygulaması başlamıştır. 

Tüm hastanelerde Hasta Hakları birimleri kurulmuştur. 

2006 

Sağlık Bakanlığı hastaneleri için global bütçe uygulamasına başlanmıştır. 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun (sosyal güvenlik 

kurumlarının entegrasyonu) uygulamasına başlanmıştır.  
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Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları rutin aşılama programına dâhil 

edilmiştir. 

Verem hastaları için Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulaması tüm yurtta 

yaygınlaştırılmıştır. 

Hipotiroidi Tarama Programı başlatılmıştır. 

2007 

Birinci basamak sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz hale getirilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur iştirakçileri için Sağlık Bakanlığı 

hastanesinden üniversite hastanesine sevk zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli tüm Sağlık Bakanlığı hastaneleri, 

üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde fatura başına ödeme yerine teşhise dayalı 

vaka başına ödeme yöntemine geçilmiştir. 

Yeşil kartlıların ayakta tedavilerinde muayene, tetkik-tahlil, ilaç, diş çekimi ve 

protezi, gözlük ve acil tedavi giderleri ödeme kapsamına alınmıştır. 

Ambulans hizmetlerinin kışın erişimi zor alanlarda daha erişilebilir olması için 

kar paletli ambulanslar temin edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli hastanelerin yatan hastalar için ilaç ve 

tıbbi malzemelerinin ücretsiz sağlaması uygulamasına başlanmıştır. 

2008 

Acil ve yoğun bakım tedavileri kamu ve özel tüm hastanelerde ücretsiz 

verilmeye başlanmıştır. 

Özel hastanelerde, yanık, kanser, yeni doğan, organ nakilleri, doğumsal 

anomaliler, diyaliz ve kalp damar cerrahisi işlemlerinden fark ücreti alınmaması 

uygulamasına geçilmiştir. 

18 yaşın altındaki tüm nüfus ve eğitim görenler sosyal güvence aranmaksızın 

Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. 

Sigortalı olsun veya olmasın herkesin acil durumlarda, salgın hastalık, iş kazası 

ve meslek hastalığı durumlarında her türlü sağlık yardımlarından ücretsiz 

yararlanması sağlanmıştır. 

Hava ambulans sistemi uygulamaya konulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur iştirakçilerinin sağlık hizmeti alabilmeleri 

için gerekli prim ödeme süreleri otuz güne indirilmiştir. 
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Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda tüm sigortalılar için 

yurtdışında tedavi olabilme imkânı getirilmiştir. 

Özel sağlık tesislerinin hekim ve bazı tıbbi cihaz planlamaları Sağlık Bakanlığı 

tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. 

Açık ve kapalı kamu alanlarında sigara içilmesini yasaklayan 5727 sayılı 

“Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” kabul edilmiştir.  

Ulaşım problemi olan yerlerde anne adaylarını doğum öncesi misafir ederek 

sağlıklı doğum yapmalarını sağlamak amacıyla, “Misafir Anne Projesi” 

başlatılmıştır. 

2009 

İlaç Takip Sistemi (İTS) pilot uygulamasına başlanmıştır. 

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) pilot uygulamasına başlanmıştır. 

Eczane bulunmayan kırsal bölgelerde de ilaca ulaşımın 

kolaylaştırılması amacıyla mobil eczane uygulaması başlatılmıştır. 

2010 

Yeşil kartlıların, özel hastanelerin acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinden 

ücretsiz faydalanmaları sağlanmıştır. 

Yeşil kartlıların, diş kanal ve dolgu tedavisi hizmetlerinden ücretsiz 

faydalanmaları sağlanmıştır. 

Evde sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. 

İlaç Takip Sistemi (İTS) uygulaması tüm yurtta yaygınlaştırılmıştır. 

Aile Hekimliği uygulaması tüm yurda yaygınlaştırılmıştır. 

Hava ambulansı filosuna uçak ambulanslar dâhil edilmiştir. 

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) ödeme sistemi uygulamaya başlanmıştır. 

Kamuoyunda  “Tam Gün Yasası” olarak bilinen 5947 sayılı Üniversite ve 

Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun kabul edilmiştir. 



- 102 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

2011 

663 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmî Gazete’de yayımlanmıştır 

2012 

Kamu Hastane Birlikleri oluşturulmuştur. 

Bu Bölümde sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık sistemi ve Türkiye sağlık sistemi 

sistematik bir çerçevede ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçeve sonraki 

bölümlere ışık tutacaktır. İzleyen üçüncü Bölümde genel olarak şiddet olgusu ve 

nedenleri ortaya konulmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ŞİDDET OLGUSU VE NEDENLERİ 

 

3. ŞİDDET OLGUSU VE NEDENLERİ 

3.1. Şiddet Nedir? 

İnsanlık tarihi kadar eski olan şiddet olgusu, birçok bireysel ve toplumsal öğe 

ile birlikte karmaşık bir yapı sergiler. Bu karmaşıklığından dolayı da şiddeti 

tanımlamak kolay değildir. Çünkü şiddet kendini çok farklı formlarda ortaya 

koymaktadır. Baskı, eziyet, korkutma, sindirme, öldürme,  cezalandırma, tehditler, 

sözlü hareketler ve fiziksel saldırılar şeklinde ortaya çıkan şiddet her toplumda farklı 

derecelerde fakat sürekli bir biçimde gündelik yaşamda yer almaktadır.44 “Şiddet 

nedir, ne değildir”, “hangi koşullar altında şiddettir, hangi koşullarda değildir”; 

şiddetin birçok boyutundan söz etmek (ekonomik, toplumsal, antropolojik, sosyal 

psikolojik ve biyolojik gibi) aslında şiddeti belirsizlikten ve tanımlama güçlüğünden 

kurtarmanın bir yoludur. 

Dilimize Arapçadan giren bir sözcük olan şiddet “peklik”, “sıkılık”, “sertlik” 

anlamına gelmektedir.45  Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “şiddet” 

kavramı: “1. Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik. 2. Hız. 3. Bir 

hareketten doğan güç: Rüzgârın şiddeti. 4. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet 

kullanma. 5. mec. Kaba güç. 6. mec. Duygu veya davranışta aşırılık.” olarak 

tanımlanmaktadır.46 

                                                 

44 Faruk Kocacık, 1996, Şiddet Olgusu Üzerine, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 
s. 1-7, http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/88.pdf, Erişim Tarihi: 04.01.2013. 
45 Osmanlıca Türkçe Sözlük, Bilgi Yayınevi, “şiddet” maddesi,  1977. 
46 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s.1866. 
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Şiddetin etimolojik incelemesinde Yunan-Latin-İngiliz kökenine göre, 

sözcüğün “kuvvet”, “güç” gibi hemen hemen her dildeki anlamının yanı sıra 

“çiğneme”, “ihlal etme”, “bozma” gibi bir anlamı ile de karşılaşılmaktadır.47 

Günümüzde şiddet/saldırganlık olgusunu; biyoloji, psikoloji, psikiyatri ve 

sosyoloji gibi farklı disiplinler tarafından analiz eden ve anlamaya çalışan birçok 

farklı yaklaşım vardır. Şiddet ve saldırganlığın bu disiplinlerin her biri tarafından 

ayrı ayrı çözümlenmesi, şiddet davranışının çok boyutlu ve karmaşık bir 

karakteristiğe sahip olduğunu göstermektedir.48 

Şiddete yönelik yaklaşımlardan her biri, şiddet olgusunu farklı açılardan 

çözümlemektedir. Bu yaklaşımlardan bir kısmı biyolojik belirlenim ve insan 

doğasıyla ilişki kuran yaklaşımlardır. Biyolojik yaklaşım, şiddet davranışının 

temelinde genelde beynin işleyişine bağlı olarak kimyasal ve hormonal etkileşimleri 

görmektedir. Bu yaklaşım şiddetin zaten insan doğasında mevcut olan bir güdü 

olduğunu, bunun zaten var olduğunu ve doğal olduğunu çeşitli şekillerde vurgular. 

Ayrıca diyetler, alerjiler, hormonal düzensizlikler gibi biyokimyasal faktörler ile 

beyin bozuklukları ve tümör gibi nöropsikolojik faktörler ile genetik faktörler 

üzerinde durulur.49  

Şiddetin doğallığını vurgulayan ve böylece şiddeti meşrulaştıran görüşlerin, 

ikinci adımda vardıkları nokta bunun doğal bir olgu olduğu, doğada da var 

olduğudur. İnsanın toplumsal özelliği ve irade unsuru göz önünde bulundurularak 

insanın şiddetini diğer canlıların şiddetinden ayırmak gerekir. Bu yüzden şiddetin 

doğallığı tezini kabul etmek doğru değildir.50 

Şiddet ile irade arasında bağ kurulduğu ve şiddete yönelik biyolojik bakış açısı 

bağının zayıflığının dile getirildiği oranda şiddet ve sosyokültürel faktörler 

arasındaki ilişkiyi vurgulayan yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Sosyokültürel 

                                                 

47 Yücel Dursun, 2011, Şiddetin İzini Sürmek: Şiddet Nedir?, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 
Güz, Sayı:12, s. 1-18. http://www.flsfdergisi.com/sayi12/1-18.pdf , Erişim Tarihi: 04.01.2013. 
48 Zahir Kızmaz, 2006,  “Şidetin Sosyo-Kültürel Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım” Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, Cilt:16, Sayı:2, S. 247-267, 
http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt16/sayi2/247-267.pdf, Erişim Tarihi: 07.01.2013. 
49 Zahir Kızmaz, 2006, age., s.248. 
50 Ali Ergur, “İnsan ve Şiddet”, Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı, TTB, İstanbul Tabip Odası, Mayıs 
2009, s.1-4, http://www.ttb.org.tr/siddet/images/file/itocalistay.pdf, Erişim Tarihi: 04.01.2013. 
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kuramlar şiddet davranışını, toplumda öğrenilen ve paylaşılan 

değerlerin/davranışların sonucu olarak görmektedir. Bu yaklaşım, bazı toplumlardaki 

kültürel yapının, şiddet eylemlerini teşvik eden niteliğini anlamaya yardımcı 

olmaktadır.   

Bireyler arası ilişkilerin yapısı veya bireylerin soruna yönelik çözüm arayışları 

önemli ölçüde sosyokültürel dinamikler tarafından belirlenmektedir. Şiddet 

pratiklerinin genelde, sorun çözme stratejilerinin bir parçası olarak görülmesi, 

şiddetin kültürel kaynaklarının irdelenmesini gerektirmektedir. Çünkü bireylerin 

sorunları algılama biçimleri ve çözme yönünde geliştirdikleri inisiyatif, toplumun 

sosyokültürel faktörlerinden bağımsız düşünülemez. Şiddet genelde, bireylerin 

engellenmeleri sonucunda öfke ile birlikte gerçekleşen bir davranış tarzıdır. Ancak 

bu engellenmelerin bireylerde şiddete yönelme davranışı geliştirmesinin nedenleri 

çocukluk ve ergenlik dönemindeki sosyalleşme biçimlerinde aranmalıdır.51 

Sosyokültürel faktörler yaklaşımı; ahlaki bilinçliliğin ve aileye ilişkin 

değerlerin güçlü olmayışı ile şiddet olgusu arasında bir ilişki kurmaya çalışırken, 

yapısal yaklaşımlar da; şiddet olgusunu; ekonomik, eğitimsel ve bireyin yaşam 

biçimini olumsuz olarak etkileyen diğer statü kaynaklarını da içeren sosyoekonomik 

dezavantajlar ve etkileşimler ile açıklamaktadır. Etkileşimler; bireylerin aile, okul ve 

topluluk/cemaat ortamlarında sürekli olumsuz deneyimlere ve unsurlara maruz kalma 

durumunu ifade eder.  

Şiddete yönelik sosyokültürel faktörleri dikkate alan sosyolojik bakış açısı, 

şiddet olgusunun en iyi, toplumsal ilişkilerin dinamikleri içinde, bütüncül bir 

yaklaşımla ele alınabileceğini savunmaktadır. Çünkü çatışmalar daha çok 

birbirleriyle ilişki içerisinde olan bireyler ve gruplar arasında olmaktadır. Bir 

toplumda hangi davranışın şiddet olarak kabul edildiği, o toplumun toplumsal yapı 

özelliklerine göre, diğer bir ifade ile kültürel yapı ve geçerli olan değer yargıları ile 

yakından ilgilidir.52 

Bütün bunlar şiddet tanımını oldukça genişletmektedir. Bugün literatüre 

bakıldığında şiddet kavramına ilişkin gerek geniş, gerekse dar anlamda çok sayıda 

                                                 

51 Zahir Kızmaz, 2006, age., s.249. 
52 Faruk Kocacık, 1996,age., s. 2. 
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tanım ile karşılaşılabilmektedir. Şiddetin mutlak bir tanımını yapmanın güç olmasına 

karşın, şiddeti bütünüyle belirsiz bir kavram olarak da düşünmemek gerekmektedir. 

Şiddetin çeşitli tanımları ile karşılaşılmaktadır. Bu tanımlara aşağıda yer 

verilmektedir.  

Şiddet kavramı; sertlik, sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma; insanları 

sindirmek, korkutmak için yaratılan olay ya da girişimler olarak tanımlanmaktadır.53 

Şiddet; “bedene zor uygulama”, “bedensel zedelenmeye neden olma”, “kişisel 

özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama”dır.54 

Şiddetle ilgili davranışlar; kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret 

etmek, onuru kırmak, huzura son vermek, birbirinin haklarını çiğnemek, hırpalamak, 

incitmek, zor kullanmak şeklinde de tanımlanmaktadır.55 

Şiddet; “aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve 

sert davranışı nitelendirirken; özel olarak saldırgan davranışları, kaba kuvveti, 

beden gücünün kötüye kullanılmasını, yakan, yıkan, yok eden eylemleri; taşlı, sopalı, 

silahlı, saldırıları; bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri belirtir. Saldırgan 

davranışlar, yüz mimiğinden ya da bir sözcükten; doğayı, canlıyı yakan, yıkan şiddet 

eylemlerine kadar geniş bir yelpaze içinde yer alır”.56 

Günümüzde yapılan tüm şiddet tanımlarını kapsayan oldukça kapsamlı bir 

şiddet tanımı Michaud’a aittir;  

 “Bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan birinin ya da birkaçının 

doğrudan veya dolaylı, toplu veya dağınık olarak, diğerlerinin veya bir kaçının 

bedensel bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel ve kültürel değerlerine oranı ne 

olursa olsun zarar verecek şekilde davranmasıdır.”57 

                                                 

53 Ünsal, 1996’dan akt. Faruk Kocacık, (1996), age., s. 2. 
54 Mark Hobart, 1996, Şiddet ve Susku: Bir Eylem Siyasasına Doğru, Cogito, Sayı:6-7, s. 51-64. 
55 Nilay Çabuk Kaya, 1996, Şiddetin Sosyal Dinamikleri Yoksulluk, İşsizlik ve Göç,Toplumsal Bir 
Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu, 
http://www.egitimsen.org.tr/ekler/3761265687fbd1ab9e74037ca40fe7b_ek.pdf, 
Erişim Tarihi:11.01.2013, 
56 Özcan Köknel, 1996, Bireysel ve Toplumsal Şiddet, Altın Kitapları, İstanbul. 
57 Yves Michaud, 1991, Şiddet, İstanbul İletişim Yayınları. 
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Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre şiddet: 

“Kişinin kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, 

yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak 

şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidinin amaçlı olarak 

uygulanması”dır.58 

Yine Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 

ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ya göre sözel/psikolojik ve fiziksel şiddet şöyle 

tanımlanmıştır: 

“Bir kişi veya gruba karşı fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimine 

zarar verebilecek şekilde fiziksel güç kullanımı ve güç kullanımı tehdididir. Kötü söz 

ve taciz de bu kapsamda değerlendirilir.”59 

Şiddetin tüm tanımlarını incelediğimizde, şiddetin bireylere fiziksel zarar 

veren tüm yaklaşımları içermesinin yanı sıra; duygusal olarak da ruhsal zarar veren 

her türlü edimi içerdiği ve bu nedenle geniş bir anlam kazandığı görülmektedir. 

Özetle şiddet, temel özellikleri ne olursa olsun, zamana ve topluma göre 

değişen toplumsal bir olgudur. Bir şiddet olayı farklı toplumlarda farklı 

anlamlandırılabileceği gibi, aynı toplumda farklı zamanlarda farklı algılanabilir. 

Toplumlar değiştiği gibi toplumsal normların da değişmesi doğaldır. Şiddet tek bir 

nedene dayanmayan çok yönlü bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet 

olayında ekonomik, psikolojik, toplumsal boyutların birlikteliği söz konusudur. 

Şiddetin tek bir nedene indirgenerek algılanması, sorunun doğru tanımlanmasını ve 

doğru çözüm yolları geliştirilmesini güçleştirici bir nitelik taşımaktadır. 

3.2. Şiddet ve Saldırganlık 

Şiddet, saldırgan  (agresif) davranışın ulaştığı en uç nokta; bir kişiye, hayvana, 

nesneye ya da kuruma zarar vermek ya da yok etmek amacıyla güç kullanmak 

anlamını taşımaktadır.60
  Şiddet, amacı aşırı zarar vermek olan bir saldırganlıktır. Her 

şiddet bir saldırganlıktır fakat saldırganlığın birçok örneği şiddet olarak 

nitelendirilmemektedir. Saldırganlık ve şiddet birbirinin yerine kullanılan kelimeler 
                                                 

58 World Health Organization: Violence and Health: Task Force on Violence and Health. Cenevre, 
WHO, 1998. 
59 Joint Programme on Workplace Violence in the Health Sector, 2002, Geneva. 
60 Öngören, Yanık ve ark. akt. Faruk İşıker, 2011, age., s. 7. 
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olmakla birlikte anlamlarının farklılaştığı ve şiddetin kin, nefret, öfke gibi duygulara 

dayanan, nitelikli ve daha fazla zarar verici bir saldırganlık hali olduğu 

görülmektedir. Saldırganlık ise şiddeti de kapsayan daha geniş anlamlı ve üst bir 

kavramdır.61 

Bireysel ve toplumsal şiddetin, aralarında sınırsız ilişki ve etkileşim bulunan 

doğal, bedensel, ruhsal, toplumsal birçok nedeni vardır. Saldırgan davranışlar ve 

şiddet eylemleri öfke, kaygı, korku gibi duygu durumları sonucu oluşmaktadır. 

Şiddet; kızgınlık, öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi duygu durumlarının etkinlik 

kazandığı bir saldırganlık biçimi olarak da tanımlanabilir.62 

3.3. Şiddet Türleri 

Şiddet farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Bunun nedeni şiddetin çok yönlü bir 

olgu olmasıdır.  

1. Failin tipine göre; şiddet bireysel ya da kolektif olabilir. Kolektif şiddet; 

profesyonel çeteler, kabileler, etnik gruplar, toplumsal sınıflar ve devlete kadar 

uzanan bir çeşitlilik gösterir. 

2. Güdülenmeye göre; şiddet baskı, kan davası, ayrıca namusa yönelik 

algılamalardan kaynaklanan “namus cinayeti” gibi sebeplerden kaynaklanabilir.  

3. Suça yönelik olup olmamaya göre; suç sayılan şiddet: cinayet, hırsızlık, 

silahlı saldırı, soygun, tecavüz, soykırım gibi. Suç sayılmayan şiddet: yoksulluk, 

eğitimsizlik, yönetimde kayırma, trafik kazaları, çevre tahribi gibi.63 

4. Kapsamına göre; dar anlamda; fiziksel şiddet insanların bedensel 

bütünlüğüne karşı dışarıdan yöneltilen sert ve acı verici edimdir. Yaralama, tecavüz, 

yağma, adam kaçırma gibi başkasına yönelik eylemlerin yanında intihar girişimi gibi 

bireyin kendisine yönelik eylemleri de söz konusudur. Geniş anlamda şiddet ise; 

insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkisi açıkça ölçülemeyen, dolaylı ya da somut bir 

biçimde hissedilen çeşitli baskılar, ekonomik şiddet, medya terörü, enflasyon işsizlik, 

doğanın tahribi, trafik korsanlığı, sağlıksız kentleşme vb. olarak tanımlanır.64 

                                                 

61 Anderson ve Bushman’dan akt. Faruk İşıker, 2011, age., s. 7. 
62 Köknel’den akt. Faruk İşıker, 2011, age., s. 7. 
63 Ergil, 2001’den akt. Nilay Çabuk Kaya, 1996, age., s. 107. 
64 Ünsal, 1996 ve Erten ve Ardalı,1996’dan akt. Nilay Çabuk Kaya, 1996, age.,s. 107. 
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Tek bir neden şiddeti doğurmaz. Şiddet toplumsal bir sorundur ve bu nedenle 

tek bir nedene indirgenerek anlaşılması mümkün değildir. Bireysel ve toplumsal 

şiddetin doğal, bedensel, ruhsal, toplumsal birçok nedeni ve bu nedenler arasında 

sınırsız ilişki ve etkileşim vardır.65 

Şiddetin türlerini tanımlamaya yönelik bir başka çaba da şiddeti; fiziksel 

şiddet, psikolojik (duygusal) şiddet, cinsel şiddet, sözel şiddet ve ekonomik şiddet 

başlıkları altında sınıflandırmaktadır. 

3.3.1. Fiziksel Şiddet 

Fiziksel şiddet eylemleri, tanımlanması en kolay ve en sık karşılaşılan şiddet 

türüdür. Yaygın olarak, şiddet kavramı, fiziksel şiddet ile aynı anlamda 

kullanılmaktadır. 

Fiziksel şiddetin tanımına bakıldığında, dar anlamıyla fiziksel şiddet; insanların 

bedensel bütünlüğüne karşı dışarıdan yöneltilen, sert ve acı verici eylemler olarak 

tanımlanmaktadır. Başkalarına yönelik şiddet eylemleri dışında intihar gibi insanın 

kendine yönelttiği ve bedensel bütünlüğüne zarar veren eylemler de şiddet eylemleri 

içerisinde sayılmaktadır.66  

Toplumda yaşanan şiddet olayları cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve mesleki 

statülerine göre farklılaşmaktadır. Ancak genel olarak fiziksel şiddet “güçlü 

konumda olandan” “güçsüze” yönelik olmaktadır. Örneğin, ailede şiddet daha çok 

erkekten kadına, ebeveynlerden çocuklara ve gençlere yönelen fiziksel şiddet 

biçiminde ortaya çıkmaktadır. Dayak ya da tokatlama, yumruklama, tekmeleme, 

iteleme, boğazını sıkma gibi kötü davranışlar fiziksel şiddetin biçimlerini 

oluşturmaktadır.67  

                                                 

65 Özcan Köknel, 1996, age., s. 15-20. 
66 Özcan Köknel, 1996, age., s. 31. 
67 Şiddeti Önleme Platformu, “Medya ve Şiddet Alt Çalışma Grubu Raporu”, 
http://www.athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/SIDDETI_ONLEME_PLATFORMU_MEDYA_V
E_SIDDET_CALISMA_GRUBU_RAPORU_05.DOC, Erişim Tarihi: 12.01.2013. 
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Toplumda yaşanan şiddet olaylarının bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve 

mesleki statülerine göre farklılaşmasının eğitimli, kültürlü, önemli mesleki statü 

kazanmış kısaca sosyal ve kültürel açıdan belirli bir düzeye ulaşmış bireylerin 

şiddetin mağduru veya aktörü olmayacağı anlamına gelmediği de unutulmamalıdır.  

3.3.2. Psikolojik (Duygusal) Şiddet 

Bireyin psikolojik sağlık durumunu bozan, üzen, inciten, sarsan, kendisini 

baskı ve tehdit altında hissetmesine neden olan her türlü tutum psikolojik şiddet 

olarak değerlendirilmektedir.  

Psikolojik (duygusal) şiddet, kurbanın kendine yönelik değer duygusuna, 

benliğine, saygısına zarar vermeyi, korkutmayı hedefleyen;  kendisini güçsüz ve aciz 

hissetmesine neden olan ve şiddete başvuran kişinin şiddetin mağdurunu kontrol 

altına aldığını hissetmesini amaç edinmiş bir şiddet türüdür. Ayrımcılık yapmak, 

küçük düşürmek, manevi baskıda bulunmak, görmezlikten gelmek psikolojik 

(duygusal) şiddet davranışlarına örnek olarak sayılabilir. Şiddeti Önleme Platformu 

Medya ve Şiddet Çalışma Grubu, psikolojik (duygusal) şiddetin temellerine, 

olağanlaştırılmasına ve meşrulaştırılmasına yönelik şu değerlendirmelerde 

bulunmuştur: 

“Duygusal şiddet daha çok psikolojik temellere dayanmaktadır. Bu şiddet türü 

de yine güç ilişkisine dayanmaktadır. Daha çok duygusal sınırlamaları, psikolojik 

yıpratmaları ve en önemlisi şiddete maruz kalan birey (ya da grup üzerinde) 

görünmez ‘kontrol’ mekanizmalarını içermektedir. Hem fiziksel hem de duygusal 

şiddet, yaşam boyunca süreklilik kazanmakta, yine çocuklar üzerinden bir davranış 

biçiminde bir nesilden diğerine aktarılmaktadır. Öyle ki şiddete maruz kalan birey 

bu durumu içselleştirmekte, hatta durumu ‘normal’, ‘kendi suçu’ şeklinde 

algılamakta, yakınmamakta ve yardım talebinde bulunmamaktadır. Bazı durumlarda 

ise yardım talebinde bulunsa bile duygusal şiddeti ‘normal’ gören toplumsal 

değerlerle karşılaşmaktadır.”68 

                                                 

68 Şiddeti Önleme Platformu, age. 
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 Psikolojik şiddet içerisinde sayılabilecek şiddet türlerinden birisini de 

mobbing oluşturmaktadır. Mobbing bir işyerinde hedef seçilen bir çalışana, asıl 

maksat gizlenerek, bir kişi ya da bir grup tarafından insan onuru ile bağdaşmayan 

eylem ve işlemlerle sürekli ve/veya sistematik olarak belirli bir süre hukuk ve etik 

dışı yollarla yapılan ve mağdurun psikolojik, ekonomik veya sosyal statüsünde 

olumsuzluklar meydana getiren uygulamaların bütünüdür.69 

Mobbing, bir işyerinde genelde üstler tarafından olmak üzere, meslektaşlar ve 

astlar tarafından hedef seçilen bir çalışana ender olarak da birkaç çalışana karşı 

belirli bir süre tekrarlanan eylemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Dışlama, 

 Bağırma, 

 Sadece mağdura ses düzeyini yükselterek konuşma, 

 Sürekli hedef değiştirme, 

 Faaliyetlerini kısıtlama, 

 Hakkında dedikodu yapma.70 

3.3.3. Ekonomik Şiddet 

Yüksek enflasyon oranları, işsizlik düzeyi ve yetersiz sosyal güvenlik 

olanaklarının bir çeşit ekonomik şiddet olarak değerlendirilmesi mümkündür. Çok 

düşük düzeydeki ücretler ve kronik enflasyon insanca yaşamı tehdit eder. Bu durum, 

insanları daha sorunlu ve gerilimli yaptığı için, olağan şiddete de katalizör etkisi 

yapar ve saldırgan davranışları artırır.71 

Ekonomik şiddetin mağduru insanlar yoksul, yoksun veya engellenmiş 

bireylerdir ve fiziksel şiddet uygulamaya eğilimlidir. Birey, ekonomik olarak 

beslenme ve barınma gibi temel fiziki ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz bir durumda ise 

şiddet ve saldırgan davranışlar artmakta ve şiddet, en olası çözüm yöntemi 

olmaktadır.  

                                                 

69 Mobbing İle Mücadele Derneği, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
70 Mobbing İle Mücadele Derneği, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
71 Faruk İşıker, 2011, “Televizyon Yayınlarında Şiddet”, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık 
Tezi. http://www.rtuk.org.tr/upload/UT/21.pdf, Erişim Tarihi: 04.01.2013. 
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Kent yoksulluğu ve şiddetin bir arada değerlendirildiği, özellikle yoksulluğun 

ne zaman şiddete dönüşebileceği ve hangi yoksulların şiddete eğilim gösterdikleri 

üzerinde derinlemesine çalışılan konulardır. Günümüzde yoksulluk çalışmalarının 

ortak özelliği; 1980’ler sonrası yaşanan yoksulluk şekillerindeki farklılaşmalar, 

işsizlik ve göç olguları üzerine yoğunlaşmalarıdır. 1980 sonrası küreselleşmeci 

politikaların etkisi ile yoksulluk giderek artan ölçüde sadece “geçim araçlarına 

erişememek” ya da “asgari temel ihtiyaçları karşılayamamak” nitelikleri ile değil; 

“toplumsal dışlanma”, “marjinalleşme”, “sınıf-altı (underclass)” boyutları ile ele 

alınmaktadır.72 

3.3.4. Cinsel Şiddet 

Cinsel şiddet; çocuğa, gence, kadına ve diğer bireylere yönelik olarak laf atma, 

el kol hareketi yapmakla başlayıp tecavüze kadar varan geniş bir yelpazede 

gerçekleşen cinsel taciz ve saldırıdır. Cinsel içerikli sözler söyleme, sarkıntılıkta 

bulunma, elle rahatsız etme, sıkıştırma, cinsel ilişki için baskı kurma ve tecavüz 

cinsel şiddete örnek olarak sayılabilir. Cinsel şiddet eylemlerinin önemli bir bölümü 

aynı zamanda fiziksel şiddet içermektedir.73 

3.3.5. Sözel Şiddet  

Sözel şiddet; bağırma, kötü konuşma, küfür, hakaret, azarlama, aşağılama 

şeklinde uygulanan bir şiddet türüdür. Sözel şiddette, korku unsuru önemli bir 

olgudur. Bu durumda sözler ve hareketler korkutma, sindirme, istediğini yaptırma 

amacıyla kullanılmaktadır. Hakaret etme, küçük görme, aşağılama, ağır sözler, 

söyleme, güveni sarsarak psikolojik açıdan istismara yol açan uygulamalar, sözel 

şiddet olarak algılanmaktadır. Toplumsal yaşamda, terbiye ve disiplin amacıyla bir 

yöntem olarak kullanılan sözel şiddet, bireylerde ruhsal zarara yol açmakta ve şiddet 

davranışlarına eğilimi artırmaktadır.74 

                                                 

72 Nilay Çabuk Kaya, 1996, age., s. 111. 
73 Faruk İşıker, 2011, age., s. 15. 
74 Faruk İşıker, 2011, age., s. 15-16. 
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Psikolojik ve sözel şiddet yakından ilişkilidir. Sözel şiddet davranışlarının 

önemli bir bölümü psikolojik şiddete de yol açmaktadır. Sözel şiddetin çoğunlukla 

fiziksel şiddeti uyardığı görülmektedir. 

3.4. Dünyada ve Türkiye’de Şiddetin Yoğun Olarak Yaşandığı Alanlar ve 

Şiddeti Yönetmeye Yönelik Politikalar 

Gündelik yaşamın sürdürüldüğü ve insan etkileşiminin gerçekleştiği her alanda 

şiddet karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yoğunluk kazanan şiddet pratiklerini; aile 

içinde, okullarda, stadyumlarda, kitle iletişim araçlarında, çalışma ortamlarında, 

sokaklarda, kulüplerde vb. yerlerde yoğun olarak gözlemlemek mümkündür. 

Ülkemizde şiddet olgusu özellikle namus cinayetleri, kan davası, futbol fanatikliği, 

kapkaç, cinayet, tecavüz veya soygun olaylarının yoğunluk kazandığı dönemlerde 

daha çok dikkati çekmekte ve tartışılmaktadır.75 

Şiddetin yoğun olarak yaşandığı alanları;  kadına ve çocuğa yönelik şiddet 

olgusunun gerçekleştiği aile içi şiddet; daha yoğun olarak futbol fanatizminin 

yaşandığı sporda şiddet; şiddetin yayıldığı ve yeniden üretildiği alanlar olarak 

medyada şiddet ve iş yeri ve çalışma koşulları ile doğrudan ilgili olan çalışma 

yaşamında şiddet olarak gruplandırabiliriz. Her bir şiddet ortamının kendine özgü 

koşulları ve dinamikleri var olmakla birlikte çözüm yolları ve stratejileri bu özgül 

koşulların değerlendirilmesi ve politikalar geliştirilmesi ile belirlenebilir. 

3.4.1. Aile İçi Şiddet 

Aile içi şiddet aile içerisinde çoğunlukla kadını ve çocuğu hedef alan şiddet 

ortamıdır. Aslında aile, çocukları ve aile bireylerini şiddetten koruyan ve şiddetten 

korunmayı öğreten en önemli ortamlardan birisi olmalıdır. Ancak ailenin bizzat 

kendisi şiddetin kaynaklarından ve yoğun olarak yaşandığı alanlardan birisi olabilir. 

                                                 

75 Nilay Çabuk Kaya, 1996, age., s. 108. 
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İlk ve temel sosyalleşme işlevini gören kurum olan aile, aynı zamanda 

çocukların şiddet davranışını kazanmalarında da önemli bir faktör işlevi görmektedir. 

Bu çerçevede, yetersiz veya yanlış bir sosyalleşme biçimi, bireyin gelecekte şiddet 

davranışını gerçekleştirme olasılığını artırabilmektedir. Çalışmalar, şiddet davranışı 

gösteren bireylerin şiddet davranışı göstermeyen bireylere nispeten daha çok aile içi 

şiddete maruz kaldıkları veya daha çok şiddet davranışının sergilendiği ortamda 

büyüdüklerini göstermektedir.76 

Çocuklara karşı aile içi şiddet çoğunlukla kişisel, ailevi, toplumsal, ekonomik 

ve kültürel etkenlerin bileşiminin sonucu olmakta ve çocukların sağlıklı gelişimleri 

üzerinde ömür boyu sürecek sonuçlar oluşturmaktadır. Çocuklara yönelik aile içi 

şiddetin görünür ve sonuçları ölümcül olan ve olmayan yaralanmalar, bilişsel 

bozukluklar, büyüme bozuklukları, psikolojik ve duygusal zararları olabilir. 

Dünyada ve ülkemizde kadını ve çocuğu hedef alan aile içi şiddeti önemli bir 

insan hakları sorunu olarak kabul ederek, aile içi şiddet olgusunu anlamaya ve 

önlemeye yönelik birçok çalışma yapılmıştır. UNICEF (2003) tarafından yapılan bir 

çalışmada, kadına yönelik aile içi şiddeti çok boyutlu bir sorun olarak ele alınmış ve 

bu bağlamda sorunun sosyal, kültürel, ailevi ve bireysel boyutları tanımlanmıştır.  

Kadına yönelik aile içi şiddetin ortaya çıkışını etkileyen faktörler bireysel 

faktörler, ilişki faktörleri, yakın çevreye ilişkin faktörler ve toplumsal faktörler 

olarak dört temel yapıda açıklanmıştır: 

1. Bireysel faktörler arasında eşlerin erken yaşta evlenmeleri, depresyon ya 

da kişilik bozuklukları, düşük gelire sahip olmaları ve çocukken şiddete maruz 

kalmaları ya da tanık olmaları sayılabilir. 

2. İlişki faktörleri arasında evlilikte çatışma, yaşama ve ilişki problemlerini 

çözememe, ailede erkek hâkimiyetinin baskın olması, ailenin koruma ve destekleme 

işlevini yerine getirememesi belirtilebilir.  

3. Yakın çevreye ilişkin faktörler arasında ise yakın çevrenin şiddeti olağan 

sayarak desteklemesi ve aile içi şiddete karşı yakın çevrenin yatırımlarının yetersiz 

olması gösterilebilir. 

                                                 

76 Faruk Kocacık, 1996, age., s. 258. 
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4. Toplumsal faktörler bağlamında, geleneksel toplumsal cinsiyet normları ve 

şiddeti destekleyen sosyal normlar sayılabilir.77 

Birleşmiş Milletler (BM) aile içi şiddeti önleme noktasında pek çok çalışma 

yapmıştır. Birleşmiş Milletler Güven Fonu içerisinde aile içi şiddeti önleme 

doğrultusunda 2015 vizyonu oluşturulmuştur. Bu vizyon ile, kağıt üzerinde verilen 

sözlerin uygulamaya sokulması, kadına yönelik şiddete karşı bilgi temelli bir politika 

yapılması, Birleşmiş Milletlerin küresel, bölgesel ve ülke bazındaki politikalarının 

güçlendirilmesi ve ülkelere kadına yönelik şiddete karşı strateji uygulamalarında 

yardım edilmesi hedeflenmiştir. Ancak hala uluslararası alanda da kadına yönelik 

şiddet aynı derecede ciddiyetini muhafaza etmektedir. ABD Kongresi için hazırlanan 

bir rapora göre: kadına yönelik şiddetin ekonomik maliyeti zor da olsa bazı gelişmiş 

ülkeler tarafından hesap edilmektedir. Bu maliyetler, sağlık ve yasal maliyetler, işgücü 

kaybı ve verimlilik azalışından kaynaklanmaktadır. Üzüntü ve acı gibi soyut olayları 

da hesaba kattığımızda kadına yönelik şiddetin topluma maliyeti bir hayli fazladır.78 

Ülkemizde de aile içi şiddetin önemli bir alanı olduğu gerçeğinden hareketle 

2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

bünyesinde bir Alt Komisyon oluşturulmuş ve Komisyonun çalışmaları sonucunda 

bazı çözüm önerileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, aile fertlerinin eğitimi; eşlerin 

ekonomik seviyelerini yükseltilmesi; basın ve medya kuruluşlarının basılı ve görsel 

yayınları yolu ile aile bireylerinin eğitilmesi, kadını koruma amaçlı adliye ve emniyet 

süreçlerinin etkinleştirilmesi ve bir Stratejik Eylem Planı’nın hazırlanması gibi 

önerilere yer verilmiştir.79 

3.4.2. Sporda Yaşanan Şiddet 

Dünyada ve ülkemizde şiddetin en yoğun yaşandığı alanlardan birisi de spor 

alanlarıdır. Spor sahalarındaki saldırganlık, 13. yüzyıla değin uzanan eski bir 

sorundur. Sporda saldırganlık ve şiddet konusundaki kuramsal çalışmalar daha çok, 

                                                 

77 KSGM, 2008, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi. 
78 TBMM, 2011a, Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Alt Komisyonu Raporu. 
79 TBMM, 2011a,,age., s.53. 
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futbolda şiddetin yaygın olduğu ülkelerde yapılmaktadır. Bu nedenle futbolun beşiği 

olarak kabul gören İngiltere’de daha fazla araştırmanın yapıldığını söylemek olasıdır. 

Buna karşın, diğer Avrupa ülkelerinde de değişik çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan 

en önemlileri sporda şiddeti bir seyirci şiddeti ve saldırganlığın yeni bir sosyal formu 

olarak ele alan psikiyatrik nitelikli çalışmalardır. Bu çalışmalarda grup dinamiğinin 

sosyal gücü üzerinde durulmuştur. Ayrıca sporda yaşanan şiddeti ataerkillik ve erkek 

şiddetinin dışa vurumu ile açıklayan sosyolojik yaklaşımlar ile alt-sınıfsal bağları, 

özel kültürel ve tarihsel süreçlere ile açıklayan yaklaşımlar da olmuştur.80 

Sporda yaşanan şiddeti ortak saldırganlık davranışı olarak açıklayan ve 

kalabalığın şiddeti olarak tanımlayan çalışmalar da vardır. Bu çalışmalara göre 

saldırgan davranışlar; grubun içindeki dostluk, diğer grup üyelerinin nasıl 

değerlendirildiği, diğer takımların taraftarlarının nasıl tanımlandığı ve kalabalığın 

üyelerin benlik saygılarına olan katkıları ile belirlenmekle birlikte, grubun üyeleri 

birbirini tanımasa bile gerçekleşebilmektedir. Kalabalığın şiddeti üzerine yapılan 

çalışmaların çoğu, holigan olarak bilinen, Avrupa’daki futbol taraftarları ile 

yapılmıştır. Holigan ya da holiganizm tanımları üzerinde net bir birlik yoktur. Daha 

önce ele alındığı gibi araştırmacılar, holiganizmi ortak saldırganlık ve şiddet gibi 

olumsuz davranışlarla ilişkilendirme eğiliminde olsalar da, tanım aynı zamanda 

kalabalığın şiddet içermeyen, dışa dönük davranışlarını da kapsamaktadır; şarkı 

söyleme, dalga geçme, tezahürat yapma ve bağırma gibi. Taraftarlar arasında bu tür 

davranışlar cesaretlendirilmekte ve bu davranışları sergileyen kişiler, diğer grup 

üyelerince pekiştirildiği için benlik saygıları ve gruba aidiyetleri artmaktadır. 

Holigan davranışları artırmada medyanın da önemli bir payı olduğu da kabul 

edilmektedir. Genel olarak sporda şiddeti etkileyen faktörler çevresel ve sosyal 

faktörler olarak belirtilse de özelde medyanın saldırganlığı arttırıcı etkileri, alkol ve 

kötüye kullanımın şiddeti arttırdığı ve tribün liderlerinin saldırganlığı etkilediği 

üzerinde durulmaktadır.81 

                                                 

80 TBMM, 2011b, “Spor Kulüplerinin Sorunları İle Sporda Şiddet Sorunsalının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”. 
81 TBMM, 2011b, age., s.733. 
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Dünyada birçok ülkede sporda yaşanan şiddet olaylarını önlemeye yönelik 
politika geliştirme çabaları mevcuttur. Bu anlamda özellikle Avrupa Birliği’nin 
sporda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaları ve önerileri önem arz etmektedir. 
2007 yılında Avrupa Komisyonunca yayımlanan Spor Üzerine Beyaz Kitap’taki 
sporda şiddetin ve ırkçılığın önlenmesine dair yaklaşım iki sütun üzerine inşa 
edilmektedir. Bunlar hukuki yaptırım mekanizmalarının çalışması ve önlemlerin 
etkin uygulanmasıdır. Komisyon, Beyaz Kitap ile birlikte, konunun çok disiplinli bir 
yaklaşımla, kulüpler ve taraftar derneklerini de içerecek şekilde tüm paydaşlarla iş 
birliği içerisinde etkin biçimde ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. 2011’de 
“Sporda Avrupa Boyutunu Geliştirme” başlıklı Tebliğ ise seyirci şiddetinin Avrupa 
çapında bir sorun olduğunu, spor karşılaşmalarında risklerin azaltılması için Avrupa 
yaklaşımını içeren uzlaşmacı tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Bu 
bağlamda, Tebliğ’de Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği iş birliğinin önemine dikkat 
çekilmekte; hukuki yaptırım ve önleyici tedbirlerin oluşturulması ve uygulanması ile 
başta kolluk kuvvetleri, yargı otoriteleri, spor ve taraftar kuruluşları, kamu otoriteleri 
olmak üzere paydaşlar arası etkin iş birliğinin gerekliliğine odaklanılmaktadır82. 

Ülkemizde de spor alanında yaşanan şiddet olaylarını önlemeye yönelik olarak 
2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Araştırma Komisyonu (Spor 
Kulüplerinin Sorunları İle Sporda Şiddet Sorunsalının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu) kurulmuştur. Anılan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından yapılan 
çalışmalar sonucunda belirlenen çözüm önerileri ve geliştirilecek stratejiler şu 
başlıklar altında toplanmıştır: 

1. Ulusal spor politikalarının ülke öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, 
kuruluşlar arası iş birliği içerisinde geliştirilmesini, izlenip değerlendirilmesini 
sağlayacak ve yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının sistem içindeki 
etkinliğini artıracak yeni bir ulusal spor sisteminin geliştirilmesi, 

2. Kulüp ve federasyonların kurumsallaşması ve mali yapılarının 
iyileştirilmesi, 

3. Spor kültürünün geliştirilmesinin, sporun geniş kitlelerce benimsenmesinin 
ve farklı spor dallarının gelişiminin sağlanması, 

                                                 

82 TBMM, 2011b, age., s.733. 
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4.  Spor eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve uluslararası müsabakalarda 

başarılı olacak sporcuların yetiştirilmesi, 

5. Sporda ve spor alanlarında şiddet ve etik olmayan davranışların 

azaltılması.83  

3.4.3. Şiddetin Yaygınlaşma Ortamı Olarak Medya ve Şiddet 

Kitle iletişim araçlarının toplumda şiddetin artışında merkezi bir etkisi olduğu 

görüşü, yirminci yüzyılın başından itibaren sürekli tartışıla gelmiştir. Özellikle şiddet 

olaylarına medyada sıklıkla yer verilmesinin kişi ve toplum açısından pek çok 

olumsuz sonuçları olduğunu sergileyen sayısız araştırma yapılmıştır. Söz konusu 

araştırmalar genel olarak medyada şiddetin saldırganlığa karşı hoşgörüyü artırdığına, 

şiddetin sorunları çözmede bir araç gibi algılanmasını güçlendirdiğine, şiddeti 

medyada izlemenin, okumanın saldırgan davranışlar üzerinde nedensel bir yardımcı 

faktör olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Medyada yer alan şiddetin bireyler üzerinde oluşturduğu etkiye ilişkin detaylı 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda şiddetin etkileri; psikolojik etkiler ve 

sosyokültürel etkiler olarak iki temel grupta sınıflandırılmıştır. 

Psikolojik Etkiler: Medyaya karşı farklı yaklaşım ve davranışlar, grupların 

değer hükümleriyle ilgilidir. Bazı psikologlar televizyon ve filmlerin insanların 

davranışını gerçekte ne oranda etkilediği konusunu sorgulasalar da, çalışmaların 

çoğunluğu şiddet izlemenin özellikle çocuklarda bireylerarası saldırganlığı artırdığı 

sonucuna işaret etmektedir. Şiddet içerikli yayınları izlemek, şu şekilde saldırgan 

davranışlara yol açmaktadır.  

1. Saldırgan davranma yöntemlerini göstermek: Özellikle çocuklarda ve 
gençlerde medyada yer alan şiddet içeriğine maruz kalma sonucu, saldırganlık ve 
anti sosyal davranışların öğrenilmesi söz konusudur.  Ayrıca, yetişkin suçlularca da 
televizyonda gösterilen bazı şiddet yöntemlerinin benimsenerek suç işleme 
konusunda kullanıldığı çeşitli araştırmalarda ortaya konulmuştur. Türkmen’e göre 
medyada şiddetin sunumu, özellikle de haberlerde şiddetin sunumu çok sorunludur. 

                                                 

83 TBMM, 2011b, age., s.733. 
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Cinayet, intihar gibi haberlerin sunumunda olayın yöntemi ve detaylarının tekrar 
tekrar verilmesi medyanın bu tür olaylara bir “haber” olarak değil görsel bir malzeme 
olarak yaklaştığını göstermektedir. Medyanın ülkemizdeki şiddet gösterimine dair 
sorunlu yaklaşımını özellikle 11 Eylül’de ABD’de yaşanan terör olaylarında ABD 
medyasının tavrı ile açıklamak mümkündür. ABD medyası tarafından 11 Eylül terör 
eylemleri, ölen binlerce insana rağmen, ekranlarda hiç ceset gösterilmeden, olaylar 
dramatize edilmeden haberleştirilmiştir.84  

2. Genel uyarılmışlık halini artırmak: Çocuklar, şiddet öğelerini içeren 
programları izlediklerinde, şiddet öğelerini içermeyen programları izledikleri 
zamanlara oranla, duygusal olarak çok daha fazla uyarılmış olurlar. Bu durum bir 
engellenme hali ile karşılaşılmasıyla saldırgan davranışa dönüşebilmektedir. 

3. Bireyleri şiddete karşı duyarsızlaştırmak: Çocuklar ve gençler şiddet 
izlediklerinde duygusal olarak uyarılırlar ancak, şiddete sürekli olarak maruz 
kalınması fizyolojik tepkileri azaltır. Uzun süreli olarak şiddet içerikli yayınlara 
maruz kalma, gerek çocuklarda, gerekse yetişkinlerde haberlerdeki gerçek yasama 
özgü, saldırganlık karsısında duygusal tepki vermeyi azalttığını ortaya koymaktadır. 
Filmlerde ve televizyon programlarında, radyo, gazete, fotoğraf gibi kitle iletişim 
araçlarında yer alan şiddet öğelerinin etkileri, şiddetin yeni usullerini öğrenmek, 
saldırganlık ve şiddete karşı olan engelleyici kontrol mekanizmalarını gevşetmek ve 
şiddete duyarsızlaşmak gibi etkilere sahiptir.85 

4. Saldırgan davranış üzerindeki kısıtlamaları azaltmak: Bireyler toplumsal 
hayatta saldırganlık güdülerini denetler. Birey, kızgınlık durumlarında ve kendisini 
tahrik eden ya da zarar veren birine zarar vermek istese bile, çok sayıda kısıtlama 
(bunların arasında suçluluk duygusu, karşılık görme korkusu ve toplum tarafından 
onaylanmama da yer almaktadır) bunu yapmaktan alıkoyar. Deneyler, saldırganca 
davranan birisinin gözlenmesinin, izlenmesinin bu kısıtlamaları zayıflattığını 
göstermektedir. Başkaları saldırgan davrandığında istenmeyen sonuçların ortaya 
çıkmadığını gözlemlemek bireylerin kendi düşmanlıklarını dışa vurmaya daha yatkın 
hale gelmesine neden olur. 

                                                 

84 Cemile Türkmen, 2011, İnsan Doğurdu Medya Büyüttü, Umut Vakfı Araştırma Merkezi, 2. 
Hukukun Gençleri Sempozyumu Sunum Metni, 25-26 Kasım 2011. 
http://www.umut.org.tr/UserFiles/CemileTurkmen_insan_dogurdu_medya_buyuttu.pdf, Erişim 
Tarihi: 05.01.1013. 
85 Erol Göka ve Hakan Türkçapar, Gençlik ve Şiddet, http://www.erolgoka.com/makale/007.htm, 
Erişim Tarihi: 06.12.2012. 



- 120 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

5. Çatışma çözülmesi hakkındaki görüşleri çarpıtmak: Televizyon ekranında, 

bireyler arası çatışmalar başka araçlardan daha çok, fiziksel saldırganlık yoluyla 

çözüme kavuşturulur. Öldürme etkinliğinin çoğu, kahraman tarafından 

gerçekleştirilir. Şiddet içeren araçlarla iyilerin, kötülerin karşısında galip geldiğini 

izlemek, böyle bir davranışı kabul edilebilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda ahlaki 

olarak da haklı çıkarır. 

Sosyokültürel Etkiler: Günümüzde televizyon, özellikle çocuk ve gençler için 

özdeşleşme ve sosyalleşme sürecinde daha önemli boyutlar kazanmıştır. Gençler 

izledikleri filmlerdeki ve dizilerdeki kahramanların davranışlarını bilerek ya da 

bilmeyerek benimserler. Onun gibi giyinmek, konuşmak, davranmak isterler. Olumlu 

örnekler, çocuk ve ergenin gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Ancak olumsuz 

örnekler süreci kötü bir biçimde yönlendirmektedir. 

Yapılan araştırmalar izleyenlerin, okuyanların, dinleyenlerin şiddet 

gösteriminden doğrudan ve birebir etkilendiği sonucuna varmasa bile, medyadaki 

şiddet öykülerinin şiddeti hayatımızın bir parçası haline getirdiğini, toplumsal şiddet 

kodlarını yeniden ürettiğini ve gündelik hayatımızın “gerilimli” anlarında bu şiddet 

öykülerinin bireysel davranışlarımıza kılavuzluk ettiğini göstermiştir. Diğer taraftan 

medya şiddeti yansıtarak alevlendirmekte, tanımlayarak boyutlarını genişletmekte, 

vurgulayarak abartmakta ve tekrar tekrar yer vererek özendirmektedir. Yani medya, 

şiddetin doğrudan nedeni olmasa da, şiddete yönelik davranışların ortadan 

kalkmaması için bir neden teşkil etmektedir. 

3.4.4. Çalışma Yaşamında (İşyerlerinde) Yaşanan Şiddet 

Günümüzde şiddetin gerçekleştiği alanlardan birisi de çalışma yaşamıdır. 

İşyerlerinde yaşanan şiddet olaylarındaki çarpıcı artış, çalışma yaşamı aktörlerinin ve 

araştırmacıların konuya olan ilgilerinin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. İşyeri ve 

çalışma koşulları ile yakından ilişkili olan işyeri şiddetinin, küresel ölçekte yaygın 

bir sorun olduğu kabul edilmektedir. İşyeri şiddeti her sektör ve işyerinde görülen bir 

sorun olmakla birlikte, yapılan araştırmalar bu sorunun hizmet sektöründe daha sık 
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ve yoğun olarak yaşandığını göstermektedir. Özellikle kamu hizmetlerinin üretildiği, 

topluma sunulduğu ve insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı alanlarda 

çalışanların işyeri şiddetine daha fazla maruz kaldıkları belirtilmektedir.86 

Çalışma yaşamında karşılaşılan şiddet olayları dört başlık altında kategorize 

edilmektedir. 

 1. Suça niyet ederek şiddete başvurma 

 2. Tüketicinin çalışana karşı uyguladığı şiddet 

 3. Çalışanın çalışana karşı uyguladığı şiddet 

 4. Kişilerarası ilişki ile ilgili şiddet. 

 Farklı çalışma alanlarında yukarıda sayılan şiddetin farklı kategorileri 

görülmektedir. Örneğin sağlık çalışanlarının dört tip şiddet biçimine maruz kalabilme 

olasılığı varda da ikinci tür şiddet biçimi en sık karşılaşılan şiddet türü olmaktadır.87 

İşyeri şiddetinden kasıt, kolay tanımlanabildiği ve gözlenebildiği için fiziksel 

güç kullanımını içeren fiziksel şiddet olmuştur. Fiziksel şiddet, bir kişiye ya da bir 

gruba karşı yapılan; fiziksel, cinsel veya psikolojik zararla sonuçlanan fiziksel güç 

kullanımıdır. Ancak son yıllarda işyeri şiddetinin, fiziksel şiddet kadar psikolojik 

şiddeti de içerdiği görülmüştür. Çalışma ortamında gerçekleşen her türlü duygusal 

taciz, korkutma, tehdit, gözdağı, alay, başkalarının önünde küçük düşürücü veya 

aşağılayıcı söz söyleme gibi çeşitli psikolojik saldırı türlerini içeren pek çok davranış 

da işyeri şiddetinin kapsamında ele alınmaktadır.88 

Günümüz dünyasında sıkça karşımıza çıkan “işyerinde şiddet” küresel bir 

sorun haline gelmiş fakat problemin gerçek boyutu henüz netlik kazanmamıştır. 

Bunun yanında, işyeri şiddetinin kişi, kurum ve toplum açısından büyük bedelleri 

olduğu aşikârdır. Günümüzde şiddet vakasıyla hemen hemen her işyerinde 

karşılaşılıyor olmasına rağmen özellikle bazı sektörlerde şiddet olaylarının daha sık 
                                                 

86 Serap Özen Çöl, 2008, İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 
Çalışma ve Toplum, Sayı 19, 2008/4, s. 107-134, http://www.calismatoplum.org/sayi19/serap.pdf, 
Erişim Tarihi:11.01.2013. 
87 The University of Iowa, Workplace violence. A report to the nation (February 2001). 
http://www.public-health.uiowa.edu/iprc/NATION.PDF, Aktaran; Gaziantep-Kilis Tabip Odası, 
Sağlık Sektöründe Şiddet Raporu-1, 2008. 
88 Serap Özen Çöl, 2008, age., s. 108. 
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yaşandığı görülmektedir. Bunun birincil nedeninin “stres” olduğunu belirten 

uzmanlar, stres altındaki insanlarla iletişim içinde olunan mesleklerde şiddet 

vakalarının daha sık görüldüğünü tespit etmişlerdir. Bu sektörlerin en başında “sağlık 

sektörü” gelmektedir. Dünya genelindeki araştırmalara bakıldığında tüm işyeri 

şiddeti vakalarının neredeyse dörtte birinden fazlasını sağlık sektörü vakaları 

oluşturmaktadır. Ambulans çalışanları en riskli grup olarak görülürken, hemşirelerin 

şiddete uğrama olasılığı diğer çalışanlara göre 3 kat daha fazla olduğu 

belirlenmiştir.89 

Bu bölümde genel olarak şiddet olgusu üzerinde durulmuştur. Görüldüğü üzere 

şiddetin sıklıkla yaşandığı alanlar arasında işyerinde şiddet de yer almaktadır. 

İşyerinde şiddetin yaşandığı temel alanların/sektörlerin başında ise sağlık alanı 

gelmektedir. İzleyen bölümde sağlık işyerinde şiddet konusu ayrıca ele alınmaktadır.  

 

 

                                                 

89 Di Martino, V., 2002, Workplace violence in the health sector Country Case Studies: Brazil, 
Bulgaria, Lebanon, Portugal, South Africa, Thailand and an additional Australian Study. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET  

 

4. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET 

4.1. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kavramı  

İşyerinde şiddet, çalışanın işiyle ilgili durumlar sırasında bir kişi veya kişiler 

tarafından ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya 

da neden olabilecek şekilde fiziksel veya sözel olarak güç kullanımı ya da saldırıya 

uğramasıdır. İşyerinde şiddet sağlık sektöründe de önemli bir tehlike olarak kabul 

edilmektedir. İşyerinde şiddetin birçok farklı boyutu ve şekli olabilir. Çalışma 

ortamında meydana gelen şiddet; fiziksel şiddet, taciz, sindirme veya yıkıcı/tehditkâr 

davranışa ilişkin herhangi bir eylem veya tehdit olabilir. Çalışanları, hizmet alanları 

ve yakınlarını, ziyaretçileri etkileyebilir ve kapsayabilir. İşyerinde şiddet, tehdit ve 

sözlü tacizden fiziksel saldırılara ve hatta cinayet işlemeye kadar varabilir.90 

Sağlık işyerinde şiddet tüm dünyada küresel bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle son yıllarda giderek artan bir şekilde ilgi odağı haline 

gelmiş ve bu alanda birçok çalışma yapılmış ve çeşitli politikalar geliştirilmiştir. Bu 

çalışmaların ortak noktası, sağlık alanının insanların yoğun olarak bir arada olduğu 

örgütsel ortamlar olması bağlamında, doğası ve yapısı gereği şiddetin sıklıkla 

yaşandığı ortamlardan birisinin de sağlık işyerleri olduğudur.91 

Sağlık işyerinde şiddet olgusu farklı çevrelerde ve ortamlarda farklı şekillerde 

tanımlanabilmektedir.92 Ancak genel olarak belirtmek gerekirse sağlık işyerinde 

şiddet; bir veya birden fazla sağlık çalışanı, hasta/hasta yakınları veya üçüncü 

şahıslar ile diğer sağlık çalışanları arasında cereyan eden ve fiziksel veya ruhsal 

                                                 

90 OSHA. 2013, Workplace Violence, www.osha.gov, Erişim Tarihi: 20.12.2012. 
91 Hasan Hüseyin Yıldırım, Sağlık İşyeri Ortamında Şiddet: Halkın Şiddet Algısı ve 
Değerlendirmeleri, Sağlık-Sen Yayınları, Ankara, 2012. 
92 Carry L Cooper, 2002, Introduction In: Carry L Cooper and Naomi Swanson. (Eds), Workplace 
Violence in the Health Sector – State of the Art. WHO. 
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olumsuz sonuç yaratan davranışlar olarak tanımlanabilir.93 Başka bir tanıma göre ise 

sağlık işyerinde şiddet, hasta/hasta yakınları ya da diğer herhangi bir birey (diğer 

sağlık çalışanları veya üçüncü şahıslar gibi) ile sağlık çalışanları arasında vuku bulan 

ve taraflar açısından risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve 

cinsel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlanabilir.94 

4.2. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Türleri 

Doğuştan veya sonradan kazanılan saldırganlık içgüdüsü olarak bilinen 

şiddet95, fiziksel ve fiziksel olmayan (psikolojik) şiddet olarak iki ana tür olarak ele 

alınabilir.96 Her ne kadar işyerinde şiddet denildiğinde genellikle ilk izlenim/algı, 

kolay tanımlanabildiği ve gözlenebildiği için fiziksel güç kullanımını ve saldırıyı 

içeren fiziksel şiddete ilişkin oluyorsa da; işyerinde şiddet fiziksel şiddet kadar 

fiziksel olmayan şiddeti de içermektedir. Fiziksel şiddet, bir kişiye ya da bir gruba 

karşı yapılan; fiziksel, cinsel veya psikolojik zararla sonuçlanan fiziksel güç 

kullanımıdır.97 Başka bir ifade ile fiziksel şiddet; yaralama, dayak, itme, ısırma, ateş 

etme, yumruk, cinsel saldırı, cinayet, ölümcül saldırı ve aletle saldırı gibi kişinin 

bedenine yönelen saldırı ve fiilleri içermektedir.98 

İşyeri ortamında gerçekleşen her türlü duygusal ve cinsel taciz, korkutma, 

bağırma, küfür, tükürme, hakaret, zorbalık, tehdit, gözdağı, kabadayılık, alay, 

başkalarının önünde küçük düşürücü veya aşağılayıcı söz söyleme gibi çeşitli 

psikolojik saldırı türlerini içeren pek çok davranış, işyerinde fiziksel olmayan 

                                                 

93 Ömer Sadullah, 2009, İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi (İş Güvenliği ve İş Gören 
Sağlığı), İçinde: Cavide Uyargil ve diğerleri. İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım 
A.Ş, İstanbul, Bölüm 9, s. 447-490. 
94 JC Saines, 1999, Violence and Aggression in A&E: Recommendations for Action, Accident and 
Emergency Nursing, 7: 8-12; Ünal Ayrancı ve diğerleri, 2002, Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve Sağlık 
Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, Sayı 3, s. 147-154; Metin 
Aydın, 2008, Isparta-Burdur Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Şiddet Algısı, Türk Tabipler 
Birliği Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı, Isparta. 
95 Özlem Aslan ve diğerleri, Hemşirelerin Acil Serviste Şiddet İçeren Olgu Senaryolarına 
Yaklaşımları, Gülhane Tıp Dergisi, 2005, Sayı 47(1), s. 18-23. 
96 Carry L Cooper, 2002, age. 
97 Duncan Chappell and Vittorio Di Martino, 2006, Violence at Work,  ILO, Geneva; Serap Özen Çöl, 
2008, İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum, 4: 
107-134. 
98 Carry L Cooper, 2002; Özlem Aslan ve diğerleri, 2005, Hemşirelerin Acil Serviste Şiddet İçeren 
Olgu Senaryolarına Yaklaşımları, Gülhane Tıp Dergisi, 47(1): 18-23; Metin Aydın, 2008, age. 
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(psikolojik) şiddet kapsamında yer alan başlıca fiillerdir.99 Ölçülmesindeki, 

tanımlanmasındaki ve algılanmasındaki zorluk nedeniyle ön plana çıkamayan 

psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten daha fazla yaşandığı belirtilmektedir.100 

Eğer bu psikolojik şiddet veya taciz bir işyerinde sistematik bir biçimde belirli 

bir kişiye veya kişilere belirli bir süre yöneltilirse bunun adına da literatürde 

mobbing denilmektedir. Bir işyerinde genelde üstler tarafından olmak üzere, 

meslektaşlar ve astlar tarafından hedef seçilen bir çalışana veya çalışanlara karşı 

belirli bir süre tekrarlanan eylemler mobbing eylemleri olarak 

değerlendirilmektedir.101 

WİSKOW, saldırgana ve saldırganın, etkilenen işyeri ortamı veya çalışan ile 

ilişkilerine göre şiddeti üç farklı türe ayırmaktadır:102 

İçsel şiddet: Bu şiddet türünde saldırgan işyerinde bizzat çalışan kimsedir. 

(hastane yöneticisi, hekim, hemşire gibi)  

Hizmet alandan kaynaklanan şiddet: Bu şiddet türünde saldırgan işyeri 

tarafından verilen hizmetin alıcısı konumundadır. (hasta ve/veya hasta yakınları gibi) 

Dışsal şiddet: Bu şiddet türünde saldırganın işyeri ile hiçbir bağı 

bulunmamaktadır. Ana hedefi hırsızlık veya diğer suçları işlemektir. 

Sağlık işyerlerinde şiddetin taraflarının kim olduğuna göre temelde yedi farklı 

biçimde meydana geldiği belirtilebilir. Başka bir ifade ile sağlık işyerinde meydana 

gelen şiddetin taraflarının kim olduğu konusunda en az yedili bir tasnif yapılabilir. 

Bunlar;103 

1) Sağlık çalışanları - sağlık çalışanları,  

2) Sağlık çalışanları - hasta/hasta yakınları,  

3) Sağlık çalışanları - üçüncü şahıslar, 

                                                 

99 Özlem Aslan ve diğerleri, 2005, age.; Metin Aydın, 2008, age.; Duncan Chappell and Vittorio Di 
Martino, 2006, age., Serap Özen Çöl, 2008, age. 
100 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
101 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
102 Christiane Wiskow, 2003, age. 
103 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
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4) Sağlık çalışanları - hasta/hasta yakınları - üçüncü şahıslar,  

5) Hasta/hasta yakınları - hasta/hasta yakınları, 

6) Üçüncü şahıslar – üçüncü şahıslar 

7) Hasta/hasta yakınları - üçüncü şahıslar. 

Bu yedi farklı tasnif bağlamında değerlendirildiğinde, birinci maddedeki sağlık 

çalışanı ile diğer bir sağlık çalışanı arasında meydana gelen şiddet eğer amaçlı, 

sistematik ve belirli bir süre uygulanıyorsa, mobbing (yıldırma/işyerinde psikolojik 

şiddet/taciz) kapsamında değerlendirilmektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü 

maddedeki şiddet olayları genellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bağlamında 

değerlendirilmektedir.104 Beşinci, altıncı ve yedinci madde kapsamındaki şiddet 

olayları ise sağlık işyerinde üçüncü grup şiddet olayları olarak ele alınabilir. 

Burada kavramsal bir tartışmayı da yapmakta fayda görülmektedir. Literatüre 

bakıldığında “sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, “sağlıkta şiddet”, “sağlık işyerinde 

şiddet”, “sağlık ortamında şiddet”, “sağlık işyeri ortamında şiddet”, “sağlık 

sektöründe şiddet”, “sağlık hizmetlerinde şiddet” gibi kavramların kullanıldığı 

görülmektedir. Ancak “sağlık çalışanlarına yönelik şiddet” kavramının 

kullanılmasının birkaç açıdan yetersiz kalabileceği değerlendirilmektedir. Bunlardan 

birincisi, yukarıda şiddetin taraflarına göre yapılan tasnifte yer alan şiddet 

formlarından son üçü sağlık işyeri ortamında gerçekleşmesine rağmen, “sağlık 

çalışanlarına yönelik şiddet” kavramı kullanıldığında dışarıda kalmaktadır. İkincisi, 

“sağlık çalışanlarına yönelik şiddet” denildiğinde şiddeti başlatan tarafın sağlık 

çalışanı olamayacağı peşin kabulü anlamına gelir. Bu ise iki nedenden dolayı eksik 

bir yaklaşım olabilir. Birincisi şiddet karşılıklıdır, tek taraflı değildir. İkincisi ise 

pekâlâ, çok sınırlı da olsa bazı şiddet vakalarında, özellikle de psikolojik şiddette, 

şiddetin başlatıcısı, tetikleyicisi ya da bizzat uygulayıcısı sağlık çalışanı olabilir. 

Ayrıca “sağlık çalışanları” sağlık sektöründe çalışan tüm kesimleri karşılayan bir 

ifade de değildir. Sağlık sektöründe sağlık çalışanları dışında çalışan kesimler de 

vardır. Bu gerekçelerden hareketle kapsayıcı bir yaklaşım açısından “sağlık işyerinde 

şiddet”, “sağlıkta şiddet” veya “sağlık sektöründe çalışanlara yönelik şiddet” 

kavramlarından birisinin kullanılmasının daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. 

                                                 

104 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
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4.3. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Boyutu  

Son yıllarda, sağlık işyerinde şiddetin yaygın bir sorun haline geldiği 

belirtilmektedir. Ancak sağlık işyerinde şiddet probleminin gerçek boyutunun 

bilinmediği ve eldeki bilgi ve verinin ise buzdağının sadece görünen kısmını teşkil 

ettiği ifade edilmektedir.105 İşyeri şiddeti her sektör ve işyerinde görülen bir sorun 

olmakla birlikte, yapılan araştırmalar bu sorunun hizmet sektöründe daha sık ve 

yoğun olarak yaşandığını göstermektedir. Özellikle kamu hizmetlerinin üretildiği, 

topluma sunulduğu ve insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı alanlarda 

çalışanların işyeri şiddetine daha fazla maruz kaldıkları saptanmıştır.106 

Nitekim literatürde sağlık işyerinin, şiddetin en çok yaşandığı işyerleri arasında 

yer aldığı107, sağlık işyerindeki şiddetin, diğer sektörlerdeki şiddetten doğası gereği 

farklılıklar gösterdiği108 belirtilmektedir. ELLİOT109, yaptığı bir çalışmada sağlık 

işyerlerinde çalışmanın diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden 16 kat daha 

riskli olduğunu tespit etmiştir. Finlandiya’da 1988 yılında ulusal ölçekte örnekleme 

giren 13.762 kişinin verisi kullanılarak yapılan bir araştırmada; psikiyatri 

hemşirelerinin, hapishane gardiyanları ve polislerin ardından en çok şiddete maruz 

kalan üçüncü meslek grubunu oluşturduğu saptanmıştır.110 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, sağlıkta şiddet, sağlık sektöründe çalışan her 

türlü personeli ve her iki cinsiyeti de tehdit eden bir problemdir. En çok bildirilen 

şiddet olaylarının hemşirelere, doktorlara ve ambulans personeline yönelik olduğu 

görülmüştür. Tüm sağlık kurumlarında şiddet vakalarının görülme riski söz 

konusudur, ancak kenar mahallelerdeki sağlık merkezleri, suç oranlarının yüksek 

olduğu bölgelerdeki sağlık merkezleri ve daha izole kalmış bölgelerdeki sağlık 

merkezlerinde şiddet vakalarının görülme olasılığının daha fazla olduğu 

                                                 

105 Carry L Cooper, 2002, age. 
106 Serap Özen Çöl, 2007, İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri. İŞ Güç: Endüstri İlişkileri ve 
İnsan Kaynakları Dergisi, 9(3); Serap Özen Çöl, 2008, age. 
107 Carry L Cooper, (2002), age.; Ünal Ayrancı ve diğerleri, 2002, age. 
108 Feldmann TB, Holt J and Hellard S, Violence in medical facilities: a review of 40 incidents, The 
Journal of Kentuck Medical Association, 1997, 95(5): 183-189; Ünal Ayrancı ve diğerleri, 2002, age. 
109 Elliot PP., 1997, Violence in Health Care. What Nurse Managers Need to Know, Nursing 
Management, 28: 38- 41. 
110 Simo Salminen, Violence in the Workplaces in Finland, Journal of Safety Research, 1997, 3: 123-
131. 
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belirlenmiştir. Bunun yanında yapılan araştırmalarda fiziksel şiddet uygulayanların 

genellikle hasta ve hasta yakınları olduğu belirlenmiştir. Psikolojik şiddeti ise daha çok 

işyeri çalışanlarının birbirlerine uyguladığı ve bu şiddet türünün fiziksel şiddetten daha 

yaygın olduğu sonucuna varılmıştır. Az gelişmekte ya da gelişmekte olan ülkelerde 

şiddet şekli genellikle taciz, rahatsız etme, kabadayılık ve zorbalık şeklinde olmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri İşgücü İstatistikleri Bürosu (The Bureau of Labor 

Statistics), 1996 ile 2000 yılları arasında sağlık hizmetlerinde altmış dokuz cinayet 

vakası rapor etmiştir. Ancak sağlık işyerindeki şiddetin çoğunluğu ölümcül olmayan 

saldırılardan oluşmaktadır. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verisi, 2000 yılındaki 

mesleki saldırıların %48’inin sağlık ve sosyal hizmet işyerlerinde meydana geldiğini 

göstermektedir. Hemşireler, bakıcılar, yardımcılar ve diğer görevlilerin ölümcül 

olmayan şiddete en fazla maruz kaldığı tespit edilmiştir. 2000 yılında sağlık 

çalışanlarının şiddet ve saldırı neticesinde yaralanma oranı 10.000’de 9,3 olarak 

rapor edilmiştir.111 Yine ABD İşgücü İstatistikleri Bürosunun verileri, 2003’ten 

2007’ye kadarki tüm ölümcül olmayan saldırıların ve şiddet eylemlerinin yaklaşık 

%60’ının sağlık hizmetleri ve sosyal yardım alanında meydana geldiğini ortaya 

koymaktadır. Aynı yıllar arasında sağlık tesislerinde meydana gelen cinayet sayısı 73 

olmuş, bu cinayetlerin 20’si hastanelerde meydana gelmiştir.112 

ABD Hastane Güvenlik Araştırması 2011’e göre son bir yılda hastanelerin 

%23’ü saldırılarda artış, %10’u ise azalma bildirmiş  %34’ü ise hasta ve yakınlarının 

acil servis çalışanlarına karşı saldırılarında bir artış olduğunu, %29’u ise diğer 

çalışanlara karşı hasta ve yakınların saldırısında bir artış olduğunu belirtmiştir. Başka 

bir araştırmada ise son bir hafta içinde acil servislerde, yoğun bakım ünitelerinde ve 

psikiyatrik birimlerde çalışan 10 hemşireden 1 tanesinin saldırıya uğradığı tespit 

edilmiştir. Saldıran kesimler arasında; işsizler, sigortasızlar, madde kullananlar ve 

psikolojik olarak rahatsız olanlar ön plana çıkmaktadır. 113 

                                                 

111 OSHA, 2004, Guidelines for Preventing Workplace Violence for Health Care & Social Service 
Workers U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration, OSHA 3148-
01R, 2004. 
112 Harris Meyer. Hospitals Taking Steps to Quell Acts of Violence Against Staff. InBox. H&HN 
Hospitals & Health Networks. November, 2011.  
113 Harris Meyer. Hospitals Taking Steps to Quell Acts of Violence Against Staff. InBox. H&HN 
Hospitals & Health Networks. November, 2011.  
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Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığının (The Department of Justice) 

Ulusal Suç Mağduriyet Araştırması 1993-1999, mesleklere göre ölümcül olmayan 

ortalama yıllık oranları yayımlamıştır. Buna göre tüm meslekler için yıllık ölümcül 

olmayan şiddet suçu oranı 1.000 çalışan başına 12,6 olmuştur. Bu oran hekimler için 

16,2; hemşireler için 21,9; ruh sağlığı alanında çalışanlar için 69 olmuştur.114 

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verisi 2010 yılında 11.370 sağlık ve sosyal 

hizmet çalışanının saldırıya uğradığını rapor etmiştir. Bu saldırıların yaklaşık %19’u 

(yani 2.130) hemşirelik ve yataklı bakım tesislerinde meydana gelmiştir.115 ABD 

İşgücü İstatistikleri Bürosu hesaplamalarına göre 1999 yılında sağlık çalışanlarına 

2.637 ölümcül olmayan saldırı olmuştur. Bu 10.000 sağlık çalışanına 8,3 saldırı 

anlamına gelmektedir. Bu oran tüm özel sektördeki saldırı oranı ortalamasından 

yaklaşık dört kat daha fazladır. Özel sektörde bu saldırı oranı 10.000 çalışanda 2 

olmuştur.116 

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen Mesleki Yaralanmalar ve 

Hastalıklar Araştırması 2007’ye göre; tüm ölümcül olmayan saldırıların yaklaşık 

%60’ı sağlık ve sosyal hizmet endüstrisinde görülmüştür. Bunların yaklaşık üçte biri 

ise sağlık işyerlerinde meydana gelmiştir.117 

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu (NHS Executive, bu 

kurulun görevi Nisan 2012’de sona ermiştir) tarafından NHS tröstlerinde 1998-1999 

yıllarında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, her ay ortalama 1.000 sağlık çalışanı 

başına 7 şiddet olayı rapor edilmiştir. Bu her yıl yaklaşık 65.000 şiddet olayı 

anlamına gelmektedir.118 

                                                 

114 OSHA, 2004, age. 
115 OSHA, 2013, Workplace Violence, OSHA. 
116 NIOSH, 2012. 
117 Jill A Janocha and Ryan T Smith, 2010, Workplace Safety and Health in the Health Care and 
Social Assistance Industry, 2003-07, Bureau of Labor Statistics, BLS. 
118 Department of Health, 1999, HSC 1999/226: Campaign to Stop Violence against Staff Working in 
the NHS: NHS Zero Tolerance Zone, Department of Health, London. 
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Diğer taraftan, sağlık çalışanlarının kendi içerisinde bir inceleme yapıldığında; 

acil servis ve ambulans çalışanlarının sağlık çalışanları arasında en fazla şiddete 

uğrayan meslek mensupları olduğu dikkati çekmektedir.119ABD Acil Hemşireler 

Derneğine (Emergency Nurses Association/ENA)120 göre, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde acil servis hemşirelerinin %50’si fiziksel şiddete, %70’i ise sözel 

şiddete maruz kalmaktadır. ABD Acil Hemşireler Derneğinin ABD’de ulusal 

düzeyde Mayıs 2009 ile Şubat 2010 tarihleri arasında acilde çalışan hemşireler 

üzerinde yaptığı araştırmada; fiziksel şiddetin %97,1’i hasta ve yakınlarınca, 

%80,6’si hasta odalarında, %38,2’si hasta triajı sırasında gerçekleşmiştir. Aynı 

araştırmada kadın hemşirelerin (%15) erkek hemşirelere (%10,3) nazaran daha fazla 

fiziksel şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir.121 2001 yılı verilerine göre, 

hemşirelik mesleğinde çalışanların şiddete maruz kalma oranı 1.000 kişide 21,9 iken, 

bu oran tüm mesleklerin ortalaması için 1000’de 12,6 olmuştur.122 Uluslararası 

düzeyde ise hemşirelerin %72’si işyerinde kendisini güvende hissetmemektedir.123 

Tablo 12’de görüleceği üzere; ülke karşılaştırmalarının yer aldığı bir 

araştırmada şiddete en fazla maruz kalan sağlık çalışanlarının Bulgaristan’da olduğu 

ortaya çıkmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yaptığı ankete göre 

Bulgaristan’da sağlık personelinin %75,8’i, Avusturalya’da %67,2’si, Güney 

Afrika’da %61’i, Portekiz’de %60’ı, Tayland’da %54’ü, Brezilya’da %46,7’si bir yıl 

içerisinde en az bir kere fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmıştır.124 

 

 

 

                                                 

119 CM Fernandes et al, 1999, Violence in the Emergency Department: A Survey of Health Care 
Workers. CMAJ, 16: 161-170. 
120 ENA, 2007. Age. 
121 ENA. Emergency Department Viloence Surveillance Study. Emergency Nurses Association 
Institute for Emergency Nursing Research.  August 2010. 
122 Bureau Labor Statistics, 2001, age. 
123 ICN, 1999, age. 
124 Vittorio di Martino, Workplace Violence in the Health Sector: Country Case Studies-Brazil, 
Bulgaria, Portugal, Lebanon, South Africa, Thailand and Additional Australian Study. 2002 
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/injury/en/WVsynthesisreport.pdf, Erişim Tarihi: 
10.12.2012. 
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Tablo 12. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Oranları (Dünya Örnekleri) 

Ülke Çalışma Grubu Sayı Şiddete Maruz Kalma 

Sayı % 

Avusturalya Tüm Sağlık Çalışanları 400 269 67.2 

Brezilya Tüm Sağlık Çalışanları 1569 733 46.7 

Bulgaristan Tüm Sağlık Çalışanları 508 385 75.8 

Güney Afrika Tüm Sağlık Çalışanları 1014 619 61 

Portekiz Tüm Sağlık Çalışanları 348 209 60 

Tayland Tüm Sağlık Çalışanları 1090 589 54 

Kaynak: Vittorio di Martino, 2002, age. 

Ülke anketlerine bakıldığında işyeri şiddeti güçlü bir toplumsal problem/olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.125 Örneğin, Bulgaristan’da şiddet oldukça yaygındır. 
Tüm sosyal tabaka, meslekler ve etnik gruplarda görülmektedir. Şiddetin psikolojik 
altyapısı insanların güçler hiyerarşisine bağlılığında bulunmaktadır.126  

Güney Afrika’da da işyeri şiddeti oranları oldukça yüksektir ve şiddet ülkedeki 
sosyoekonomik gerçeklerin kökeninde yatan büyük problemlerin sonucu olarak 
görülmektedir. Güney Afrika’nın sağlık sistemindeki aksaklıklar, sağlık sisteminin 
yönetimindeki eksiklikler, etik idareye bağlılığın olmaması, sağlıkta şiddet oranını 
arttırmaktadır. Ayrıca, sağlık çalışanlarının psikososyal gelişimi üzerindeki 
toplumsal şiddetin etkisi yadsınamaz derecededir.127  

Brezilya’da dengesiz küreselleşme sürecinin getirdiği toplumsal eşitsizlikler 
yaşanmaktadır. Bunun sonucu sağlık sektörüne negatif olarak yansımaktadır. 
Yoksulluk sonucu artan hastalıklar için hastanelere başvuranların sayısındaki artış 
doktorları stresli bir ortamda çalışmaya zorlamaktadır. Toplumsal sorunların ilaç ile 
çözülemeyeceğini bilmek de ayrıca doktorlar üzerinde stresli bir durum yaratmaktadır.128  

                                                 

125 Vittorio di Martino, 2002, age. 
126 Vittorio di Martino, 2002, age. 
127 Vittorio di Martino, 2002, age. 
128 Vittorio di Martino, 2002, age. 
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Ülke araştırmalarına baktığımızda suç işleyenlerin büyük oranda hastalar 

olduğu görülmektedir. Bunun yanında araştırmalar fiziksel şiddet uygulayanların 

genellikle hastalar, psikolojik şiddet uygulayanların ise genellikle çalışanlar 

olduğunu göstermektedir.129 

Bulgaristan’da doktora karşı fiziksel şiddet uygulayan hastaların oranı 

%65,8’dir. Psikolojik şiddet ise çalışan- patron çekişmesi sonucunda patronun ya da 

çalışanın sorumlu olduğu sözlü saldırı (%55), zorbalık (%51) veya duygusal taciz 

olarak görülmektedir. 

Güney Afrika’da fiziksel şiddet uygulama oranı %45, Tayland’da %72’dir. 

Lübnan’da hastalar (%62,9) ve hasta yakınları (%25,9) fiziksel şiddet kullanarak suç 

işleyenler olarak kayıtlara geçmiştir. Kabadayılık, sözlü taciz, cinsel ve ırksal taciz 

olaylarının ise genellikle çalışanlar tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.130 

Portekiz, Avusturalya ve Brezilya’da hastaların hem fiziksel hem de psikolojik 

şiddet uygulayanlar olduğu görülmüştür. Avusturalya’da saldırıyı yapan hastaların 

genellikle bunaklık (%30), alkol veya uyuşturucu alışkanlığı (%16,2), akıl hastalığı 

(%12,5) bulunduğu görülmüştür. Brezilya’da hasta ve yakınları %56,3 oranında suç 

işlerken, çalışan personel %29,1 oranında suç işlemektedir. Sözlü saldırıyı yapanların 

genellikle hasta ve yakınları olduğu bildirilmiştir (%60,4).131 

Kimin mağdur olduğuna gelince, genellikle kadınların daha fazla risk altında 

oldukları görülmektedir. Bunun en büyük nedeni de sağlık sektöründe çalışan 

kadınların oranının fazla olmasıdır. Avusturalya, Brezilya, Güney Afrika, 

Bulgaristan ve Tayland’da da bu durum böyle olmakla birlikte, özellikle Portekiz’de 

kadınların mağdur olma oranları oldukça yüksektir.132 

                                                 

129 Vittorio di Martino, 2002, age. 
130 Vittorio di Martino, 2002, age. 
131 Vittorio di Martino, 2002, age. 
132 Vittorio di Martino, 2002, age. 
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Bunun yanında fiziksel ve psikolojik şiddetin, yoksulluk, işsizlik ve yüksek suç 

oranları gibi sosyoekonomik koşullar ile yakından ilgili olduğu görülmektedir133. 

Bulgaristan’da yapılan araştırmalarda sağlık işyerinde şiddete neden olan 

faktörler şu şekilde tespit edilmiştir:134 

1. Ülkedeki sosyal ve ekonomik durum, 

2. Sağlık reformu, 

3. Stres ve sosyal gerilim, 

4. Hastanın kişilik yapısı, 

5. Özel grupta olan hastalar (akıl hastaları vs), 

6. Sağlık kurumundaki yönetim şekli, 

7. Güvenlik ve yeterli kontrol olmaması, 

8. Prosedürlerin yokluğu.  

Bu faktörler arasında yer alan hastanın kişilik yapısı %36,7 ile fiziksel şiddetin 

ve %31,7 ile psikolojik şiddettin nedenidir. Ülkedeki sosyal ve ekonomik durum ise 

fiziksel şiddette %18,8 ve psikolojik şiddette ise % 26, 2 ile etkilidir.135 

Güney Afrika’da sağlık işyerinde şiddete sebep olan faktörler aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır:136 

1. Güvenlik sorunu, 

2. Suç, 

3. Hasta/hasta yakını/çalışan problemi, 

4. Ekonomik problemler, 

5. Ülkenin genel durumu, 

6. Hukuki yetersizlik, 

7. Personelle ilişkili sorunlar, 

8. Irksal ve politik sorunlar, 

9. Duygusal şiddet, 

10. Değişim ve yenilenme, 
                                                 

133 Vittorio di Martino, 2002, age. 
134 Vittorio di Martino, 2002, age. 
135 Vittorio di Martino, 2002, age. 
136 Vittorio di Martino, 2002, age. 
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11. Politikaların olmaması, 

12. Stres, 

13.Yeterli yatak bulunmaması, 

14. AIDS hastalığı. 

Bulgaristan’da ülkenin içinde bulunduğu reform sürecinden dolayı hem sağlık 

personelleri hem de hastalar stres altındadır. Bu yüzden her 9 kişiden biri fiziksel 

şiddete ve her 5 kişiden biri de psikolojik şiddete maruz kalmaktadır.137 

Tayland’da hastaneler çalışma sistemlerini yenilemekte oldukları için büyük 

bir kısım sağlık personeli değişim ve yoğun iş yükü yaşamakta ve bu da strese sebep 

olmaktadır. Yoğun stres de beraberinde şiddeti getirmektedir.138 

Yukarıda atıf yapılan uluslararası çalışmalar, sağlık işyerinde şiddete dair 

global ölçekte bir fikir verebilse de, sağlık işyerinde şiddetin gerçek boyutunu ortaya 

koymak oldukça zordur. Çünkü; 

•  Sağlık işyerinde yaşanan şiddet olaylarının yeterli ve sağlıklı bir şekilde 

rapor edildiğini veya bildirildiğini belirtmek mümkün değildir. Örneğin yapılan bir 

çalışmada, sağlık çalışanlarının %40’ının şiddet olaylarının özel sorun olduğunu öne 

sürerek bildirmekten kaçındıkları tespit edilmiştir.139 Çünkü sadece yaralanma gibi 

ciddi olaylar şiddet olarak algılanmakta ve diğerleri önemsenmemektedir.140 

Ayrıca; 

•  Farklı kurum ve kuruluşlarca benimsenen farklı işyeri şiddeti tanımları vardır.  

•  Farklı şiddet türleri için farklı veri toplama sistemleri vardır.141 

•  Gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde kapsamlı çalışmalar yok 

denecek kadar azdır. 
                                                 

137 Vittorio di Martino, 2002, age. 
138 Vittorio di Martino, 2002, age. 
139 Ronet Bechman, 1994, Violence and Theft in the Workplace, Crime Victimization Survey. NCJ-
148194, Washington, DC, U.S. Department of Justice. 
140 Stephen Barrett, 1997, Protecting Against Workplace. Public Management, 79: 9-12; Gates DM. 
1995, Workplace Violence, AAOHN Journal, 43: 536-543; Leon J Warshaw, 1996, Workplace 
Violence: Preventive and Interventive Strategies, JOEM, 38: 993-1005. 
141 Leon J Warshaw and Jacqueline Messite, 1996, age; Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, 
Executive Summary. In: Carry L Cooper and Naomi Swanson, (eds), Workplace Violence in the 
Health Sector – State of the Art. 
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4.4. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri 

Sağlık işyerinde şiddetin nedenlerini ortaya koymadan önce bir hususu 

belirtmekte fayda vardır. Sağlık işyerinde şiddetin sebeplerini/nedenlerini anlamak 

üç faktörden dolayı oldukça zordur: Birincisi, karmaşık örgütsel yapılar içinde 

istihdam edilen sağlık çalışanları, çok farklı görevleri ve sorumlulukları yerine 

getirerek çalışırlar. İkincisi, sağlık işyerindeki şiddet çoklu kaynaklardan (hasta/hasta 

yakınları, diğer çalışanlar ve dış saldırganlar) gelebilmektedir. Üçüncüsü, sağlık 

işyerinde şiddet çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu biçimlerin kimi kasıtlı 

(örneğin hırsızlık ilişkili saldırı), kimi kasıtsız (örneğin bilişsel bozukluğu olan bir 

hastaya bakım esnasında), kimi fiziksel (örneğin itme, ateş etme, ısırma) ya da sözel 

veya duygusal (örneğin küfretmek gibi) olabilmektedir.142 

Sağlık işyerinde şiddetin nedenlerini CURBOW;143  

 Taraflar arasındaki etkileşim,  

 Örgütsel faktörler, 

 Çevresel faktörler, 

 Toplumsal faktörler,  

olmak üzere dört ana grupta ele alarak incelemektedir (bakınız Şekil 17). Başka 

bir ifadeyle sağlık işyerinde şiddet; taraflar arasındaki etkileşimin, örgütsel 

faktörlerin, çevresel faktörlerin ve toplumsal değişkenlerin karmaşık etkileşiminin bir 

sonucudur.144 

Sağlıkta şiddetin sebeplerinin kurumsal, toplumsal ve kişisel olmak üzere bu üç 

farklı düzeyden kaynaklandığı düşünülmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün 

anketine katılanların verdiği cevaplara göre şiddetin görülme sebeplerinin başında 

ülkenin sosyal ve ekonomik durumu ile işyerinin organizasyon ve çalışma şartlarının 

durumu gelmektedir. Kişisel, toplumsal ve kurumsal sebeplerin üçünün de aynı 

derecede önem arz ettiği fakat kurumsal sebeplerin kilit rol oynadığı 

görülmektedir.145 

                                                 

142 Barbara Curbow, 2002. Origins of Violence at Work. In: Carry L Cooper and Naomi Swanson, 
(eds). Workplace Violence in the Health Sector – State of the Art, WHO. 
143 Barbara Curbow, 2002, age. 
144 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age 
145 ILO. ILO Fact Sheet Workplace Violence in Health Services. 2003, ILO. 
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 Tarafların bireysel özellikleri (sicilinde şiddet davranışı olan, ruhsal 

rahatsızlık öyküsü olan, alkol veya uyuşturucu kullanma öyküsü olan hasta/hasta 

yakınları ve/veya sağlık çalışanları, toplumsal cinsiyet, buyurgan tutum, iletişim 

becerisindeki yetersizlikler, sabırsızlık, empati becerisinden yoksunluk, aktif 

dinlemeyi uygulayamama gibi);  

 Hasta ve hastalık psikolojisi (maruz kalınan hastalık, sakatlanma veya 

ölüm olayı ya da tehdidi nedeniyle hasta/hasta yakınları genellikle kederli, isyankâr, 

gergin, paniklemiş, endişeli, ağrılı ve bitkin haldedirler); 

 Sağlık çalışanlarının kullandığı tıbbi terminoloji ve dil.149 

4.4.2. Örgütsel/Kurumsal Faktörler 

Fiziksel çevre ve altyapı, insan kaynakları ve işyeri kültürü ve iklimi gibi 

faktörler şiddeti belirleyen örgütsel faktörler arasında yer almaktadır.150 Sağlık 

kurumlarında altyapı ve donanım eksiklikleri, personel yetersizliği veya kötü 

yönetimden kaynaklanan uzun beklemeler, uzayan kuyruklar, geciken randevular, 

aşırı iş yükü, olumsuz çalışma koşulları, hastalara yeterince zaman ayıramama, boş 

yatak bulunmaması, hastalar için asgari konfor ve güvenliğin sağlanmaması, hastane 

güvenliğinin yetersizliği, iltimas ve adam kayırmacılık151, park olanaklarının 

yetersizliği ve hastanelerin yedi gün yirmi dört saat halka açık olması ve hizmet 

vermesi gibi örgütsel faktörler şiddete zemin hazırlayabilmektedir. 

4.4.3. Çevresel Faktörler 

Bir sağlık işyerinin içinde faaliyet gösterdiği çevresel ortamdaki istikrarsızlığa 

yol açan kültürel yapı ve işleyiş faktörleri (suç düzeyi, yoksulluk düzeyi, uyuşturucu 

kullanım seviyesi, ateşli silahların kullanımı, nüfus yoğunluğu, barınma olanakları ve 

çete olayları gibi)152, başka bir ifade ile örgütsel yapıyı çevreleyen toplumdaki 

fertlerinin olumsuz davranışları sağlık işyeri ortamına sirayet edebilmektedir.153 

                                                 

149 Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age; Mustafa Yağbasan ve Fatih Çakar, 2006, age.; 
Metin Aydın, 2008, age. 
150 Barbara Curbow, 2002, age. 
151 Metin Aydın, 2008, age. 
152 Barbara Curbow, 2002, age; Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age. 
153 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
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4.4.4. Toplumsal Faktörler 

Sağlık işyerinde gözlenen şiddetin toplumdaki profilin bir yansıması olduğu 

unutulmamalı ve şiddet toplumsal faktörlerden bağımsız olarak 

değerlendirilmemelidir.154 Sağlık işyerindeki şiddet, sosyal yaşamın çeşitli 

alanlarındaki şiddetin artan fenomeni ve genel şiddetin bir yansıması olarak ele 

alınmalıdır.155 Hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların içinde yaşadığı mevcut 

ekonomik ve toplumsal koşulların yarattığı sosyal ve psikolojik ortamda, sağlık 

çalışanları ve hastaların birbirleriyle olumsuz etkileşimlere girmesi ve mevcut 

olumsuz etkileşimlerin bir süre sonra şiddete dönüşmesi olasıdır.156 Ayrıca 

toplumdaki hâkim medya kültürü ve sağlık alanına ilişkin bilgilerin/olguların 

medyada yer alma biçimi de şiddeti körükleyebilmektedir.157 

4.5. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Olası Etkileri 

Ruhsal ve fiziksel etkileriyle ortaya çıkan şiddetin158 birey, işyeri ve toplum 

için gerçek maliyeti giderek daha da belirgin hale gelmektedir.159 Sağlık işyerinde 

vuku bulan şiddetin; sağlık çalışanları, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık kurum ve 

kuruluşları, sağlık sektörü ve toplum160 üzerinde ciddi sosyoekonomik etkileri 

olabilmektedir.161 

                                                 

154 Metin Aydın, 2008, age. 
155 Carry L Cooper, 2002, age. 
156 Emin Baki Adaş, Osman Elbek ve Kemal Bakır 2008, Sağlık Sektöründe Şiddet Raporu-I. TTB 
Gaziantep-Kilis Tabip Odası. 
157 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
158 Ünal Ayrancı ve diğerleri, 2002, age.; Metin Aydın, 2008, age.; Emin Barış Adaş, Osman Elbek ve 
Kemal Bakır 2008, age. 
159 Carry L Cooper, 2002, age. 
160 Elizabeth A Stanko, 2002, Knowledge about the Impact of Violence at Work in the Health Sector. 
In: Cooper CL and Swanson N. (Eds), Workplace Violence in the Health Sector – State of the Art. 
WHO. 
161 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
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4.5.1.  Şiddetin Sağlık Çalışanları Açısından Etkileri 

Şiddet, çalışanlar açısından işyerinde önemli bir mesleki sağlık ve güvenlik 
sorunudur.162 Bu bağlamda şiddetin sağlık çalışanları üzerinde psikolojik, fiziksel, 
finansal ve kariyer anlamında etkileri olabilmektedir.163 Örneğin, İngiltere’de 
işyerindeki tüm saldırıların yaklaşık yarısı morluklardan tutun da kemik kırıklarına 
kadar uzanan bir yelpazede bir dizi fiziksel yaralanma ile sonuçlanmıştır. İşyeri 
şiddetine maruz kalan çoğu mağdur aynı zamanda şiddet olayından duygusal 
anlamda olumsuz olarak etkilendiklerini rapor etmiştir. Fiziksel ve duygusal şiddete 
maruz kalan kişilerin yaşadığı duygusal deneyimler arasında; öfke, şok, korku, şaşkınlık, 
tükenmişlik, güven kaybı, depresyon, anksiyete, öğrenme güçlükleri, sosyal ilişkilerden 
çekilme ve uyku bozukluğu yer alabilmektedir. Ayrıca, işyerinde şiddet, çalışanların 
kariyerini etkileyebilmektedir ve işyerinde şiddetle karşılaşanların kurumlarından 
ayrılması çok daha muhtemeldir.164 Nitekim Kanada’da yapılan bir çalışmada acil 
serviste şiddete maruz kalanların %38’inin sağlık alanı dışında başka bir işe geçmeyi 
istedikleri, yaklaşık %18’inin acil serviste çalışmak istemedikleri, bir kısmının da 
işlerinden ayrıldıkları belirtilmiştir.165 İşyerinde şiddetin bireylerin finansal durumları 
üzerindeki etkisi konusunda ise kayda değer bir bilgi bulunmamaktadır.166  

Sağlık işyerinde şiddetin sağlık çalışanları üzerine etkilerini; fiziksel 
yaralanma, stres, özgüvenin yitirilmesi, şoka girme, kızgınlık, güçsüz kalma, işe 
devamsızlık, kişilerarası ilişkilerin bozulması, iş tatminin ve işe bağlığın azalması ve 
işgücü devrinin artışı olarak özetlemek mümkündür.167 

Kayıtlara geçen şiddet olaylarında kurbanlardan %40 ila %70’inin kronik 
tükenmişlik, konu hakkında konuşmama, olayı hatırlamaktan rahatsızlık duyma 
sendromları yaşamakta oldukları görülmüştür. Ayrıca Avusturalya’da yapılan 
araştırmanın sonucunca stres ile şiddet arasında büyük bir bağ bulunmuş, kişideki stres 
durumu ne kadar fazlaysa şiddetin boyutunun da aynı oranda arttığı görülmüştür.168 

                                                 

162 Ducan Chappell and Vittorio Di Martino, 2006, age; Serap Özen Çöl, 2008, age. 
163 Elizabeth A Stanko, 2002, age. 
164 Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age; Elizabeth A Stanko, 2002, age. 
165 Fernandes C et al. 1999, Violence in the Emergency Department: A Survey of Health Care 
Workers, CMAJ, 16: 161-170; Bilge Annagür, 2010, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk 
Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(2): 161-173. 
166 Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age. 
167 www.ena.org, Erişim Tarihi: 15.12.2012. 
168 ILO, 2003, age. 
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4.5.2. Şiddetin Hasta/Hasta Yakınları ve Sağlık Hizmetleri Sunumu 
Açısından Etkileri 

Şiddet olgusu sağlık çalışanları kadar hasta/hasta yakınları için de ciddi bir 
sorun teşkil edebilmektedir ve sunulan sağlık hizmetlerini de olumsuz 
etkileyebilmektedir.169 Nitekim şiddete uğrayan sağlık çalışanının sunduğu 
hizmetlerin kalitesinde dolaylı da olsa düşmeler meydana geldiği belirtilmektedir.170 
Sağlık çalışanları ile hasta/hasta yakınları arasında şiddet olayının yaşanması, 
hastaların hastalık durumunun daha da kötüleşmesine sebep olabilir, hatta tedavi 
sürecinin yarıda kesilmesi ile de sonuçlanabilir. Nitekim literatürde uzun süreli 
bakım gören agresif hastaların personel tarafından güç kullanılarak tedavi 
edilebildiği veya bakım verenler tarafından istismar edilebildiği belirtilmektedir.171 

4.5.3. Şiddetin Sağlık Kurum ve Kuruluşları Açısından Etkileri 

Sağlık işyerinde şiddetin sağlık kurum ve kuruluşları açısından doğrudan ve 
dolaylı mali etkileri olabilmektedir. Doğrudan maliyetler; yüksek personel devir hızı, 
azalan iş verimi ve azalan ekip verimi172, sağlık problemlerinden dolayı personelin 
işe gelememesi, şiddetten korunma eğitimi maliyetleri, güvenlik personeli ve 
teknolojilerinin bulundurulması ile sigorta maliyetleri173 şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Dolaylı maliyetler ise, şiddet problemi ile karşılaşan sağlık çalışanlarının işten 
ayrılmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Federal Hükümet taciz problemi ile karşılaşan kişilerin, yüksek personel devir hızı, 
hastalık izinleri, verim kaybı ve duygusal stres nedenleriyle 1987 yılı itibariyle 267 
milyon Amerikan Doları ekonomik kayba neden olduğunu belirlemiştir. Üçüncü etki 
ise şiddet olayının ortaya çıkması sonucu açılabilecek tazminat davalarıdır. Bu 
tazminat davaları, sağlık kurumunu mali yönden olumsuz etkilemektedir.174 

                                                 

169 Kemal Aktuğlu ve İ Hamit Hancı, 1999, Acil Servislerde Şiddet Tehdidi, TTB; Ünal Ayrancı ve 
diğerleri, 2002, age; Metin Aydın, 2008, age. 
170 Christopher Fernandes et al. 1999, age; Judith E. Arnetz and Bengt B. Arnetz, 2001, 
Implementation and Evaluation of a Practical Intervention Programme for Dealing with Violence 
Towards Health Care Workers. Journal of Advanced Nursing, 31: 668-680; Carry L Cooper and 
Naomi Swanson, 2002, age; Bilge Annagür, 2010, age. 
171 Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age. 
172 Adnan Kısa and Sophia F Dziegielewski, 1996; Elizabeth A Stanko, 2002, age;  Şahin 
Kavuncubaşı ve Selami Yıldırım, 2010, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 2. Baskı, Siyasal 
Kitabevi, Ankara. 
173 Elizabeth A Stanko, 2002, age. 
174 Adnan Kısa and Sophia F Dziegielewski, 1996, Sexual Harassment of Female Nurses in a Hospital 
in Turkey. Health Services Management Research, 9(4): 243-53; Şahin Kavuncubaşı ve Selami 
Yıldırım, 2010, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 
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4.5.4. Şiddetin Toplum Açısından Etkileri 

Sağlık ortamında şiddet nedeniyle sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesi, 

sağlık çalışanlarının kurumdan veya mesleklerinden ayrılmaları ve/veya göç 

etmeleri, sağlık çalışanlarının fiziksel veya psikolojik açıdan zarar görmeleri 

nedeniyle topluma sunulan genel sağlık hizmetlerinde bir daralma ve genel 

maliyetlerin artması ile sonuçlanabilir. Bütün bunlar sağlık sektörünün verimliliğini 

ve etkililiğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.175 

4.6. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Yönetimi  

Sağlık işyerinde şiddeti tümden ortadan kaldırmak mümkün olmadığından, 

sağlık işyerinde şiddetin ortaya çıkmasını mümkün olduğu kadar önlemek, 

geciktirmek ve/veya etkilerini hafifletmek için dinamik ve karmaşık olan şiddetin 

bütün paydaşların katılımı ile etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.176 Sağlık 

işyerinde şiddetin yönetimi sürecindeki paydaşlar; komisyonlar, hükümet, işverenler, 

çalışanlar, meslek kuruluşları ve genel olarak halktır. Şiddetin yönetimi sürecinde bu 

paydaşların birbirini tamamlayan, destekleyen ve iç içe geçen nitelikteki 

sorumlulukları çok genel olarak aşağıdaki gibi belirtilebilir.  

Hükümet ve yetkili makamları, sağlık işyerinde şiddetin azaltılması ve ortadan 

kaldırılması için gerekli çerçeveyi sağlamalıdır. İşveren ve işveren kuruluşları, 

şiddetten arınmış bir çalışma ortamı sağlamalı ve teşvik etmelidir. Çalışanlar, 

işyerinde şiddet ile ilişkili riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli makul 

özeni göstermelidirler. Sendikalar, birlikler ve dernekler, işyerinde şiddet ile ilişkili 

riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için girişimler ve mekanizmalar başlatmalı, 

bunlara katılmalı ve katkıda bulunmalıdırlar. Medya, araştırma ve eğitim kurumları, 

işyerinde şiddet uzmanları, tüketici/hasta destek grupları, polis ve diğer suç ve adalet 

uzmanları, işyerinde şiddet, sağlık ve güvenlik, insan hakları ve toplumsal cinsiyet 

geliştirme alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri işyerinde şiddet ile 

mücadele için girişimlere aktif bir şekilde destek vermeli ve bu girişimlere katılmalıdırlar.177 

                                                 

175 Carry L Cooper, 2002, age. 
176 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age; Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age. 
177 ILO/ICN/WHO/PSI. 2002, Framework Guidelines for Addressing Workplace Violence in the 
Health Sector, ILO, Geneva. 
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İşyeri sağlığı ve güvenliği için tüm personelin bilgisi dâhilinde yazılı bir 

program/politika belirlenmelidir. Bu program/politika; işyerinde şiddetin tanımını 

içermeli, işyerinde şiddete sıfır tolerans duruşunu açıkça ortaya koymalı, yönetimin 

çalışanların sağlığı ve güvenliği konusundaki güçlü taahhüdünü içermeli, şiddetin 

anında rapor edilmesini teşvik etmeli, işyerinde güvenliği sağlama ve sürdürme için 

bir plan içermeli ve şiddete maruz kalındığında yapılması gerekenleri içermelidir.183 

Bölümler arası ve çok disiplinli yapıya sahip şiddet karşıtı bir ekip 

oluşturulması ve başta çalışanlar, denetçiler, yöneticiler ve güvenlik personeli olmak 

üzere tüm paydaşlar için eğitim ve öğretim programlarının planlanması ve 

uygulanması gerekmektedir.184 Bu programlar iletişim becerilerini, stresle baş etme 

yollarını ve güvenlik önlemlerini içermelidir.185  

Şiddetin ortaya çıkmasını minimize edecek şekilde yeniden örgütsel tasarıma 

gidilmesi gerekmektedir. Şiddet için fiziksel risk faktörlerini belirlemek ve 

düzeltmek (örneğin, saldırı aracı olarak kullanılabilecek öğeleri ortadan kaldırmak, 

doğru aydınlatma, güvenlik kameraları, alarm düğmeleri gibi), idari ve iş 

uygulamalarını kontrol etmek ve stres kaynaklarını azaltmak için işlerin yeniden 

tasarlanması gerekmektedir.186  

Uygun raporlama sistemleri kurulmalıdır. Önleme tedbirlerinin etkililiğini 

değerlendirmede kullanılabilecek, bir kurumdaki yaralanmaların ve şiddetin 

sayılarını, türlerini ve ciddiyetini değerlendirebilecek izleme ve değerlendirme 

sisteminin de kurulması gerekir.187 

Şiddet riskini azaltmanın en önemli yolu çalışma ortamında yeterli güvenlik 

önlemlerinin alınmasıdır.188 Bunlar arasında; 24 saat güvenlik sağlanması, güvenlikli 

kapılar, güvenlik kameraları, metal detektörler ve kontrol noktaları, koruyucu akrilik 

pencere ve panik alarmları belirtilebilir.189 

                                                 

183 Naomi Swanson et al, 2002, age. 
184 Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age. 
185 KI Ericsson and CG Westrin, 1995, Coercion meassures in psychiatric care. Acta Psychiatr Scand 
1995; 92:225-230; Bilge Annagür, 2010, age; Naomi Swanson et al., 2002, age. 
186 Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age; Swanson NG et al, 2002, age. 
187 Carry L Cooper and Naomi Swanson, 2002, age. 
188 Bilge Annagür, 2010, age. 
189 Khun W, Violence in the emergency department: managing aggressive patient in a 
high-stress environment. Postgrad Med 1999; 105:143-148; Bilge Annagür, 2010, age. 
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4.6.2. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Yönetilmesi: Kriz Yönetimi 

Şiddet olayında kriz yönetimi ise olay esnasında ve sonrası reaktif davranış 

içeren süreçleri içermektedir.190 Kriz yönetimi; olası kriz durumuna karşılık, kriz 

sinyallerinin alınarak, değerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kayıpla 

atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması sürecidir.191 Şiddet 

olayı yaşandıktan sonra da kriz yönetimi kapsamında bir taraftan mağdura tıbbi 

bakım ve psikolojik destek sağlanırken diğer taraftan olay hakkında kritik bilgi 

alınmalı ve bütün yönleri ile belgelenmelidir. Multidisipliner yapıda bir ekip olayı 

soruşturarak rapor haline getirmeli ve ilgili otoritelere sunmalıdır. Şiddet mağduru 

kişi saldırgan hakkında şikâyette bulunmak isterse gerekli işlemler için idari ve 

hukuki destek sağlanmalıdır.192 

Özetlemek gerekirse; sağlık işyerinde şiddetin başarılı bir şekilde yönetilmesi 

için; şiddet olayı meydana gelmeden önce, şiddet olayı esnasında ve şiddet olayı 

yaşandıktan sonraki süreçte uygulanacak politikalar belirlenmelidir. Bu politikalar 

için; bütüncül, çok disiplinli bir yaklaşımla, tüm tarafların müdahil olacağı, yasal 

mevzuatın oluşturulduğu, sıfır tolerans politikalarının belirlendiği, raporlama ve 

izleme sürecinin zorunlu hale getirildiği, personelin, hastaların ve ziyaretçilerin 

eğitildiği bir ulusal eylem planına ihtiyaç vardır.193 

4.6.3. Şiddetin Yönetilmesinde Ülke Örnekleri 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yönetilmesine dair ülke örneklerine 

bakıldığında, İngiltere’nin bütüncül bir yaklaşımla ulusal düzeyde devlet politikası 

izleyerek sağlık işyerinde şiddetin yönetimini gerçekleştirmeye çalıştığı 

görülmektedir. Diğer ülkeler ise daha ziyade münferit önlemler alarak olaya 

yaklaşmaktadırlar. Aşağıda ülke örnekleri ele alınmaktadır. 

                                                 

190 Hasan Hüseyin Yıldırım, 2012, age. 
191 Halil.Can 2002, Organizasyon ve Yönetim, 6. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi. 
192 Naomi Swanson et al, 2002, age. 
193 OSHA, 2004, age. 
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4.6.3.1. İngiltere 

İngiltere’de, Sağlık Bakanlığının önderliğinde 14.10.1999 tarihinde, “Ulusal 

Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personele Yönelik Şiddeti Durdurma Kampanyası: 

Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyası başlatılmıştır. Bu 

kampanyanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ulusal sağlık 

hizmetlerinde çalışan personele karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu halka 

anlatmak; ikincisi ise şiddetin kabul edilemez olduğunu ve ele alındığını tüm 

personele anlatmaktır. Bu kampanya paketinde şu unsurlar yer almıştır:  

1. Şiddete Sıfır Tolerans Kampanyası posterleri, 

2. Şiddete Sıfır Tolerans Kampanyası kartpostalları,  

3. Şiddete Sıfır Tolerans Kampanyası Yöneticiler Rehberi,  

4. Yöneticiler ve personel için kaynak broşürler,  

5. Okuma dokümanları ve iletişim bilgileri.  

Bu kampanya kapsamında yer alan eylemler ise İngiltere’deki tüm sağlık 

otoritelerinin (başta Ulusal Sağlık Hizmetleri Tröstleri, Sağlık Otoriteleri, Özel 

Sağlık Otoriteleri olmak üzere);  

1. Tüm personel grupları nezdinde Ulusal Sağlık Hizmetleri Şiddete Sıfır 

Tolerans Kampanyasının farkındalığını artırarak kampanyaya destek vermek. 

Kampanya posterlerinin tüm hastane bekleme alanlarında ve personel odalarında 

asılmasını sağlamak.  

2. Yerel düzeyde güvenli çalışma koşullarının sağlanması, risk değerlendirme 

ve yerel önleme ve azaltma stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında tüm 

personelin katılımını sağlamak.  

3. Düzgün ve çalışan bir raporlama sistemi kurmak ve personeli şiddet 

olaylarını raporlama konusunda teşvik etmek.  

4. Yerel suç ve asayişsizlik stratejilerini belirleme ve uygulama noktasında 

polisle yakın işbirliği halinde çalışmaktır.194 

                                                 

194 Department of Health, 1999, HSC 1999/226: Campaign to Stop Violence Against Staff Working in 
the NHS: NHS Zero Tolerance Zone. DoH. 
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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), diğer ülkelere kıyasla, sağlıkta 

şiddeti azaltmak için en özenli çalışan kurum ve ülke olarak göze çarpmaktadır. Bu 

açıdan İngiltere’nin sağlıkta şiddeti önleme adına ulusal düzeyde yaptığı çalışmalar 

ile örnek alınabilir olduğunu düşünülmektedir. Ülkede 1998 yılında başlatılan 

“Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyası ile devlet otoriteleri ve kampanyayı başlatan 

sivil toplum kuruluşları ortak çalışmaktadır. Tüm ulusal sağlık servisi çalışanlarına 

bilgilendirici evraklar dağıtılmış, hastaneler ve sağlık kurumlarında şiddete sıfır 

tolerans kampanyasının reklamları, afişleri asılıp, ülkenin dört bir yanında 

yayımlanmıştır. Ek olarak, kampanya web sitesi kurulmuş ve tüm materyaller 

erişilebilir olarak web sitesinde yer almıştır. Kampanyanın etkisini test etmek 

açısından yapılan araştırmalarda 43 sağlık personeli ile anket yapılmış, kampanya 

hakkında yeterli bilgi alınabildiği görülmüştür. İngiltere’deki “Şiddete Sıfır 

Tolerans” kampanyası finansmanı Devlet bütçesi tarafından karşılanmaktadır. 

Kampanya dâhilinde İngiltere genelinde çalışma ortamı ile ilgili düzenlemeler 

yapılarak alınan önlemler aşağıdaki şekildedir:195 

 Kameraların yerleştirilmesi, 

 Giriş çıkışların kontrol altına alınması, 

 Güvenlik elemanı alımlarının yapılması, 

 Işıklandırmanın arttırılması, 

 İşaretlerin arttırılması, 

 Çalışma alanlarının genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesi, 

 Sigara içiminin yasaklanması, 

 Temizlik ve hijyenin arttırılması, 

 Gürültünün yasaklanması, 

 Oda sıcaklıklarının ayarlanması. 

İngiltere’deki kampanyanın en önemli aşaması çalışanlara eğitim verilmesidir. 

Özellikle de alınan tedbirler konusunda özel eğitim verilen çalışanların konu ile ilgili 

farkındalığının artması sağlanmıştır. Eğitim 3 aşamada yapılmıştır: farkındalığın 

arttırılması, şiddet ile ilgili detaylı bilgi verilmesi ve korunma yöntemleri.196 

                                                 

195 Christiane Wiskow. Guidelines on Workplace Violence in the Health Sector-Comparision of Major 
Known National Guidelines and Strategies: United Kingdom, Australia, Sweden, USA (OSHA and 
California). Joint Programme on Workplace Violence in the Health Sector. 
Geneva:ILO/WHO/ICN/PSI. 2003. 
196 Christiane Wiskow, 2003, age. 
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Genel olarak eğitimde tehlikeden korunma ve gerekli tedbirlerin alınması, 

asabi insanlarla iletişim kurulması, işyerindeki şiddetin ve asabiyetin anlaşılması, 

gerçekleşen şiddet olaylarının rapor edilmesi ve araştırılması ve danışmanlık gibi 

konular üzerinde durulmuştur.197 

İngiltere’de, psikolojik tacize (mobbing) ilişkin olarak özel bir yasa 

bulunmamakla birlikte, farklı yasalarda birçok hüküm bulunmaktadır. 1995 yılında 

yürürlüğe giren bir kanun maddesi, işverenlere çalışanların psikolojik sağlığını 

koruma yükümlülüğü getirmiştir. İstihdam hakları yasası iş görene, yıldırma ile 

karşılaşması halinde haklar tanımaktadır. Ayrıca iş görenin yıldırma ile karşılaşması, 

işverenin bir eksikliği olarak kabul edilmiş, mahkeme iş görene iş sözleşmesini 

bildirimsiz olarak feshetme hakkı tanımıştır. Tacizden Korunma Yasası ise 1997 

yılında yürürlüğe girerek sadece işyerinde değil diğer alanlarda da meydana 

gelebilecek taciz vakalarını kapsayan genel bir düzenleme sağlamıştır.198 

4.6.3.2. İsveç 

Örnek ülkelerden bir diğeri olan İsveç’te ise işyerinde şiddet ile ilgili iki ayrı 

kampanya yapılmıştır. Bu kampanyaların amacı işyerindeki şiddet probleminin 

etkilerini anlamak ve çözüm yolları aramaktır. İlk kampanya perakende satış sektörü 

üzerine yapılmış, 34.000 işyerinin konu ile ilgili yazılı bilgi alması sağlanmıştır. Bu 

işyerlerinin %10’u işyeri denetleme kurumları tarafından kampanya boyunca 

denetlenmiş, eksiklikleri tespit edilmiştir. Yapılan 2400 denetleme sonucunda 

işyerlerinin %19’unda güvenliğin yeterli olmadığı, %16’sında konu ile ilgili yeterli 

eğitim ve bilgi verilmediği, %12’sinde şiddete uğrayanların ihbarda bulunmadıkları, 

%11’inde ise şiddete uğrayanların gerekli destek alamadıkları belirlenmiştir. 

Kampanya başladıktan 3 buçuk yıl sonra 397 çalışan ile görüşülmüş, çalışanların 

%59’u kampanyanın güvenliği arttırması açısından pozitif etkili olduğunu 

belirtmişlerdir.199 

                                                 

197 Christiane Wiskow, 2003, age. 
198 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
199 Christiane Wiskow, 2003, age. 
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Mobbing, İsveç’te 1993 yılında yürürlüğe giren “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
Yasası”yla bir suç olarak tanımlanmaktadır. İsveç’te, işverenler çalışma ortamının 
fiziki ve psikolojik koşulların en iyi şekilde düzenlenmesi için gerekli tedbirleri 
almak ve çalışanlara psikolojik taciz ile karşılaştıklarında ne yapacaklarına dair 
bilgileri vermek zorundadırlar.200 

4.6.3.3. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenliğin 
sağlanmasının kamu tarafından yerine getirilecek bir görev olarak 
değerlendirilmediği, bu nedenle bina ve tesisler ile buralarda çalışanların ve 
hizmetlerden yararlananların güvenliğinin sağlanmasının kurum ve kuruluşlarının 
kendi sorumluluklarında olduğu, bu nedenle her sağlık kurum ve kuruluşunda “özel 
güvenlik birimi” bulunduğu ya da “özel güvenlik hizmeti satın alındığı” 
bilinmektedir. Ayrıca, herhangi bir nedenle geçici olarak güvenlik tedbiri isteyen bir 
kurum ve kuruluşa gönderilecek polis için de polis teşkilatına yapılan bir ödeme 
karşılığında bu geçici hizmetin verildiği, güvenliğin “her kurumun kendi güvenliğini 
kendisinin sağlaması” esasına dayandığı tespit edilmiştir.201 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın bir uygulama olmamakla birlikte 
münferit bazı hastanelerde K-9 köpeklerinin özellikle de acil servislerde güvenliği 
sağlamada kullanıldığı da görülmektedir. Örneğin, Christiana Care Health System-
Chiristiana Hospital in Newark hastanesinde hastaların, ziyaretçilerin ve çalışanların 
güvenliğini sağlamak üzere üç tane K-9 köpeği kullanılmaktadır.202 

Metal Detektör Sistemlerinin kullanımı ise çok yaygın değildir. Yapılan bir 
araştırmada katılımcıların sadece %12’si güvenlik görevlilerinin metal detektör 
taşıdıklarını belirtmişlerdir. %9’u hastanelerinde metal detektörleri denemeye 
başladıklarını ve %79’u ise metal detektörlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir 
planlarının olmadığını belirtmişlerdir.203 

                                                 

200 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
201 Emniyet Genel Müdürlüğü. Komisyonumuzun 30.11.2012 tarihinde Emniyet Genel 
Müdürlüğünden “yurtdışında sağlık kurum ve kuruluşlarında alınan güvenlik önlemleri, standartlar, 
güvenlik görevlilerinde aranan şartlar” hakkında bilgi talebine, Washington Emniyet Müşavirliğinin 
Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla verdiği cevabi yazı. 2012. 
202 Deborah Johnson et al. Canine Units: The Softer Side of Security. Nursing, 2005, 35(7): 54-55 
(www.nursing2005.com). 
203 Harris Meyer. 2011, age. 
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ABD’de bazı hastanelerde Türkiye’deki uygulama ile benzer “Beyaz Kod” 

(panik botunu) uygulamasına ek olarak, “Gümüş Kod” da kullanılmaktadır. Gümüş 

Kod, saldırganın silahlı olduğu durumlarda bütün çalışanların, hastaların ve 

ziyaretçilerin saldırgandan izole olmasını sağlayan tedbirlerdir. Bu durumda, 

güvenlik görevlileri hariç hiç kimse saldırgan ile yakınlaşmaz. Hasta odalarının ve 

diğer tüm birimlerin kapıları kapatılır ve çevredekiler uygun yerlere saklanırlar.204   

ABD eyaletlerinde, mobbinge yönelik özel yasalar bulunmamaktadır. Bir 

çalışan, işyerinde nefret suçları kapsamında bir suç sayılan dil, din, cinsiyet ve etnik 

köken gibi özellikleri yönünden eşit olmayan muameleye maruz kalmış ise bunu 

yapanlara yaptırım uygulanmaktadır. ABD Medeni Kanunu’nda çalışma ortamında 

çalışanlara karşı yapılan kötü muameleler de suç kapsamındadır. Bu yasaya göre bir 

çalışana yapılan tehdit, gözdağı, hakaret, her tür alay ve saldırganlıklar, cinsel ve 

ırksal olmayan saldırganlıklar suç sayılarak ceza öngörülmüştür. ABD Adalet 

Bakanlığı Kongreye mobbing ile ilgili olarak ağır yaptırımlar getiren bir yasa teklifi 

sunmuştur. ABD üniversiteleri mobbing konusunda çok kapsamlı çalışmalar yaparak 

konuyu kamuoyunun gündemine taşımaktadırlar.205 

4.6.3.4. Belçika, Danimarka ve Fransa 

Belçika, Danimarka ve Fransa’da; sağlık kurum ve kuruluşlarında polis 

tarafından herhangi bir güvenlik tedbiri alınmamakta, özel güvenlik şirketlerinden 

hizmet satın alınmak suretiyle güvenlik hizmetleri verilmekte, sadece adli bir olay 

sağlık kuruluşuna intikal ettiğinde polis olayı soruşturmak amacıyla kuruma 

gitmektedir206.  

Belçika’da 1996 yılında çıkarılmış olan iş görenlerin işyerindeki refahı ile ilgili 

kanun, işyerindeki tüm şiddet biçimlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek 

2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Fransa’da benzer düzenlemeleri içeren kanun, 

çalışma ortamının düzenlenmesi, mağdurlara yönelik destek ve danışma imkânlarının 
                                                 

204 Whitney LJ Howell. With Attachs Against Staff and Patients on the Rise, Administrators Rethink 
Security Policies in Hospitals Prevent and Protect. H&HN, January, 2011. 
205 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
206Emniyet Genel Müdürlüğü. Komisyonumuzun 30.11.2012 tarihinde Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden “yurtdışında sağlık kurum ve kuruluşlarında alınan güvenlik önlemleri, standartlar, 
güvenlik görevlilerinde aranan şartlar” hakkında bilgi talebine, Belçika, Danimarka ve Fransa 
Emniyet Müşavirliklerinin Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla verdiği cevabi yazı. 2012. 
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sağlanması,  şiddet vakalarının tespiti gibi konularda yöneticilere sorumluluk 

yüklemiştir. Kanuna göre her işyeri yıldırmayı önlemek için bir danışman 

bulundurmak ve önleme politikaları uygulamak zorundadır. Kanuna uymayanlar 8 

günden 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadırlar.207  

Danimarka’da 2004 yılında hazırlanan yasa tasarısına, psikolojik taciz 

sonucunda ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklara ilişkin önlemler de eklenmiştir.208 

Fransız Ceza Kanun’a göre psikolojik taciz yapanlara bir yıl hapis cezası 

verilmekte ve 15.000 Euro para cezası uygulanmaktadır. Kanun’a göre, işverenler 

çalışanların psikolojik tacize maruz kalmamaları için önleyici gerekli tedbirleri 

almak zorundadırlar. Psikolojik taciz yapanlar işten atılabilmekte,  hiçbir çalışan, 

çalışma koşullarının kötüleşmesi nedeniyle ruhsal ve fiziki sağlığını tehlikeye 

düşürecek manevi taciz hareketlerine maruz bırakılamamakta, bu nedenle işten 

çıkarılıp cezalandırılamamaktadır.209 

4.6.3.5. Kuzey İrlanda 

Kuzey İrlanda’da bazı doktorlar kliniklerinde panik butonu sistemi 

kurdurmuşlardır.210 

4.6.3.6. Finlandiya 

Finlandiya’da 2000 yılında yürürlüğe giren İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 

Yasası’na fiziksel şiddet yanında psikolojik şiddet de dâhil edilmiştir.211 

4.6.3.7. Almanya   

Almanya’da mobbing bir meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. 

Mağdurların kamusal alanda kurulmuş olan merkezlerden yardım alabilmektedir. 

Psikolojik taciz mağduru erken emekli olma hakkına sahiptir. Psikolojik taciz 

yapanların işine son verilmektedir. Toplu iş sözleşmelerine mobbing ile ilgili 

                                                 

207 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
208 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
209 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
210 http://bbc.co.uk/news/10144371, Erişim Tarihi: 26.12.2012. 
211 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
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hükümler konulmaktadır. Mağdurun tüm tedavi masraflarını işveren ödemektedir. 

Özel sektör işverenleri de şirket içinde özel mobbing ile mücadele birimleri 

kurmaktadırlar. Bu konuda davalar açılmakta ve ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Almanya’da psikolojik taciz ders olarak da okutulmaktadır.212 

4.6.3.8. İsviçre 

İsviçre’de psikolojik taciz yasalarla engellenmiştir. İşverenlere sorumluluklar 

yükleyen yasa maddeleri titizlikle uygulanmaktadır. İşverenler psikolojik taciz yapan 

işçiyi veya yönetici işten çıkarabilmektedir.213 

4.6.3.9. İtalya  

İtalya’da mobbing konusunda çok kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. 

Bölgesel yasalar çıkarılmış olup, psikolojik tacizi önleyici, mağduru koruyucu ve 

yapanı cezalandırıcı yasalar mevcuttur. Psikolojik taciz İtalya’da, iş kazası 

kapsamında sayılmaktadır.214 

4.6.4. Şiddete Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının Hizmetten Çekilme 

Hakkına İlişkin Ülke Örnekleri  

Şiddet olayının yaşanması durumunda sağlık çalışanlarının hizmetten çekilme 

haklarına ilişkin dünya örneklerinin incelenmesi amacıyla Avrupa Parlamento 

Araştırma ve Dokümantasyon Merkezine (European Centre for Parliamentary 

Research & Documentation-ECPRD) bilgi talebinde bulunulmuş ve talep 

doğrultusunda üye ülkelerden alınan cevaplara aşağıda yer verilmiştir.  

Bu noktada bir hususun altını çizmekte yarar vardır. Sağlık çalışanlarına 

tanınan hizmetten çekilme hakkı sağlık çalışanlarının çeşitli sebeplerle bir hastaya 

sağlık hizmeti vermeyi reddedebilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu hakkın 

uygulanması için güçlü gerekçelere ihtiyaç duyulmaktadır ve bunlar ülkeden ülkeye 

değişkenlik gösterebilmektedir. 

                                                 

212 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
213 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
214 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
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Üye ülkelerden Andorra, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsveç, 

İtalya, İzlanda, Karadağ, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya’da şiddete 

maruz kalan sağlık çalışanlarının hizmetten çekilme haklarına ilişkin herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır.215 
Almanya, Avusturya, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İsrail, İsviçre, Kanada, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Polonya ve Yunanistan’da ise konuyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır 

ve bu ülkeler mevzuatlarında bu konuya yer vermişlerdir.  

4.6.4.1. Almanya  

Hekimler sigortalı tüm hastalara sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Ancak 

bunun geçerli olmadığı istisnai durumlar bulunmaktadır. Hekimlerin şiddete maruz 

kalması da bu yükümlülüğü ortadan kaldıran istisnalardan bir tanesidir. Ancak acil 

durumlarda hekim sağlık hizmetinden hiçbir koşulda çekilemez. Hekimlerin sağlık 

hizmetinden çekilecekleri zaman sigorta şirketlerine konuyla ilgili, çekilme nedenini 

de açıklayarak bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca hizmetten çekilmek için 

işverenin gerekli tedbirleri almamış olması şartı da aranmaktadır.216 
 

4.6.4.2. Avusturya  

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları hastalara acil durumlar dışında sağlık 

hizmeti verip vermeme konusunda özgürdürler. Tüm hastalara sağlık hizmeti verme 

zorunlulukları bulunmamaktadır ve dolayısıyla sağlık hizmetinden çekilme hakları 

bulunmaktadır. Acil durumlarda ise tüm sağlık çalışanları hastaya sağlık hizmeti 

vermekle mesuldür. Bu haklar sağlık hizmetinin verilişini düzenleyen Federal 

Yasa’ya göre uygulanmaktadır.217 
 

                                                 

215 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Andorra, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsveç, 
İtalya, İzlanda, Karadağ, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya Parlamentolarının cevapları, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
216 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Almanya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
217 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Avusturya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013. 
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4.6.4.3. Estonya  

Estonya’da hekimler bazı özel durumlarda polis gözetiminde hastaya 

müdahalede bulunabilir veya hastaya sağlık hizmeti vermeyebilir. Bu durum ruhsal 

sıkıntıları olan ve sağlık ortamında tehdit olabilecek psikiyatrik hastaların 

tedavisinde geçerlidir. Ayrıca acil durumlarda dahi eğer sağlık çalışanlarının hayatını 

veya sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu olursa sağlık çalışanları sağlık 

hizmeti vermeyi reddedebilmektedir.218  

4.6.4.4. Finlandiya  

Sağlık çalışanlarının kendi arzusu ile hizmetten çekilme hakkı 

bulunmamaktadır. Sağlık kurumları hastalara hizmet vermekle yükümlüdür. Şiddet 

durumunda başka bir sağlık çalışanı hizmeti devam ettirir ya da sağlık çalışanı 

koruma altına alınarak sağlık hizmeti sürdürülür.219 
 

4.6.4.5. Fransa  

Sağlık çalışanları da diğer çalışanlarla aynı hakka sahiptir ve çalışanın sağlığını 

veya hayatını tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda çalışan iş bırakma 

hakkına sahiptir. Fransa İş Yasası’nın hükümlerine göre bir çalışan sağlığını ve 

yaşamını tehdit eden bir durumla karşılaştığında durumu işverenine ya da amirine 

derhal bildirmelidir. Ancak işten çekilme hakkının kullanması için işverenin ya da 

amirinin onayına ihtiyacı yoktur.220 

                                                 

218 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Estonya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl. europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013. 

219 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Finlandiya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
220 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Fransa Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013. 
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4.6.4.6. Hırvatistan  

Tıbbi Uygulama Yasası’na göre, acil durumlar dışında bir hekim kendisine 
yönelik bir şiddet ya da tehdit durumunda sağlık hizmetinden çekilebilmektedir. Acil 
durumlarda ise polis koruması altında ya da farklı şekillerde korunarak sağlık 
hizmetini devam ettirmekle yükümlüdür. Şiddet sonucu yaralanan ya da zarar gören 
doktorlar iş kazasına uğramış sayılır ve son üç ayda aldığı ücretin ortalaması baz 
alınarak ücretli hastalık iznine ayrılır.221 

4.6.4.7. İngiltere  

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) erişimi nelerin kısıtladığını 
belirleyen düzenlemeler bulunmaktadır ve şiddet içeren davranışlar bu kapsamda ele 
alınmaktadır. İngiliz Hükümeti 2001 yılında yayınladığı Sağlık Hizmetleri Genelgesi 
ile bazı şartlar altında sağlık hizmetleri ile ilgili yaptırımlar uygulanabileceğini 
açıkça ifade etmiştir. Normalde bu yaptırım uyarı biçiminde olmasına rağmen sağlık 
kuruluşlarına bu konuda kendi bağımsız politikalarını oluşturabilme yetkisi 
verilmiştir. Ayrıca İngiliz Hükümeti tarafından sağlık çalışanlarına şiddete başvuran 
hastaları reddetme konusunda açık bir hak vermek için çalışmalar yürütülmektedir.222 

 

4.6.4.8. İspanya  

Bu konuya ilişkin görülen davalarda verilen mahkeme kararları göz önünde 
bulundurulduğunda hekimler şiddete maruz kalmaları durumunda hizmetten 
çekilebilmektedirler.223 

 

4.6.4.9. İsrail  

Sağlık çalışanları hizmetten çekilme hakkına sahip değildir. Ancak sağlık 
ortamında bir şiddet vakasının görülmesi durumunda şiddeti uygulayan kişi öncelikle 
yazılı olarak uyarılır. Eğer on iki ay içerisinde aynı kişi tekrar şiddet olayına 
karışırsa, hastane yöneticileri bu kişinin acil durumlar haricinde sağlık hizmeti 
almasını engelleme yetkisine sahiptir.224 

 

                                                 

221 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Hırvatistan Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
222 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna İngiltere Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
223 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna İspanya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.  
224 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna İsrail Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013. 
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4.6.4.10. İsviçre  

Sağlık çalışanları hasta ya da hasta yakınları tarafından şiddet içeren bir 

davranışa maruz kaldığında hizmetten çekilme hakkına sahiptir. Hizmetten çekilen 

sağlık çalışanının yerine kimin atanacağı ise başhekim tarafından belirlenir. Bazı 

hastanelerin bu konuya ilişkin uyguladıkları kendi düzenlemeleri vardır ve hastane 

tarafından şiddet uygulayan hasta ve yakınlarına yönelik bazı yaptırımlar 

uygulanabilmektedir. Ayrıca aşırı durumlarda şiddete başvuran kişi çeşitli cezalara 

çarptırılabilmektedir.225 
 

4.6.4.11. Kanada  

Hekimler şiddete maruz kaldıklarında tedaviye devam etmeme hakkına 

sahiptirler. Ancak diğer sağlık çalışanları bu konuda hekimler kadar özgür değildir. 

Hekimler bu konuda bir ölçüde özdenetim hakkına sahiptir ve kendi kurallarını 

belirleyebilir. Ancak faaliyetleri cerrahlar ve hekimlerden oluşan bir heyet tarafından 

da denetim altındadır. Diğer sağlık çalışanları ise bu konuda hekimlerin sahip olduğu 

özdenetim hakkına sahip değildir ve işverenleri ve denetçileri tarafından belirlenen 

kurallara uymak zorundadır. Tüm sağlık çalışanları iş yeri güvenliğini düzenleyen 

yasalara tabidir ve bu konu eyalet yasaları ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla 

eyaletler arasında konuya ilişkin çeşitli farklılıklar da görülebilmektedir.226 
 

4.6.4.12. Letonya  

Tıbbi Müdahale Yasası’nın 47’nci Bölümüne göre bir sağlık çalışanı hayati 

tehlike altında olduğu durumlarda ilk yardım ve acil tıp hizmetleri de dâhil olmak 

üzere sağlık hizmeti sunmayı reddedebilir.227 
 

                                                 

225 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna İsviçre Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
226 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Kanada Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
227 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Letonya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013. 
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4.6.4.13. Litvanya  

Tıbbi Müdahale Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtildiği üzere acil 

durumlar haricinde hekimin hayatını riske atacak herhangi bir durum oluştuğunda 

hekimlerin sağlık hizmetinden çekilme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Hasta Hakları 

Kanunu’nun 12’nci maddesinde hastaların yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

halinde hastanın yaşamı tehdit altında değilse sağlık hizmetinin sonlandırılacağı 

açıkça belirtilmiştir.228 

4.6.4.14. Macaristan  

Sağlık Yasası’nın Sağlık Çalışanlarının Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 6’ncı 

Bölümünde açıkça belirtildiği üzere hekimler hakarete veya tehdide maruz kalmaları 

durumunda ve hayatlarının ya da fiziksel bütünlüklerinin tehlike altına girmesi 

halinde sağlık hizmetinden çekilme hakkına sahiptirler. Hakaret ve tehdit durumunda 

eğer hastanın sağlığı risk altında ise hasta başka bir hekime yönlendirilmelidir. Eğer 

hekimin yaşamı veya fiziksel bütünlüğü tehdit altında ise böyle bir yükümlülüğü de 

bulunmamaktadır.229 

4.6.4.15. Polonya  

5 Aralık 1996 tarihli Hekimlik ve Diş Hekimliği Mesleği Yasası uyarınca 

doktorların hangi durumlarda sağlık hizmeti vermek zorunda olduğu belirtilmiştir. 

Yasa uyarınca hekimler ve diş hekimleri, acil durumlarda hizmet vermekle 

yükümlüdür. Bu durumlar söz konusu değilse hekimler ve diş hekimleri sağlık 

hizmetinden çekilebilmek için ciddi bir neden sunmalı ve amirlerinin onayını 

almalıdırlar. Ayrıca hastaya sağlık hizmeti alımını sürdürebileceği diğer seçenekler 

hakkında bilgi vermelidir.230 
 

                                                 

228 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Litvanya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
229 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Macaristan Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013.   
230 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Polonya Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013. 
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4.6.4.16. Yunanistan  

Tıp Etiği Kuralları gereği bir hekim sağlık hizmeti sunmasını imkânsız kılan 

herhangi bir özel sebep bulunmaksızın hastaya sağlık hizmeti vermeyi reddedemez. 

Ancak hekimin sağlığı ya da hayatı risk altında ise sağlık hizmetinden 

çekilebilmektedir. Bu durumda eğer talep edilirse hastayı kendisi yerine başka bir 

meslektaşına yönlendirmelidir.231 

Bu bölümde küresel ölçekte sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusu bütün 

boyutları ve ülke örnekleri ile ortaya konulmuştur. Sonraki Beşinci Bölümde ise 

şiddet olgusu Türkiye ölçeğinde ele alınmaktadır. 

 

 

 

                                                 

231 ECPRD’nin 2201 numaralı sorusuna Yunanistan Parlamentosunun cevabı, 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=155381, Erişim Tarihi: 
10.01.2013. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET 

 

5. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET 

Son yıllarda Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaştığı ve 

yaygınlaşan şiddetin sağlık sektörünü ciddi biçimde etkilediği birçok kez dile 

getirilmiştir. Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutları, nedenleri, 

etkileri ve şiddeti yönetmeye dair çözüm önerileri hakkında henüz tam ve güvenilir 

bir veri olmamakla birlikte, son yıllarda bu alanda yapılmış birçok yeni araştırma ve 

çalışma mevcuttur. Bu bölümde Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 

boyutu, nedenleri ve şiddetin engellenmesine dair çözüm önerileri; yapılan çalışma 

ve araştırmaların ışığında, Komisyona yapılan sunumlar ve literatür göz önünde 

bulundurularak sistematik bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmaktadır.  

5.1. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Boyutu 

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu anlamaya yönelik 

birçok çalışma yapılmıştır. Bu araştırmalardan derlenmiş bazı sonuçlar Tablo 13’te 

verilmiştir. Bu çalışmalar 1990’ların sonunda yapılmaya başlanmakla birlikte 2000’li 

yıllardan itibaren artmıştır. Bu çalışmalar Türkiye’de şiddetin boyutunu, nedenlerini 

ve türlerini anlamak için çok önemli ipuçları sunmakta ancak çalışmaların 

örneklemleri ve metodolojik farklılıkları nedeni ile birbirleri ile karşılaştırılmaları 

açısından önemli kısıtlılıklar yaşanmaktadır. Bu kısıtlılığı aşmak açısından 

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili Ocak 1999-Temmuz 2010 

tarihleri arasında yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesini ve çalışmalardan 

elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesini kapsayan KESER ÖZCAN ve 

BİLGİN’in çalışması önemli veriler sağlamaktadır.232 

                                                 

232 Neslihan Keser Özcan ve Hülya Bilgin, 2011, Türkiye Klinikleri J 1446 Med Sci 2011;31(6), 
http://www.ttb.org.tr/siddet/images/stories/file/makale/sistematik_derleme.pdf, Erişim Tarihi: 
11.01.2013. 
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233 Neslihan Keser Özcan ve Hülya Bilgin, 2011, age. 

Tablo 13. Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Göre Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sıklığı233 

 
Yazarlar Çalışmanın Amacı  Örneklem büyüklüğü ve kapsamı İncelenen şiddet türü ve 

süre 
Sonuçlar 

Aslan (1999) İstanbul’da acil ünitelerinin fizik şartları ve 
çalışanlarının karşılaştıkları sorunları 
belirlemek  
 

808 acil ünitesinde çalışan sağlık 
personeli (hemşire, doktor, 
yardımcı personel) (üç genel 
hastane) 

Sözel ve fiziksel şiddet Genel şiddet, hemşirelerde  
%70,4, doktorlarda %76,1 ve 
diğer sağlık çalışanlarında 
%43,5.

Öztunç (2001 Adana’da çeşitli hastanelerde çalışan 
hemşirelerin karşılaştıkları sözel ve fiziksel 
tacizleri belirlemek  
 

257 hemşire (üç genel hastane) Sözel tehdit, sözel, cinsel 
ve fiziksel şiddet 

Sözel taciz %68,5; sözel 
korkutma %47,9; fiziksel 
saldırı %16,0; sözel cinsel taciz 
%10,5. 

Uzun, Bağ, Özer 
(2001) 

Erzurum’da çalışan hemşirelerin 
yaşadıkları sözel şiddet ve etkileri  
  
 

314 hemşire (bir üniversite, iki 
devlet hastanesi) 

Sözel şiddet (son altı ay) Sözel şiddet %85,7, 
(%76,4 hasta, %19 hasta 
yakını) 

Ayrancı, 
Yenilmez, Günay 
ve ark. (2002) 

Ankara, Eskişehir ve Kütahya’da sağlık 
kurumlarında çalışan sağlık meslek 
gruplarında şiddete maruz kalanlarla 
kalmayanların durumlarını karşılaştırmak  

1071 sağlık personeli (hemşire, 
pratisyen hekim araştırma 
görevlisi, uzman hekim, hasta 
bakıcı, teknisyen, öğretim üyesi, 
karşılama görevlisi) (birinci 
basamak, devlet hastanesi, 
üniversite hastanesi, özel 
sağlık kurumu) 
 

Sözel, fiziksel şiddet (son 
bir yıl) 

Şiddete maruz kalma %72,3 
(sözel şiddet %69,5; tehdit 
%53,2; fiziksel şiddet %8,5). 

Kısa, 
Dziegielewski, 
Ateş (2002) 

Ankara’da çalışan hemşirelerde cinsel 
tacizi ve bu duruma karşı yanıtları 
belirlemek ve örneklemek 
 

353 hemşire (bir üniversite, bir 
devlet hastanesi)  

Cinsel şiddet Cinsel şiddet (Fiziki, sözel) 
%73 
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Ergör, Kılıç, 
Gürpınar (2003) 

İzmir birinci basamakta çalışan sağlık 
meslek gruplarının iş risklerini 
tanımlanmak  
 

143 sağlık personeli (doktor ve 
diğer personel) (18 birinci basamak 
sağlık kurumu) 

Sözel, fiziksel şiddet (son 
bir yıl) 

Sözel şiddet (Dr. %80,9, diğer 
sağlık çalışanı %56), fiziksel 
şiddet (Dr. %20,5 ve diğer 
sağlık çalışanı %15,3)  

Uzun (2003) Doğu Anadolu bölgesinde çalışan 
hemşirelerin klinik ortamda karşılaştıkları 
sözel taciz ve hemşirelerin algıların 
belirlemek 
 

467 hemşire (üç genel hastane)  Sözel şiddet (son bir yıl)  Sözel şiddet %86,7, 
(%22,7 hasta, %59,8 hasta 
yakını) 

Alçelik, Deniz, 
Yeşildal ve ark. 
(2005) 

Düzce Tıp Fakültesi’nde çalışan 
hemşirelerin sağlık sorunları ve yaşam 
alışkanlıklarını değerlendirmek 
 

68 hemşire (bir tıp fakültesi)  Sözel ve fiziksel şiddet 8 Sözel şiddet %92,2, fiziksel 
şiddet %2,1 
 

Ayranci U (2005) Kütahya, Afyon, Eskişehir, Ankara ve 
Bilecik’te acil serviste çalışan sağlık 
çalışanlarına yönelik güvenlik, sekreter, 
ünite koordinatörü) saldırıları belirlemek  
 

242 sağlık personeli sekiz hemşire, 
doktor, pansumancı, (18 kurum 
acil servisi) 

Tehdit, sözel, fiziksel 
şiddet(son bir yıl) 

Sözel şiddet (hemşire %66,1, 
Dr. %100); fiziksel şiddet 
(hemşire %11,9, Dr. %22,2) 

Senuzun, Ergün, 
Karadakovan 
(2005) 

İzmir’de çeşitli hastanelerin acil 
ünitelerinde çalışan hemşirelere yönelik 
şiddeti ve olay sonrası yasal durumu 
belirlemek 
 

66 hemşire (dört genel hastane acil 
servisleri) 8 

Sözel ve fiziksel şiddet Sözel şiddet  %98,5, fiziksel 
şiddet %19,7 
 

Taş, Çevik (2006 Konya’da pediatri servislerinde çalışan 
hemşirelerin karşılaştıkları şiddeti 
incelemek  
 

95 pediatri hemşiresi (altı genel 
hastane)  

Sözel tehdit, sözel, fiziksel 
cinsel şiddet 

Sözel şiddet %67,4, fiziksel 
şiddet %5,3, cinsel şiddet %1,1, 
tehdit/psikolojik %35,8 
 

Göz, Kızıl (2006) Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
çalışan hemşirelerin karşılaştıkları şiddet 
içerikli davranışları belirlenmek 
 

154 hemşire (bir üniversite 
hastanesi dahiliye ve cerrahi 
klinikleri)  

Sözel, fiziksel şiddet (son 
bir yıl) 

Sözel şiddet %95,4, fiziksel 
şiddet %4,6 
 

Bilgin, Buzlu 
(2006) 

 İstanbul’da psikiyatri kliniğinde çalışan 
hemşirelerin karşılaştıkları hasta 
saldırılarının doğasını ve hemşirelerin bu 
saldırılara karşı tutumlarını belirlemek 

162 psikiyatri kliniğinde çalışan 
hemşire ve tanıklık (bir ruh sağlığı 
hastanesi)  

Sözel, fiziksel şiddet(son 
bir yıl) 

Sözel şiddet (hasta %87, hasta 
yakını %59,2), fiziksel şiddet 
(hasta %52,5, hasta yakını 
%12,4). 
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Ayranci, 
Yenilmez, Balcı ve 
ark. (2006)  
 
 

Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Bilecik’te 
sağlık bakım çalışanlarına yönelik 
saldırılarda risk faktörlerini belirlemek  
 

1209 sağlık personeli (asistan 
doktor, hemşire,  
yardımcı personel, pratisyen 
hekim, diş hekimi, eczacı, öğretim 
üyesi, uzman doktor) (34 sağlık 
kurumu) 

Sözel, fiziksel şiddet (son 
bir yıl)  

Sözel şiddet %72,4, fiziksel 
şiddet %11,7 
 

Öztunç (2006)  
 

Adana’da çeşitli kliniklerde çalışan 
hemşirelerin karşılaştıkları sözel saldırı 
durumlarını belirlemek 

290 hemşire (bir genel hastane) Sözel şiddet (son bir yıl) 10 Sözel şiddet %80,3 (hasta 
%37.9, hasta yakını %57.2) 
 

Boz, Acar, Ergin 
ve ark. (2006)  
 

Denizli’de acil ünitelerinde çalışan sağlık 
personelinin karşılaştığı şiddet olaylarını 
belirlenmek  

79 sağlık personeli (doktor, 
hemşire, yardımcı personel) (üç 
genel hastane acil servisi)  

Sözel ve fiziksel şiddet ve 
tanıklık (son bir yıl) 

Sözel şiddet %88,6, fiziksel 
şiddet %49,4 
 

Mandıracıoğlu, 
Çam (2006) 11 
 
  
 

İzmir ve Manisa’da bakımevinde 
çalışanların karşılaştıkları şiddet olaylarının 
sıklığını tükenmişliklerini belirlemek 

214 sağlık personeli (sağlık bakım 
çalışanları, ve ofis çalışanları, hasta 
bakıcı, sosyal çalışmacı, psikolog) 
(altı bakımevi) 

Sözel, fiziksel tehdit, 
fiziksel, cinsel şiddet (son 
bir yıl) 

Sözel şiddet %75, cinsel şiddet 
%7, tehdit %24. 
 

Yıldırım, Yıldırım 
(2007)  
 
 

İstanbul’da hemşirelerin çalıştıkları 
hastanelerde karşılaştıkları duygusal 
şiddetin sıklığı ve hemşireler üzerindeki 
etkisini belirlemek 

505 hemşire (iki devlet, dört özel 
hastane) 

Psikolojik şiddet (son bir 
yıl)  

Tehdit Psikolojik şiddet %86,5 

Erkol, Gökdoğan, 
Erkol ve ark. 
(2007)  
  
 

Bolu’da çalışan sağlık personelinin 
karşılaştıkları saldırı olaylarının sıklığı ve 
etkilerini belirlemek (21 üniversite 
hastanesi, bir devlet hastanesi, bir özel dal 
hastanesi) 

124 sağlık personeli (doktor, 
hemşire ve hizmetli) 

Tehdit davranışı, sözel ve 
fiziksel şiddet (son beş yıl) 

Sözel şiddet %50,7 (hemşire 
%81,8, Dr. %96,7, diğer sağlık 
çalışanlarına %66,6); fiziksel 
şiddet %15,5, tehdit  %33,8 

Aydın, Coşkun, 
Balcı ve ark. 
(2007)  

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
çalışan araştırma görevlilerinin iş ortamına 
ilişkin değerlendirmeleri ve beklentilerini 
belirlemek  

226 araştırma görevlisi doktor (bir 
üniversite hastanesi) 
 

Sözel, fiziksel şiddet ( son 
bir yıl)  

Sözel şiddet %53,5,fiziksel 
şiddet %1,8 
 

Çelik, Çelik, 
Ağırbaş, 
Uğurluoğlu (2007) 

Ankara’da çalışan hemşirelerin 
karşılaştıkları sözel ve fiziksel saldırı 
sıklığını, kaynaklarını ve etkilerini 
belirlemek 

622 hemşire (sekiz hastane) Sözel, fiziksel şiddet Sözel şiddet %91,1, fiziksel 
şiddet %33 
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Çelik, Çelik 
(2007)  
 

Ankara’da çalışan hemşirelerin 
karşılaştıkları cinsel şiddetin sıklığı, 
etkileyen faktörler ve sonuçlarını 
belirlemek 
 

622 hemşire (sekiz hastane) Cinsel şiddet Cinsel şiddet %37,1 

Piyal, Kaya, Çelen 
(2007)  
 

Ankara’da 112 acilde çalışan sağlık 
personelinin karşılaştıkları şiddet olayları 
ve çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelemek 
 

200 sağlık personeli (doktor, diğer 
personel) (112 acil) 

Saldırı korkusu, sözel 
tehdit, sözel, fizik şiddet 
(son bir yıl) 

Şiddet korkusu %73,0; taciz 
%55,8; sözel şiddet (hemşire 
%36,4; Dr. %46,6, diğer sağlık 
personeli %30,1), fiziksel 
şiddet  % 6. 

Canbaz, Dündar, 
Dabak ve ark. 
(2008)  
 
 

Samsun’da acil ve 112 acil çalışanlarının 
karşılaştıkları şiddet sıklığı ve anksiyete 
durumlarını belirlemek 

280 sağlık personeli (doktor, 
hemşire, ambulans ekibi, yardımcı 
personel) (beş 112 acil, dört acil 
servis)  

Sözel tehdit, sözel taciz, 
fiziksel şiddet ve tanıklık 
(son bir yıl) 

Sözel şiddet hemşire %59; 
doktor%72,3, diğer sağlık 
personeli %54,2), fiziksel 
şiddet  (hemşire %14,3; 
doktor%17,6, diğer sağlık 
personeli %41,7). 

Acik, Deveci, 
Güneş ve ark. 
(2008)  

Türkiye’de uzmanlık eğitimi boyunca 
şiddete maruz kalma durumunun 
belirlenmesi 
 

1712 asistan doktor (yedi coğrafi 
bölge hastaneleri) 

Sözel, fiziksel, cinsel şiddet  
(asistanlık boyunca) 

Sözel şiddet %67, fiziksel 
şiddet %16, 
Cinsel şiddet %3 
 

Özen Çöl (2008)   
 
 

Muğla’da sağlık çalışanları arasındaki 
psikolojik şiddetin incelenmesi 

272 hastane çalışanı (doktor, 
hemşire, idari personel, teknik 
eleman ve diğer) (bir devlet iki 
özel hastane) 

Psikolojik şiddet ve tanıklık 
(son bir yıl) 

Psikolojik şiddet (doktorlarda 
%35,9, diğer sağlık 
personelinde %33,3) 

Gökçe, Dündar 
(2008)  
 
 
 

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinde çalışan hekim ve 
hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ile 
şiddete maruziyetin sorumluluk ve sürekli 
kaygı düzeylerine olan etkisinin 
incelenmesi 
 

64 sağlık personeli (doktor, 
hemşire) (bir ruh sağlığı hastanesi) 

Sözel ve fiziksel şiddet (son 
bir yıl)  

Sözel şiddet %85,9, fiziksel 
şiddet %26,5 

Kısa (2008)  
 

Ankara’da hemşirelerde sözel şiddetin ve 
şiddet sonrası yaşananlarının belirlenmesi 
 

339 hemşire (bir devlet hastanesi)  Sözel şiddet (son bir yıl)  Sözel şiddet %79,4 
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Aydın, Kartal, 
Midik ve ark. 
(2009) 10.5 
 

Türkiye’de pratisyen hekimlerin 
karşılaştıkları şiddetin ve çözüm için 
önerilerin belirlenmesi  

522 pratisyen doktor (48 ilde genel 
hastaneler devlet, sağlık ocakları 
ve 112 acil)  

Sözel, fiziksel, cinsel, 
ekonomik şiddet (son üç 
yıl) 

Sözel şiddet %89,3, fiziksel 
şiddet %7,9, cinsel şiddet %1,1 
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Tablodan da görüleceği üzere, tüm Türkiye’yi temsil eden çalışma sayısı yok 

denecek kadar azdır. Ülkemizde şiddet konusunda yapılan araştırmalar genellikle 

şiddetin daha sıklıkla yaşandığı yataklı tedavi kurumlarında yapılmış olup, devlet 

hastaneleri acil servis hizmetleri ve poliklinikler sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 

daha fazla görüldüğü yerlerdir. Bu birimler hasta ve yakınlarının ivedi hizmet almak 

istedikleri ve çatışmaların sıklıkla yaşanabileceği yerlerdir. Şiddetin sıklıkla 

görüldüğü bir diğer hizmet birimi ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimleridir. Burada 

da benzer biçimde acil hasta kaygısı nedeniyle, sağlık çalışanları bireylerin şiddet 

içeren davranışları ile karşılaşabilmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise 

sıklıkla poliklinik hizmetlerinde şiddet ile karşılaşılmaktadır.  

Çalışmalarda Türkiye’de şiddet olaylarının %79’unun acil servislerde olduğu 

ve %91’inin hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.234, 235, 236 

Türkiye’de şiddet çoklukla sözel olarak görülmekte, fiziksel şiddet ile daha az 

karşılaşılmaktadır. Fiziksel şiddete erkekler, sözel şiddete kadınlar daha çok maruz 

kalmaktadır. Kadınlar sözel, erkekler fiziksel şiddet ile daha fazla karşılaşmaktadır. 
237, 238, 239, 240, 241, 242 243 

Saldırganların çoğunlukla hasta/hasta yakını ve erkek olduğu pek çok çalışma 

ve sunumun ortak bulgusudur. Yine alkol, madde bağımlıları ve psikiyatrik 

bozuklukları olanların da daha çok şiddete başvurdukları gözlenmektedir. 244, 245, 246 

                                                 

234 Nihat Tosun, 10.10.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
235 AHEF, 05.12.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
236 PAR-DER, 10.01.2013 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
237 Açık Y et al., 2008, Experience of Workplace Violence During Medical Speciality Training in 
Turkey, Occup Med Adv Access, 58(5):361-6. 
238 Aydın B et al., 2009, Violence Against General Practitioners in Turkey, J Interpers Violence, 
24(12):1980-94. 
239 Piyal B et al., 2007, Occupational Correlates Among 112 Emergency and Health Workers, AJCI 
1(1):1-6. 
240 Canbaz S et al., 2008, Violence Towards Workers in hospital Emergency Services and İn 
Emergency Medical Care Units in Samsun: An Epidemiological Study, Ulus Tarvma Acil Cerrahi 
Derg, 14(3):239-44.  
241 Ünal Ayrancı et al., 2002, The Frequency of Being Exposed to Violence in The Various Health 
Institutions and Health Profession Groups, Journal of Anatolian Psychiatry 3(3);147-54. 
242 Mustafa Necmi İlhan, 12.12.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
243 Neslihan Keser Özcan ve Hülya Bilgin 2011, age. 
244 Nihat Tosun, 10.10.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
245 Canbaz S et al., 2008, Violence Towards Workers in hospital Emergency Services and İn 
Emergency Medical Care Units in Samsun: An Epidemiological Study, Ulus Tarvma Acil Cerrahi 
Derg, 14(3):239-44.  
246 Ayrancı Ü et al., 2002, The Frequency of Being Exposed to Violence in The Various Health 
Institutions and Health Profession Groups, Journal of Anatolian Psychiatry 3(3);147-54. 
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Şiddet uygulayanlar daha çok 30 yaş altı, eğitimsiz, gelir düzeyi düşük, işsiz 

kişilerdir.247  

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti araştıran çalışmaların önemli bir 

bulgusu da şiddetin çoklukla sağlık çalışanı tedavi, pansuman gibi hizmetleri 

verirken meydana gelmesidir. Bu sırada uygulanan şiddet hizmetin de aksamasına 

neden olmaktadır.248 Türkiye’de yapılan çalışmaların çoğunda, karşılaşılan şiddetten 

sonra sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün hizmet sunmaya devam etiği ve 

olayı rapor etmediği görülmektedir. Fiziksel saldırı sonrası bildirim oranı, sözel 

saldırıya göre daha yüksektir. Şiddete uğrayanların fiziksel saldırılardan daha fazla 

zarar gördüğü ve bu yüzden bildirimde bulundukları, diğer şiddet türlerini ise 

mesleğin doğasında var olan bir durum olarak kabul ettikleri ve bildirimde 

bulunmadıkları ya da bildirimde bulunduklarında sonuç alamamaktan veya 

suçlanmaktan korktukları ifade edilmiştir.249 

Bilindiği üzere şiddetin bir başka boyutu ise psikolojik taciz yani mobbingdir. 

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik mobbing konusunda yapılmış araştırma sayısı 

da sınırlıdır. Mevcut çalışmalarda mobbingin çoğunlukla bir üst konumdaki kişi ya 

da eş kıdemli kişi tarafından, hizmet sunumu sırasında uygulandığı ve Türkiye’de 

mobbingin yaklaşık %38-40 olarak görüldüğü belirtilmiştir.250, 251 Sağlık Bakanlığı 

tarafından Türkiye ölçeğinde şiddet sıklığı ve nedenlerine ilişkin halen yürütülmekte 

olan araştırma içerisinde de mobbinge yönelik sorular bulunmaktadır.  

2008 yılında “Mobbingin Sağlık Çalışanlarına Etkisi Konulu” 250 kadın ve 

162 erkek sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir doktora çalışmasında mobbingin 

görülme sıklığının %12’den %60’a kadar çıktığı, sözlü tacizin %32 ve cinsel tacizin 

%12 olduğu bulunmuştur.252 

                                                 

247 Mustafa Necmi İlhan, 12.12.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
248 Mustafa Necmi İlhan vd., 2009, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma 
Görevlileri ve İntern Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler, Toplum Hekimliği 
Bülteni, 28(3):15-23. 
249 Neslihan Keser Özcan ve Hülya Bilgin, 2011,age. 
250 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
251 Mustafa Necmi İlhan vd., 2009, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma 
Görevlileri ve İntern Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler, Toplum Hekimliği 
Bülteni, 28(3):15-23. 
252 Fikret Aksoy, 2008, “Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi”, (Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi). 
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İstanbul’da özel hastanelerde çalışan hemşirelerin %70’inin mobbinge maruz 

kaldığı tespit edilmiştir.253 Isparta’da 189 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir 

araştırmada çalışanların %41,2’sinin mobbinge maruz kaldığı tespit edilmiştir.254  

YILDIRIM ve YILDIRIM tarafından İstanbul’da 505 hemşire ile yapılan 

araştırmada özel ve kamu hastanesi arasında mobbing açısından fark olup olmadığı 

incelenmiş ve anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin %86’sının mobbinge maruz kaldıkları ve %55,2 oranında arkalarından 

kötü konuşulmasının en sık, %7,3 oranında fiziksel şiddete uğranılmasının en az 

karşılaşılan mobbing davranışı olduğu belirtilmiştir. Mobbing karşısında gösterilen 

davranışsal tepkilerde %72,9 ile korku ve stres yaşama birinci sırada yer 

almaktadır.255 

BİLGEL ve diğerleri tarafından 944 kişiyi kapsayan (sağlık, eğitim ve güvenlik 

sektöründe çalışanlar) bir mobbing araştırmasında katılımcıların %55’inin mobbinge 

maruz kaldığı, %47’sinin tanık olduğu, mobbingin %44’ünün düşey, %26’sının 

yatay, %24’nün dikey mobbing olduğu tespit edilmiştir.256 

Türkiye’de sağlık alanında yaşanan şiddetin boyutunu ve nedenlerini tam 

olarak gözler önüne serebilmek ve şiddeti önleyebilecek politikalar geliştirebilmek 

amacıyla; Sağlık Bakanlığı tarafından da birçok çalışma yapılmakta ve 

planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından Komisyonumuza yapılan 

sunumda, 2011 yılında hastane yöneticilerinden yazılı form ile toplanan bilgilere 

göre 384 hastanenin %79’u hastanelerinde şiddet olaylarının görüldüğünü, şiddetin 

%56 sözlü ve fiziksel, %15 fiziksel, %29 yalnızca sözlü olduğu belirtilmiştir.257  

                                                 

253 Tuna Dilman, 2007, Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Tacize Maruz Kalma 
Durumlarının Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim 
Anabilim Dalı, İstanbul. 
254 Hüseyin Yavuz, 2007, Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: 
SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine bir Araştırma ( Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi). 
255 Aytolan Yıldırım ve Dilek Yıldırım, 2007, Mobbing in the Workplace by Peers and Managers: 
Mobbing Experienced by Nurses Working in Healthcare Facilities in Turkey and its Effect on Nurses. 
Journal of Clinical Nursing. 
256 Bilgel, N. Aytaç, S. Bayram, N., 2006, Bullying in Turkish White-Collar Workers. Occupational 
Medicine (56) 226-231. 
257 Nihat Tosun, 10.10.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
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Ayrıca Sağlık Bakanlığı himayesinde ve Kırıkkale Üniversitesi 

koordinasyonunda 2012 yılında başlanan ve halen devam eden “Sağlık Çalışanlarına 

Yönelik Şiddeti” araştıran, yaklaşık on beş bin sağlık çalışanını kapsayan ILO 

standartlarında bir bilimsel araştırma başlatılmıştır. Araştırmanın 26 Aralık 2012 

tarihi itibariyle son bir yıl ve 2152 kişiyi kapsayan sonuçlarına göre fiziksel şiddet 

%5,9 ve sözel şiddet %38,1 olarak analiz edilmiştir. Araştırma halen devam 

etmektedir.258 

5.2. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenebilmesi için, temel nedenlerin iyi 

tespit edilip ona yönelik çözüm önerilerini içeren politikaların geliştirilmesi 

gerekmektedir. Tüm çalışmalarda ve literatürde sağlıkta yaşanan şiddetin toplumda 

yaşanan şiddet ve sorun çözme anlayışının bir parçası olarak sosyal bir sorun olarak 

kabul edilmesi gerektiği vurgulanmakla birlikte; yukarıda sözü edilen 

araştırmalardan derlenen sonuçlara göre sağlıkta şiddetin nedenleri şu şekilde tespit 

edilmiştir:259 

1. Mental ve davranış bozukluğu 

2. Eğitim düzeyi düşüklüğü ve kurallara uymama, 

3. Çok sayıda muayene ve test yapılması, 

4. Stresli hasta yakınları ve kalabalık gürültülü ortamlar, 

5. Hasta ve hasta yakınlarının aşırı istekte bulunması, 

6. Uzun bekleme süreleri, 

7. Sağlık çalışanı yetersizliği, 

8. Yanlış anlamalar, iletişim problemleri ve kişisel sorunlar. 

Komisyon çalışmaları sırasında konunun tüm paydaşları, uzmanlar ve 

akademisyenler dinlenmiş, yerinde ziyaretlerde ve incelemelerde bulunulmuş, ayrıca 

konuya ilişkin literatürden de yararlanılmıştır.  

                                                 

258 Recep Akdağ, 09.01.2013 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
259 Keser Özcan N.,Bilgin H.,2011 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik 
derleme, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 31(6):1442-56. 
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Yukarıda yer verilen tüm çalışmalar ışığında; bu başlıkta; Türkiye’de sağlık 

çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri bir önceki bölümde 

(Dördüncü Bölüm) ifade edilen CURBOW’un sınıflaması da dikkate alınarak ortaya 

konulacak ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri dört ana 

başlık altında ele alınacaktır: 

1. Örgütsel/kurumsal faktörler  

2. Toplumsal faktörler  

3. Tarafların (hizmeti sunan ve hizmeti alan) özellikleri, etkileşimleri ve 

iletişim,  

4. Çevresel faktörler 

5. Hukuka/Yargıya İlişkin Nedenler 

Şiddeti doğuran sebepleri kesin çizgilerle birbirinden ayırarak sınıflamak 

olanaklı değilse de, teorik çerçeveyle paralellik sağlamak ve bu nedenleri sistematik 

bir çerçevede ortaya koyabilmek adına böyle bir sınıflamaya gidilmiştir.  

5.2.1. Örgütsel/Kurumsal Faktörler 

Sağlık hizmetinin sunulduğu alanlar, hizmetin özelliği ve çeşitliliği nedeniyle 

oldukça karmaşık yapılardır. Kaygı düzeyi yüksek kişiler (hasta, hasta yakınları, 

hasta olduğunu düşünenler) bu alanlarda hizmet almaktadırlar. Değiştirilemeyecek 

bu özelliğe ek olarak; bekleme alanlarının yetersizliği, havasız ve uygun 

ışıklandırmanın olmadığı ortamlar, yönlendirmelerin eksikliği gibi fiziki alt yapı 

eksiklikleri hizmet alanların ve verenlerin stres düzeyini yükseltmekte ve şiddete yol 

açabilmektedir. 

Sağlıkla ilgili rutin ya da değişiklik yapılan uygulamaların halka tam olarak 

anlatılmamış olması, eksik ve hatalı bilgiler hasta ve hasta yakınlarında 

gerçekleştirilmesi mümkün olmayan beklentilere neden olmakta, bu beklentilerin 

karşılanamaması da şiddete başvurmalarına neden olabilmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlarda yöneticilerin, hastalara yönelik 

süreçleri yeterince incelememeleri ve sıkıntılı süreçler düzenlemedeki yetersizlikler 

de hizmet alanların stres düzeyini yükselterek, şiddet eğilimlerini artırmaktadır. 



- 170 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

Bürokratik süreçlerin zorluğu ve karmaşıklığı da şiddetin nedenleri arasında 

yer almaktadır. 

Geri ödeme kurumunca yapılan düzenlemeler sonucu çeşitli alanlarda 

hastalardan tahsil edilen katılım payları da tartışmalara yol açmakta ve zaman zaman 

da hasta veya hasta yakınlarında da şiddete başvurma eğilimini artırmaktadır.  

Artan iş yükü nedeniyle, hastaların tanı, tedavi ve bilgilendirilmesine ayrılan 

sürecin kısalması da şiddetin nedenleri arasında yer almaktadır. 

Sağlık Bakanlığının SABİM uygulamasının hasta, hasta yakınları ve sağlık 

çalışanları tarafından sağlık personelini şikâyet hattı olarak algılanması da hem 

hizmet sunan hem de hizmet alan tarafından şiddete eğilimi artırmaktadır. Çalışan 

haklarının hasta hakları kadar bilinmemesi ve SABİM hakkında yeterli bilgilendirme 

yapılmamış olması nedeni ile yapılan amaç dışı başvurular hizmet sunucularına 

ilişkin şiddet ortaya çıkaran nedenler arasında yer almaktadır.  

SABİM toplumun ve sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi amacı ile kurulmuş 

bir iletişim merkezidir. SABİM konusunda bilgi ve farkındalığın yeterli olmaması, 

şikâyetlerin SABİM tarafından yeterince süzülmemesi ve SABİM incelemesi yapan 

kişilerin yapıcı olmayan yaklaşımlarının şiddete neden olabildiği de iddia 

edilmektedir.260 

Yeterli ve etkili güvenlik sistemlerinin kurulamaması, özellikle yüksek riskli 

alanlarda fiziksel şiddette neden olabilecek araç ve gerecin kolay ulaşılabilir halde 

bulunması da (masa üzerinde tel, zımba, delgeç; kolayca kaldırılıp fırlatılabilecek 

tabure ve sandalye gibi) olası şiddetin etkisini artırabilecek nedenlerden birisidir. 

Sağlık çalışanlarının sayısal yetersizliği ve dengesiz dağılımı da hastaların 

bekleme sürelerinin uzamasına, sağlık personelinin hastaya ayırdığı zamanın 

kısalmasına ve aşırı yorgunluğa bağlı olarak şiddet nedenleri arasında görülmektedir. 

                                                 

260 TTB, TDB, SES; 11.10.2012, 17.10.2012 ve 01.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu 
sunumları. 
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Sağlık Bakanlığının gerek güvenlik tedbirleri, gerekse diğer pek çok 

uygulamayı hayata geçirmekle birlikte son yıllara kadar sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddet konusunda temel bir politika oluşturmamış olması, sağlık çalışanlarının şiddete 

uğrama durumunda sorunu birbirinden farklı yöntemlerle çözmeye çalışmalarına neden 

olmuş, konuyla ilgili sistematik bir davranış modeli olmaması da hizmet alanların şiddet 

uygulama konusunda kendilerini rahat hissetmelerine neden olmuştur. 

Silah, delici-kesici aletlerin kişisel olarak edinilmesi ve taşınması için gerekli 
koşulların kolaylığı, dolayısıyla bireysel silahlanmanın artması da sözel şiddetle 
bitebilecek bir davranışın, fiziksel şiddete dönüşmesi ve ölümle sonuçlanmasına 
neden olabilmektedir. 

Komisyonumuza sunum yapan bazı meslek örgütleri ve sendika temsilcileri 
mevcut uygulama biçimi ile performansa dayalı ödeme biçiminin nitelikten ziyade 
niceliği ön plana çıkarmasının çalışma barışını bozabildiğini, daha fazla işlemin daha 
fazla performans puanını beraberinde getirdiğinden hastaya ayrılan sürenin kısa 
tutulabildiği ve bunların doğrudan olmasa bile dolaylı olarak şiddeti besleyebildiği 
fikrini savunmuşlarıdır.261 

5.2.2. Toplumsal Faktörler 

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler gibi nedenlerden dolayı topluma 
ilişkin nedenler tartışılırken toplumda var olan yaygın şiddet kültürü üzerine vurgu 
yapmak gerekir. Şiddet konusundaki araştırmaların ulaştığı genel bir sonuç; şiddetin, 
bir fasit daire, bir sarmal şeklinde ilerlediği ve şiddetin şiddeti doğurduğudur.262  

Toplumun ve bireyin genel şiddet eğilimindeki artış, toplumda saldırganlığın 
artması, gündelik yaşamda artan şiddet (kadına yönelik, trafikte, sporda, sağlık 
alanında…) ve hoşgörüsüzlük 263, şiddetin kanıksanması, toplumda şiddete hoşgörü 

                                                 

261 TTB, TDB, TÜRK SAĞLIK SEN, SES, THD, ATUDER, Ahmet Tamer AKER ve Ümit BİÇER; 
11.10.2012, 17.10.2012, 31.10.2012, 01.11.2012, 15.11.2012, 29.11.2012 ve 13.12.2012 tarihli 
TBMM Araştırma Komisyonu sunumları.  
262 Erol GÖKA, ATUDER; 22.11.2012 ve 29.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu 
sunumları. 
263 TTB, SAĞLIK SEN, TÜRK SAĞLIK SEN, THD, Erol GÖKA, ATUDER, HAYASAD, Ayla 
OKAY, Ahmet Tamer AKER ve Ümit BİÇER, Mustafa Necmi İLHAN; 11.10.2012, 18.10.2012, 
31.10.2012, 15.11.2012, 22.11.2012, 29.11.2012, 12.12.2012, 06.12.2012, 13.12.2012 ve 12.12.2012 
tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumları. 
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ile yaklaşım anlayışı ve şiddetin sorun çözme mekanizması olarak görülmesi264, 
bekleneceği üzere sağlık alanına da yansımıştır. Toplumda iletişim ve kendini ifade 
eksikliği, sorunları açıklıkla konuşma, dinleme ve empati alışkanlığının pek 
olmaması da şiddetin temel nedenlerinden birisidir. 

Toplum giderek bilinçlenmekte ve hak arama davranışı yaygınlaşmaktadır. Bu 

istenen bir durum olmakla birlikte hak arama davranışının şiddet yoluyla 

gerçekleştirilmeye çalışılması istenmeyen bir durumdur. Bu durumunun kök 

nedenlerine inildiğinde temelinde şiddet uygulayan kişinin ailesinde ve eğitim 

sisteminde “şiddetin” bir eğitim aracı olduğu gerçeğinin yattığı tespiti yapılabilir. 

Mevcut durumu ile sorunlarını çözemeyen ya da hakkının yenildiğini düşünen 

toplum üyeleri çevrelerinde ve medyada sık olarak gördükleri gibi şiddet 

uygulayarak çözüm arayışlarına gitmektedir. 

Okul öncesinde, okulda, yükseköğretimde ve çalışma yaşamında fiziksel ve 

sözel başta olmak üzere şiddet uygulayarak sorunlarına çözüm arayan ve/veya bulan 

birey veya grupların varlığı da bireyleri şiddet kullanmaya teşvik etmektedir. 

Toplumdaki bireylerin sağlıklı iletişim kuramamaları ve kendini ifade 

eksiklikleri de şiddeti doğuran nedenler arasında sayılmaktadır. Sağlıklı iletişim 

gerek bireylerin kendi durumlarını başkaları ile paylaşmada gerekse başkaları 

tarafından söylenenleri algılamada oldukça önemli bir unsurdur. Sağlıklı iletişimde 

bulunamayan ve kendini ifade edemeyen bireyler sağlık hizmeti taleplerinde de 

kendilerini ifade edemeyerek sağlık çalışanları tarafından da anlaşılamamakta, 

böylece yukarıda belirtilen önemli nedenlerden birisi olan iletişim eksikliğinden 

kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hatta çoğu zaman sağlık çalışanının kasten 

kendisini anlamadığını düşünen bireyler, şiddeti sorun çözme aracı olarak görmekte 

ve şiddet uygulayarak sorun çözme yoluna gitmektedir. 

Medyada sağlık çalışanlarına yönelik gerçekliği araştırılmamış olumsuz 

haberlerin yer alması toplumda; hekim, hemşire, 112 çalışanı gibi personele karşı 

olumsuz ön yargıların oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin sürekli “ambulans geç 

kaldı!” haberi ile görsel ve yazılı medyada karşı karşıya kalan birey bir süre sonra 

“tüm ambulanslar geç kalmaktadır” gibi bir ön yargıya sahip olmaktadır.  

                                                 

264 TTB, ATUDER, SAĞLIK SEN, Ahmet Tamer AKER ve Ümit BİÇER; 11.10.2012, 29.11.2012, 
18.10.2012, 13.12.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumları. 
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“Acil hasta” kavramı ülkemizde çok net olarak bilinmemektedir. Bu nedenle 

gerekli olmayan durumlarda da bireyler acil sağlık hizmetlerinden yararlanmak 

istemektedirler. Bu durum da özellikle acil servisler ve 112 acil sağlık hizmetlerinde 

bireyleri bir an önce hizmet alma talebi ile sözel ve fiziksel saldırıla yöneltmektedir. 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusu konuşulurken sıklıkla gündeme gelen 

konulardan birisi de hekimliğin otonomisinin sorgulanmaya başlanmasıdır. Bilgiye 

ulaşma imkânlarının artması ve toplumun her konuda giderek artan bilgi talepleri de 

bu durumu artırmıştır.265  

Medyada sağlık haberleri; yanlış, eksik, tiraj ve reyting kaygısı ile 

verilmektedir. Medyada sağlık çalışanlarına ilişkin olumsuz haberler yer 

alabilmektedir. Dizilerde sağlık çalışanların imajını zedeleyecek sahnelere yer 

verilmektedir. Medyada şiddet sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti teşvik eden 

haberlerin ve şiddeti içeren yapımların varlığı önemli bir şiddet unsurudur. Medyada 

gerek dizi gerek haber gerek belgesel kanallarında pek çok kez sağlık kurumları ve 

çalışanlarına yönelik olumsuz haberler çıkmakta, bu da toplum tarafından yanlış 

anlaşılarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dönüşebilmektedir. Öte yandan medyada 

çıkan sağlık çalışanlarına yönelik pek çok haber de aslında gerçeği yansıtmamakta, 

yalnızca reyting ya da tirajı artırabilmek için kullanılmaktadır. Özellikle kimi dizilerde 

“hasta yaşamazsa sen de yaşamazsın doktor” repliği gibi ifade edilen olumsuz söz ve 

görüntüler toplumun sağlık çalışanına yönelik şiddeti meşru gibi algılamasına neden 

olabilmektedir. Yine “yanlış iğne oldu, kolu kesildi” gibi çok nadiren de olsa ortaya 

çıkabilecek komplikasyonların sürekli bir biçimde iletişim araçları tarafından 

yayımlanması sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti körükleyebilmektedir. 

Sağlık çalışanları konusundaki olumsuz haberlerin ilgi görmesi nedeniyle 

sürekli konuya ilişkin olumsuz haber yapılması, gençlerin televizyonda her gün 

onlarca şiddet sahnesi seyrederek yetişmeleri,266 basında çıkan provokatif içerikli 

                                                 

265 Ayla OKAY, 06.12.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumu. 
266 ATUDER, 29.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumu. 
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yanlış haberler,267 haberlerin bir kısmında sağlık çalışanlarının işini iyi yapmayan 

kişiler olarak gösterilmesi,268 televizyon dizilerinde sağlık çalışanlarına şiddet içeren 

sahnelerin sıklıkla yer alması ve özendirilmesi,269 tiraj ve reyting kaygılı yayın 

politikasının egemen oluşu ve olumsuz hekimlik örneklerinin yoğun ve sürekli 

gündemde tutulması270da sağlık personeline yönelik şiddeti artıran nedenler arasındadır. 

5.2.3. Tarafların (Hizmeti Sunan ve Hizmeti Alan) Özellikleri, 

Etkileşimleri ve İletişim 

Sağlık çalışanları, kendi meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları olmak üzere 

kaygı, endişe ve beklenti düzeyleri birbirinden oldukça farklı kişi ve gruplarla sürekli 

iletişim ve etkileşim halinde çalışmak zorundadırlar. Bu iletişim sürecinin hasta ve 

hasta yakınları ile olan boyutu, iletişimin sıklığı ve niteliği anlamında çok önemli 

farklılıklar taşımaktadır. Sağlık personeli, sağlık hizmetinin niteliğinden dolayı yüz 

yüze iletişim kurmak ve hastanın özel alanına girerek iş görmek durumundadır. Bu 

özelleştirilmiş alan kişi için korunma, savunma ve davranışlarını düzenleme alanı 

olduğundan duygusallıkla yüklüdür. Dolayısıyla hastaların (psikolojik durumları da 

göz önünde bulundurulduğunda) tedavi gereği olarak bile olsa “özel alanlarını” 

sağlık personeline açmaları oldukça zor olduğu gibi her iki taraf için de zorlu bir 

iletişim sürecini gerekli kılmaktadır.271 

Sağlık çalışanları yaptıkları işin doğası gereği zorlu iletişim alanlarında 

bulunmakta, acılı haber verme, kendi profesyonel alanlarıyla ilgili bilgiyi halk diline 

çevirerek zamanında ve doğru olarak aktarabilme gibi sorunlarla gün içerisinde 

defalarca karşı karşıya gelmektedir. 

Sağlıkçıların kendi meslektaşları ile olan iletişimleri ise; rekabet, kötüleme, 

çıkar amaçlı olarak hekim ya da sağlık personeline karşı diğer sağlık çalışanlarının 

olumsuz söylem ve yönlendirmeleri hasta ve hasta yakınlarını şikâyete ve şiddete 

yönlendirebilmektedir. 
                                                 

267 ATUDER, 29.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumu. 
268 Abdülrezak ALTUN, 18.12.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumu. 
269 AHEF, 05.12.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumu. 
270 TTB, 11.10.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumu. 
271 Ümit Şahin, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, www.umitsahin.com, Erişim Tarihi: 07.01.2013. 
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Sağlık alanında yetiştirilen sağlık çalışanlarının lisans ve lisansüstü eğitimleri 

sırasında çoğunlukla iletişim becerilerine yönelik eğitim almamış olmaları, çatışma 

yönetimi ve öfke yönetimi konusunda çalışanlara beceri kazandırılmamış olması,272 

çalışma hayatlarında iletişim problemlerine neden olmakta, bu durum da şiddet 

nedenlerinden olabilmektedir.273  

Sağlık çalışanları zaman zaman kendi iletişim eksiklerinden kaynaklanan 

nedenlerle şiddetle karşılaşabilmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının yeterli ve 

zamanında bilgilendirilmemesi, zaten kaygı içerisinde olan hasta ve yakınlarında 

stresi daha da artırmakta ve şiddete neden olmaktadır. Acılı haber verme durumuyla sık 

sık karşılaşan sağlık personelinin bunu anlatırken kullanacağı dilin ve tarzın önemi 

yadsınamaz. Sağlık çalışanları uzun ve yorucu çalışma süreleri, sağlık alanında çok 

yoğun olan psikososyal risk etmenleri ve iletişim teknikleri konusundaki eğitim 

eksiklikleri nedeni ile iletişim kurmada zorluk yaşayabilmektedir. 

Sağlık çalışanlarının ülke genelinde dengesiz dağılımı ve nicelik olarak 

yetersizliği ağır çalışma koşullarına neden olmakta ve bu da sağlık çalışanlarında 

tükenmişlik sendromuna neden olabilmektedir. Ayrıca farklı yerlerde çalıştırılan 

sağlık çalışanları (örneğin gündüz aile hekimi, gece ise acil servis çalışanı) hizmet 

sunumunda verimli olamamakta ve yaşanan yoğun stresli ortam öfke kontrolünü ve 

iletişimi zora sokmakta, hasta ve hasta yakınları ile şiddete neden olabilmektedir. 

Bazı sağlık kurumlarında mobbing uygulamalarının olması, zaten zor 

koşullarda çalışan sağlık çalışanlarını daha da olumsuz etkilemektedir. Psikolojik 

tacizin (mobbing) ve etkilerinin çalışanlar ve yöneticiler tarafından yeterince 

bilinmiyor olması274 ve psikolojik tacizin bir suç olduğu ve cezasının olduğunun 

çalışanlar ve yöneticiler tarafından bilinmiyor olması da275 şiddeti artıran nedenler 

arasında yer almaktadır. 

                                                 

272 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
273 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
274 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
275 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 



- 176 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

Sağlık hizmetinin tüm unvanlarla bir ekip çalışması yapılarak 

sunulabileceğinin, ekip üyelerinin hizmet sürecinde ast ve üst ilişkisini belirli bir 

dengede tutması zorunluluğunun bilinmemesi, özellikle hekimlerin diğer personelden 

katıksız itaat beklemeleri, formal anlamda koçluk yapma becerilerinin kazanılmamış 

olması da işyerindeki stresi artıran nedenler arasındadır. 

Sağlık çalışanlarının mevzuatı yeterince bilmemeleri de zaman zaman hastalar 

ve yakınları ile sağlık çalışanları arasında özellikle sözel şiddetin ortaya çıkmasına 

neden olabilmektedir.276 

Çağımızda zamanın kıymetinin artması, hasta ve hasta yakınlarının hemen 

hizmet alma, hızla tedavi olma, kısa sürede işin bitmesi gibi yüksek beklenti içine 

girmelerine neden olmaktadır. Bu beklentinin karşılanmaması durumunda ise 

başvuranlar şiddete eğilim gösterebilmektedir. Oysa sağlık hizmetlerinin sunumunda 

ana tema “insan olup” bireylerin sağlık sorunları aynı hastalık söz konusu olsa dahi 

yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, başka hastalıkların varlığı vb. pek çok değişkene göre 

farklılık gösterebilmektedir. Hizmete başvuranlar ise her ne olursa olsun işlerini 

ivedilikle bitirme kaygısı yaşamaktadır.277 

Sağlık çalışanlarının amacı tüm hastaların komplikasyonsuz iyileşmelerini 

sağlamak olmakla birlikte, bazı durumlarda komplikasyonlar, iyileşmeme, ölümle 

sonuçlanma gibi olumsuzlukların yaşanması kaçınılmazdır. Bu gibi durumları hasta 

ve yakınlarının anlayamaması ve sağlık kurumuna gelen herkesin sağ ve sağlıklı 

olarak oradan ayrılması beklentisi de şiddet nedeni olabilmektedir. 

Hasta ve hasta yakınlarının kendileri ya da hastaları ile yeterince 

ilgilenilmediği düşüncesi sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti doğuran önemli 

nedenlerden birisidir. Oysaki sağlık hizmetleri sunumu profesyonellik gerektirmekte 

olup, hasta ve hasta yakınları ile hizmet sunucuları arasında bilgi asimetrisi vardır. 

Kendi bilgileri ile hastası ile yeterince ilgilenilmediğini düşünen hasta ve hasta 

yakınları, hastaları ile ilgilenilsin kaygısı ya da ilgilenilmediği gerekçesi ile şiddete 

başvurabilmektedir. 

                                                 

276 Mobbingder, 14.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
277 TTB, TDB, TÜRK SAĞLIK SEN, SAĞLIK HAK-SEN, Erol GÖKA, ATUDER, Ayla OKAY; 
11.10.2012, 17.10.2012, 31.10.2012, 18.10.2012, 07.11.2012, 22.11.2012, 29.11.2012 ve 06.12.2012 
tarihli TBMM Araştırma Komisyonu sunumları. 
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Akıl hastalığı olan, alkol ve/veya madde bağımlısı olan kişiler toplumsal 

yaşamın her alanında olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da pek çok soruna neden 

olabilmektedir. Bu kişiler toplumun diğer bireylerinden daha fazla şiddet 

uygulayabilmekte ve sorunlarını şiddet yoluyla çözme yaklaşımı içerisine 

girebilmektedir.278 

Ülkemizde yakın iş çevresinden, akrabalardan ve komşulardan önerilen 

tedavilerin kullanımı yaygın görülmekte, toplumun beşte biri kendi kendine ilaç 

kullanmaktadır.279 Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları birey için o anki 

durumuna uygun tetkik ve tedaviler önermekte, bireyler ise daha çok çevresinden 

kendisine önerilen ilaçların yazılmasını, tetkiklerin yapılmasını talep etmekte bu da 

şiddeti doğurabilmektedir. 

Sistemden kaynaklanan sorunların nedeninin sağlık çalışanı olarak görülmesi, 

sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran temel etmenlerden birisidir. Özellikle de 

geri ödeme kurumu ile ilgili sıkıntılar buna neden olmaktadır. 

Sağlık okuryazarlığının eksikliği, sağlık hizmetinden yararlanma koşullarının 

bilinmemesi, acil hasta kavramındaki yanlış bilgilenme de hasta ve hasta yakınlarının 

beklentilerini değiştirerek şiddet nedeni olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

Hastane öncesi sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hasta ve hasta 

yakınlarının 112 ambulansının yerine geç ulaştığına yönelik hatalı zaman algısından 

kaynaklı nedenler ile hizmetin aksamaması ve hasta güvenliği nedeniyle hasta 

yakınlarının ambulansa alınmaması ve hasta yakınlarının bu konudaki ısrarlı 

tutumları da şiddete neden olabilmektedir. 

5.2.4. Çevresel Faktörler 

Ülkemizde sağlık hizmeti hastane, poliklinik gibi kapalı ve yerleşik 

mekânlarda verilebildiği gibi hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, aile hekimliği 

                                                 

278 ATUDER, 29.11.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
279 Mustafa Necmi İlhan, Self Medication with Antibiotichs: Questionairre Survey Among Primary 
Care Centre Attendents. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2009, 18(12): 1150-1157. 
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kapsamında gezici olarak da verilmektedir. Yerleşik hizmet veren birimlerin faaliyet 

gösterdikleri çevreye ait suç düzeyi, yoksulluk düzeyi, uyuşturucu kullanım seviyesi, 

barınma olanakları, çete olaylarının yoğunluğu gibi olumsuz faktörler hasta ve yakınlarının 

şiddete eğilimlerini artırmakta ve çevresel faktörlere bağlı şiddetin görülmesine neden 

olmaktadır. Gezici verilen hizmetler için de aynı sorun söz konusudur. 

5.2.5. Hukuka/Yargıya İlişkin Nedenler  

Türkiye’de şiddet olaylarının yeterli cezayı almadığı konusunda yargıya olan 

güven eksikliği söz konusudur. Türkiye’de özellikle kadına şiddet konusunda olduğu 

gibi yargının şiddet uygulayanlara yeterli cezayı vermediği görüşü hâkimdir. Bunun 

yanında yargının şiddet olayları karşısında çok uzun sürede karar vermesi şiddet 

başvurusunun ve sonuçlanma işleminin pek çok idari uygulama ve başvuru zorluğu 

içermesi yargıya ilişkin nedenler arasında sayılabilir.  

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlara verilen cezalar halen yeterli 

caydırıcılıktan uzaktır. Şiddet uygulayanlar “kahveye gitmeme” gibi caydırıcılığı 

olmayan cezalarla karşılaşabilmektedir. 

5.3. Türkiye’de Sağlıkta Yaşanan Şiddetin Nedenlerini Anlamaya ve 

Çözüm Yolları Geliştirmeye Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar (Mevzuat ve 

Uygulamalar) 

Türkiye’de sağlıkta yaşanan şiddetin nedenlerini anlamaya ve çözüm yolları 

geliştirmeye yönelik olarak hem Sağlık Bakanlığı hem de çeşitli meslek örgütleri ve 

sendikalarca çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu bölümde ilk olarak Sağlık 

Bakanlığınca yapılan öncelikli olarak hizmet sunumu sürecindeki risklerin 

belirlenmesi ve hizmetin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen mevzuat ve uygulamalara yer verilecektir. Sağlık Bakanlığınca bu 

amaçla gerçekleştirilen politikaların (mevzuat ve uygulamaların) hedefi genel olarak 

sağlık alanında güvenli hizmet sunumunun sağlanması, hak ve sorumluluk bilincinin 

geliştirilmesi, sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması ve sağlık 

hizmetlerinde kalitenin arttırılması olarak ifade edilmiştir.280 

                                                 

280 Nihat Tosun, 10.10.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
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5.3.1. Mevzuat, Düzenleme ve Uygulamalar 

Sağlık Bakanlığının çalışan güvenliğine yönelik çalışmaları içerisinde öncelikli 

olarak mevzuat çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalardan ilki 16.10.2009 tarihinde 

yürürlüğe girerek Resmî Gazete’de yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis 

Hizmetlerinin Uygulanması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”dir. Bu Tebliğ’de; 

 Sağlık hizmetinin verildiği kritik alanlara giriş çıkışların kontrollü olarak 

sağlanması, 

 Yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulması, 

 Ortak kullanım alanlarında kamera sistemi ile izlemenin yapılması ve gerekli 

önlemlerin alınması düzenlenmiştir (EK-2). 

“Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” 06.04.2011 

tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile sağlık kurumlarında; 

• Çalışan güvenliği programlarının hazırlanması, 

• Çalışanlara yönelik sağlık taramaların yapılması, 

• Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması, 

• Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almalarının sağlanması, 

• Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme 

yapılması hususlarında gerekli düzenlemelerin yapılması ve tedbirlerin 

alınması istenilmiştir (EK-3). 

Resmî Gazete’de 28.04.2012 tarihinde yayımlanan “Sağlık Bakanlığı 

Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 

personele, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele 

karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması halinde 

verilecek hukuki yardımın mahiyetini düzenlemektedir (EK-4). 

Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ imzası ile 14.05.2012 tarihinde 81 ilde bulunan 

tüm kamu, üniversite, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilen “Çalışan 

Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi” ile çalışan güvenliğine ilişkin düzenlemeler ve 

düzenlemelerin takibi hatırlatılmıştır (EK-5).  
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“Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi” ile içerisinde 6’ncı madde sağlık 
çalışanlarının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil 
verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde 
bulunmaları yani “hizmetten çekilme” düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: 

a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya 
yazılı olarak bildirilecektir. 

b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten 
çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.  

c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın 
sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik 
tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam 
ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün 
olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve 
hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin 
aksatılmamasına özen gösterilecektir (EK 5). 

İçişleri Bakanlığınca 26.04.2012 tarihinde yayımlanan “Sağlık Çalışanlarına 
Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması” genelgesi ile yerine getirdikleri kamu görevi 
nedeniyle sağlık çalışanlarına karşı; 

 Yaralama (TCK Madde 86-87), 
 Tehdit (TCK Madde 106), 
 Hakaret (TCK Madde 125), 

fiillerinin işlenmesi halinde, mağdur kişinin şikâyeti aranmaksızın, sağlık 
kurumlarında görevli olan hastane polisleri ve kolluk kuvvetlerince doğrudan işlem 
tesis edilmesi, ilgili Cumhuriyet savcılığına bilgi verilmesi, gerekli soruşturmanın 
başlatılması görevi verilmiştir (EK-6). 

Sağlık Bakanlığınca 2005 yılında yayımlanan ve 2007, 2009 ve 2011 yıllarında 
güncellenen “Sağlıkta Kalite Standartları” rehberleri ile hasta ve çalışan güvenliğinin 
sağlanması, kamuda yılda iki kez, özel ve üniversite sağlık merkezlerinde her yıl düzenli 
olarak değerlendirmeler yapmak suretiyle, kurumların çalışan güvenliğine yönelik aldığı 
tedbirlerin uygulanmasını izlemek amaçlanmıştır.281  

                                                 

281 Hastane Hizmet Kalite Standartları Kitabı (2011) 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/hizmet_kalite_standartlari_2011, Erişim Tarihi: 
21.03.2013. 
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Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 Rehberi içerisinde her hastanede bir 
“Çalışan Güvenliği Komitesi” kurulması; Çalışan Güvenliği Komitesinde tıbbi, idari 
ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir 
hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal 
hizmet uzmanı ve diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi 
teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer alması ilkesi getirilmiştir. 

Çalışan Güvenliği Komitesinin görev tanımı ise şu şekilde belirlenmiştir: 

• Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, 

• Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, 

• Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, 

• Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması, 

• Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, 

• Sağlık taramalarının yapılması.282 

Yine aynı rehber içerisinde Beyaz Kod yönetimine yönelik düzenleme 

yapılması; uyarı sistemi oluşturulması, tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri 

yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve güvenlik 

amirinden oluşan sorumluların belirlenmesi standart olarak belirlenmiştir. 

Yapılan Beyaz Kod müdahalesi ile ilgili kayıtların tutulması sırasında şu 

hususlara yer verilmesi de kararlaştırılmıştır: 

• Olayın olduğu tarih ve saat, 

• Olayın olduğu yer, 

• Olay anında yapılan iş, 

• Olayın başlama nedeni, 

• Olayın oluş şekli, 

• Olayda varsa kullanılan nesne, 

• Olayda çevrede oluşan olumsuzluklar, 

• Olaya karışanların yaş, cinsiyetleri, varsa kişisel bilgiler.283 

                                                 

282 Hastane Hizmet Kalite Standartları, 2011, age. 
283 Hastane Hizmet Kalite Standartları, 2011, age. 
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5.3.2. Toplumsal Farkındalığı Artırmaya Yönelik Faaliyetler 

Sağlık Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımı ile 2011 yılında 

“Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans Sempozyumu” gerçekleştirilmiş ve basın 

mensupları, iletişim uzmanları, idareciler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ulusal 

düzeyde “Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyası başlatılmıştır.  

Hasta hekim iletişimini kuvvetlendirmek amacıyla 2009 yılından itibaren 14 

Mart Tıp Bayramı içerisinde “Sevgi En İyi İlaçtır” kampanyası düzenlenmekte ve 

hazırlanan spot filmler ve gazete ilanları ile toplumsal farkındalığı arttırmak 

amaçlanmaktadır.284 

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları başlığı altında 2010 yılından 

itibaren illerde çeşitli toplantılar düzenlenmiş ve bu toplantılarda çalışan güvenliği ve 

Beyaz Kod uygulamaları anlatılmış, toplamda 6000 sağlık personeline eğitim 

verilmiştir. Ayrıca “Paydaş Toplantıları” adı altında 14-18 Mayıs 2012 tarihleri 

arasında birçok sivil toplum örgütü ile toplantılar gerçekleştirilmiş; çalışanlara 

yönelik şiddet konusunda mevcut durum ve alınacak tedbirler istişare edilmiştir.285  

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarında da dile getirildiği üzere sağlık 

çalışanlarının ve hastane güvenlik personelinin eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 594 

hastanede 187.202 sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisine iletişim eğitimi 

verilmiştir.286 

5.3.3. Takip, Kayıt ve Müdahale Sistemleri ve Beyaz Kod Uygulaması 

Çalışan Güvenliği Genelgesi ile hastane düzeyinde Beyaz Kod uygulaması 

başlatılmıştır. Beyaz Kod uygulaması; sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmaları 

riskine karşı oluşturulan erken uyarı sistemidir. Beyaz Kod bildirimi şiddet olayının 

bildirilmesi ve Beyaz Kod çağrısı (1111) verilmesini takiben olaya müdahale 

edilmesi ve olayla ilgili tutanak ve formların düzenlenmesi süreçlerini kapsar.  

                                                 

284 Recep Akdağ, 09.01.2013 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
285 Recep Akdağ, 09.01.2013 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
286 Recep Akdağ, 09.01.2013 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
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İllerde hukuki süreçleri birebir takip etmek üzere avukatların sorumluluğunda 

81 İl Sağlık Müdürlüğünde Beyaz Kod İl Koordinatörlükleri, Bakanlık Merkezde ise 

şiddet olaylarını takip etmek ve süreçleri koordine etmek amacıyla Bakanlık Beyaz 

Kod Birimi kurulmuştur. Bakanlık Beyaz Kod Birimi 24 saat hizmet veren “113” 

numaralı telefon hattı ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet adresi ile 

koordinasyonu sağlamaktadır. Bakanlık Beyaz Kod Biriminin görevleri: 

• Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını 

izlemek, 

• Sağlık çalışanlarına psikolojik destek sağlamak, 

• Hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi ile,  

• Veri toplama ve analizdir. 287 

Beyaz Kod Birimine günlük ortalama 23 bildirim yapılmaktadır. Bu bildirimler 

sözel şiddet (sözel tehdit, küfür, mesleki bilgiye yönelik alay, hakaret içeren sözler) 

ve fiziksel şiddet (çalışana yönelik fiziksel şiddet, fiziksel şiddet teşebbüsü, kurum ve 

donanım yapılarına zarar verme) kategorilerinde analiz edilmektedir. 01 Temmuz-31 

Aralık 2012 tarihi itibariyle bu bildirimlerin analizi şu şekildedir288: 

Tablo 14. Beyaz Kod Bildirimlerinin Türü ve Sayısı 

Şiddet Türü Sayı % 

Sözel Şiddet 2917 67 

Fiziksel Şiddet 1425 33 

Toplam 4342 100 

 

 

 

                                                 

287 Nihat Tosun, 10.10.2012 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu 
288 Recep Akdağ, 09.01.2013 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu 
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Tablo 15. Şiddete Maruz Kalanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet Sayı  % 
Erkek 1920 44 
Kadın 2422 56 
Toplam 4342 100 

Tablo 16. Şiddete Maruz Kalanların Unvanlara Göre Dağılımı 

Unvan Sayı % 
Hekim 2408 55 
Diş Hekimi 224 6 
Hekim Dışı Sağlık 
Personeli 1312 30 

Şirket Çalışanı 304 7 
İdari Personel 94 2 

Tablo 17. Şiddet Olayının Gerçekleştiği Birim 

 Sayı % 
Acil Servis 1433 33 
Poliklinikler 1330 31 
Klinik/Servisler 702 16 
Ameliyathane/Yoğun 
Bakım 84 2 

Tetkik Bölümleri 151 3 
112 İstasyonu/vaka yeri 233 6 
Diğer 409 8 
   

5.3.4. Komisyonun Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’a Mektubu ve Sağlık 

Bakanlığının Yanıtları  

Komisyonumuzun çalışmaları devam ederken, tespit edilen hususlar 

muvacehesinde, Sağlık Bakanına bir öneri metni gönderilmiş ve müstaceliyet taşıyan 

hususlara ilişkin olarak gerekli çalışmaların başlatılmasını Sağlık Bakanlığından 

talep edilmiştir. Bu hususlara aşağıda yer verilmektedir: 

 Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele 

karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve 

davalarda sağlık çalışanlarına sağlanan hukuki yardımın, hastanelerde hizmet alımı 

ile çalıştırılan özel şirket elemanlarına da yapılmasının temini, 



- 185 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

 Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele 

karşı işlenen suçların cezalarının arttırılması ve daha caydırıcı hale getirilmesi, ayrıca 

özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarında 

istihdam edilen personele karşı hizmet dolayısıyla işlenen suçların da kamu 

görevlilerine karşı işlenen suçlar gibi cezalandırılabilmesi amacıyla, 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılmasına yönelik çalışmaların 

başlatılması, 

 Şiddete karşı kamuoyu bilinci oluşturacağı ve caydırıcılık sağlayacağı 

cihetle, sağlık çalışanlarına yönelik olarak işlenen suçların yargılaması sonucunda 

verilen mahkûmiyet kararlarının medya yoluyla halka duyurulması,  

 Sağlık çalışanlarının saygınlığının ve şiddete karşı toplumsal bilincin 

artırılmasına yönelik olarak, toplumca sevilen ve saygı duyulan isimlerin rol aldığı 

kamu spotlarının hazırlanması; reklam, film ve dizilerde sağlık çalışanları konusunda 

doğru mesajların verilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılması, 

 İlköğretimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde sağlık 

çalışanları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının işleyişine yönelik eğitimlerin 

verilmesine ilişkin çalışmaların yapılması,  

 Bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında, söz konusu kurum veya kuruluşun 

güvenlik kameralarıyla izlendiğine ilişkin uyarıcı yazılara yer verilmesi hususunda 

gerekli çalışmaların yapılması, 

 Hastanelerde görevli güvenlik görevlilerine iletişim eğitimi gibi gerekli 

hizmet içi eğitimlerin verilmesinin temini, 

 Maruz kaldığı şiddet nedeniyle iş göremeyen sağlık çalışanlarının 

uğradıkları maddi kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla mevzuatta gerekli 

düzenlemelerin yapılması, 

 Sağlık çalışanlarına yönelik olarak görsel ve yazılı medyada yer alan 

yanıltıcı haberlere ilişkin cevap ve düzeltme hakkının etkin kullanımının sağlanması, 

 Sağlık kurum ve kuruluşlarında yer alan hasta haklarına ilişkin 

bilgilendirici yazıların yanında hasta ve hasta yakınlarının sorumluluklarına ilişkin 

bilgilendirici yazılara da yer verilmesi. 
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Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından Komisyonumuza yapılan sunumda; 

hizmet alımı ile çalışan personel için yeni şartnamelere gerekli maddelerin eklendiği, 

kamu personeli olmayan sağlık çalışanlarına yönelik suçların kamu görevlilerine 

ilişkin suçlar kapsamına alınması için Adalet Bakanlığı ile görüşüldüğü, şiddet 

faillerinin mahkûmiyet kararlarının kamuoyu ile paylaşıldığı, konuya ilişkin kamu 

spotları hazırlandığı, sağlık çalışanlarına yönelik medyada yer alan yanıltıcı 

haberlere ilişkin cevap ve düzeltme hakkının etkin kullanılması için çalışıldığı, tüm 

sağlık kurumlarına şiddete tolerans olmadığına dair bilgilendirici yazılar 

hazırlanması, şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının maddi kayıplarının telafisi 

için çalışmaların sürdüğü, Sağlık Çalışanlarını Şiddetten Koruma Stratejisi ve Eylem 

Planı çerçevesinde çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilmiştir.289 

5.3.5. Çeşitli Meslek Örgütleri ve Sendikalarca Yapılan Çalışmalar 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusunu anlamak, nedenlerini analiz etmek 

ve çözüm yolları geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek amacıyla meslek 

örgütleri ve sendikalarca da çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  

Tabip odaları üyeleri hekimler ve sağlık çalışanlarının görevleriyle ilgili maruz 

kaldıkları şiddetin bildirimi amacıyla şiddet telefon hatları kurmuştur.  

Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenlerini saptamak ve çözüm 

önerileri geliştirmek amacıyla; meslek örgütleri ve sendikalarca birçok araştırma 

toplantı, çalıştay ve sempozyum yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

1. TTB Şiddet Çalıştayı-2007 

2. Gaziantep-Kilis Tabip Odası "Sağlık Sektöründe Şiddet Raporu I" başlıklı 

"Hekimlere Yönelik Şiddet ve Hekimlerin Şiddet Algısı"nı Araştırması-2008. 

3. Isparta-Burdur Tabip Odası “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Şiddet 

Algısı” Araştırması-2008. 

4. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği "Hekime Yönelik Şiddet 

Önlenebilir mi?" Çalıştayı-2009 

5. Sağlık Sen “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans Sempozyumu”-2011. 

6. Aydın Tabip Odası “Şiddetin Gölgesinde Hekimlik” Araştırması-2012 

                                                 

289 Recep AKDAĞ, 09.01.2013 tarihli TBMM Araştırma Komisyonu Sunumu. 
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7. Ankara Tabip Odası “Hekime ve Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddetin 

Boyutları ve Nedenleri Anketi”-2012. 

8. Türk Sağlık Sen “Sağlık Çalışanlarının Çalışma Hayatındaki Sorunları 

Araştırması”-2012. 

5.4. Türkiye'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin Çözüm 

Önerileri 

Komisyonumuza sunum yapan tüm paydaşlardan gelen çözüm önerileri 

değerlendirildiğinde sağlıkta yaşanan şiddetin toplumun diğer alanlarındaki şiddetten 

ayrı düşünülemeyeceği ve çözüm önerilerinin bu bakış açısı ile değerlendirilmesi 

konusunda görüş birliği olduğu gözlenmiştir.  

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 2012 yılı içerisinde Türkiye’nin önemli 

gündem maddelerinden birisi olmuştur. Sağlık hizmetleri sunumunda görülen şiddet 

başta sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık personeli olmak üzere sağlık hizmetlerine 

ihtiyaç duyan herkesi, yani tüm toplumu yakından ilgilendirmektedir. Ancak bu 

konu, sorunun birincil mağduru olan sağlık çalışanları için ayrıca bir endişe 

kaynağıdır. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının konuyla ilgili endişelerini 

gidermek adına çeşitli çalışmalar yürütmekte ve düzenlemeler yapmaktadır.  

Komisyonumuza yapılan sunumlar sonucunda sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddetle ilgili çözüm önerileri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, bunların 

ağırlıklı olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye dönük (risk yönetimi) 

birincil korumayı amaçlayan öneriler olduğu saptanmıştır. Öne çıkan öneriler 

arasında; cezaların caydırıcılığının artırılması, yetkililerin söylemlerine dikkat etmesi 

hasta beklentilerin dengelenmesi, hizmet verilen alanların iyileştirilmesi, güvenlik 

önlemlerinin /güvenlikçi sayısının artırılması, sağlık çalışanlarının özel eğitimlerden 

geçmesi (iletişim vb) ve kamu spotları ve dizilerle verilecek mesajların düzenlenmesi 

en başlarda yer almaktadır. 

5.4.1. Örgütsel/ Kurumsal Faktörlere Yönelik Öneriler 

Türkiye’de sağlık çalışanlarının sayısında ve dağılımında bulunan eksikliklerin 

giderilmesi için mevcut politikaların geliştirilmesine gereksinim vardır. 
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Sağlık çalışanlarının nicelik olarak yetersizliği giderilerek, sağlık çalışanı 

üzerindeki aşırı iş yükü makul seviyeye getirilmelidir. Bu düzeltme çalışması hasta 

ve hasta yakınlarına ayrılacak olan süreyi artırarak pek çok çatışmanın önüne 

geçilmesini sağlayacaktır. Sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin (özellikle acil 

servis, 112, asistanlık eğitimi, hemşirelik hizmetleri gibi alanlarda) 24 saati bulması, 

hatta 36 saate kadar uzaması tükenmişlik, yorgunluk, verimsizlik ile sonuçlanmakta ve 

bu olumsuz koşullar da hasta ve yakınları ile iletişimde kesinti ve yanlış anlaşılmalara 

neden olabilmektedir. Sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin düzenlenerek, uzamış 

çalışma saatlerinden kaynaklanan olumsuzluklar giderilmelidir. 

Sağlık hizmeti verilen tüm kuruluşlarda şiddete yönelik risk değerlendirmesi 

yapılmalı, sağlık çalışanlarının şiddete uğramasını engelleyecek güvenlik önlemleri 

ivedilikle alınmalıdır. Hasta ile gereğinde teması kesebilecek güvenli alanların 

oluşturulması, hastane içi Beyaz Kod uygulaması, güvenli çalışma ortamlarının 

sağlanması için alınacak önlemler iyi uygulama örnekleri arasında sayılabilir.  

Hizmetin yoğun olarak verildiği ve hasta yakınlarının da fazla olduğu 

birimlerde uygun bekleme alanları sağlanmalı, hasta yakınlarının müdahale 

alanlarına girmesini engelleyecek düzenlemeler yapılmalı, sağlık çalışanları 

aracılığıyla ve elektronik bilgilendirme yöntemleri ile bekleyen hasta yakınlarına 

hastalar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

Hizmet sunumuna ilişkin olarak sonuç bekleme, kan verme vb. süreçler 

yöneticiler tarafından periyodik olarak gözden geçirilerek, verimlik esasına uygun 

olarak düzenlenmeli, birbirini takip eden operasyonel alanlar (ortopedi polikliniği - 

alçı odası, kardiyoloji polikliniği - EKG çekim odası gibi) birbirine yakın olarak 

konuşlandırılmalıdır. Böylece uzun bekleme süreleri ve sağlık kurumu içindeki 

gereksiz hasta hareketleri azaltılmış olacaktır. Halen sürdürülmekte olan bürokratik 

işlemlerin kısaltılması çalışmaları, belli aralıklarla gözden geçirilerek 

sürdürülmelidir. 

Eczacılara yönelik şiddet en çok katkı payı tahsilatı sırasında 

gerçekleştiğinden, katkı paylarının eczanelerden tahsilatı kaldırılmalıdır.  

Performans uygulaması, sağlık hizmetinde ekip anlayışını bozmayacak, hızlı 

değil etkili hasta bakmayı özendirecek biçimde düzenlenerek sürdürülmelidir. 
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SABİM konusunda bilgi ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapılmalı, SABİM 

şikâyetleri uzman kişiler tarafından değerlendirmeden geçirildikten sonra işleme 

konulmalıdır. SABİM’e yapılan başvurular daha titiz bir şekilde irdelenerek 

çalışanların psikolojik durumlarını bozacak davranışlardan kaçınılmalı, somut bir 

olaya dayanmayan, şikâyet sahibinin adı ve adresi belli olmayan, personelin 

kusurunun bulunmadığı açıkça görülen şikâyetler değerlendirmeye alınmamalıdır. 

Şikâyetlerin SABİM tarafından yeterince süzülerek sağlık yöneticisine yansıtılması 

ve SABİM incelemesi yapan kişilerin yapıcı olmayan yaklaşımlarının düzeltilmesi 

sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma baskısını azaltacaktır.  

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın halka tam olarak anlatılması sağlanmalı, 

gereksiz beklenti içine girmeleri engellenmelidir. 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında “Hasta Hakları Birimleri” ve “Çalışan Sağlığı 

ve Güvenliği Kurulları”nın birlikte yer alacağı Sağlık İletişim Merkezleri (SİM) 

kurulmalıdır. SİM’ler hem hasta ve yakınlarına hem de sağlık çalışanlarına ortaklaşa 

hizmet vermelidir. Sağlık kurumlarında yaşanabilecek iletişim kazaları, bilgi 

eksikliği, yanlış anlama ve anlaşılmalardan kaynaklanan problemleri çözmek üzere 

ombudsmanlık görevi üstlenecek bağımsız denetçilerin veya eğitimli uzman 

arabulucuların SİM’lerde istihdam edilmesi önerilebilir. Sağlık Ombudsmanı olması 

ve sorunlara müdahale etmesinin sağlanması, sorunların şiddete dönüşmeden 

çözülmesini sağlayabilir, böylece hem çalışan hakları ve güvenliği birimi hem de 

hasta hakları birimleri tek çatı altında toplanabilir. Sorunların bir merkezde 

toplanması, çözümü hızlandırır, iş yükünü azaltabilir. 

Hastanelerde bulunan Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının daha etkin 

hizmet sunması ve çalışanlarının sağlık durumları ile memnuniyetlerinin izlenmesi 

yolu ile çalışma koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar giderilmelidir.  

Topluma yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı 

işbirliği ile sağlık okuryazarlığı seferberliği başlatılmalıdır. 

112 çalışanları için, komuta kontrol merkezleri ve istasyonların bağımsız 

konumları düşünülerek acil çıkış kapısı, şifreli kapı girişi gibi fiziki düzenlemeler ile 

caydırıcı ve önleyici güvenlik önlemlerin alınması, ambulansta görev yapan ekipler 

için ambulans içi ve dışı izlem sistemleri ile bireyler için panik durum ekipmanları 

sağlanması şiddetten korunmada etkili yöntemler olacaktır. 
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Sağlık kurumlarında şiddete uğrayan bireyler için bakanlık merkez teşkilatı ile 

il müdürlüklerinde kurulan Beyaz Kod Birimi ve hukuki yardımın tüm sağlık 

çalışanlarını kapsayacak biçimde genişletilmesi ve aynı olay karşısında aynı 

yöntemin uygulanacağı uygulama ve dil birliği sağlanmalıdır. 

Topluma önder olan, rol model olan kişilerin; siyasiler, sanatçılar, toplum 

tarafından kabul edilen uzmanların sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz söylemlerde 

bulunmamaları, hem mesleki saygınlığın korunması hem de bireylerin sağlık 

hizmetlerinden mümkün olmayan beklentilere girmelerini engelleyerek şiddeti 

azaltacaktır. Bahsi geçen kişilerin bunun yerine sağlıkta dönüşümü daha iyi 

anlatmaları çok daha etkileyici bir yöntem olacaktır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı 

da Sağlıkta Dönüşüm Süreci’ni topluma daha iyi anlatacak yöntemler 

benimsemelidir.      

5.4.2. Toplumsal Faktörlere Yönelik Öneriler 

Topluma yönelik çözüm önerileri içinde şiddetin sorun çözme biçimi olarak 

görülmesinin engellenmesi en başlarda yer almaktadır. Toplumun şiddet ile sorun 

çözme biçimin engellenebilmesi için eğitim düzeyinin artırılması, kamu spotları ile 

bilgi ve farkındalık artışının sağlanması gerekmektedir.  

Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar ile işbirliği yapılarak 

toplumda sorun çözme yöntemleri konusunda değişim sağlanmaya çalışılmalıdır. 

Yapılacak uygulamalar içinde aileden başlayarak, okullara, camilere uzanan bir 

şiddet engelleme, sağlık iletişim eğitimi modeli geliştirilmesi uygun olacaktır. 

Bunun yanında önemli ve müdahale edilmesi gereken alanlardan birisi de 

bireysel silahlanmadaki artışın önlenmesidir. 

Sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların aldığı cezaların toplum ile 

paylaşılmasının da farkındalığı ve caydırıcılığı artırıcı etkisi olacağı düşünülmüştür. 
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Medyanın uyarılarak para cezası veya sağlık çalışanlarını doğru tanıtan kamu 

spotlarını yayımlama zorunluluğunun getirilmesi gerekmektedir. Medyanın sağlık 

konusunda, sağlık profesyonellerinden onay almadan haber yapmasının önüne 

geçilmelidir. Araştırma yapılmadan hazırlanan her yanlış ve taraflı haber için Sağlık 

Bakanlığı ve ilgili kurumlar gerekli davaları açarak takipçisi olmalıdır. 

Görsel ve yazılı medya RTÜK başta olmak üzere, ilgili kurumlarca sağlık 

alanında yapılan haberlerin doğruluğu, tarafsızlığı konusunda denetimden 

geçmelidir. Olanaklı ise medya-sağlık-etik kurulu kurularak medyada çıkan haberler 

ve diğer ilgili programlar ve dokümanlar değerlendirilmelidir. Haberlerin yanında 

özellikle televizyon dizilerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti teşvik edici, şiddet 

uygulayarak sorunların çözüldüğünü ifade eden replik ve görsellerden kesinlikle 

kaçınılmalıdır. Medyada olanaklı olduğu ölçüde sağlık çalışanlarının görevlerini 

hangi koşullarda ve duygular içerisinde yaptıkları, yedi gün ve yirmi dört saat toplum 

için kesintisiz hizmet sundukları anlatılarak toplumsal farkındalık ve bilinç 

oluşturulmalıdır. Yazılı ve görsel medyada sağlık çalışanlarına şiddeti engellemeye 

yönelik “Şiddete Sıfır Tolerans” vb. kamu spotlarına sıklıkla yer verilmeli, sağlık 

çalışanlarına yönelik şiddet uygulayıcıların aldıkları cezalar duyurulmalıdır. Şiddet 

uygulayanların yalnızca kendilerine verilen hizmeti değil, hizmet almak için 

bekleyen diğer hastalara verilen hizmeti de aksattıkları vurgulanmalıdır. Ülke 

genelinde önderlik yapan kişilerin (siyasiler, sanatçılar, kanaat önderleri, işadamları, 

sporcular vb.) sağlık çalışanları ile birlikte görünürlüğü artırılmaya çalışılarak, sağlık 

çalışanları hakkındaki söylemlerine dikkat etmeleri sağlanarak toplumda olumlu 

duyguların arttırılması sağlanmalıdır. 

Bunun yanında toplumda ve medyada farkındalık artırıcı etkinlikler ile topluma 

şiddetin bir sorun çözme yöntemi olmadığının anlatılması, şiddet uygulandığında 

yüksek cezalarla karşılaşılacağı belirtilmelidir. Sağlık kurumlarında caydırıcılığı 

ortaya koyan güvenlik önlemlerinin alınması, fiziki mekânların uygun biçimde 

düzenlenmesi, hizmet alanların ve sağlık çalışanlarının kendilerini güvenli 

hissedecekleri çalışma ortamları hazırlanması gereklidir. 
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5.4.3. Tarafların (Hizmeti Sunan ve Alan) Özellikleri, Etkileşimleri ve 

İletişim 

Sağlık çalışanları uzun ve yorucu eğitim süreçleri boyunca bireylerin 

sağlıklarını korumak, hastalıkları teşhis etmek ve hastaları tedavi etmek için çok 

farklı konularda eğitim almaktadır. Ancak sağlık hizmeti sunumunun temel unsuru 

insandır. Çoğunlukla sağlık kurumuna bir sorun yaşayarak gelen hasta ve hasta 

yakınlarını anlayabilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek için nitelikli bir sağlık 

çalışanı olmanın yanında iyi bir sağlık iletişimi bilgisine de ihtiyaç vardır.  

Sağlıkla ilişkili eğitim veren kurumlarda (tıp fakültesi, hemşirelik fakültesi, 

eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, paramedik okulları, sağlık meslek liseleri vb) 

teorik ve uygulamalı sağlık iletişimi derslerinin okutulması sağlık çalışanlarının 

birbirleri, hasta ve hasta yakınları ile iletişimlerini artıracak, kendilerini daha kolay ifade 

etmelerini sağlayacaktır. Sağlık iletişimi eğitiminin özellikle zor durumlar, kriz ve stres 

yönetimi gibi ana başlıkları içermesi alınan eğitimin daha etkin olmasını sağlayacaktır.  

Verilecek eğitim için YÖK, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, TTB, Sendikalar 

ve diğer STK’lar gibi paydaşlar bir araya gelerek Türkiye’nin gereksinimlerine 

uygun, kullanılabilir ve sürdürülebilir bir eğitim programı geliştirmelidirler. Eğitim 

programı içeriğinde çocuk, engelli, yaşlı gibi kısıtlılığı olanlardan madde 

kullanıcılarına değin uzanan geniş bir çerçevede iletişim sağlama ve krizle baş etme 

yöntemleri en önde yer almalıdır.  

Mezuniyet sonrasında da hizmet içi iletişim eğitimleri devam etmelidir. Sağlık 

çalışanlarının yanında hastane güvenlik personelinde de göreve başlamadan sağlık 

iletişim eğitim almış olma şartı aranmalı, göreve devam ederken hizmet içi 

eğitimlerle desteklenmelidir.  

Sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu bir diğer şiddet sorunu ise 

mobbingdir. Mobbing konusunda bilinçlendirme çalışması yapılmalı, mobbingin bir 

yaygın bir şiddet türü olduğu tüm yönetici ve çalışanlara anlatılmalıdır. Gerek 

kurumsal önlemler, gerekse sağlık çalışanlarına yapılacak mobbingden korunma 

eğitimleri ile mobbing davranışlarından kaçınılması sağlanmalı ve konuyla ilgili 

mevzuat ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 
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 Hasta ve hasta yakınlarının, devlet ve hizmet aldıkları kurumlar tarafından 

belirlenmiş olan kurallara uymaları gerekmektedir. Hastalar sağlık hizmetine 

başvururken “hasta sorumlulukları”nı yerine getirmeli, yalnızca ivedi hizmet almak 

kaygısında olmamalıdır. Bunun yanında sağlık çalışanlarının onlara hizmet vermek 

amacıyla bulunduklarını ve kendi durumlarına en uygun hizmeti vermek için çaba 

harcadıklarını bilmelidirler.  

 Hasta hakları dernekleri ve benzeri sivil toplum kuruluşları hastaları yalnızca 

“haklar” konusunda değil “sorumluluklar” konusunda da eğitmeli ve Sağlık 

Bakanlığının da desteği ile toplumda farkındalık artırıcı uygulamalar yapmalıdır. 

 Hasta ve yakınları; hekim ve diğer sağlık çalışanının önerilerini dinlemeli, 

uygulamalı, tıbbi gerekliliği olmayan, yakın çevrelerinin önerileri, kulaktan duyma 

bilgilerle şekillenen ilaç, tetkik taleplerini gerçekleştirmeye çalışmamalıdır.  

Hasta ve yakınları her zaman en öncelikli hastanın kendi hastası 

olamayacağını, sağlık çalışanının hayati tehlike durumuna göre hastaları 

önceliklendirdiğini, hastalar arası kişisel ayırım yapmadığını bilmeli ve sağlık 

çalışanından beklentisini buna göre şekillendirmelidir. Tüm tıbbi imkânlar kullanılsa 

dahi bütün hastaların kurtarılamayacağı, bazı hastalarda (tüm dünyada olduğu gibi) 

sekeller kalabileceği, komplikasyonlar olabileceği, bunların sağlık çalışanı tarafından 

arzu edilmeyen ancak yine de karşılaşılabilen durumlar olduğu hasta ve hasta 

yakınlarına anlatılmalıdır.  

            Sağlık çalışanlarının kendi çalışma alanları ile ilgili güncel mevzuatı takip 

edebilmeleri için sistemler kurulmalı ve mevzuat değişikliklerine hâkim olmaları 

sağlanmalıdır. ( Merkezi mevzuat takip sistemi gibi). 

            Madde bağımlılığı, duygu- davranış bozukluğu, akıl hastalığı olan bireyler ile 

daha önce şiddete başvuran hastalarla ilgili kayıtlar tutulmalı, bu hastalara yaklaşım 

konusunda gerekli psikolojik ve fiziksel önlemler alınmalıdır. 

          Özellikle 112 acil yardım ambulansı beklenirken geçen sürenin hasta ve hasta 

yakınları tarafından olduğundan daha uzun algılandığının, gerçek ulaşım süresi ile 

algılanan sürenin farklı olduğunun anlatılması için; hazırlanacak kamu spotlarında 

bekleyen için zamanın çok uzun geçtiğinin, beklemenin zorluğu konularına 

değinilmelidir. Hasta yakınlarının ambulansa alınmama nedenlerinin kendi 

hastalarının güvenliği olduğu da mutlaka vurgulanmalıdır.  
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Sistemden kaynaklanan sorunların sorumlusu olarak sağlık çalışanları 

görülmemeli, hasta ve sağlık çalışanı birlikte, mevcut sağlık sorununu gidermek için 

işbirliği içinde çalışan bir yapı gibi değerlendirilmelidir.  

5.4.4. Çevresel Faktörlere Yönelik Öneriler 

        Daha önceki bölümlerde yer verilen İngiltere örneğindekine benzer bir modelle; 

suç oranı, madde kullanım oranı yüksek olan bölgeler belirlenmeli, bu bölgelerdeki 

sağlık kurumlarında ve bölgeye sunulan gezici sağlık hizmetlerinde daha etkili 

güvenlik önlemleri alınmalıdır.         

5.4.5. Cezalara ve Adli Süreçlere Yönelik Öneriler 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin cezaların caydırıcılığının artırılması 

gerekmektedir. Yasal düzenlemelerin caydırıcılık ön planda olacak biçimde 

yapılandırılması ve ceza almış kişilerin kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanunu’nda bazı suçlarda mağdurun veya failin kimliği cezanın 

artırım nedeni olarak düzenlenmiştir, bu doğrultuda kişinin yerine getirdiği kamu 

görevi nedeniyle işlenen suçlarda cezalar nitelikli olarak yani artırılarak 

verilmektedir. Örneğin, kasten öldürmenin cezası Kanun’un 81’inci maddesinde 

müebbet hapis cezası olarak düzenlenmişken nitelikli hale ilişkin 82’nci maddenin 

(g) bendinde bu suçun “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” işlenmesi halinde 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Benzer hükümler 

yaralama ve hakaret gibi suç tiplerini düzenleyen maddelerde de yer almaktadır. Örneğin 

sağlık çalışanlarına karşı en sık işlenen suçlardan olan hakareti düzenleyen 125’inci 

maddede bu suçun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı” işlenmesi durumunda 

verilecek cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağı düzenlenmiştir.  

Yukarıdaki örneklerde geçen kamu görevlisi kavramının kimleri kapsadığı ise 

aynı Kanun’un 6’ncı maddesinde “Ceza kanunlarının uygulanmasında;… Kamu 

görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla 

ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,… anlaşılır.” 

şeklinde açıklanmıştır. Bu tanıma göre, kamuya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında 

çalışan özel güvenlik görevlileri ve taşeron işçiler de görevlerinden dolayı şiddete 

maruz kaldıklarında kamu görevlisi gibi değerlendirilmektedir.  
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TCK sistematiğinde yukarıda yer verilen düzenlemeler sadece belirli bir 

meslek sınıfını kapsayacak şekilde yapılmamış yani kamu görevlilerinden sadece bir 

bölümünü hedefleyecek şekilde kaleme alınmamıştır. Söz konusu düzenlemelere 

mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer verilmiştir. Örneğin mezkûr Kanun’un 

266’ncı maddesinde resmî sıfatı haiz olan bir memura kavlen veya fiilen taarruz veya 

hakarette bulunma suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

“Bir kimse resmi sıfatı haiz olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği vazifeden 

dolayı şeref veya şöhretine veya vakar ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve 

hakarette bulunursa, aşağıda gösterilen suretlerle cezalandırılır. 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma efradından veya iki veya üçüncü 

bendlerde mezkûr memurlardan gayrı memurinden biri aleyhinde ise iki aydan sekiz 

aya kadar hapis ve ikiyüz elli liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası ile 

mahkum edilir. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma subaylarından veya polis 

komiserlerinden veya amirlerinden yahut il genel meclisi veya belediye meclisi 

üyelerinden biri aleyhinde ise üç aydan iki seneye kadar hapis ve beşyüz liradan bin 

liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını 

veya emir ve idare salahiyetini haiz rüesadan veya hakim ve Cumhuriyet Savcılarıyla 

bunların yardımcıları veya sorgu hakimlerinden biri aleyhinde vaki olursa altı aydan 

otuz aya kadar hapis ve bin liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile 

cezalandırılır.” 

Yürürlükte bulunan TCK’da ise yukarıda da değinildiği gibi örnekte görülen 

kazuistik düzenlemelerden vazgeçilmiş ve genel düzenlemeler yapılmıştır. Kanun 

koyucu, kamu görevlisine karşı işlenen suçun nitelikli bir hal olarak düzenlenmesi 

gerektiğini düşündüğü durumlarda bu artırım nedenini tüm kamu görevlilerini 

kapsayacak şekilde kaleme almıştır.  
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Bu değerlendirmelere rağmen Kanun’da değişiklik yapılarak sağlık 

çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaların artırılması mümkündür. Anayasa 

Mahkemesinin 12.9.2012 tarihli ve E.2012/78, K.2012/111 sayılı Karar’ında yer 

vermiş olduğu “Hukuk devletinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine 

ilişkin kurallar, ceza hukukunun ana ilkeleri ile Anayasa’nın konuya ilişkin kuralları 

başta olmak üzere, ülkenin sosyal, kültürel yapısı, etik değerleri ve ekonomik hayatın 

gereksinmeleri göz önüne alınarak saptanacak ceza siyasetine göre belirlenir. Kanun 

koyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken toplumda hangi eylemlerin suç 

sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı, nelerin 

ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği konularında takdir 

yetkisine sahiptir. Ancak hukuk devletinde, ceza hukuku kurallarının, önleme ve 

iyileştirme amaçlarına uygun olarak ölçülü, adil ve orantılı olması gerekir. Bununla 

birlikte sadece suçun temel şeklini esas alarak ve suçun temel şekli için öngörülen 

ceza miktarlarını suçun nitelikli halleri ile kıyaslayarak suç ve ceza arasında adil 

denge bulunup bulunmadığı konusunda bir karar vermek sorunu eksik olarak ele 

almak anlamına gelir. Bu nedenle suç ve ceza arasında adalete uygun bir oranın 

bulunup bulunmadığının saptanmasında o suçun toplumda yarattığı infial ve etki, 

kişiler üzerinde oluşturduğu tehlike, zarar görenin kişiliği ile ona verilen zararın 

azlığı veya çokluğu, işlenme oranındaki azalma veya artış gibi faktörlerin de dikkate 

alınması gerekir.”290 cümleleri de bu görüşü desteklemektedir. Yapılacak 

değişiklikte şahıslar üzerinden gidilmesi yerine verilen sağlık hizmeti üzerinden 

gidilmesi ve şiddetin sağlık hizmetinin engellenmesi olarak görülmesi de 

mümkündür.291  

                                                 

290 Anayasa Mahkemesi Kararı, E.2012/78, K.2012 111, Karar tarihi 12.9.2012,  
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=10000289&cont
ent= , Erişim Tarihi: 04.01.2013. 
291 Bu düzenlemeye örnek olabilecek bir hükme TCK’nın 265’inci maddesinin ilk iki fıkrasında yer 
verilmiştir. “Görevi yaptırmamak için direnme” başlıklı mezkûr maddenin ilgili fıkraları şu şekildedir: 
“MADDE 265- (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit 
kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. /(2) Suçun yargı görevi yapan 
kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” 
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Komisyonun dinlediği meslek örgütleri, sendikalar, akademisyenler ve sivil 

toplum kuruluşlarının tamamına yakını da mevcut cezai düzenlemelerin 

yetersizliğinden bahsetmiş ve cezaların artırılarak caydırıcılığın artırılmasını 

önermişlerdir. Bu öneriler arasında özel bir sağlıkta şiddet kanunu çıkarılması ya da 

memur suçları savcılığı gibi sağlık çalışanlarına şiddet savcılığı kurulması gibi 

detaylara yer verildiği de olmuştur. 

Cezaların artırılmasının yanı sıra sanıkların tutuksuz yargılanmasının da 

caydırıcılığı azalttığı ifade edilmiştir. Komisyonda ayrıca, şiddet faillerinin 

çarptırıldıkları cezaların Sağlık Bakanlığı tarafından görsel, yazılı ve sosyal medya 

üzerinden kamuoyuna duyurulmasının hem sağlık çalışanlarının yalnız olmadıklarını 

hem de şiddetin karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından etkili olacağı ifade 

edilmiş, bu duyguların da sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti azaltacağı ifade 

edilmiştir. Ayrıca, şiddetten dolayı verilen cezaların ertelenmemesinin de 

caydırıcılığı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yapılan sunumlarda hâlihazırda kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında 

görev yapan sağlık çalışanlarının kamu görevlisi tanımı kapsamında yer almalarından 

dolayı özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarına kıyasla bir nebze de olsa 

koruma altında oldukları ifade edilmiş, özel sektördeki sağlık çalışanlarına şiddet 

uygulayanların suçun nitelikli halinden cezalandırılmadıkları belirtilmiştir. TCK’da 

yapılacak değişikliklerde bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  
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ALTINCI BÖLÜM 

ÖNERİLER 

 

6. ÖNERİLER 

Bu bölümde, Komisyonumuzun sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 

önlenmesine ilişkin önerileri bir bütün olarak değerlendirilmiş ve tüm öneriler üç 

başlık altında toplanmıştır.  

6.1. Örgütsel/Kurumsal Faktörlere ve Cezalara Yönelik Öneriler 

1. Sağlık çalışanına psikolojik ve/veya fiziksel şiddet uygulanmasının 

önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari tedbir eksiksiz olarak alınmalıdır. 

2. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başta sağlık hizmeti sunmakta olan 

sağlık personeli olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyaç duyan herkesi, kısaca tüm 

toplumu ilgilendirmektedir. Bu nedenle tüm toplumun ve sağlık sektörünü oluşturan 

tüm paydaşların, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet karşısında, söz ve eylem birliği 

içinde olması gereklidir. 

3. Kamu/özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kurumlarında standart 

bir şiddet yönetimi politikası oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 

4. Şiddet ile karşılaşan sağlık çalışanına hukuki, tıbbi ve sosyal destek 

sağlanmalıdır. 

5. Kurumlarca adli süreçlerinin başlatılması ve sürdürülmesinde aktif tutum 

izlenmelidir. 

6. Sağlık kurumlarında risk değerlendirmesi yapılarak, şiddet riskinin fazla 

olduğu alanlarda güvenlik önlemleri artırılmalıdır. 

7. Sağlık kurumlarının iç ve dış mekânlarında yeterli aydınlatma 

yapılmalıdır. Farklı giriş kapılarına yönelik farklı önlemler alınmalıdır. 

8. 112 çalışanları için komuta kontrol merkezleri ve istasyonlarda acil çıkış 

kapıları, şifreli giriş kapıları oluşturulmalı, ambulans içi ve dışında hasta 
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mahremiyetini ihlal etmeyecek izleme sistemleri kurulmalıdır. Kişisel koruyucu 

ekipman listesine, çalışanlar için panik durum ekipmanları eklenmelidir. Güvenlik 

güçlerinin eş zamanlı olarak olay mahalline intikalini sağlayacak düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

9. Hasta ve hasta yakınlarının bekleme alanları ve hizmet sunulan tüm fiziki 

mekânlar konforlu beklemeyi sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

10. Sağlık personelinin dengesiz dağılımı ve sayısal yetersizliği giderilmeli, 

hastalara ayrılan süre artırılmalıdır. 

11. Sağlık çalışanlarının mesai ve nöbet saatleri yeniden düzenlenmeli, uzun 

çalışma sürelerinden vazgeçilmelidir. 

12. Hasta yakınları mümkün olduğunca tıbbi müdahale alanı dışında tutulmalı 

ancak bu esnada hasta yakınlarına yeterli ve etkili bilgilendirme yapılmasına imkân 

verecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

13. Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesine özel önem verilmelidir. 

Bilgilendirme hastanın bakım ve tedavisinden sorumlu sağlık personeli tarafından 

yapılmalıdır.  

14. Performans uygulamasının çalışma barışını ve ekip anlayışını bozduğu 

yönündeki eleştiriler dikkate alınmalı ve performans sistemi bu yönüyle yeniden 

gözden geçirilmelidir. 

15. SABİM’in bir iletişim merkezi olarak fonksiyonu ve öneminin 

vurgulandığı,  SABİM’i tanıtan,  bilgi ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapılmalıdır. 

16. SABİM aracılığı ile sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şikâyetler etkili 

bir ön değerlendirmeye tabi tutulmalı, genel ve soyut nitelikte olan, şikâyet sahibinin 

adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülenler 

değerlendirmeye alınmamalıdır. 

17. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerinin işleyişine yansıyan 

bölümleri halka tam olarak anlatılmalı, şiddetin nedenleri arasında sayılan hastaların 

ve toplumun beklenti düzeyini yükseltecek yanlış bilgilendirmeler yapılmamalıdır. 

18. Sağlık çalışanları ile yönetimin iletişimini güçlendirici, çalışanların 

motivasyonunu artırıcı idari yaklaşımlar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.  
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19. Sağlık yöneticileri ve özellikle sağlık politikalarını belirleyen siyasetçiler,  

şiddeti kınayan ve sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin önemini ve 

vazgeçilmezliğini vurgulayan söylemler geliştirmelidir. 

20. Yetkililer sağlık çalışanlarıyla ilgili söylemlerini dikkatle seçmelidir. 

21. Acil servislerde ve acil hizmet sunumunda bu alanda uzmanlaşmış 

personelin görev almasına ve bu alanlarda deneyime önem verilmesine dikkat 

edilmelidir.  

22. Tüm sağlık birimlerinde şiddet konusunda uyarıcı bilgiler içeren panolar 

bulundurulmalıdır.  

23. Sağlık kurum ve kuruluşlarında “Hasta Hakları Birimleri” ve “Çalışan 

Sağlığı ve Güvenliği Kurulları”nın birlikte yer alacağı Sağlık İletişim Merkezleri 

(SİM) kurulmalıdır. SİM’ler hem hasta ve yakınlarına hem de sağlık çalışanlarına 

hizmet vermelidir.  

24. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkili biçimde çalışması 

sağlanmalı, bu kurullarda tüm çalışanların temsil edilmesine ve temsilcilerin aktif 

görev almasına özen gösterilmelidir. 

25. Şiddet olayları sonrasında kamuoyuna yönelik açıklamaların donanımlı, 

yetkili ve yetkin kişilerce yapılmasına özen gösterilmelidir. 

26. Sağlık çalışanının tehdit altında olduğu durumlarda; sağlık çalışanı ve 

ailesinin korunmasına yönelik düzenlemeler getirilmelidir. 

27. Sağlık Bakanlığının Beyaz Kod uygulama birimleri aktif ve yaygın olarak 

görevlerini yerine getirmeli, sağlık yöneticileri konunun üzerine ciddiyetle 

gitmelidir. Beyaz Kod uygulamasında sabit telefon kullanımı yerine, “mobil telefon” 

veya “panik butonları” kullanımına geçilmelidir. 

28. Hastane polisleri etkili, bilgili ve bu konuda eğitim almış kişilerden 

seçilmeli ve her türlü şiddet olayına müdahale etmeleri sağlanmalıdır.  

29. Şiddet olaylarının fazla olduğu birimlerde kriz iletişimi sürecinin bir 

parçası olarak sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve sosyolog gibi personelin görev 

yapması sağlanmalıdır.  
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30. Şiddet olaylarında şikâyet söz konusu olmadan savcılık kamu davası 

açmalı, sağlık çalışanı devreden çıkmalıdır. 

31. Şiddete maruz kalan sağlık personelinin hizmetten çekilme hakkının 

olduğu konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Hizmetten çekilme 

hakkının sadece hekimleri değil diğer sağlık çalışanlarını da kapsadığı 

vurgulanmalıdır. 

32. Türk Ceza Kanunu’nda sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı 

nitelikte yeni düzenlemeler yapılarak; bu eylemlerin, kamu hizmetini engelleme, 

vatandaşın sağlık hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatının 

riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler 

yapılmalı, cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır. 

33. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele karşı, 

verilen sağlık hizmeti dolayısıyla işlenen suçların da kamu görevlilerine karşı işlenen 

suçlar gibi cezalandırılabilmesi amacıyla, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kamu 

görevlisi tanımı genişletilmelidir. 

34. Şiddete karşı kamuoyu bilinci oluşturması ve caydırıcılık sağlaması 

amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak işlenen suçların yargılaması sonucunda 

verilen mahkûmiyet kararları medya yoluyla kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

35. Sağlık çalışanlarının huzur içinde çalışması ve en iyi sağlık hizmetini 

sunabilmesi için gerekli bütün imkânların kendilerine verilmesi sağlık çalışanlarının 

ve onlardan hizmet alan vatandaşların vazgeçilmez haklarıdır. Sağlık çalışanları 

kendilerini güvende hissetmeli, sağlık hizmetini korkmadan verebilmelidir.  

6.2. Toplumsal ve Çevresel Faktörlere Yönelik Öneriler 

36. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet toplumdaki genel şiddet eğiliminden 

ayrı olarak düşünülmemeli ve toplumdaki genel şiddet eğilimini azaltmaya yönelik 

toplumsal politikalar oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır.  

37. Toplumsal şiddetin azaltılmasına yönelik olarak bilimsel çalışmalar 

yapılmalı, çalışma sonuçları değerlendirilerek öngörülen uygulamalar hayata 

geçirilmelidir. 
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38. Sorunun sadece güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla çözülemeyeceği kabul 

edilerek, temelde mevcut sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, şiddetle 

mücadelede başlangıç noktası olmalıdır. 

39. Şiddete karşı yürütülecek mücadele sürecinde ilgili tüm kurumlar birlikte 

hareket etmeli, şiddet kimden gelirse gelsin karşı durulmalı, “Şiddete Sıfır Tolerans” 

söylemine sahip çıkılarak, şiddete karşı ortak tavır sergilenmelidir.  

40. Silahsızlanma politikaları desteklenmeli ve silaha erişim zorlaştırılmalıdır. 

41. Şiddeti engellemeye yönelik etkin kamu spotları hazırlanmalı ve toplumun 

her kesimine ulaşacak biçimde sunulması sağlanmalıdır. 

42. Sağlık haberciliğinin ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesi; yazılı 

ve görsel medya organlarında uzmanlaşmış ‘Sağlık Muhabiri' istihdamı sağlanmalı, 

medyada ‘Sağlık Danışmanlığına’ gereken önem verilmelidir. 

43. Görsel ve yazılı medya; RTÜK başta olmak üzere, ilgili kurumlarca sağlık 

konusunda çıkan haberlerin doğruluğu ve tarafsızlığı konusunda denetimden 

geçmelidir.  

44. Haberciler açısından; öncelikle zarar verme “primum mon nocere” 

ilkesinin göz önünde bulundurulması, kamu yararının ve bilgilendirme işlevinin ön 

planda tutulması, haberde bilgilendirme, tarafsızlık ve nesnellik ilkelerine dayalı 

habercilik anlayışına sahip olunması, haberlerde korku kültürünün beslenmemesi 

amaçlanmalıdır. 

45.  Haberlerin yanında, televizyon dizilerinde de sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddeti teşvik edici, şiddeti bir sorun çözme yolu olarak gören yayınlardan kesinlikle 

kaçınılmalıdır.  

46. Programlarda, dizi film, reklam ve film senaryolarında sağlık kurumları, 

sağlık, hastalık ve sağlık çalışanları konusunda doğru mesajlar verilmeli, medyanın 

kitle eğitimindeki rolü nedeniyle, şiddeti önlemeye yönelik eğitici yayınlar yapılmalı, 

hekimliğin ve diğer sağlık mesleklerinin insanın sağlıklı yaşama hakkına hizmet 

eden kutsal meslekler olduğu anlatılmalıdır.  
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47. Sağlık Bakanlığı ve sağlık iletişiminin ilgili taraflarının (medya kuruluşları 
ve yayın organları, meslek örgütleri, RTÜK gibi düzenleyici kuruluşlar ve akademik 
çevreler) birlikte çalışacağı, “Medya ve Sağlık Etik Kurulu” kurularak; öncelikle 
medyada çıkan sağlık haberleri ve programlarla ile ilgili izleme yapılmalı; etik ilkeler 
hatırlatılmalı, alana dair düzenlemeler geliştirilmelidir.  

48. Medyada sağlık çalışanlarının görevlerini hangi zor koşullarda yaptıkları, 
yedi gün yirmi dört saat toplum için kesintisiz hizmet sunduklarının anlatıldığı, 
toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturacak yayınlara yer verilmelidir. 

49. Şiddet uygulayanların yalnızca kendilerine verilen hizmeti değil tüm 
topluma verilen hizmeti aksattıkları vurgulanmalıdır. 

50. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuna hutbe ve vaazlarda da yer 
verilmeli, sağlık çalışanlarının fedakârca çalışmaları vurgulanmalıdır. 

51. Ülke genelinde saygın kişilerin (siyasiler, sanatçılar, kanaat önderleri, 
işadamları, sporcular gibi) sağlık çalışanları ile birlikte görünürlüklerinin artırılmaya 
çalışılarak, sağlık çalışanlarına yönelik toplumda olumlu duyguların arttırılması 
sağlanmalıdır. 

52. Suç oranı ve madde kullanım oranı yüksek olan bölgeler belirlenmeli, bu 
bölgelerdeki sağlık kurumlarında ve bölgeye sunulan gezici sağlık hizmetlerinde 
daha etkili güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

6.3. Tarafların (Hizmet Sunan ve Alan) Özellikleri, Etkileşimleri ve 
İletişimlerine Yönelik Çözüm Önerileri 

53. Sağlık hizmeti sunumunda hastaların, hasta yakınları ve sağlık 
çalışanlarının arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkiyi tesis edecek her türlü önlem 
alınmalıdır.  

54. Sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alanların, aynı anda haklarının ve 
sorumluluklarının olduğu, sağlık hakkının aranmasında şiddetin kabul edilemez 
olduğu hasta ve hasta yakınlarına anlatılmalıdır. 

55. Toplumun sağlık okur-yazarlığı düzeyini artırıcı her türlü önlem 
alınmalıdır. İlköğretimden başlayarak eğitimin her kademesinde; sağlık, sağlık 
hizmetleri, sağlık çalışanları ve sağlık kurumları ile bu kurumların işleyişi hakkında 
eğitimler verilmelidir. 
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56. Sağlıkla ilgili eğitim veren liseler, yüksekokullar ve fakültelerde “Sağlık 

İletişimi’’ dersleri eğitim programına dâhil edilmelidir. Eğitimin içeriği, konuyla 

ilgili tüm paydaşların katılımı ve alanın uzmanları tarafından oluşturulmalıdır. 

57. Mezuniyet sonrasında da tüm sağlık çalışanlarının iletişim ve ilgili diğer 

konularda hizmet içi eğitimleri devam etmelidir.  

58. Sağlık çalışanlarının yanında hastane güvenlik personelinde de göreve 

başlamadan sağlık iletişim eğitim almış olma şartı aranmalı, göreve devam ederken 

hizmet içi eğitimlerle desteklenmelidir.  

59. Mobbingin yaygın bir şiddet türü olduğu tüm yönetici ve çalışanlara 

anlatılmalı, konuyla ilgili mevzuat ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

60. Hasta ve hasta yakınlarına; Sağlık Bakanlığı, hasta hakları dernekleri ve 

sivil toplum kuruluşları aracılığı ile “hasta sorumlulukları” anlatılmalı ve bu konuda 

kamu spotları hazırlanmalıdır. 

61. Hasta hakları dernekleri ve benzeri sivil toplum kuruluşları hastaları 

yalnızca “haklar” konusunda değil; “sorumluluklar” konusunda da eğitmeli ve Sağlık 

Bakanlığının da desteği ile toplumda farkındalık artırıcı uygulamalar yapmalıdır.  

62. Hasta ve hasta yakınları, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının önerilerini 

dinlemeli, uygulamalı, tıbbi gerekliliği olmayan taleplerinin gerçekleşmesi için 

ısrarcı olmamalıdır.  

63. Hasta ve hasta yakınları her zaman en öncelikli hastanın kendisi veya 

hastası olamayacağını bilmeli ve sağlık hizmetini bu bilinçle talep etmelidir. 

64. Acil sağlık hizmetlerinin kapsamı ve işleyişi konusunda bilgilendirici 

materyaller hazırlanmalı, toplum ve medya ile paylaşılmalıdır.  

65. Bekleme sürelerinin (ambulans, kan alma, tetkik sonucu alma gibi) hasta 

ve hasta yakınları tarafından normalden daha uzun algılandığı, bu sürenin bekleyen 

için zor geçtiğinin vurgulanacağı çeşitli materyaller hazırlanmalı ve paylaşılmalıdır. 

66. Sağlık hizmetinin hasta ve sağlık çalışanı ile bir bütün olduğu, sistemden 

kaynaklanan sorunların tek nedenin sağlık çalışanları olmadığı ve sisteme ait 

sorunların hizmeti veren ve hizmetten faydalananların ortak çabası ile düzelebileceği 

vurgulanmalıdır.  
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EKLER 

 

EK 1- TUTANAK ÖZETLERİ 

 

1- 19.06.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyonun yapmış olduğu bu ilk toplantıda Komisyon Başkanlık Divanı 

seçimi yapılmış, Komisyonun çalışma usulüne ilişkin 1 numaralı Karar alınmış ve bir 

sonraki toplantının tarihi belirlenmiştir. 

 

2- 27.06.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonun dinleyeceği kişi/kurum ve sivil 

toplum örgütleri, ziyaret etmesi ve incelemelerde bulunması gereken yerler ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından Komisyonda görevlendirilecek uzmanlar 

belirlenmiştir.  

 

3- 10.10.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyonun 3’üncü toplantısında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat 

TOSUN, “Çalışan Güvenliği Uygulamalarında Şiddetin Önlenmesi” başlıklı bir 

sunum yapmıştır. Müsteşar TOSUN sunumunda özetle; 

• Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Çalışma Örgütünün; sağlık çalışanı 

güvenliğini, sağlık personelinin refahının yükseltilmesi, geliştirilmesi, sürdürülmesi 

ve güvenlik kaygısı yaşamadan hizmet vermesine fırsat tanıyan ilkeler ve 

uygulamalar bütünü olarak tanımladığını, 

• Şiddetin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kişiye, grup ya da topluluğa 

yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol 

açabilecek fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak uygulanması 

şeklinde tanımlandığını,  

• Şiddetin sözel ve fiziksel olarak ikiye ayrıldığını ve sağlık çalışanlarının 

diğer hizmet alanlarında çalışanlara kıyasla şiddete maruz kalma oranlarının 16 kat 

daha fazla olduğunu, 
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• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, bütün dünyanın sorunu olduğunu, 

2011 yılında Belçika, Almanya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Polonya, Slovakya ve 

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre sağlık çalışanlarının %22,7’sinin şiddete 

maruz kaldığını rapor ettiğini, araştırmada şiddete maruz kalma oranında %39,1 ile 

Fransa’nın ilk sırada olduğunu, yine Almanya’da 2009 yılında yapılan bir ankette 

sağlık personelinin meslek hayatları boyunca, % 70,7 sinin fiziksel, %89,4’ünün ise 

sözel şiddete maruz kaldığını belirttiğini, 

• Dünyada, şiddetin önlenmesi amacıyla panik butonu uygulaması, güvenlik 

önlemlerinin artırılması, kapı ve pencerelere şeffaf plastik kaplamaların yapılması, 

sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin cezaların artırılması gibi önlemlerin 

alındığını, 

• Türkiye’de 2011 yılında hastanedeki şiddet olayları değerlendirildiğinde, 

şiddet olaylarının %56’sının sözlü ve fiziki, %15’inin fiziki ve %29’unun ise sadece 

sözlü şiddet olduğunu, şiddet olaylarının %79’unun acil servislerde, %59’unun 

18.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştiğini, şiddet uygulayanların %91’inin hasta 

yakını olduğunu, 

• Bakanlığın, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması amacıyla mevzuat ve 

eğitim çalışmaları yaptığını ayrıca paydaşlarla birlikte faaliyetler yürütüldüğünü, bu 

bağlamda tebliğ, genelge ve yönetmeliklerin çıkarıldığını, Türk Ceza Kanunu’nda 

kamu görevlilerine hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarında cezaların 2 katına 

çıkarılmasının Adalet Bakanlığına teklif edildiğini, hasta ve çalışan güvenliği 

sempozyumlarının düzenlendiğini, 

• Bakanlığın kısa vadede paydaş görüşlerini almayı, farkındalığı artırmayı, 

kayıt ve takip sistemini daha sağlıklı hale getirmeyi, müdahale sistemlerini 

geliştirmeyi; orta vadede güvenlik sistemlerini ve ihtiyaca yönelik fiziksel 

düzenlemeleri gözden geçirmeyi, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini sistematik 

hale getirmeyi, adli süreçlerin takibini ve sonuçların analizlerini; uzun vadede ise 

sağlık tesisi projelerinde şiddeti önlemeye yönelik düzenlemeleri ve toplumsal 

farkındalığı artırmayı amaçladığını, 

• Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmaları riskine karşı önceden 

oluşturulan erken uyarı sistemi olan “Beyaz Kod”un uygulanmaya başlandığını ve 

2002 yılında 905 olan güvenlik personeli sayısının 2012 yılında 13.761’e 

yükseldiğini, 
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• Tüm sağlık çalışanlarına iletişim becerilerinin artırılması ve şiddet 

eylemlerine karşı tedbir alma eğitimlerinin verilmesinin planlandığını, hasta ve hasta 

yakınlarının bilgilendirilmeleri konusunda çalışmalar yapıldığını, şiddete uğrayan 

sağlık çalışanlarına acil hizmetler hariç hizmetten çekilme hakkı verildiğini, 

• Sağlık kurumlarının yapım projelerinin çalışan güvenliği ve şiddete maruz 

kalma riski açısından gözden geçirildiğini, 

• Hukuki süreçleri birebir takip etmek üzere avukatların sorumluluğunda 81 il 

sağlık müdürlüğünde Beyaz Kod il koordinatörlükleri kurulduğunu, 

• Bakanlığın, Kırıkkale Üniversitesi işbirliğiyle tüm Türkiye’yi kapsayacak 

şekilde 15.000 sağlık çalışanının katılacağı bir bilimsel araştırma başlattığını, 

ifade etmiştir.  

 

4- 11.10.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon, 4’üncü toplantısında Türk Tabipleri Birliğini (TTB) dinlemiştir. 

Birlik adına sunum yapan TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Direktörü Dr. 

Hasan OĞAN, sunumunda özetle; 

• Sağlık hizmetinde şiddetin mesleki bir risk faktörü olduğunu ancak son 

yıllarda birinci derecede mesleki risk faktörü haline geldiğini, 

• Şiddetin artması ve yaygınlaşmasında en önemli etkenin hekimlik mesleği 

ve hekimlerin değersizleştirilmesi ile sağlıkta yaşanan sorunların nedeni olarak 

hekimlerin hedef gösterilmesi olduğunu, son 7 yılda hekimlik mesleğine bağlı olarak 

3 hekimin hasta ve hasta yakınları tarafından öldürüldüğünü, onlarca hekimin ise 

ölümle sonuçlanabilecek saldırılara maruz kaldığını, 

• Şiddetin sebepleri arasında genel olarak; toplumun gelir ve eğitim düzeyinin 

düşüklüğünün, kırsal kültürün kent kültürüne egemen olmasının, toplumda da 

şiddetin artmasının, şiddetin bir sorun çözme biçimi olarak görülmesinin, toplumda 

adalet duygusunun zedelenmesinin, hasta ve hasta yakınlarının ön yargılarının ve acil 

hasta kavramının yanlış anlaşılmasının sayılabileceğini,  

• Şiddetin sebepleri arasında sağlık sisteminden kaynaklananların; sağlıkta 

dönüşüm programına bağlı olarak sağlığın ticarileşmesi sonucu tanı ve tedavi 

sürecinde ticari değerlerin ön plana çıkması ve bunun hasta hekim ilişkisine olumsuz 

yönde etki etmesi, sağlık çalışanlarının şikâyet edilmeleri için özel çaba sarf 

edilmesi, performans sisteminin sağlık hizmetine olumsuz etkileri, yetersiz personel 
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istihdamı, mobbing, yeni düzenlemelerin getirdiği belirsizlikler, hizmet alanlarının 

yetersizliği, randevu problemleri, sıra bekleme ve bürokratik işlemlerin fazlalığı, tanı 

ve tedavi sürelerine yeterince zaman ayrılamaması, gereksiz tetkikler, katkı ve 

katılım payları, muayene ve üçten fazla ilaç yazdırma ücretleri, yeterli sayıda ve 

nitelikli güvenlik elemanı bulunmayışı, uzun ve esnek çalışmalar ile malpraktis 

şeklinde sıralanabileceğini, 

• Şiddetin sebepleri arasında hasta ve hasta yakınlarından kaynaklananlar 

arasında; hastalık olgusunun getirdiği çaresizlik, sağlık sorununun çözülmesi 

gerektiği önyargısı, ilaç istekleri, öncelikli olma ve kendini haklı görme, vaatler 

karşılığında yükselen beklentilerin yerine gelmemesi durumunda bundan sağlık 

personelinin sorumlu tutulması, alkol ve madde kullanımı, hekim bilgisi yerine kendi 

bilgisine başvurmaları ve kötü muamele yapıldığı önyargısı gibi hususların 

sayılabileceğini, 

• Yukarıda sayılanlara ek olarak; medyada tiraj ve reyting etkenlerine bağlı 

yayın politikasının egemen oluşu, sağlık çalışanları hakkındaki olumsuz haberlerin 

yoğun ilgi görmesi, yargı sistemine olan genel güvensizlik ve sağlık hizmetine özgü 

önleyici ve caydırıcı mevzuatın yetersiz oluşunun da şiddete sebep olduğunu, 

• Şiddetin önlenmesi için tüm tarafların yetki ve sorumlulukları ile birlikte 

hareket etmesinin zorunlu olduğunu, 

• Şiddetin önlenmesi için genel olarak; son yıllarda artan şiddetin uygulanan 

sağlıkta dönüşüm programının sonucu olduğunun ve çözümün güvenlik tedbirlerinin 

artırılmasında değil temelde mevcut sorunların tek tek çözümüne bağlı olduğunun 

kabul edilmesinin ve silaha erişimin azaltılması gerektiğinin, 

• Sağlık sisteminde alınması gereken önlemler olarak; sağlık kuruluşlarındaki 

alt yapı eksikliklerinin giderilmesini, yöneticilerin sorumluluklarını üstlenmesini ve 

kamuoyu ile paylaşmasını, sağlık çalışanı istihdamının artırılmasını, acil ve 

poliklinik hizmetlerinde çalışanların çalışma saatlerinde ve çalışma koşullarında 

iyileştirmeler yapılmasını, performans ve hak ediş sistemlerine son verilmesi ve 

yerlerine etik tıbbi tedavi öngören özendirici uygulamalara geçilmesini, tanı ve 

tedavi için hastalara yeterli süre ayrılmasının sağlanmasını, özellikle acillerde hasta 

yakınlarının tedavi alanlarına alınmamasını, şiddet olasılığının yoğun olduğu 

alanlarda daha fazla sosyal hizmet uzmanı eğitimli profesyonellere yer verilmesini, 



- 221 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

• Yönetsel bazda alınması gereken önlemler arasında; yetkililerin hekimi 

suçlayıcı ve hedef gösterici tutum ve davranışlardan sakınması, görevlendirmelerde 

liyakat ve yeteneğin ön planda tutulması, şiddet mağdurlarına her türlü kolaylığın 

sağlanması, dava süreçlerinde aktif tavır alınması, güvenlik önlemlerinin artırılması, 

sağlık çalışanı güvenlik kurullarının kurulması ve kararlarının hayata geçirilmesi, 

personele özel eğitimler verilmesi, hasta ve hasta yakınlarının tedavi süreci ile ilgili 

bilgilendirilmelerini sağlayacak bir sistemin kurulması, acil servislerde personelin 

deneyimli ve kalıcı olmasına özen gösterilmesi, tüm sağlık birimlerinde şiddet 

konusunda uyarıcı panoların bulundurulması ve çalışanlar arasında ekip uyumu 

sağlanması hususlarının sayılabileceğini, 

• Yukarıda sayılanlara ek olarak; olumsuz haberlerin kontrol süzgecinden 

geçirilerek yayımlanması konusunda uyarılmasının, şiddet konusunda bilinci 

artıracak programların yapılmasının ve kamu spotlarının hazırlanmasının, dizi 

senaryolarına dikkat edilmesinin, güvenlik elemanlarının etkili iletişim eğitiminden 

geçirilmesinin, cezai müeyyidelerin caydırıcılığının artırılmasının, dava takip 

süreçlerinde bürokratik olumsuzlukların azaltılmasının ve kazanılmış davalarının 

medya yoluyla duyurulmasının şiddet azaltılmasını sağlayacağını, 

ifade etmiştir.  

TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Direktörü Dr. Hasan OĞAN’ın 

sunumunun ardından söz alan TTB Hukuk Bürosundan Avukat Ziynet ÖZÇELİK 

konuşmasında özetle yaşana bazı şiddet olaylarından ve ardından açılan davalardan 

bahsetmiş, bu alanda yapılması gereken kanun değişiklikleri (özellikle Türk Ceza 

Kanunu’nda) konusunda TTB’nin yaptığı çalışmaları Komisyona aktarmıştır. 

 

5- 17.10.2012 Tarihli Toplantı  

Komisyonun bu toplantısında Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ile Türk 

Eczacıları Birliği (TEB) sunum yapmıştır.  

Türk Diş Hekimleri Birliği adına sunum yapan TDB Kamuda Çalışanların 

özlük Hakları Komisyonu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar SÜTÇÜ sunumunda özetle; 

• Sağlık ile şiddet kelimelerinin yan yana gelmemesi gerekirken birçok 

nedenden dolayı şiddetin yaşandığını, sağlık çalışanlarının hedef haline getirildiğini 

ve hekimlik mesleğinin değersizleştirildiğini; uygulanan sağlık politikaları ile şiddet 

arasındaki ilişkinin, sadece güvenlik boyutuyla ya da kişisel savunma eğitimleri ile 

çözülemeyeceğini, 
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• Hekime yönelik şiddetin sorumlusunun yalnızca şiddeti uygulayanlar değil 

şiddete sessiz kalan, gereğini yapmayan, hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını 

korumayan yetkililer olduğunu; şiddete başvuranların etkili bir şekilde 

cezalandırılmamasının hekimlerin yaşadığı mağduriyeti artırdığı ve sürekli hale getirdiğini, 

• Çalışanlara yönelik şiddetin ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki yoğun hasta 

potansiyeli, hastalara fazla vakit ayrılamaması, hasta ve hasta yakınlarının sistemin 

sıkıntı ve aksaklıklarının suçlusu olarak sağlık çalışanlarını görmesi, hasta hakları 

kurullarının kuruluş ve çalışma yönünden yanlış uygulamaları ve bu uygulamaların 

sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturması, performans sistemi, tükenmişlik 

sendromu, siyasilerin söylemleri, medyanın sağlık çalışanları aleyhine yaptığı 

haberler, malpraktis ve Tamgün Yasası gibi hususlardan kaynaklandığını, 

• Performansa dayalı ücretlendirmenin ve uzun çalışma saatlerinin hastaların 

gereksinim duyduğu sağlık hizmetini almalarının önünde engel teşkil ettiğini, 

hekimlerin kendi adlarına bağımsız olarak meslek icra etmelerinin önlenmesine ve 

düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılmalarına yönelik sistemli düzenleme 

değişikliklerinin güvenlik duygusunu zedelediğini, sağlık hizmetlerinin 

ticarileştirilmesi sonucu sağlık hizmet sunumu ilişkisinde hastaların tüketiciye 

dönüştürülmesi sürecinin aynı zamanda hekimlere ve diğer sağlık personeline 

yönelik şiddetin artışında önemli bir etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini, 

• Hekimlerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin temel nedenlerinden birisi 

olarak gördükleri siyasi iktidardan çok sayıda beklentileri olduğunu ve bunların 

sırasıyla; tüm tarafların temsil edildiği eş yetkili komisyonlar kurulması, sağlık 

birimlerinde çalışan hakları birimi kurulması, çalışan mutluluğunun araştırılması ve 

izlenmesi, Beyaz Kod uygulamasının gerçekleştirilmesi, şiddet davalarına müdahil 

olunması, şiddet mağdurlarına tazminat ödenmesi, medyada sağlık çalışanlarına 

yönelik olumlu kanaat belirtilmesi ve özverilerinin topluma aktarılması, kamu 

spotları yapılması, sağlık çalışanlarının hedef gösterilmemesi, sağlık çalışanlarını 

şiddete karşı koruyacak kanunların çıkarılması, sağlık çalışanları hakkında olmuşuz 

açıklamalar yapılmaması, hastane içerisinde risk alanlarının değerlendirilerek 

oluşabilecek şiddete karşı önlemlerin alınması, hasta hakları birimlerinde 

profesyonellerin istihdam edilmesi, sağlık kurumlarının duvarlarını süsleyen hasta 

hakları tabelalarının yanına sağlık emekçilerinin hakları tabelalarının asılması ve 

performans sisteminin kaldırılması şeklinde özetlenebileceğini, 

ifade etmiştir. 
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Komisyon aynı toplantısında TDB’nin ardından Türk Eczacıları Birliğini 

dinlemiştir. TEB adına sunum yapan TEB Genel Sekreteri Uzman Eczacı Harun 

KIZILAY sunumunda özetle; 

• Türkiye’de sağlık çalışanlarının sağlığına yönelik tehditlerin son yıllarda 

büyük artış gösterdiğini, hatta sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehdit eder boyutlara 

ulaştığını, 

• Şiddetin nedenlerinin genel olarak; acil servislerde, hastanelerde yatak 

bulunmaması nedeniyle ve polikliniklerde sıra beklemesi, medula provizyon 

sisteminde her gün yaşanan kesintiler ve eczanede ilaç temininden dolayı yaşanan 

gecikmeler; hasta ve hasta yakınlarının ölçüsüz istekleri ve medyadan etkilenmeleri; 

muayene ücreti ile katkı ve katılım payları, sık mevzuat değişikliği dolayısıyla 

eczacıların karşılaştığı sorunlar, usulüne uygun olmayan ilaç talepleri ve sağlık 

çalışanlarının hatalı davranışları şeklinde özetlenebileceğini, 

• Eczacıların kimi zaman istenilen ilaçları vermedikleri kimi zaman da 

muayene ücretleri, katılım payları ve ilaç fiyat farklarını tahsil etmek zorunda 

oldukları için sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalabildiklerini; özellikle nöbetçi 

eczanelerde geceleri can güvenliği bulunmadığını, 

• Eczacı odası yöneticilerinin eczacılık mesleğinin kanayan yarası olan kiralık 

diploma ile eczane açılması olgusu ile (muvazaa) ile mücadelelerinden dolayı şiddete 

maruz kaldıklarını, 

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması 

ve tüm tarafların katıldığı bir program dâhilinde önleme çalışmalarının 

geliştirilmesinin, sağlık otoritesinin sağlık çalışanları hakkındaki söylemlerine dikkat 

etmesinin, Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin yapılarak sağlık 

çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaların artırılmasının, hastane ve eczanelerin 

daha güvenilir yerler haline getirilmesi için gerekli mekânsal ve insani önlemlerin 

alınmasının ve kamunun bu konuda teşvik uygulamasının, özellikle hastanelerde 

güvenlik güçlerinin sayısının artırılmasının, nöbetçi eczanelere güvenlik güçleri 

tarafından devriye ziyaretlerinin belirli periyotlarla yapılmasının, sağlık çalışanları 

tarafından yapılan şikâyetlerin ya da tehdit bildirimlerinin kolluk ve diğer makamlar 
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tarafından öncelikli olarak ele alınmasının, nöbet tutan eczacıların can 

güvenliklerinin daha etkin biçimde sağlanmasının, eczacıların muayene ücreti 

tahsildarlığından kurtarılmasının ve uyuşturucu ilaçlar konusunda emniyet-Sağlık 

Bakanlığı-eczacı odalarıyla bir işbirliği ortamı kurulmasının şiddetin önlenmesine 

katkı sağlayacağını, 

ifade etmiştir. 
 

6- 18.10.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon, 6’ncı Toplantısında Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 

Sendikasını (SAĞLIK-SEN) dinlemiştir. SAĞLIK-SEN adına sunum yapan Sendika 

Genel Başkanı Metin MEMİŞ sunumunda özetle; 

• TÜİK yaşam memnuniyet araştırmasına göre 2003 yılında %39,5 olan 

sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının 2010 yılında %73,1 olduğunu, 

• 2002 yılında 185 milyon kişi sağlık hizmeti almak için sağlık kurum ve 

kuruluşlarına başvuruyorken, sağlıkta dönüşümün başlamasıyla birlikte 2011 yılı 

verilerine göre 496 milyon kişinin başvuruda bulunduğunu, refakatçilerle birlikte bu 

sayının 2 milyarı bulduğunu, 2002 yılında 245 bin sağlık personeliyle hizmet 

verilirken bu oranın 2011 yılında 358 bine çıktığını, istihdam hızının ise talep hızının 

gerisinde kaldığını, 

• Şiddetin toplumda da arttığını, sağlık çalışanlarının sözel, fiziksel ve hem 

sözel hem de fiziksel şiddete maruz kaldıklarını, insanoğlunun güvenlik 

gereksiniminin fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra geldiğini, bu anlamda sağlık 

çalışanlarının güvende olduklarının orta konulması gerektiğini, 

• SAĞLIK-SEN’in şiddet konusunda çok sayıda çalıştay ve sempozyum 

düzenlediğini, 

• Çalışma hayatında meydana gelen şiddet olaylarının en fazla sağlık 

hizmetlerinin sunulduğu ortamlarda gerçekleştiğini, çalışma ortamındaki fiziki 

yetersizliklerin, yoğun çalışma temposunun, istihdam eksikliğinin, hastaların 

sosyokültürel durumları ve iletişim becerilerinde yaşanan zafiyetlerin şiddeti 

tetiklediğini, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarından gördükleri şiddetin 

yanı sıra yine yüksek oranda mobbinge uğradıklarını, 
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• Medyanın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artmasında rolünün 

bulunduğunu, sağlık çalışanlarının medyanın zaman zaman sağlık çalışanı ve hasta 

ilişkilerini zedelediğini ve gerilime yol açtığını, 

• Çalışma ortamlarında sağlık çalışanlarına yönelik şiddete müsamaha 

gösterilmeyeceğine dair caydırıcı yazılı materyaller bulundurulması gerektiğini, 

sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması halinde gerekli yaptırımların 

uygulanabileceği özel yasal düzenlemelerin yürürlüğe konması gerektiğini, 

• Sendikanın 1240 hasta ve hasta yakınıyla görüşerek yapmış olduğu 

araştırmada; deneklerin sadece %19’unun hasta hakları kavramını bildiğini, yine 

sadece %12’sinin çalışan hakları konusunda bilgi sahibi olduğunu, %29’unun sağlık 

çalışanlarıyla şiddet olayı yaşadıklarını, sağlık kuruluşlarında şiddetin kaynağı kim 

sorusuna deneklerin %48’inin hasta ve hasta yakınları cevabını verdiğini, %33’ünün 

ise sağlık çalışanlarını kaynak olarak gösterdiğini, deneklerin %34’ünün şiddetin 

sebebi olarak kötü iletişim ve yanlış anlaşılmayı gösterdiğini, %19’luk bir kesimin 

hastalık psikolojisi cevabını verdiğini, %14’lük bir kesimin sağlık çalışanlarının 

ilgisizliği ve yine %14’lük bir kesimin de uzun bekleme süreleri cevabını verdiğini, 

• Yukarıda bahsedilen araştırmada; deneklerin şiddetin azaltılmasına yönelik 

çözüm önerisi olarak, bekleme sürelerinin azaltılmasını, sağlık çalışanı sayısının 

artırılmasını, sağlık çalışanlarına iletişim eğitimi verilmesini ve güvenlik 

önlemlerinin artırılmasını önerdiğini, 

• Hasta haklarına gösterilen hassasiyetin aynı oranda sağlık çalışanlarının 

haklarına gösterilmediğini, hasta hakları kurullarının şikâyetlerin çoğunu sağlık 

çalışanları aleyhine sonuçlandırdığını ve bu durumun sağlık çalışanlarının 

motivasyonlarını kırdığını, 

• İngiltere’de sıfır tolerans politikası çerçevesinde sağlık personelini tehdit 

eden hastaların karakollarda muayene olmak durumunda kaldığını, İsrail’de sağlık 

çalışanlarını korumak adına şiddet uygulayanlara beş yıllık hapis cezasını öngören 

bir yasal düzenlemenin getirildiğini, 
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• Şiddetin önlenmesi amacıyla sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezasının 

daha ağır olarak düzenlenebileceğini, hekimlere acil durumlar dışında hastayı 

reddetme hakkının tanınması gerektiğini, toplumsal farkındalık oluşturulması 

amacıyla görsel mecralarda halkın şiddet eğiliminden uzaklaştırılmasını, yetkili 

isimlerin ve siyasilerin verdikleri beyanatlarda sağlık çalışanlarının mesleki 

saygınlığına özen göstermesini, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin ve öfke 

kontrolünün geliştirilmesini, medyada şiddet haberlerinin diline dikkat edilmesini ve 

bu haberlerin bağımsız kuruluşlarca takip edilmesini, cezalandırılan faillerin 

medyada güçlü bir şekilde ifşa edilmesini, şiddete karşı sıfır tolerans programının 

aktifleştirilmesini, sağlık çalışanlarına kendilerini koruyacak pratiklerin 

kazandırılmasını, daha önce şiddet uygulamış kişilerin polis nezaretinde sağlık 

hizmeti almalarının düşünülmesini, hasta hakları birimleri yerine hasta iletişim 

merkezlerinin faaliyete geçirilmesini, hasta yakınlarının düzenli bilgilendirilmelerin 

yapılması amacıyla eğitimli elemanların istihdam edilmesini, sağlık çalışanı 

istihdamının artırılması gerektiğini, bekle süresinin kısaltılmasını, ziyaretçilerin 

akredite edilmesini, Sağlık Bakanlığının çalışanların taleplerini ve memnuniyet 

düzeylerini düzenli olarak izlemesi gerektiğini,     

ifade etmiştir. 

SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Metin MEMİŞ’in sunumunun ardından söz alan 

Sağlık Çalışanı Bayram AVCIBAŞI, mağduru olduğu bir şiddet olayının detaylarını 

Komisyona aktarmıştır.   

 

7- 31.10.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon bu toplantısında Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu 

Görevlileri Sendikasını (TÜRK SAĞLIK-SEN) dinlemiştir. TÜRK SAĞLIK-SEN 

adına sunum yapan Sendika Genel Başkanı Önder KAHVECİ sunumunda özetle; 

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hasta odaları, acil servisler, muayene 

odaları, aile sağlığı merkezleri ve ambulanslar gibi sağlığa ilişkin bütün alanlarda 

görülmekle birlikte Sendikanın yapmış olduğu araştırmalara göre en çok acil 

servisler, 112 aciller ve psikiyatri servislerinde görüldüğünü, 
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• Şiddetin artık mekân tanımadığını, sağlık çalışanlarının diğer kamu 

çalışanlarına göre 16 kat daha fazla şiddete maruz kaldığını,  

• TÜRK SAĞLIK-SEN tarafından 2012 yılının başında yapılan ve 1864 

sağlık çalışanının katıldığı bir araştırmaya göre, deneklerin %62’sinin şiddete maruz 

kaldığını ifade ettiğini, doktorların %78’inin, hemşire ve ebelerin yüzde 69’unun, 

sağlık memurlarının yüzde 62’sinin, sağlık teknisyenlerinin yüzde 60’ının, memurların 

ve hizmetlilerin de yüzde 44’ünün şiddete maruz kaldıklarını bildirdiğini, 

• Söz konusu araştırmaya göre; deneklerden şiddet maruz kalanların 

%43’ünün şiddet olayından sonra herhangi bir tepki vermediğini, şikâyette 

bulunmadığını, %25’inin karşılık verdiğini, %24’ünün idareye şikâyette 

bulunduğunu, %5’inin dava açtığını, %3’ünün ise polise başvurduğunu, 

• Şiddetin nedeni olarak; şiddetin bir tedavi yöntemi olarak, yani tedavi 

sürecinde karşılaşılan sorunları çözen ve süreci hızlandıran bir unsur olarak 

görülmesinin, sağlık çalışanları ile vatandaşların karşı karşıya getirilmesinin ve iş 

yoğunluğundan kaynaklanan tükenmişlik sendromunun gösterilebileceğini, 

• Şiddetin önlenmesi amacıyla Sendika olarak; şiddetin yanlışlığını ve yol 

açtığı tahribatı anlatacak kamu spotu, afiş ve broşürlerle bilgilendirilmesini, sağlık 

çalışanlarına stres yönetimi konusunda hizmet içi eğitim verilmesini, Beyaz Kodun 

kullanımının yaygınlaştırılmasını, çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin faaliyete 

geçirilmelerini, güvenlik personeli sayısının artırılmasını, hastane polisinin de 

olaylarda aktif rol üstlenmesini, özellikle bekleme salonlarında gerekli kamera 

sistemlerinin kurulmasını, kamera sistemi kurulamayacak yerlerde uyarı 

sistemlerinin kurulmasını, şiddete uğrayan çalışana hizmetten çekilme hakkının 

tanınmasını, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddete verilen cezaların ağırlaştırılmasını, tüm paydaşların çözüm sürecine dâhil 

edilmesini önerdiklerini, 

• Mobbingin görmezden gelinen ancak oldukça yaygın bir şiddet türü 

olduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının faaliyete geçirdiği Alo 170 

Hattına 1 yılda 1143 çağrı geldiğini, hatta en fazla başvurunun %17.06 yani 195 

kişiyle kamu hastanelerinden geldiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek 

Fırsat Eşitliği Komisyonunun hazırladığı Mobbing Raporu’na göre mobbingden en 

çok sağlık sektöründe ve üniversitelerde çalışan personelin etkilendiğini, 

ifade etmiştir.  
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8- 01.11.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon, 8’inci toplantısında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikasını (SES) dinlemiştir. Sendika adına sunum yapan Genel Başkan Çetin 

ERDOLU özetle; 

• Türk Dil Kurumuna göre şiddetin “Bir hareketin, bir gücün derecesi, 

yeğinlik, sertlik; bir hareketten doğan güç; karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet 

kullanma, kaba güç ve duygu ve davranışta aşırılık” şeklinde tanımlandığını, 

• SES açısından şiddetin içsel veya dışsal olarak sözlü, fiziksel, ruhsal, siyasal 

ve mevzuata bağlı olarak emekçilerin karşı karşıya kaldığı baskıların tümü olduğunu, 

• Son yıllarda hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık emekçilerine yönelik 

artan şiddetin sebeplerinin başında uygulanan sağlık politikalarının ve yetkililerin 

halkla sağlık emekçilerini karşı karşıya getiren kışkırtıcı üsluplarının büyük rol 

oynadığını, bir diğer önemli unsur olarak ise uygulanan performansa göre 

ücretlendirme sisteminin gösterilebileceğini, 

• Yurttaşların sosyoekonomik ve kültürel yapısının; işsizlik, yoksulluk gibi 

koşulların gözetilmeden gün geçtikçe alınır satılır hale getirilen sağlık sisteminin 

şiddetti yaratmada etkisinin bulunduğunu, sağlık çalışanlarını paragöz olarak 

gösteren söylemlerin durumu daha da kötüye götürdüğünü, halkın sağlık sisteminde 

aksaklıkların nedeni olarak sağlık çalışanlarını gördüğünü,  

• Her kademede uygulanan katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin, sağlık 

çalışanlarına yüksek maaş ödemeleri şeklinde verildiğine ilişkin açıklamaların 

şiddetin başlıca nedenlerinden biri olduğunu, ilaç katılım ve reçete bedellerinin 

eczacılar ile halk arasında gerilime yol açtığını, performans sisteminin meslek etiğini 

zedelediğini, 

• Mobbinge maruz kalarak hizmet üretmeye çalışan sağlık personelinin bu 

durumdan kurtarılması gerektiğini, 

• Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan taşerona bağlı 

güvenlik görevlileri başta olmak üzere tüm taşeron işçilerin ve sözleşmeli 

çalışanların kadroya alınarak, sağlık ekibi içerisinde olduklarının gösterilmesini ve 

böylece ekip anlayışı içerisinde hizmet vermelerinin sağlanması gerektiğini, 

caydırıcılık ve adli işlemlerin yürütülmesi bakımından sadece acil servislerde resmi 

üniformalı bir polisin görev yapmasının gerektiğini, 
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• Performans sisteminin kaldırılmasını, yetkililerin sağlık çalışanlarıyla halkı 

karşı karşıya getirecek açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini, şiddetin iş kazası 

olarak kabul edilmesini, idarecilerin sağlık çalışanları tarafından liyakat esaslarına 

göre seçimle belirlenmesinin sağlanmasını, sağlık çalışanı istihdamının artırılmasını, 

idarecilere mobbing konusunda eğitim verilmesini,   

• İfade, örgütlenme, toplantı ve gösteri hakkını kullanan sağlık çalışanlarının 

soruşturmaya uğramaması gerektiğini, birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil 

servisler başta olmak üzere teşhis ve tedavide katkı payı ve ücret uygulamasına son 

verilmesinin şiddeti azaltacağını, 

• Çalışanların meslek risklerinin belirlenmesi ve işyerlerinde iş güvenliği ve 

meslek hastalıkları önlemlerinin alınması, bu önlemler için bütçeden yeterli ödeneğin 

ayrılması ve belirlenen meslek risklerine uygun olarak tüm çalışanlara fiili hizmet 

ilavesi yapılması gerektiğini, 

ifade etmiştir. 

 

9- 07.11.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon 9’uncu toplantısında Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (SAĞLIK İŞ)  

ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikasını (SAĞLIK HAKSEN) 

dinlemiştir. 

SAĞLIK İŞ adına sunum yapan Sendika Genel Başkanı Hasan ÖZTÜRK 

özetle; 

• 1970 ve 1980’li yıllarda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin 

günümüzden daha az olduğunu, o yıllarda karşılıklı saygının hizmeti 

kolaylaştırdığını, 

• Taşeron firmalarda çalışan, iş güvencesi bulunmayan işçilere yeterli 

eğitimin verilmediğini, 

• Canı yanmış hasta ve hasta yakınlarının kamu hastanelerinde yeterli ilgi 

göremeyince agresifleştiğini, henüz hastane girişinde gösterilen ilginin şiddeti 

azaltacağını, 
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• Hakkını arayan kişilere yeterli ve doyurucu yanıtlar verilmesinin sağlanması 

gerektiğini, 

ifade etmiştir. 

Sendika Başkanı ÖZTÜRK’ün ardından söz alan SAĞLIK İŞ Yönetim Kurulu 

Üyesi Halit KAYALI ise; şiddete maruz kalan bir sağlık çalışanı olduğunu, acil 

servislerde uygulanan güvenlik sisteminin yeniden ele alınarak revize edilmesi 

gerektiğini, iş güvenliğine sahip olmayan işçilerin başkasının güvenliğini korumakta 

acziyete düşeceğini, şiddetin sadece fiziksel ve sözel olarak düşünülmemesi 

gerektiğini, psikolojik şiddetin de sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini ve aynı 

zamanda hasta-sağlık çalışanı ilişkisini olumsuz etkilediğini, idarenin bu konularda 

dikkatli olması gerektiğini ayrıca özellikle acil servislerde hastanın karşılanış 

şeklinin önemli olduğunu ifade etmiştir. 

 Toplantının 2’nci sunumunda SAĞLIK HAKSEN Yönetim Kurulu Üyesi 

Umut YANARDAĞ özetle; 

• Sendikalarının sağlık alanında çalışan personelin ekonomik, sosyal ve 

kültürel haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin sağlanması için mücadele 

verdiğini, sağlık çalışanının hakkının korunmasının sağlık hakkını da koruyacağına 

inandıklarını, 

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sağlıkta dönüşüm programıyla değişen 

hizmet modelinin uygulanmasında yaşanan problemler ile sağlık hizmeti veren-

vatandaş ilişkisinin değişmesinden kaynaklandığını, hasta bekleme sürelerinin 

azaltılması ve gelirlerin artırılması çabasının iş yoğunluğunu artırdığını, hastaların 

hastanede yaşadıkları her türlü sorunun çözümünü hasta haklarında aradıklarını, 

sağlık hizmeti alanların beklentilerinde bir sınır olmadığını,  

• Sendikalarının şiddetin önlenmesine yönelik olarak hasta haklarının yanında 

hasta sorumluluklarını da yer veren ve müeyyide içeren bir yasa çıkarılmasını 

önerdiğini, özellikle şiddete verilen cezaların artırılması gerektiğini, 

• Hasta ve sağlık çalışanı arasında sorun çözücü olarak Sağlık Ombudsmanlık 

Mekanizması getirilmesinin ve böylece hem sağlık çalışanlarınca hem de hastalarca 

kabul görecek bir personelin ombudsman olarak sorunlara müdahale etmesinin 

sağlanmasının sorunların şiddete dönüşmeden çözülmesini sağlayacağını, 

ifade etmiştir. 
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10- 14.11.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon bu toplantısında Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası 

(TÜM SAĞLIK SEN) ile Mobbingle Mücadele Derneğini (Mobbingder) dinlemiştir. 

TÜM SAĞLIK SEN adına sunum yapan Sendika Genel Başkanı Okay 

ERÖZGÜN sunumunda özetle; 

• Sendikalarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti; hasta ve hasta 

yakınlarının şiddet, Bakanlığın, hükümetin ve idarecilerin dil ve üslubu ile uygulanan 

sağlık politikalarının etkisi, çarpık ve adaletsiz istihdam modellerinin meydana 

getirdiği iş barışının bozulması neticesinde oluşan iş yoğunluğu nedeniyle 

karşılaşılan şiddet, mobbing, yöneticilerin uyguladığı şiddet ve işyerlerinde 

kadrolaşmaya bağlı uygulanan şiddet olarak tespit ettiğini, 

• Şiddetin önüne geçilmesi için öncelikle eğitim çalışmaları yapılması 

gerektiğini, kamu spotu, afiş ve broşür gibi materyallerle vatandaşa ulaşılmasının 

sağlanması gerektiğini, fiziksel şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmalarının ve 

Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak verilen cezaların artırılmasının 

gerektiğini, şiddet faillerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamından çıkarılmalarını, 

hasta sorumluluğu kavramının öğretilmesini, taşeron işçiler ile sözleşmeli 

çalışanların kadroya alınması gerektiğini, performans sisteminin kaldırılarak birbiri 

ile rekabet eden değil yardımlaşan ve ekip ruhunu benimsemiş çalışma düzenine 

geçilmesini, şiddetin iş kazası olarak kabul edilmesini, sağlık çalışanı istihdamının 

artırılmasını, mobbingi önleyecek tedbirlerin alınmasını, her türlü katkı ve katılım 

payının kaldırılmasını önerdiklerini, 

• Şiddeti azaltmak, çalışan memnuniyetini artırmak ve hafta sonları da 

kesintisiz sağlık hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla yeni bir çalışma modeli 

önerdiklerini ve bu modelde bir nöbet sistemi içerisinde iki gün çalışan personelin bir 

gün izin yapmasını yani pazartesi ve salı günü çalışan personelin çarşamba günü 

izinli olacağını ve ardından perşembe ve cuma günleri çalışarak cumartesi günü izin 

kullanacağını, mesai sisteminin bu şekilde iki gün çalışma bir gün izin olarak 

kurgulandığını, böylece cuma günleri yaşanan birikmenin de önüne geçileceğini, 

ifade etmiştir.  
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Komisyonun 10’uncu toplantısına katılan diğer sivil toplum örgütü 

Mobbingder adına sunum yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin GÜN özetle; 

• Mobbingin bir işyerinde hedef seçilen bir çalışana, asıl maksat gizlenerek, 

bir kişi ya da bir grup tarafından insan onuru ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerle 

sürekli ve/veya sistematik olarak belirli bir süre hukuk ve etik dışı yollarla yapılan ve 

mağdurun psikolojik, ekonomik veya sosyal statüsünde olumsuzluklar meydana 

getiren uygulamaların bütünü olarak tanımlandığını, bireysel ve kurumsal 

nedenlerden kaynaklandığını, 

• Mobbingin bir eylemler zinciri olduğunu, sürekli ve sistematik bir şekilde, 

kişinin psikolojisini bozmak, ekonomik anlamda zarar vermek, toplumda küçük 

düşürmek için yapılan eylem ve işlemler olduğunu, bunların yazılı ve yazılı olmayan 

işlemler ile vücut diliyle, bazen ise konuşmadan yapılabildiğini, 

• Mobbinge maruz kalan bireylerin; bıktırma, yıldırma, dışlanma, kurumun 

hizmetlerinden yoksun bırakılma, aşağılanma, izin ve görevlendirilmelerden 

yararlandırılmama, zorla tayin gibi psikolojik tacize neden olabilecek tutum ve 

davranışlarla karşılaştığını, 

• Mobbing mağdurlarının alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara 

başlayabildiğini, iş hayatında yaşadıkları olumsuzlukların aile yaşantılarını da 

etkilediğini, 

• Mobbingin önlenebilmesi için bireysel ve kurumsal çözüm önerilerinde 

bulunduklarını; öncelikle mağdurların cesur olmalarını ve mobbingi şikâyet 

etmelerini, kendilerini suçlamamalarını; sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi 

verilmesini, sağlık çalışanlarının görev tanımlarının açık ve keskin sınırlarla 

belirlenmesini ve bu konuda objektif olmayan uygulamaların önüne geçilmesini, 

mobbingin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında düzenlenmesini, mobbing konusunda 

kamuoyunu bilgilendirici yayınlar yapılmasını önerdiklerini,  

ifade etmiştir. 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin GÜN’ün ardından söz alan Mobbingder 

Bilim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nermin GÜRHAN özetle; mobbingin çalışan 

üzerindeki etkisinin iş yerindeki mutsuzluktan çok daha öteye giden bir durum 

olduğunu, mobbing mağdurlarında depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi 
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sorunlar yaşandığını, ailelerin de mobbingde ikinci derecede mağdur olduğunu, 

mobbing sonucu ortaya yoğun bir işgücü kaybının çıktığını ifade etmiştir. 

Mobbingder adına son olarak söz alan Dernek Üyesi Avukat Nilay KILIÇ; çeşitli 

ülkelerden mobbinge ilişkin yasal düzenleme örnekleri vermiştir.  
 

11- 15.11.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon bu toplantısında Türk Hemşireleri Derneğini dinlemiştir. Dernek 

adına sunum yapan Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Saadet ÜLKER özetle; 

• Şiddetin, bireyin kendi dışından uygulanan fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

ekonomik güç ve baskılarla, insanca yaşama hakkını sınırlayan ya da tümüyle yok 

etmeyi hedefleyen toplumsal bir olgu olduğunu ve özellikle son yıllarda töre 

cinayetlerinin, kadına yönelik saldırıların ve çocuk istismarlarının medyada geniş bir 

biçimde yer bulması ve ardından, sağlık çalışanlarına da yaygınlaşarak açık bir 

biçimde yönelmesi ile ülkemizde dikkatleri üzerine her zamankinden daha fazla 

çektiğini, 

• Halkın çok uzun yıllara dayalı buyurgan, tehditkâr, ulaşılması zor nitelikler 

taşıyan bir sağlık sistemi içerisinden geçmiş olmasının ve son yıllarda bu durumu ve 

sorumlularını kendi anlayışı doğrultusunda açıklıkla ifade eden Sağlık Bakanlığının 

yaklaşımının, halkın içindeki öfke birikimini kontrol edemeyeceği bir biçimde ortaya 

koymasına yol açtığını, sistemde yıllara dayalı daha çok örtük biçimde seyreden 

şiddetin ve ona olan tepkinin,  son dönemdeki yaklaşımlarla kontrolsüzce ifade 

edildiğini, 

• Toplum bilimsel zeminde araştırma yapmaya yetkin özellikle sosyolog ve 

ekonomistlerden oluşan bir araştırma grubunun şiddetin toplumsal nedenlerini ve 

belirleyicilerini araştırması, bu gruba yeri geldiğinde sağlık çalışanlarının 

katılmasını, sağlayacakları verilerle araştırma grubunun desteklenmesini ve çözüm 

önerilerinin bu araştırma sonuçlarından üretilmesini önerdiklerini, 

• Hemşirelik mesleğinin aynı meslek diplomasına sahip olup farklı düzeyde 

(meslek lisesi, ön lisans, lisans düzeyi) ve farklı biçimde (örgün eğitim, açık öğretim, 

uzaktan eğitim) eğitimden geçmiş insanlar tarafından aynı görev, sorumluluk ve 

yetkiyle icra edilmesinden dolayı çok vahim çatışmalar çıktığını ve bu durumun 

mesleği ve bakım hizmetini alabildiğine hırpaladığını,  
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• Medyanın sağlık alanında yer alan pek çok olayı hiç sorgulamadan 

hemşireliğe mal ettiğini, 

• Hemşireliği temsil eden kişi ve kuruluşların değinilen konular hakkındaki 

beyanlarına yetkililerin sahip çıkması ve çözümlere bu yol ile gidilmesi gerektiğini, 

bu yapılmadığı takdirde ise hemşirelerin şiddetin hedefi ve kaynaklarından birisi 

olmaktan sıyrılamayacaklarını, 

ifade etmiştir. 

 

12- 21.11.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon, 12’nci toplantısında hastanelerde görevli polislerin görev ve 

yetkileri, bunların eğitimleri, çalışma koşulları, hastanelerde yaşanan şiddet olayları 

ile bu olaylarda polislerin vazifeleri ve yukarıda sayılan alanlarda yaşanan sorunlara 

ilişkin çözüm önerileri ile hastanelerde görevli özel güvenlik görevlilerinin 

hastanelerde görevli polislerle ilişkileri, Genel Müdürlükçe özel güvenlik 

görevlilerine verilen eğitimler ile yukarıda sayılan alanlarda yaşanan sorunlara ilişkin 

çözüm önerileri konularında Emniyet Genel Müdürlüğünü dinlemiştir. 

İlk olarak söz olan Polis Merkezleri ve Suç Önleme Şube Müdürü Ali KAYA 

sunumunda özetle; 

• Polis Merkezi Görev Tanımları Kitabı’na göre hastane nokta görevlisi 

olarak ifade edilen hastanede görevli polislerin görevlerinin; polisin müdahalesini 

gerektiren herhangi bir olay meydana gelmesi halinde, içinde bulunduğu koşulları 

dikkate alarak müdahale etmek veya yardımcı kuvvet talebinde bulunmak ya da 

varsa özel güvenlik personelinden istifade etmek, hastaneye intikal eden ve tıbbi 

müdahalede bulunulan adli nitelikli olaylar (yaralamalı/ölümlü trafik kazaları dâhil) 

hakkında ilgili sağlık personelinden bilgi almak, intikal eden olay ve tarafları 

hakkında bilgi toplamak, ilgili kişilerin kimlik ve adres tespitini yaparak, olayın 

meydana geldiği yerin mıntıkasında bulunduğu polis merkezini hızlı bir şekilde 

derhal haberdar etmek, görev alanı çerçevesinde verilen talimatları yerine getirmek, 

tıbbi müdahale sonrası kişilerin vücudundan çıkan ve/veya delil niteliğinde olan 

eşyayı (mermi çekirdeği, saçma, şiş, bıçak ağzı vb.) ilgili sağlık personelinden 

muhafazalı bir şekilde tutanak karşılığında alarak yetkili birime teslim etmek, intikal 

eden olay nedeniyle şüpheli/sanık olan kişilere yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini 

imkânları ölçüsünde almak, yeterli olmadığı durumlarda yardım talep etmek ve ilgili 
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soruşturma birimleri geldiğinde bu kişi veya kişileri teslim etmek, şüpheli/sanık 

kişilerin teslim edilmesine ilişkin (tıbbi tedavileri devam etmiyor veya taburcu 

edilmişler ise) tutanak tanzim etmek, hastane güvenliğinin sağlanması kapsamında, 

hastane yönetimi ile irtibat halinde olmak ve bu konuda işbirliğinde bulunmak, 

gerektiğinde bu hizmetlere destek olmak, hastane güvenliğine ilişkin tespit ettiği 

eksiklikleri hastane yönetimine bildirmek ve önerilerde bulunmak şeklinde 

özetlenebileceğini, 

• İçişleri Bakanlığının 2012/22 sayılı Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet 

Olayları İle İlgili Genelge’sinde özetle; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının 

engellenmesine yönelik hastane yönetimi, hastane güvenliği ve kolluğun iş birliği 

içerisinde bulunması, sağlık çalışanlarına yönelik, yaralama, tehdit, hakaret fiillerinin 

işlenmesi halinde, mağdur kişinin şikâyeti aranmaksızın, sağlık kurumlarında görevli 

olan “hastane polisleri” başta olmak üzere yetkili kolluk kuvvetlerince doğrudan 

işlem tesis edilmesi; suça el koyma ve soruşturma işlemlerinin, sağlık kuruluşlarında 

yürütülen muayene, müdahale ve hasta bakım hizmetlerini aksatmayacak ve bu 

hizmetlerde herhangi bir zafiyete neden olmayacak şekilde titizlikle yürütülmesi 

hususlarına yer verildiğini, 

• Hastane irtibat görevlisi olarak görev yapan polislerin İçişleri Bakanlığınca 

yapılan son düzenlemeler ışığında; tamamen irtibat görevlisi olarak görev yapmak ve 

bir olay meydana gelmesi halinde de ilk müdahalede bulunarak sonrasında gerekli 

güvenlik önlemlerinin alınmasını temin etmekle yetkili olduklarını, 

• Sadece tam teşekküllü ve acil müdahale birimlerine yoğun hasta girişi olan 

hastanelerde hastane nokta görevlisi personel görevlendirilebildiğini, günlük 10 bin 

ila 50 bin arasında kişinin hizmet aldığı büyük hastanelerde şiddet olaylarını 

önlemekle görevli nokta polislerinin ifa edecekleri görevlerin sınırlı kalacağını, 

• Hastane nokta görevlisi polislerin daha çok meydana gelen ve ortaya çıkan 

müessif olaylar nedeniyle kişilerin intikal ettiği büyük hastanelere ve acil müdahale 

birimlerine gelen adlî olayları tespit etmek ve suç soruşturması yürüten birimlere 

iletmek üzere görev yaptıklarını, 

ifade etmiştir. 

İlk sunumun ardından söz alan Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü 

Mehmet SARIBUVA sunumunda özetle; 
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• Özel güvenlik hizmetinin kamu güvenliğine ilave olarak yapılan, genel 

kolluğa yardımcı mahiyette, talep esaslı ve izne bağlı koruma ve güvenlik hizmeti 

olduğunu; kurum ve kuruluşların kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak 

suretiyle ya da özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle veya her iki 

şekilde de sağlanabildiğini, 

• Özel güvenlik görevlilerinin görevli oldukları alan ve süre ile sınırlı kalmak 

kaydıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7’nci maddesindeki 

yetkileri kullandıklarını; bunların suçüstü halinde herkes tarafından kullanılabilecek 

yetkiler olduğunu, tüm arama ve kontrollerin elektronik sistem ve cihazlarla yapıldığını, 

elle aramanın yapılamayacağını, toplu ulaşım tesislerinde, kültürel ve sosyal 

etkinliklerde kimlik sorma yetkilerinin bulunduğunu, görev alanında meydana gelen adli 

olaylara müdahale etme, gerektiğinde zor kullanma yetkilerinin bulunduğunu,  

• Özel güvenlik eğitiminin bu işe özgü eğitim kurumlarınca verildiğini, temel 

eğitimin 100+20 saatten oluştuğunu ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğunu, yenileme 

eğitiminin ise 50+10 saatten oluştuğunu, 

• Eğitim müfredatının; özel güvenlik hukuku ve kişi hakları, güvenlik 

tedbirleri, güvenlik sistem ve cihazları, temel ilk yardım, yangın güvenliği ve tabii 

felaketlerde müdahale tarzı, uyuşturucu madde bilgileri, etkili iletişim, kalabalık 

yönetimi, kişi koruma, özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri, silah bilgisi ve atış 

derslerinden oluştuğunu, 

• Yetkilerin görev alanında ve görev süresince kullanılabildiğini, kural olarak 

üniformalı görev yapıldığını (görev yeri ve niteliğinin gerektirdiği hallerde komisyon 

kararıyla sivil çalışılabileceğini.), koruma ve güvenlik dışında başka bir işte 

çalıştırılamayacaklarını, alınan izin doğrultusunda silahlı-silahsız hizmet 

verilebileceğini, 

• Türkiye’de sertifika alan 967.183, kimlik alan 650.050 ve fiilen çalışan 

263.199 özel güvenlik görevlisinin bulunduğunu,  

• Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini daha iyi kullanabilmeleri, hasta ve 

hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri için hizmet içi eğitimden 

geçirilmelerinin, nerelerde ne tür özel güvenlik görevlisi çalıştırılacağına dair risk 

analizi yapılmasının, istihdam edilecek özel güvenlik görevlilerinden istenen şartların 

geliştirilmesini önerdiklerini, 

ifade etmiştir.  
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13- 22.11.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon, 13’üncü toplantısında Psikiyatrist Prof. Dr. Erol GÖKA’yı 

dinlemiştir. Prof. Dr. GÖKA sunumunda özetle; 

• Toplum olarak bir şiddet kültürü içinde yaşadığımızı, savaşçı bir zihne sahip 

olduğumuzu, tarihsel psikolojimizin savaşçılık ve sorunları savaş yöntemiyle 

halletme anlayışıyla yüklü olduğunu; evde, ailede, işyerinde, okulda, sokakta, 

trafikte, stadyumda, hatta Meclisimizde zaman zaman "gücü gücü yetene" kuralını 

işletmemizin bu zihniyet yüzünden olduğunu, 

• Şiddetin bir sarmal şeklinde ilerlediğini yani şiddetin şiddeti doğurduğunu, 

toplumda şiddet tırmandığında toplumu oluşturan bütün bileşenlerin bundan 

etkilendiğini, meslek gruplarının da bundan etkilenmeye başlayacağını, hekimlik 

mesleğinin icra edildiği ortamların da şiddete ve öfke patlamalarına meyyal 

olduğunu,  

• Sağlık hizmeti verilen ortamlarda şiddetin arttığına yönelik gözlemlerin 

bulunduğunu, hemen her gün medyada sağlık çalışanlarının şiddete maruz 

kalmasıyla ilgili bir habere rastlamanın mümkün olduğunu, 

• Genellikle zor şartlarda hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarının bir 

taraftan insan hayatı ile ilgili kararlar veriyor olmanın yükünü çekerken bir taraftan 

da şiddet olaylarının etkisiyle kendi güvenlikleriyle ilgili kaygılarla boğuşmak 

zorunda kaldıklarını, bunun ise hizmetin kalitesini düşürdüğünü, 

• Şiddetin ortaya çıktığı hemen her yerde temel bir ilke olarak karşılanmayan 

beklentilerin olduğunun söylenebileceğini, karşılanmayan beklentilerin psikolojisini 

incelediğimizde “narsistik yaralanma” adı verilen benlik zedelenmesinin karşımıza 

çıktığını ve şiddete yol açan öfkenin altyapısını bu duyguların hazırladığını; sağlık 

kuruluşlarında yaşanan şiddet olaylarının da temelinde bu beklenti sorununun 

yattığını, halkın sağlık hizmetlerinden beklentilerinin yükselmesinin sağlık 

kuruluşlarının fiziki şartları ile personel yetersizliklerinin göz ardı edilerek ele 

alınamayacağını, zira yükselen beklentiler karşılanamadığında hasta ve hasta 

yakınlarının hayal kırıklıklarının sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını ve özellikle 

hekimleri gördüğünü, 
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• Sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddeti ele alırken üzerinde 

mutlaka durulması gereken bir başka noktanın da aslında hiç yaşanmaması gereken 

hasta hakları ve hekim hakları çatışması olduğunu, hasta haklarının modern bir sağlık 

hizmetinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunun inkâr edilemeyeceğini ancak, 

hekimlerin olması gereken haklarına sahip olmamaları nedeniyle bunun bir çatışma 

gibi göründüğünü, yaşanan haklar çatışmasının hakkı olanı almak isteyen hastalarla 

onlara hakkı olan hizmeti vermek için ihtiyacı olanları isteme hakkı olmayan 

hekimler arasındaki çatışma olduğunu, 

• Hekim saygınlığının giderek ortadan kalkmaya yüz tuttuğunu, 

• Yöneticisinin takdir etmediği meslek erbabına toplumdan saygı beklemenin 

imkânsız olduğunu, hekimlerin görev yapmadıkları ama yapmaya zorlanacakları 

şeklindeki ifadelerin onların vatandaş nezdindeki saygınlığını azalttığını ve yaşanan 

her türlü olumsuzluğun faturasının hekimlere kesildiğini,    

• Günümüzde tıp fakültelerinin eğitimi göz ardı ederek öğrencilere teorik 

bilgi yüklediğini, hasta-hekim ilişkisinin nasıl olması gerektiği ve hastalar ile 

yakınlarının nasıl psikolojilere sahip olduklarını bilme ve öğretme konularında ciddi 

eksiklikleri bulunduğunu, 

• Hekimlerle ilgili olumsuz haberlerin anlamsız biçimde abartılarak 

yayımlanmasının hataların bütün hekim camiasına mal edilmesi sonucunu 

doğurduğunu, hekimlerin medyada yargısız infaza maruz kaldığını,  

• Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasının önlenmesi için; sağlık 

sistemiyle ilgili düzenlemelerde sağlık çalışanlarının görüşlerinin ciddiye alınmasını, 

halkın beklentisini yükselten siyasi ifadelerden kaçınılmasını, açıklamalarda hekim 

saygınlığını gözeten ifadelerin kullanılmasını, tabip odalarının diyaloga açık biçimde 

hekimlerin sorunlarına çözüm üretmesini önerdiğini, 

• Her hekimin mesleğini eksiksiz biçimde yerine getirebilmek için gerekli 

donanımın temin edilmesini bulunduğu sağlık kuruluşundan isteme, aksi halde 

vazifesini yapmaya zorlanmama, hastasına yeterli vakit ayırma, hasta mahremiyetini 

korumak adına kurumlarından fiziksel düzenlemeler talep etme, aksi halde görev 

yapmaya zorlanmama, hasta hakları yönetmeliğinde belirtilen hususları ihlal etmeye 

mecbur bırakıldıklarında görevi bırakma ve güvenliğinin ve sağlığının korunması 

hakkına sahip olması gerektiğini, 

ifade etmiştir. 
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14- 29.11.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon 15’inci toplantısında Acil Tıp Uzmanları Derneğini (ATUDER) 

dinlemiştir. İlk olarak söz olan ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başer 

CANDER özetle; 

• Son yıllarda her alanda şiddetin arttığını, ancak sağlık alanında hizmet 

verenler diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya uğradığını, 

• Şiddetin nedenleri arasında; insan doğasında var olan “şiddet uygulama” 

eğiliminin, yararlı alanlara/faaliyetlere yönlendirilememesinin, çocukluktan itibaren 

sorunları şiddet kullanarak çözme alışkanlığının pekiştirilmesinin, gençlerin 

televizyonda her gün onlarca şiddet sahnesi seyrederek yetişmelerinin, toplumsal 

ahlakta, gücü kutsayan değişim ile “güçlü olanın haklı olduğu” fikrinin 

yaygınlaşmasının ve genel olarak sorunları açıklıkla konuşma, dinleme ve empati 

alışkanlığının pek olmamasının gösterilebileceğini, 

• Karşılanamayan yüksek beklentilerin ve güven duygusunun, acil servislerin 

yoğunluğunun, uzun bekleme sürelerinin, mental veya davranış bozukluğu olan 

hastaların, hasta ve yakınlarının aşırı isteklerinin, eğitim düzeyi düşüklüğünün, 

kalabalık ve gürültülü ortamların, sağlık çalışanlarının zamanlarının kısıtlı olmasının, 

uzun çalışma sürelerinin, iletişim problemlerinin, personel yetersizliğinin, basında 

yer alan haberlerin ve haber dilinin, yetersiz güvenlik önlemlerinin, krizleri 

yönetmede yetersizliklerin, silah ve yaralayıcı aletlerin taşınmasının kolay olmasının, 

politikacıların sağlık sistemi ve çalışanlar hakkındaki söylemlerinin de şiddetin 

nedenleri arasında olduğunu, 

• Şiddete karşı müeyyidelerin yetersiz olduğunu, 

• Sağlık çalışanları olarak çuvaldızı kendilerine batırmaları gerekirse; 

hastaların haklı olduğu yönlerin bulunduğunu gözden kaçırmamaları gerektiğini, 

sistemde aksamaların bulunduğunu, yanlış tedavi gibi hataların nadiren de olsa 

gerçekleştiğini, bilimsel denetim eksikliğinin bulunduğunu, 

ifade etmiştir. 
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İlk sunumun ardından söz alan ATUDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ Türkiye’de yapılmış çeşitli şiddet araştırmalarından 

örnekler vermiştir. Son olarak söz alan ATUDER Üyesi Cuma YILDIRIM ise 

Derneklerinin şiddetin önlenmesi yönelik önerilerine yer verdiği sunumunda özetle; 

• Sağlıkta dönüşüm programının halka ve çalışanlara daha doğru 

anlatılmasını, 

• Hasta haklarının yanı sıra hasta sorumlulukları ile sağlık çalışanlarının hak 

ve sorumluluklarının da belirlenmesini; medyada duyurulmasını ve hastanelerde ilan 

edilmesini, hasta memnuniyetinin yanı sıra, çalışan memnuniyetinin de sağlıkta 

kalite ölçümünde önemli bir kriter olarak belirlenmesini, 

• Performans sisteminin gözden geçirilmesini, mesai ve nöbet saatlerinin 

yeniden düzenlenmesini, uzun çalışma sürelerinin kısaltılmasını, 

• Sağlık birimlerinde uluslararası iş güvenliği standartlarına uygun güvenlik 

kriterlerinin belirlenerek ve titizlikle uygulanmasını, 

• Sağlık çalışanlarının, maddi kaygılardan uzak hizmet vermelerinin 

sağlanmasını, 

• Sağlık yöneticilerinin ve özellikle sağlık politikalarını belirleyen 

siyasetçilerin şiddeti kınayan cümlelerle halkı uyarmalarını, 

• Sağlık çalışanlarına, mesleki eğitimleri aşamasından başlayarak iletişim, 

kriz yönetimi, öfke kontrolü ve hasta hakları; mesleki riskler ve hizmet icapları 

konusunda eğitimler verilmesini, 

• Sağlık kurumlarının otopark, güvenlik, misafirhane ve kafeterya hizmetleri 

yeterli ve fonksiyonel hale getirilmesini, 

• Sağlık kurumlarında yaşanabilecek iletişim kazaları, bilgi eksikliği, yanlış 

anlama ve anlaşılmalardan kaynaklanan problemleri çözmek üzere ombudsmanlık 

görevi üstlenecek bağımsız denetçilerin veya eğitimli uzman arabulucuların istihdam 

edilmesini, 

• İlköğretimden başlayarak eğitimin her kademesinde, sağlık personeli ve 

kurumları ile bu kurumların işleyişi hakkında eğitimler verilmesini, 

• Sağlığa yönelik bazı yanlış algıların değişmesi bakımından, hastane adının 

‘şifahane’; hasta hakları teriminin ‘sağlık hakkı’ olarak değiştirilmesini, 
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• Tüm sağlık örgütlerinin, sağlıkta görülen şiddet karşısında, söz ve eylem 

birliği içinde olmasını, bu konunun politik ve ideolojik gündemlerin üstünde tutulmasını, 

• Yazılı ve görsel medya organlarında, uzmanlaşmış “Sağlık Muhabiri” 

istihdamının sağlanmasını, medyada “Sağlık Danışmanlığına” gereken önemin 

verilmesini, dizi film, reklam ve film senaryolarında hastane, hastalık ve hekimlik 

mesleği konusunda doğru mesajlar verilmesi konusunda gerekli girişimlerin 

yapılmasını, 

önerdiklerini ifade etmiştir. 

 

15- 05.12.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon bu toplantısında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunu (AHEF) 

dinlemiştir. AHEF adına ilk olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat 

GİRGİNER özetle; 

• Türkiye çapında 60 ilde örgütlendiklerini, 12.910 Aile Hekimi üyelerinin 

bulunduğunu, 

• Şiddetin çoğunlukla hastanelerde ve acil servislerde olduğunun 

düşünüldüğünü ancak, birinci basamak sağlık hizmet sunumunda çalışanların artan 

oranlarda şiddete maruz kaldıklarını, 

• Fiziksel şiddet öncesinde sözel şiddetin daha yüksek olduğu gerçeğinden 

yola çıkarak, öncelikle sözel şiddetin cezai müeyyide kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini, küçük suça verilecek cezaların daha büyük suçları engelleyeceğini, 

• Hastaların haklarını ve sorumluluklarını öğrenmelerinin ve doğru 

kullanmalarının sağlanması gerektiğini, 

• SABİM hattında başvuruları karşılayan kişilerin kanun ve yönetmeliklere 

hâkim olmasının sağlanmasını ve gelen şikâyetlerin değerlendirilerek haksız yapılan 

şikâyetin hekime yansımasının engellenmesini, başvuru sahibine anında haksız 

olduğu vurgulanacak şekilde bildirim yapılmasının sağlanmasını, usulsüz istemde ve 

şikâyette bulunarak adeta kendisini ihbar eden kişilere gerekli cezai yaptırımların 

uygulanmasının gerektiğini, 

• Medyada sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti özendiren yayınlar için yasal 

önlemler alınmasının gerektiğini, dizilerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 

sahnelerine sıklıkla yer verildiğini, kamu spotlarıyla halkın bilgilendirilmesinin ve 

yalan haberlerden zarar gören sağlık çalışanlarının desteklenmesi gerektiğini, 
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• Sağlıkta dönüşümün halka daha net anlatılmasının ve tıp mesleğine saygıyı 

artıracak bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının gerektiğini, 

ifade etmiştir. 

İlk sunumun ardından söz alan AHEF Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanı 

Dr. Kazım TIRPAN dünya ve Türkiye çapında yapılmış çeşitli şiddet 

araştırmalarından örnekler vermiş ve özetle; 

• Diğer çalışanlara kıyasla sağlık çalışanlarının şiddete daha fazla maruz 

kaldığını, sözel şiddetin oranının daha fazla olduğunu ve şiddetin kayıt altına alınma 

oranının düşük olduğunu, 

• AHEF’in 643 aile hekimi ile gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların 

%59.6’sının şiddete maruz kaldığını, kadınların şiddete daha fazla maruz kaldığını, 

saldırıların %33.1’inin poliklinikte yalnız olunduğu zamanlarda çoğu erkek, orta 

sosyoekonomik sınıfta kişiler tarafından gerçekleştirildiğini, 

• Şiddete maruz kalanların %60,8’inin şiddet olayını bildirmediğini, 

%23,5’inin polise/savcılığa bildirdiğini, %14,4’ünün üst kuruma bildirdiğini, 

polise/savcılığa bildirilen 90 kişiden 20’sinin ceza aldığını, 35 kişide sürecin devam 

ettiğini, 14’ünde soruşturmaya gerek olmadığına karar verildiğini, 13 kişide şikâyetin 

geri alındığını, üst kuruma yazılı/sözlü olarak bildirilen 55 şiddet olayından sadece 1 

tanesinde şiddet uygulayanın ceza aldığını, katılımcıların %98,9’unun şiddetin 

arttığını, %98,3’ünün şiddetin daha da artacağını düşündüğünü, %83,7’sinin 

kendilerini çalıştıkları kurumda bir şekilde güvende hissetmediklerini belirttiğini, 

• Katılımcıların, hasta ve hasta yakınlarının şiddete başvurmalarının nedenleri 

arasında onların güç kullanarak istediklerini alabileceğine inanmalarını, ilgi çekmeyi 

istemelerini, medyadan etkilenmelerini, uygulanan politikalardan cesaret aldıklarını, 

psikiyatrik sorunlarını ve sağlık çalışanlarından kaynaklanan sebeplerin yer aldığını, 

• Katılımcılara göre şiddetin önlenmesi için, medya kuruluşları aracılığıyla 

sağlık çalışanlarına yönelik saygı ve sevginin özendirilmesinin, yeterli güvenlik 

önlemlerinin alınmasının, cezaların ağırlaştırılmasının, SABİM’in kaldırılmasının ve 

Bakanlık ile yöneticilerin sağlık çalışanlarına destek olmasının gerektiğini, 

ifade etmiştir. 
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AHEF adına son olarak söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. H. Şenol 

ATAKAN özetle; 

• SABİM’in, sağlık hizmetlerinin niteliğinden dolayı etkili bir iletişim 

sürecinin zorunlu olduğunun bilinciyle, sağlık hizmetlerini planlayıp yönetenleri, 

sağlık hizmetlerini sunanları ve sağlık hizmetlerinden yararlananları uzlaşı 

platformuna taşımak suretiyle sağlık sisteminde etkili iletişim sağlamayı 

amaçladığını ancak şikâyet hattı gibi kullanıldığını ve telefonla şikâyetler neticesinde 

soruşturma açılıp mobbing yapıldığını, 

•  Görevi başındaki sağlık çalışanını yaralayan veya ölümle tehdit eden 

kişilerin hekim ve olayın şahitlerine baskı yapma ihtimalini mahkemelerin yok 

saydığını ve sanığın tutuklu yargılanması yönünde kanaat gösterilmediğini, sağlık 

çalışanına karşı işlenen suçlarda hafifletici nedenlerin devreye sokulmamasının ve 

ceza artırımına gidilmesinin caydırıcılık açısından önemli olduğunu, 

ifade etmiştir. 

 

16- 06.12.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon bu toplantısında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla OKAY’ı dinlemiştir. Prof. Dr. 

OKAY sunumunda özetle; 

• Toplumun her konuda giderek artan taleplerinin, bilgiye ulaşma 

imkânlarının artmasının, toplumda saldırganlığın artmasının, gündelik yaşamda artan 

şiddetin ve hoşgörüsüzlüğün sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaşmasının 

sebepleri arasında olduğunu, 

• Toplum ve hastaların, Sağlık Bakanlığının, sağlık personelinin ve sağlık 

kurumlarının, sorunun iletişim çözümüne yönelik paydaşlar olduğunu, 

• Hastalara, sağlık sorunlarının çözümü için tek kaynağın hekimler ve diğer 

sağlık personeli olduğunun iletilmesinin, “sağlık personeli olmazsa, tedavi de yok” 

mesajının verilmesi gerektiğini, 

• Hekim ve hasta ilişkisinin vurgulandığı ve her iki alandaki bireylerin 

birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlı davrandığını gösteren mesajların kamuoyuna 

aktarılmasının, ilköğretimden itibaren saygıyı ve sevgiyi aşılayacak mesajların 

aktarılmasının gerektiğini, 
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• Hekimlerin hastalarla iletişiminin iyileştirilerek hekimin hastanın dilini 

konuşabilmesinin sağlanması gerektiğini; bunun ise tıp fakültelerinde yoğun olarak 

sağlık iletişimi bilgilerinin aktarılması, hekimlere bilgilendirici materyal dağıtılması 

ve gönüllü olanlara eğitim verilmesi yöntemleriyle yapılabileceğini, ancak zorunlu 

eğitimin pek işe yaramadığını; bunun sebepleri arasında ise uzun eğitim süreci 

boyunca hekimlerin her şeyi öğrendiğini ve başka bilgilerin çok gerekli olmadığına 

inanabildiklerinin, sağlık iletişiminin gelişim aşamalarından “tıbbın altın dönemi”nin 

Türkiye’de hala yaşandığının düşünülmesinin, hasta ile aktif iletişim kurmanın 

gereksiz olarak görülmesinin ve Türkiye’de yaygın olan ataerkil hekim modelinin 

gösterilebileceğini, 

• Hemşirelik mesleğinin imajının geliştirilmesi gerektiğinin, tıbbi sekreter 

istihdamının artırılmasının ve hekim-hemşire iletişiminin geliştirilmesinin 

gerektiğini, 

• Şiddet olayları ağırlıklı olarak acil kliniklerde yaşandığı için acilde görev 

alan personele yönelik özellikle iletişim eğitimi verilmesinin, tüm klinikler için hasta 

ile görüşmelere belirli bir standart getirilmesinin ve hekimin hastanın beden dilini 

okuyabilmesinin sağlanmasının, hekimlerin hasta haklarını kabul etmesinin ve 

hastayı dinlemesinin sağlık personeline yönelik yapılan çalışmalarda unutulmaması 

gereken noktalar olduğunu, 

• Acil kliniklerde paramedik personel sayısının artırılarak, ilk gelen hastanın 

öyküsünün hızlıca bu personel tarafından alınmasının sağlanmasının, sorun çözücü 

çalıştırmanın ve hastanın kaydının yapıldığı yere uyarıcı bir enformasyon asılmasının 

sağlık hizmeti sunan kurumların alabileceği önlemler olduğunu, 

• Beyaz Kod uygulamasının aktif olarak uygulanmasının, sağlık alanında 

şiddet eylemi işleyen kişilerin kimler olduğunun saptanarak, kayıt sırasında bunların 

sağlık personeli tarafından öncelikli olarak görülmesi ve daha fazla önlem alınmaya 

çalışılmasının ve sınırlı sayıda hasta yakınının hastaneye girişine izin verilmesinin 

gerektiğini, 

• Sağlık kurumlarında hastanın memnuniyetinin önemli olduğunu ama bunu 

yerine getirecek olan personelin de memnuniyetinin önemli olduğunu, 

ifade etmiştir.  
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17- 12.12.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon 18’inci toplantısında ilk olarak Hasta ve Hasta Yakını Haklarını 

Koruma Derneğini (HAYASAD) dinlemiştir. Dernek adına sunum yapan Genel 

Başkan Av. İlhan YETİŞGİN özetle; 

• Hiçbir ülke ve toplumun şiddetten soyutlanmadığını, şiddet görüntülerinin 

kitle iletişim araçlarında sık sık yer aldığını, Dünya Sağlık Örgütünün şiddeti 

“Fiziksel bir gücün veya herhangi bir baskının bilerek ve isteyerek bireyin kendisine, 

başka birine veya bir gruba yöneltilmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm, 

psikolojik zarar, gelişim geriliği veya yoksunluk durumunun ortaya çıkmasına veya 

ortaya çıkma olasılığına neden olan eylem.” şeklinde tanımladığını, 

• Çalışma hayatında meydana gelen şiddetin % 25’inin sağlık alanında 

yaşandığını, sağlıkta şiddetin bu denli yoğun yaşanmasının çok sayıda nedeni 

olduğunu, sağlık çalışanlarının muhatap oldukları kişilerin hasta ve hasta yakınları 

olduğunu, bu kişilerle optimal bir ilişki kurabilmenin çok güç olduğunu, maruz 

kaldıkları hastalık, sakatlanma veya ölüm olayı yada tehdidi nedeniyle bu kişilerin 

genellikle kederli, isyankar, gergin, paniklemiş, endişeli, ağrılı ve bitkin halde 

olduklarını, bazen de muhatapların alkolik veya madde bağımlılığı veya psikiyatrik 

bozukluğu olan kişiler olduğunu, bu durumdaki kişilerin şiddete başvurma 

eğilimlerinin ortalama kişilere kıyasla çok daha yüksek olduğunu, 

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sebepleri olarak; legal yollara 

başvuruların geç sonuçlanmasının ve caydırıcı olmamasının yarattığı olumsuz 

sonuçların, medyanın haber dilinin, hasta hakları birimlerindeki yetersizliklerin, 

hasta haklarının yeterince bilinmemesinin, özel güvenlik görevlilerinden 

kaynaklanan olumsuzlukların, bilgilendirici seminer, program ve eğitim eksikliğinin, 

hastanelerdeki fiziki ve organizasyonel eksikliklerin, hasta ve hasta yakınlarının sağlık 

çalışanlarıyla yaşadığı iletişim problemlerinin, hastalara yeterli zaman ayrılmamasının, 

hasta mahremiyetinin ihlal edilmesinin, acil servislerde yaşanan hekim sıkıntısının ve 

merkezi hasta randevu sisteminin sebep olduğu aksaklıkların sıralanabileceğini, 

• Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik olarak getirilebilecek önerilerin, eğitim ve 

kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hasta memnuniyetini esas alan düzenlemeler, 

alınan güvenlik tedbirlerinde insana saygı ve mahremiyet ilkesinin korunması ve hasta 

hakları birimleri ve kurullarının etkinleştirilmesi genel başlıkları altına sıralanabileceğini, 

ifade etmiştir.  
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HAYASAD’ın ardından “Toplum Gözüyle Sağlık Çalışanlarına Şiddet: 

Nedenler, Tutumlar, Davranışlar” başlıklı saha araştırmasına ilişkin sunum yapan 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Necmi İLHAN 

özetle; 

• Saha araştırmasının yapılma gerekçesinin, sağlıkta şiddet ile ilgili 

çalışmaların çoklukla sağlık personeli üzerinden yürütülmesi ve toplumun algısını 

ölçen çalışmaların sayısının azlığı olduğunu, çalışmada Ankara il merkezinde bazı 

sağlık kurumlarına başvuran 18 yaş ve üstü kişilerin sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddet algısının değerlendirilmesinin amaçlandığını, 

• Ankara Gölbaşı 1 ve 2 No’lu, Sincan 1 No’lu, Etimesgut 2 ve 3 No’lu Aile 

Sağlığı merkezleri ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları, 

Genel Cerrahi ve Kadın Doğum polikliniklerine Ekim-Kasım 2012 tarihleri arasında 

başvuran ve anket uygulamayı kabul eden 18 yaş üstü 1179 kişi ile çalışmanın 

gerçekleştirildiğini, 

• “Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve sözel şiddetle karşılaştınız mı?” 

sorusuna katılımcıların %19,5’inin fiziksel şiddetle, %32’sinin ise sözel şiddetle 

karşılaştığı cevabını verdiğini, fiziksel şiddetle karşılaşanların %42’sinin 

ayırmaya/yatıştırmaya çalıştığını, sözel şiddetle karşılaşanların %34’ünün olayı 

izlemekle yetindiğini, 

• Katılımcıların en çok acil servislerde şiddet yaşandığı görüşünde 

olduklarını, şiddetin sebebi olarak en çok muayene sırasında beklemeyi 

gösterdiklerini, %79’unun şiddetin önlenebilir olduğunu düşündüğünü, %68’inin 

şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade ettiğini, benzer 

bir oranın da halka yönelik eğitimler verilmesi gerektiğini düşündüğünü, 

• Katılımcıların % 22’sinin şiddetin bazen gerekli olduğunu, %20’sinin ise 

sağlık çalışanının şiddeti hak ettiğini düşündüğünü, bunun sebebi olarak ise en çok 

“hastalarla yeterince ilgilenilmemesinin” gösterildiğini, bu oranlara rağmen 

katılımcıların %93,8’inin sağlık çalışanlarına şiddet uygulamakla sorunların 

çözülmeyeceğini belirttiklerini,    
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• Toplumda şiddetin azaltılması için organize çabaların gerektiğini, 

hastanelerde ve acil servislerde müdahale stajyerliğinin geliştirilmesinin gerektiğini, 

muayene sırasında bekleme olabileceği konusunda halka, bekleme olabileceği 

bilgisini vermek için ise sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi gerektiğini, yasal 

düzenlemeler yapılmasının toplumda desteklendiğini,  

• Sağlık çalışanlarının şiddeti hak ettiğini düşünen kişilere öncelikle 

müdahale edilmesinin ana strateji olması gerektiğini, 

ifade etmiştir. 

 

18- 13.12.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon bu toplantısında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit BİÇER’i ve aynı fakültede öğretim görevlisi 

olarak çalışan Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER’i dinlemiştir.  

İlk olarak söz alan Prof. Dr. Ümit BİÇER özetle; 

• Şiddetin belirli eylemleri yapanlardan çok onların tanığı ya da kurbanı 

olanlara ait bir kelime olduğunu ve varlığı ile uygulanabilirliğinin, meşruiyeti ve 

önlenmesine ilişkin gösterilen çabalarla ilişkili olduğunu, 

• Dünyada şiddetin büyüyen bir sağlık sorunu olduğunu, yıllık şiddet saldırısı 

oranının 10.000 sağlık çalışanında 8,3 olduğunu, diğer çalışma alanlarında ise bu 

oranın 2 olduğunu, sağlık hizmetlerinde şiddet araştırmalarının 2000’li yıllarda 

başladığını, şiddet eylemlerinin türünün, yaygınlığının, yerinin, muhataplarının ve 

şiddet karşısında aldıkları tutumlarının araştırıldığını, şiddet algısının, şiddetle 

mücadelenin ve çözüm önerilerinin sorgulandığını, 

• Yapılan araştırmalardan çıkan ortak sonuçlara göre; sözel şiddetin 

neredeyse hemen hemen tüm sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı bir şiddet türü 

olduğunu, fiziksel şiddetin Türkiye’de diğer ülkelere oranla daha yüksek karşılaşılan 

bir şiddet türü olduğunu, en çok şiddete maruz kalanların başında hemşirelerin geldiğini, 

kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek oranda şiddet mağduru olduğunu, hasta 

yakınları ve hastaların dışında, amirlerin ve diğer kişilerin de şiddet uyguladığını, 

• Ortak sonuçlara göre sağlık çalışanlarının sorumlusu olmadıkları sistemin 

mağduru olduklarını düşündüklerini, sağlık otoritelerinin destek olmadığını ve 

çalışanların hedef alınmasına zemin oluşturduklarını, cezaların caydırıcı olmadığını, 

şikâyetlerden sonuç alınamadığını, önlemlerin yeterli olmadığını, 
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• Şiddetin sebeplerinin; sağlık sorunlarından, sağlık hizmetinden, şiddet 

failinden, sağlık politikalarından, medyadan, çalışma koşulları ve ortamından, 

hekimlerin değersizleştirilmesinden ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden 

kaynaklanan sebepler olarak tasnif edilebileceğini, 

• Güven ve empati yetersizliğinin, tatminsizliğin, sorumluluk paylaşımındaki 

problemlerin, yeterlilik eksikliklerinin ve toplumsal ilişki şeklimizin soruna ilişkin 

anlaşmazlık nedenleri arasında olduğunu, 

• Şiddete karşı fiziksel düzenlemelerin ve önlemlerin alınmasının, şiddete 

karşı korunma yönünde eğitim verilmesinin, cezaların caydırıcılığının artırılmasının, 

şiddet mağdurlarının korunmasının ve desteklenmesinin, müşteri odaklı sağlık 

hizmeti söylemi yerine etik ilkelerin güçlü kılındığı, eşit, paylaşımcı sağlık 

kavramının desteklenmesinin ve mesleki motivasyon ile memnuniyetin 

sağlanmasının gerektiğini, 

• Şiddet sonrasında; sağlık sorunlarının, işgücü ve üretkenlik kayıplarının, 

mesleki tükenmişliğin, yaşam kalitesinde düşmenin, adalet inancında zayıflamanın 

etik ve insani değerlerde aşınmanın yaşandığını, 

• Tüm sağlık birimlerinin şiddetin önlenmesi ve şiddetten korunmak için 

gerçekçi ve uygulanabilir bir yapması gerektiğini, 

ifade etmiştir. 

İlk sunumun ardından söz alan Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER özetle; 

• Şiddetin bir başka canlıya zarar vermek, onu yaralamak ya da öldürmek 

amacıyla kasıtlı olarak fiziksel güç kullanmayı içeren saldırgan davranış olarak 

tanımlandığını, şiddetin bir başka özelliğinin de mağdurun zihinsel, duygusal ya da 

fiziksel bir tehdit hissetmesi ve saldırgan davranışın savunmaya yönelik olmaması 

olduğunu, 

• Şiddetin ruhsal nedenlerinin genel olarak; engellenme, model alma, ödül ve 

ceza ile yalancı adalet başlıkları altında incelenebileceğini, 

• Şiddetin psikiyatrik hastalıklar dışında; güvensizlik, değersizlik, 

yabancılaşma, korkular, tükenmişlik, öfke, adaletsizlik, inanç yitimi ve meslekten 

uzaklaşma gibi sonuçları olduğunu, 
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• Ruhsal bakış açısıyla çözüm önerilerinin; engellenmelerin azaltılması, 

model olunmaması olduğunu; hekime yönelik şiddetin özel olduğunu, kamuya 

yönelik şiddetin en uç örneği olduğunu, bu yüzden idari, adli ve tıbbi önlemlerin o 

tolerans amaçlanarak ivedilikle alınmasının sürdürülmesinin gerektiğini, 

ifade etmiştir.        

 

19- 18.12.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyonun iletişimci akademisyenleri ve gazetecileri dinlediği 19’uncu 

toplantısında ilk olarak söz alan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. İnci ÇINARLI sunumunda özetle; 

• Şiddetin tanımının muğlâk olmasının; kavramsal bir boşluktan ziyade 

aslında ideolojik bir mesele olduğunu, şiddetin tanımlanamamasının onu 

meşrulaştırmanın bir yolu olduğunu,  

• Sağlık personeline yönelik şiddet bağlamında da çıkış noktası olarak ele 

alınan tanımlamaların görecelilik, muğlaklık ve öznellik içerdiğini; muğlaklığın 

önemli bir sonucunun konunun bir “kamu sağlığı” sorunu olarak ele alınamaması 

sonucunu doğurması olduğunu, 

• Sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesindeki ilk adımın, şiddet 

tanımının sınırlarının çizilmesi, hangi tanımın referans alınacağı olması gerektiğini, 

böylelikle istatistiklerde de bütünlük ve tutarlılık sağlanabileceğini, yine aynı şekilde 

şiddetin nasıl ölçümlendirilip, değerlendirileceğine dair de standart yöntem 

belirlenmesi gerektiğini, 

• Haberin bilgilendirme işlevinin yerini sansasyonelleştirmeye, 

bireyselleştirmeye, duygusallaştırmaya ve popülizme bıraktığını, haberin tarafsızlık, 

nesnellik ve dengelilik ilkelerinin ihlal edildiğini, haberlerde karşı görüşlere yer 

verilmediğini; şiddeti tetikleyebilecek, şiddetin yeniden üretilmesine, 

kopyalanmasına hizmet eden, şiddeti tasvir edici ifadelerin ve ayrıntıların 

kullanıldığını, 

• TV programlarına ve internet haber sitelerinde hastane kameralarından 

şiddet görüntülerinin yayınlanmasının; silah, ateş etmek, bıçak çekmek gibi saldırgan 

ifade içeren bir dilin kullanılmasının, şiddetin kaynağının tek bir nedene 

indirgenmesinin ve cinsiyetçi bir dilin kullanılmasının başlıca sorunlar olduğunu, 
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• Haber kaynakları açısından; gerek medya etiğinin gerekse tıp etiğinin göz 

önünde bulundurulmasını, ilgili büro ve birimlerde halkla ilişkiler ve/veya sağlık 

iletişimi eğitimi almış personelin istihdam edilmesini, habercilerin görevlerini 

yapmalarının engellenmemesini, kolaylaştırıcı ve çözüm üretici yaklaşım 

gösterilmesini, iyi bir sağlık okuryazarlığının yanı sıra iyi bir medya okuryazarı 

olunmasını önerdiğini, 

• Haberciler açısından; öncelikle zarar verme “primum mon nocere” ilkesinin 

göz önünde bulundurulmasını, kamu yararının ve bilgilendirme işlevinin ön planda 

tutulmasını, haberde bilgilendirme, tarafsızlık ve nesnellik ilkelerine dayalı 

habercilik anlayışına sahip olunmasını, haberlerde korku kültürünün beslenmemesini 

ve sağlık haberciliği uzmanlığının geliştirilmesini önerdiğini, 

ifade etmiştir. 

Toplantıda ikinci sırada söz alan Muğla Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve 

Sağlık Bakanlığı İletişim Daire Başkanı Doç. Dr. Abdulrezak ALTUN özetle; 

• Medyanın kalıp yargılarla anlattığını, kalıp yargılar yarattığını; kalıp 

yargının bir grubun üyelerine yönelik sabit, aşırı basitleştirilmiş, aşırı 

genelleştirilmiş, kişilerin bireysel özelliklerini göz ardı eden ve hepsine ortak 

özellikler yükleyen, çoğunlukla ön yargılı bir kanı, bir grubun tüm üyelerinin 

paylaştığı düşünülen olumlu veya olumsuz özellikleri taşıyan bilişsel bir şema 

olduğunu; sağlık çalışanlarına ilişkin olumsuz kalıp yargıların onlara yönelik 

olumsuz davranışları haklılaştırma mekanizmasında rol oynayabileceğini, 

• Haberciliğin toplumsal denetim açısından önemli bir işlev gördüğünü, 

habercilik etiği kapsamındaki eleştiri ve değerlendirmelerin,  haberin toplumsal 

denetleme işlevi ile habercinin kamu hizmeti gördüğü yaklaşımını reddetmediğini, 

haberciliğin mevcut uygulama biçiminin, sıradan bir olayı haberleştirirken 

olağanüstü hale getirebildiğini ya da açık ve anlaşılır olmak adına iddiaları gerçekmiş 

gibi sunabildiğini, 

• Haberlerin bir kısmında sağlık çalışanlarının; bilgisiz, ilgisiz, acımasız, 

çıkarcı, paragöz ve ahlaksız gösterildiğini, yeni sağlık politikalarının oluşturulması 

sırasında, tarafların birbirlerine karşı kullandıkları tanım ve tutumlarının bu kalıp 

yargıların oluşma ve beslenmesine katkısının da göz ardı edilmemesi gerektiğini, 
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• Sağlık haberciliğinin yapılma biçimine ilişkin olarak, haber kuruluşları ile 

gazetecilik alanındaki meslek örgütlerinin samimi bir özeleştiri süreci geliştirmesi 

gerektiğini, medyada ombudsmanlık kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi 

gerektiğini, bu alanda mesleki etik kodların geliştirilmesi ve uygulanması için izleme 

mekanizmalarının kurulmasının ve sürekli kılınmasının gerektiğini,  

•  Sağlık alanındaki gelişmelerin haberler yoluyla daha sağlıklı 

aktarılabilmesi için, sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kamu 

kurumları ve medya alanındaki meslek kuruluşlarının hizmet içi eğitim sürecinde 

işbirliği yapması gerektiğini, 

ifade etmiştir.  

Toplantıda söz alan gazetecilerden TRT Sağlık ve Sosyal Politika Masasında 

görevli Gülben ŞAHİN YALÇIN özetle; 

• Medyanın arz ve talebi değerlendirdiğini, şiddet içeren dizilerin en çok 

izlenen saatlerde gösterildiğini, şiddet içeren çizgi filmlerin çocuklar tarafından 

izlenmesinin doğal göründüğünü, habercilikte şiddetin kendisini reyting olarak 

gösterdiğini, şiddet görüntüsünün de haberlerde birkaç kez gösterildiğini, eğer haber 

şiddet ile ilgiliyse bu görüntünün haberin başında, ortasında ve sonunda verildiğini 

çünkü bazı medyacılara göre haberi bu öğenin oluşturduğunu, özellikle özel 

kanallarda şiddetin özendirildiğini, 

• Şiddetle mücadelede bir eğitim seferberliğinin başlatılması gerektiğini, bu 

mücadelede görsel fragmanların, kısa filmlerin, dizilerin, gazetelerde ilanların 

kullanılabileceğini, mesajların toplumun sevdiği ve saygı duyduğu kişiler tarafından 

verilmesinin daha etkili olacağını, 

• Şiddetin gösteriliş biçimi, sıklığı ve süresinin, ayrıntıların, sunuş biçiminin 

özendirici veya korkutucu olmaması gerektiğini, ilgili kurum ve kuruluşların medya 

ile işbirliği yaparak sağlıkta şiddet yayınlarının azalmasını ve yayınların içeriğinin 

olumlu ve yapıcı yönde değişimini sağlayacağına inandığını, medyanın da bu konuda 

devlet politikalarına yarımcı olacağını düşündüğünü çünkü medya mensuplarının da 

çoğu zaman şiddetin bir mağduru olduğunu, 

ifade etmiştir. 

Toplantıya katılan gazetecilerden Anadolu Ajansında görevli Yeşim SERT 

KARAARSLAN sunumunda özetle; 
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• Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarını en iyi anlayan meslek grubunun, 

mesleğini yaparken şiddete maruz kalan gazeteciler olduğunu, 

• Hiçbir gerekçenin şiddeti haklı kılamayacağını, bu mağduriyeti yakından 

bilen gazetecilerin de sağlık çalışanına yönelik bir şiddet olayına ilişkin haberinde 

kullanacağı her kelimeyi ve kareyi özenle seçmesi gerektiğini, haberin içinde 

şiddetin cezasız kalmayacağının işlenmesi gerektiğini, saldırgan yakalanmışsa 

haberin sonunda mutlaka gözaltına alındığının vurgulanmasının ve sağlık çalışanının 

mağduriyeti öne çıkarılırken saldırganın ve eylemin edilgenleştirilmesinin 

gerektiğini, 

• Haberlerde; toplumda eşitlik, adalet ve hukuk duygusunun 

zedelenmemesine dikkat edilmesini, her olayın haberleştirilmesinden, olaya ilişkin 

her detayın adeta bir roman kurgusunda verilmesinden kaçınılması gerektiğini, 

• Haberlerde olayın dışında konuya hâkim olan profesyonellerden de görüş 

alınması gerektiğini,  

• Eğitim düzeyinin düşüklüğü göz önünde bulundurularak haberlerde 

açıklayıcı, öğretici ve yol gösterici bilgilere yer verilmesi, hekimlerin sağlığın 

koşulsuz emanetçileri olduklarının vurgulanması, başarılı hekimlerin çalışmalarına, 

yeni sağlık projelerine ve olumlu sağlık hizmetlerine ilişkin haberlere de yer 

verilmesi gerektiğini, 

ifade etmiştir. 

Toplantıda son olarak söz alan Gazeteci-Sosyal Medya Uzmanı Esra ÖZ 

sunumunda özetle; 

• Sosyal medyanın birinci ağızdan etkili iletişim kaynağı olduğunu, bilgiye 

haber kaynağından anında erişim sağladığını, farkındalığı, bilgiyi ve bilinci 

artırdığını, tutum ve davranışları etkilediğini ancak bilgi kirliliğine neden 

olabildiğini, sınırlı bir kitleye hitap ettiğini, sağlık hizmetlerinde talebi artırdığını 

• Sosyal medyanın etkili iletişimi, kurum ve kuruluşlara hızlı erişimi 

sağladığını, çift taraflı iletişim ile geleneksel medyada olmayan fırsatları sunduğunu, 

katılımcı, şeffaf ve ulaşılabilir olduğunu, 

• Sosyal medyada yanlış bilgilenmenin, kişisel etkileşimlerin sağlık 

çalışanlarını hedef alan şekilde yorumlanmasının mümkün olduğunu, yanlış bilgilerin 

aktarılması sonucu bilinç seviyesinin düştüğünü, internette doğru ve güvenilir 

kaynak sıkıntısı yaşandığını, basit ve anlaşılır bir dil kullanılması gerektiğini, 
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• İspanya Miguel Hernandez Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre 

hastaların %90’ının doktora gitmeden önce gideceği doktor ile ilgili bilgileri 

internetten aradığını, aynı araştırmada 2011 yılında Facebook’ta kronik hastalıklarla 

ilgili, hasta topluluklarının oluşturduğu bin 200 sayfa bulunduğunu,  

• İnsanlarla etkili iletişim ve eğitimde sosyal medya olmazsa olmaz hale 

geldiğini, 

ifade etmiştir. 

 

20- 20.12.2012 Tarihli Toplantı 

Komisyon 20’nci toplantısında Asistanhekim.org internet sitesi kurucusu ve 

yöneticisi, Hekimler Derneği Genel Sekreteri Dr. Mehmet Özgür NİFLİOĞLU’nu 

dinlemiştir. Dr. NİFLİOĞLU sunumunda özetle; 

• Bir asistan hekimin bıçakla boğazının kesilmesinin ardından 20 Şubat 2012 

tarihinde yayımladıkları basın bildirisinde; Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Sıfır 

Tolerans grubunun ilk hedefinin, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet 

olaylarında toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu, bu amaçla öncelikle medya ile 

iletişime geçilerek, konuya özen gösterilmesi konusunda destek isteneceğini, 

devamında oluşturulacak sosyal inisiyatif ile bu alanda caydırıcı ve sağlık 

çalışanlarının vicdanını rahatlatıcı kanunlar çıkarılmasının TBMM’den talep 

edileceğini, 14 Mart tarihinde tüm Türkiye’nin bu sosyal medya inisiyatifini 

konuşmasını amaçladıklarını duyurduklarını, 

• Bugüne kadar şiddet konusunu gündeme getirmeye çalıştıklarını, yaklaşık 

1000 asistan hekimin imzasıyla Cumhurbaşkanına konuya ilişkin mektup 

gönderildiğini, ilk sosyal medya eyleminin yapıldığını ve ilk anketin 

gerçekleştirildiğini, 

• 1304 hekimin katıldığı ankete göre şiddete maruz kalanların çoğunluğunun 

25-35 yaş arasında olduğunu, genç hekimlerin caydırıcılık, saygı, güvenlik ve adalet 

istediğini, kamu spotlarının ve dizilerin, hastane girişlerine yerleştirilecek x-ray 

cihazlarının şiddetin azaltılmasında etkili olabileceğini, 
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• Şiddet konusunu gündeme getirdiklerinde Dr. Ersin ARSLAN’ın hayatta 

olduğunu, Niğde’de bir hekimin boğazının kesilmemiş olduğunu, birçok genç 

hekimin henüz darp edilmemiş olduğunu, 

ifade etmiş ve ankette yer alan sorulara ilişkin istatistiki verileri paylaşmıştır. 

 

21- 02.01.2013 Tarihli Toplantı 

Komisyonun 21’inci toplantısında dinlediği Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK 

sunumunda özetle; 

• Şiddetin mutlak bir tanımını yapmanın güç olduğunu; kapsamlı bir şiddet 

tanımının Micaud tarafından “Şiddet; bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan 

birinin ya da birkaçının doğrudan veya dolaylı, toplu veya dağınık olarak, 

diğerlerinin veya bir kaçının bedensel bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel ve 

kültürel değerlerine oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde davranmasıdır.” 

şeklinde yapıldığını, 

• Şiddetin taraflarının; aktör, kurban ve tanık olduğunu, önemli olanın aktörün 

pratik ya da sembolik olarak hangi hedefleri elde etmeye çalıştığı ve kişilerin başka 

seçenekler arasından bu hedeflere ulaşmada neden şiddeti seçtiği sorularının cevabı 

olduğunu, 

• Şiddetin aktörünü, kurbanını ve tanığını çok sayıda sosyal rol kuşatırken, 

insan toplumlarında şiddetin gerçekliğinin, basit bir kuramsal analizle kavranması 

zor olduğunu, çünkü her aktörün şiddetle ilişkilenmesinin ve şiddeti kullanma 

biçiminin farklı olduğunu, şiddeti anlamak için biyolojik belirlenim ve bütüncü 

yaklaşım gibi farklı yaklaşımların bulunduğunu,  

• Sosyolojik olarak şiddet olgusunun toplumsal ilişkilerin dinamikleri 

içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini;  toplumsal, kültürel ve 

ekonomik etmenlerin bulunduğunu; bir toplumda hangi davranışların şiddet olarak kabul 

edildiğinin o toplumun toplumsal yapı özellikleri ve değer yargıları ile ilişkili olduğunu, 

• Şiddetin toplum tarafından nasıl sunulduğunun ve nasıl kabul gördüğünün 

önemli olduğunu, toplumun kültürel yapı özellikleri ve değer yargılarının bu 

tanımlamayı belirlediğini, her toplumda şiddetin kabul edilebilirliğini belirleyen 

normların var olduğunu, kabul edilebilir şiddet meşru sayıldığını, bunu belirleyenin 

ise kültürel alt yapı olduğunu, 
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• Her aktörün-bireyin şiddetle ilişkilenmesinin ve kullanmasının farklı 

olduğunu, şiddetin bir irade unsuru olduğunu, iradenin de iktidar kavramı ile ilişkili 

olduğunu, 

ifade etmiştir. 

 

22- 03.01.2013 Tarihli Toplantı 

Komisyonun 22’nci toplantısında üyeler Komisyon çalışmalarına ve rapor 

yazımına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

 

23- 09.01.2013 Tarihli Toplantı 

Komisyon 23’üncü toplantısında Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ı dinlemiştir. 

Bakan AKDAĞ sunumunda özetle; 

• Şiddetin, bir kişi veya gruba karşı, ölüm, yaralama, ruhsal zedeleme, 

gelişimsel bozukluğa yol açabilecek fiziksel güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı 

olarak uygulanması şeklinde tanımlandığını, 

• Sözel ve psikolojik şiddetin; bir kişi veya gruba karşı fiziksel, zihinsel, 

ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimine zarar verebilecek şekilde güç kullanımı tehdidi 

olarak tanımlandığını, kötü söz ve tacizin de bu kapsamda değerlendirildiğini, 

fiziksel şiddetin bir kişi ya da gruba karşı, fiziksel, cinsel veya psikolojik hasara yol 

açan, fiziksel güç kullanımı olduğunu, 

• Sağlık kurumlarında çalışmanın diğer hizmet sektörlerine göre (güvenlik 

hizmetleri hariç, eğitim, finans, iletişim, toptan ve perakende satış vb) şiddete maruz 

kalma yönünden 16 kat daha riskli olduğunun ifade edilmediğini, 

• Araştırmalarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenlerinin; mental 

veya davranış bozuklukları, eğitim düzeyi düşüklüğü ve kurallara uymama, çok 

sayıda muayene ve test yapılması, stresli hasta yakınları ve kalabalık gürültülü 

ortamlar, hasta ve yakınlarının aşırı istekte bulunması, uzun bekleme süreleri, sağlık 

çalışanı yetersizliği, yanlış anlamalar, iletişim problemleri ve kişisel sorunlar 

şeklinde sıralandığını, 
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• Bu konuda yapılan çalışmalarda şiddet türleri konusunda tam bir tanım 

birliğinin bulunmadığını, çalışmaların hepsinin kişilerin geçmiş deneyimlerine 

odaklanıp herhangi bir saldırı bildirme raporuna dayandırılmadığını, bu durumda 

kişilerin geçmiş deneyimleri konusunda önyargılı davranabileceklerinin göz önünde 

bulundurulması gerektiğini, 

• Sağlıkta Kalite Standartları 2005, 2007, 2009 ve 2011’in, 2009 yılında 

yayımlanan Acil Yönetmeliği’nin, 2011 yılında yayımlanan Hasta ve Çalışan 

Güvenliği Yönetmeliği’nin ve 2012 yılında yayımlanan Hukuki Yardım 

Yönetmeliği’nin Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin 

mevzuat olduğunu, 

• Çalışan Güvenliği Genelgesi’ne göre; Beyaz Kod uygulamasının 

güncellendiğini, Bakanlık Merkez Beyaz Kod Biriminin kurulduğunu, çalışan hakları 

ve güvenliği birimlerinin kurulduğunu, risk değerlendirmelerinin tekrarlandığını, 

güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiğini, çalışanları yönelik iletişim eğitimlerinin 

verildiğini, hasta ve yakınlarına yönelik bilgilendirme alanlarının gözden 

geçirildiğini, sağlık çalışanlarına hizmetten çekilme hakkının verildiğini, 

• Bakanlığın toplumsal farkındalığı artırarak önleyici faaliyetlerde bulunduğunu, 

2002 yılında 905 olan güvenlikçi sayısının 2012 yılında 13.761’e çıktığını,  

• Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için 2012 yılına kadar yapılan 

çalışmaların sürekliliğinin sağlanması, ek tedbirlerin alınması ve takibinin yapılması 

amacıyla bir eylem planı hazırlandığını, Kırıkkale Üniversitesi koordinasyonunda 

Eylül 2012’de tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yaklaşık on beş bin sağlık 

çalışanının katıldığı bir bilimsel araştırmanın başlatıldığını,   

• Durum tespiti ve farkındalık oluşturulması amacıyla STK’larla paydaş 

toplantılarının yapıldığını; bu toplantılarda sağlık personelinin özlük hakları ve 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kamu spotu hazırlanması ve medya aracılığı ile 

duyuruların yapılması, güvenlik personeli sayısının arttırılması, sağlık çalışanlarına 

iletişim eğitimlerinin verilmesi, sağlık kuruluşlarında fiziki düzenlemelerin gözden 

geçirilmesi, çağrı butonu sisteminin oluşturulması hususlarının ön plana çıktığını, 

• Hazırlanan hasta ve çalışan hakları duyurularının üzerinde uzman 

incelemesinin devam ettiğini, üç kısa film ile medya kampanyasının sürdürüldüğünü, 

SABİM ve hasta hakları bildirimleriyle ilgili mevzuat düzenlemelerinin yapılarak 

şikâyetlerin ön değerlendirmeye tabi tutulduğunu, şiddetle ilgili sonuçlanan davaların 

web sitesinden ve basın aracılığı ile duyurulduğunu, 
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• Özel telefon hattı ve web uygulamalarının başarı ile sürdürüldüğünü, çalışan 

hakları ve güvenliği birimlerinin tüm sağlık kurumlarında kurularak faaliyete 

geçirildiğini, çağrı butonu sistemi kurulması için fizibilite çalışmasının 

tamamlanarak uygulamaya geçilme kararının alındığını, 

• İl özel güvenlik komisyonlarının öngördüğü sayıda ve nitelikte güvenlik 

görevlisinin istihdamının sağlandığını, bunlara iletişim başta olmak üzere çeşitli 

eğitimler verildiğini, büyük hastanelerde polis görevlendirilmesi için Emniyet Genel 

Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettiğini, Devlet hastanelerinde gerçek zaman 

takipli kamera sayılarının artırıldığını, hastanelerin 2.380’i acil servislerde olmak 

üzere toplam 4.082 güvenlik kamerası ile izlendiğini, ambulanslara kamera sistemi 

yerleştirilmesi için fizibilite çalışması yapıldığını, 

• Hastanelerde uygun bekleme alanları ve bilgi verme sistemlerinin %85 

oranında tamamlandığını, kurumlarda aydınlatma durumunun gözden geçirildiğini, 

kapılarda tedbirlerin arttırıldığını, mevcut hastane projelerinin şiddeti önleme 

açısından gözden geçirilmesinin %80 oranında tamamlandığını, yeni yapılacak 

hastane projelerinin uygunluğunun takip edildiğini, tüm kurumlarda risk 

değerlendirmelerinin güncellendiğini, 

• Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin mevzuatın güncellendiğini, 

tüm şiddet olaylarının mevzuata uygun olarak takip edilmeye başlandığını, cezaların 

arttırılması için Adalet Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini, 

• 594 hastanede 187.202 sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisine iletişim 

konulu eğitim verildiğini, sağlık çalışanlarının hizmetten çekilmesine yönelik 

mevzuat düzenlemesi yapıldığını ve uygulamanın hayata geçirildiğini, 

• Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına destek verildiğini, 01.07.2012 ile 

31.12.2012 tarihleri arasında Beyaz Kod Merkezine toplam 4342 bildirim geldiğini, 

bunlardan 2917’sinin sözel, 1425’inin fiziksel şiddet olduğunu, günlük ortalama 

bildirim sayısının 23 olduğunu, şiddete maruz kalanların 1920’sinin erkek, 

2422’sinin kadın olduğunu, şiddet mağdurlarının %55’inin hekim olduğunu, şiddet 

olaylarının en çok acil servisler ile polikliniklerde yaşandığını, 
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• Komisyonun 13.12.2012 tarihinde 17 Üyesinin imzasıyla Sağlık Bakanına 

gönderdiği mektupta yer alan taleplere ilişkin olarak; hizmet alımı ile çalıştırılan 

personele hukuki yardım yapılması hususunda hukuki desteklerin çalışanların 

firmaları tarafından sağlanması için yeni şartnamelere gerekli maddelerin 

eklendiğini; kamu personeli olmayan sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçların 

kamu görevlilerine işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi hususunun Adalet 

Bakanlığı ile görüşüldüğünü; öğrencilere sağlık kurumlarının işleyişi ile ilgili 

eğitimler verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak sağlık 

okuryazarlığı eğitimlerinin müfredata eklenmesinin planlandığını; mahkûmiyet 

kararlarının kamuoyuyla paylaşılması hususunda şiddet faillerinin mahkûmiyet 

kararlarının Beyaz Kod Web sayfasından yayımlandığını ve basın kuruluşları ile 

paylaşıldığını; kamu spotları hazırlanması, reklam, film ve dizilerde sağlık 

çalışanlarına ilişkin doğru mesajların verilmesi konusunda gerekli girişimlerin 

yapılması hususunda 2013 yılı 14 Mart Tıp Bayramında 81 ilden seçilen yılın 

doktorlarının ve yılın sağlıkçılarının öykülerinden hazırlanmış kamu spotları ve 

medya programlarının medyada yayımlanmasının planlandığını, dizi ve film 

yapımcılarıyla görüşmelere başlandığını; sağlık çalışanlarına yönelik olarak medyada 

yer alan yanıltıcı haberlere ilişkin cevap ve düzeltme hakkının etkin kullanılmasının 

sağlanması hususunda Bakanlık tarafından proaktif bir anlayışla sağlık muhabirleri 

ile iletişim kanallarının açık tutulduğunu ve rutin toplantılar yapıldığını; sağlık 

kurum ve kuruluşlarında yer alan hasta haklarına ilişkin bilgilendirici yazıların 

yanında hasta ve hasta yakınlarının sorumluluklarına ilişkin bilgilendirici yazılara da 

yer verilmesi hususunda tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına asılacak “Burada şiddete 

tolerans yoktur” yazılı uyarı tabelalarına ve hasta hakları ve sorumlulukları ile 

birlikte çalışan hakları ve sorumlulukları tabelaları ilişkin çalışmaların yapıldığını; 

maruz kaldığı şiddet nedeniyle iş göremeyen sağlık çalışanlarının uğradıkları maddi 

kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması 

hususunda bu durumdaki sağlık çalışanlarına denge tazminatı veya sabit ödeme 

yapıldığını, maddi kayıpların telafisi konusunda ise çalışmaların devam ettiğini, 

• Sağlık Çalışanlarını Şiddetten Koruma Stratejisi ve Eylem Planı 

çerçevesinde çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar yapılan çalışmaların 

sürekliliğinin sağlanması hususunun mevzuatla desteklendiğini, Komisyonun 

önerilerinin Bakanlığın bundan sonraki çalışmalarına da ışık tutacağını, 

ifade etmiştir. 
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24- 10.01.2013 Tarihli Toplantı 

Komisyon son toplantısında Paramedik Derneğinin (PARDER) hastane öncesi 

acil sağlık hizmetlerinde çalışanlara yönelik şiddet ve çözüm önerileri konulu 

sunumunu dinlemiştir. PARDER adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Halit Umut 

UĞUREL sunumunda özetle; 

• Şiddetin sadece sağlık personelleri ile sınırlı kalmadığını, toplumun her 

kademesinde, ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin, her hangi bir zaman dilimi 

içerisinde yaşayabileceği ciddi bir toplumsal sorun olduğunu, 

• Her ne sebepten olursa olsun, herhangi birine uygulanan şiddetin kendilerini 

ziyadesiyle endişelendirdiği gibi, özveri ve insanüstü bir çabayla, görevi başında 

mesleğini icra ederken sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin de sağlık çalışanı 

olarak kendilerini akıl almaz bir dehşete düşürdüğünü, 

• Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışanlara yönelik şiddetin 

nedenlerinin; olay yerine ulaşma süresi, hasta yakınlarının ambulansa alınmaması, 

adli olgular, saldırgan, alkollü ve ruhsal durumu bozuk hasta ve hasta yakınları ile 

ekipten kaynaklı iletişim ve ekipman eksiklikleri şeklinde sıralanabileceğini, 

• İşyerinde şiddeti tetikleyen risk faktörlerinin yalnız veya az sayıda kişiyle 

çalışmak; 24 saat nöbet sonucu gece geç veya sabah erken saatlerde çalışmak; suç 

oranı yüksek yerlerde çalışmak; öfkeli, kızgın ve yetersizlik duygusu olan kişilere 

hizmet vermek; bazı uyuşturucu ilaçları taşıyor olmak; mobil bir işyerinde çalışıyor 

olmak; yolcu, eşya veya hizmet taşımak; para ile ilgili bir işte çalışıyor olmak ve 

değerli eşyaları taşımakla görevli olmak şeklinde sıralanabileceğini, bu dokuz 

faktörden yedisinin 112 çalışanlarını kapsadığını, 

• 112 çalışanlarının, 112 Komuta Kontrol merkezlerinde telefonla veya 

doğrudan, 112 istasyonları içinde veya dışında, ambulans ekiplerinin ise ambulans 

içinde seyir halindeyken, olay yerinde veya hastaneye teslim sırasında şiddete maruz 

kaldıklarını, 

• 112 çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için; gelen çağrıların içinde 

sözlü taciz ve tehdit içerenlerin arayan numara ve kişi tespit edilerek haklarında yasal 

işlem başlatılmasını, gelen çağrının analizi sonucunda gerekirse bölgeye emniyet 
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güçleriyle intikal edilmesini, Komuta Kontrol merkezlerine girişleri şifreli kapılardan 

yapılmasını, bu binalarda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesini, kamera sistemi 

ve acil çıkış kapısına yer verilmesini, ambulanslarda kamera, panik düğmesi ve 

uzaktan kumanda ile kilit sistemlerinin kurulmasını ayrıca ambulansta bulunan 

kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçların kilit altına alınmasını, 112 istasyonlarında 

kamera, panik butonu ve ışıklandırma sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini,  

• 112 ambulans çalışanlarına hukuk, etkili iletişim, stresle başa çıkma, 

dinamik risk değerlendirmesi ve saldırıya karşı korunma eğitimleri verilmesini, yılda 

iki kez tatbikat yapılmasını,  gereken önlemlerin alınması ve olay sıklığının 

saptanması açısından 112 ambulans çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti ve 

sonrası gelişmeleri kayıt altında tutacak, sınıflayacak bir kayıt sistemi 

geliştirilmesini, toplumun bilgilendirilmesine yönelik afiş, televizyon programı ve 

kamu spotlarının hazırlanmasını önerdiklerini, 

ifade etmiştir.  
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EK 2 - YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ292 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan 

acil servis hizmetlerinin çağın gereklerine, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun 

olarak geliştirilmesi maksadıyla, acil servislerin personel ve hizmet kıstasları, fiziki 

şartları, ulaşım, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik imkânları bakımından asgari 

standartlarını belirlemek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile etkin bir koordinasyon 

sağlamak, acil servisleri yataklı sağlık tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve 

hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre seviyelendirerek yeniden yapılandırılmalarını 

sağlamak,  hasta triyajı ve renk kodu sisteminin uygulama esaslarını göstermek ve bu 

birimlerde yürütülecek nöbet hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere ve 

diğer kamu kuruluşlarına ait, bünyesinde acil sağlık hizmeti verilen tüm yataklı 

sağlık tesisleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar. 

(2) Özel sağlık tesisleri, 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin acil servislere ilişkin hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. 
Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanununun 3 üncü maddesine, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin       

                                                 

292 Resmî Gazete Tarihi: 16.10.2009, Resmî Gazete Sayısı: 27378 
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43 üncü maddesine, 13/1/1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 15 inci 

maddesine, 26/6/2008 tarihli ve 26918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13 

sayılı Başbakanlık Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Acil servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk 

tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı sağlık tesisleri bünyesinde 

yer alan acil servisleri, 

b) Acil servis hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri 

beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında sakatlık ya da ölümden 

korunması amacıyla hastanın, acil serviste görevli sağlık personeli tarafından tıbbi 

araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, tıbbi müdahale ve 

tedavisinin yapılması için yataklı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetlerini, 

c) Acil ünitesi: Acil hastalara ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak 

yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği,  en az bir odadan oluşan acil sağlık 

birimini, 

ç) ASKOM: İl genelinde acil sağlık hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere kurulan il Acil Sağlık 

Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunu, 

d) Bakan: Sağlık Bakanını, 

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

f) Baştabip: Bünyesinde acil servis hizmetleri verilen yataklı sağlık tesislerinin 

baştabibini, 

g) Grup Başkanlığı: İlçe sağlık grup başkanlıklarını, 

ğ) Komisyon: Müdürlük bünyesinde acil servislerin seviyelerini belirlemek 

üzere bu Tebliğin 6 ncı maddesine göre oluşturulan değerlendirme komisyonunu, 

h) 112 KKM: 112 İl Ambulans Servisi Baştabipliğine bağlı Komuta Kontrol 

Merkezini, 

ı) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini, 
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i) Renk kodlaması: Acil servislerde, triyaj işlemi sırasında acil hastaların 

öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla kırmızı, sarı ve yeşil renk şeklinde uygulanan 

kodlamayı, 

j) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, diğer kamu 

kuruluşlarına ve özel sektöre ait, bünyesinde acil sağlık hizmeti verilen tüm yataklı 

tedavi kurumlarını, 

k) Triyaj: Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, 

belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu 

konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Acil Servislerin Fiziki Şartları, Ulaşım, Hizmet ve Malzeme Standartları, 

Seviyelendirme ve İstisnalar 

 

Acil servislerin fiziki şartları ve ulaşıma ilişkin asgari standartlar 

MADDE 5 – (1) Acil servislerin, fiziki konum, altyapı ve ulaşım şartları 

bakımından sahip olması gereken asgari standartlar şunlardır: 

a) Acil servisler, hastanenin ana girişinden ayrı, anayola yakın ve araç trafiği 

bakımından kolay ulaşılabilir, ambulansların kolaylıkla giriş ve çıkış yapabilecekleri, 

en fazla % 8 eğimli sedye rampası bulunan ve giriş katında; görüntüleme, laboratuar, 

ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve morga ulaşıma uygun bağlantısı olan bir 

konumda kurulur. 

b) Aynı alanda birden fazla binada hizmet veren hastanelerde; ameliyathane, 

yoğun bakım, laboratuar ve görüntüleme birimleri ile acil servis arasındaki hasta 

nakli kapalı ortamda yapılacak şekilde fiziki bağlantı sağlanır.  

c) Acil servis giriş ve çıkışlarında; ambulans veya araçtan acil servis girişine 

kadar olan mesafede hastaların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için üstü 

kapalı olacak şekilde, sedye ile hasta nakline uygun alan oluşturulur. 

ç) Acil servislerde, acil servisin seviyesine göre Ek-1’de belirtilen asgari 

standarda uygun olarak yeterli sayı ve nitelikte ilk muayene, müdahale ve müşahede 

odaları ile bekleme salonu; acil servis yanında, acil servis işleyişini aksatmayacak 

şekilde konumlandırılmış, hasta yakınlarına 24 saat hizmet verebilen kafeterya, 
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anons sistemi, hasta yakını bilgilendirme panosu, personel soyunma-giyinme ve 

personel dinlenme odası, güvenlik odası, kadın ve erkekler için bekleme yeri ile 

bağlantılı, engellilerin de yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo 

bulunur. 

d) Acil servis girişinde tekerlekli sandalye ve sedyelerin muhafazası için uygun 

bir alan ayrılır. 

e) Acil servislerde zeminlerin, kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, 

girintisiz ve kolay temizlenebilir malzemelerden olması gerekir. 

f) Acil servislerde, ambulans ve hasta nakil aracı ile nakledilen hasta girişi ile 

ayaktan hasta girişi ayrılır. Bu alanda, ambulans ve hasta nakli yapılan araç trafiği 

için kolay manevraya uygun bir ulaşım altyapısı oluşturulur. 

g) Acil servise yakın ve acil ulaşımını aksatmayacak şekilde, hasta nakil 

araçları, engelli hasta araçları ve resmi araçlar, personel ve hasta yakınları için uygun 

ve yeterli genişlikte otopark alanı ayrılır. Ambulans otoparkı ayrı olarak belirlenir ve 

her an çıkış yapabilecek şekilde önünün açık olması sağlanır. 

ğ) Hastane yakınındaki cadde ve sokaklara hastane acil servisini gösteren işaret 

ve yönlendirme levhaları konulur. 

h) Hastane girişinde acil servisin yerini gösteren, yeteri kadar büyüklükte ve 

geceleri de okunabilecek şekilde ışıklandırılmış, yönlendirme levhaları bulunur. 

Lüzumu hâlinde bu levhalara ek olarak uluslararası kabul gören yabancı bir dilde de 

yönlendirme tabelaları eklenebilir. 

ı) Acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla uygun yerlere, beyaz zemin 

üzerine ters "C" harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle "ACİL" 

ibaresinin yer aldığı yönlendirme tabelası asılır. 

i) Acil servis binalarında, ışıklandırmalı ve en az 20 (yirmi) metreden 

okunabilecek büyüklükte  “ACİL SERVİS” yazılı tabela bulunur. 

j) Nöbetçi uzman tabip, tabip ve diğer personelin branş, unvan ve isimlerinin 

yer aldığı, tercihen ışıklandırmalı bir levha ile nöbetçi eczaneleri gösterir liste acil 

servislerin kolaylıkla görülebilecek bir yerine asılır. 

Seviyelendirme 

MADDE 6 – (1) Acil servisler, acil hasta kapasitesi, acil vakaların özelliği ve 

vakanın branşlara göre ağırlıklı oranı, fiziki şartları, bulundurduğu malzeme, tıbbi 

donanım ve personelin niteliği, hizmet verdiği bölgenin özellikleri, bulunduğu 
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konum,  bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate 

alınarak I., II. ve III. Seviye olarak seviyelendirilir. Acil servislerin seviyelerine göre 

tanımları, seviyelerine uygun olarak bulundurulması gereken birim ve alanlar, 

bunların asgari alan genişlikleri, verilmesi gereken hizmetin kapsamı, asgari yatak ve 

personel standardı Ek-1’de, tıbbî cihaz ve donanıma ilişkin asgari standartları Ek-

2’de, bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi Ek-3’te, acil servislerde 

bulundurulması gereken birim ve alanlar ise Ek-4’de gösterilmiştir. 

(2) Seviye tespiti; bu Tebliğ hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki asgari 

standartlar çerçevesinde müdürlük bünyesinde oluşturulacak komisyon marifetiyle 

yerinde inceleme ve raporlama yöntemiyle, Ek-5’deki Acil Servis Seviye Tespit ve 

Denetleme Formuna göre yapılır. Komisyon tarafından düzenlenen rapor ve ekinde 

yer alan Ek-5’deki Forma istinaden Valilik onayı alınarak tescil için Bakanlığa 

gönderilir. 

(3) Komisyon, müdürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardımcısı 

başkanlığında, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğünden ve yataklı tedavi kurumları 

şube müdürlüğünden birer kişi, il ambulans servisi baştabibi veya görevlendireceği 

bir kişi ile bir mimar veya inşaat mühendisi, varsa acil tıp uzmanı, bulunmaması 

hâlinde acil servis sorumlusu bir tabip olmak üzere en az altı kişiden oluşur. 

Üniversite bulunan illerde ilgili ana bilim dalı başkanlığından bir temsilci de 

komisyona dahil edilir. Komisyon oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması 

hâlinde Başkanın taraf olduğu karar geçerlidir. Komisyon sekretaryası müdürlükçe 

yürütülür. 

  (4) Seviyelendirme ve tescil işlemi yapılan acil servislerin sonradan 

seviyesinin yükseltilmesi veya yeniden değerlendirilmesine ilişkin başvurular kurum 

baştabibince ilgili müdürlüğe resmi yazı ile yapılır. Başvurular, müdürlüğe intikal 

ettiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde sonuçlandırılır. Sağlık tesisi sayısı fazla 

olan illerde birden çok komisyon kurulabilir. 

Seviyelendirmenin istisnaları 

MADDE 7 – (1) Dal hastaneleri, özel hastaneler ve entegre ilçe hastaneleri 

bünyesindeki acil servisler veya acil üniteleri, komisyon tarafından aşağıdaki 

ölçütlere uygun olarak inceleme ve değerlendirmeye tâbi tutulur ve raporlanarak 

tescil için Bakanlığa bildirilir. 
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a) Göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı, lepra, deri 

ve zührevi hastalıkları branşlarında faaliyet gösteren ve acil sağlık hizmeti 

yoğunluğu bulunmayan dal hastanelerinde sadece ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği 

branşta acil ünitesi oluşturulur. 

b) Acil ünitesinin fiziki şartlar, tıbbi donanım, ilaç ve personel bakımından Ek-

6’daki asgari standartları taşıması zorunludur. 

c) Faaliyet gösterdiği branşların özelliği gereği acil başvuru yoğunluğu 

bulunan, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kalp ve damar 

cerrahisi, acil yardım ve travmatoloji, göğüs cerrahisi, onkoloji ve kemik hastalıkları, 

meslek hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları ile göğüs hastalıkları alanında faaliyet 

gösteren dal hastaneleri acil servislerinin; fiziki şartları bakımından en az I. 

Seviye’nin asgari standartlarını, diğer şartlar bakımından III. Seviye’nin asgari 

standartlarını taşıması gerekir.  

ç) Dal hastaneleri haricindeki özel sağlık tesislerinin acil servislerini, ilgili 

mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğde belirtilen süre ve şartlar 

dahilinde en az I. Seviye acil servis asgari standartlarına uygun hâle getirmesi 

zorunludur.    

d) Entegre ilçe hastanelerinde acil sağlık hizmetleri, hasta yoğunluğuna ve 

kurumun fiziki şartlarına göre, acil muayene ve tıbbi müdahale hizmetlerinin 

verilebildiği, en az bir odadan oluşan, acil ünitesi yapılanması içerisinde verilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Renk Kodlaması ve Triyaj Uygulaması, Muayene, Müdahale, Refakat 

Esasları ve Güvenlik Önlemleri 

 

Renk kodlaması ve triyaj uygulaması 

MADDE 8 – (1) Acil servislerde etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması 

uygulanır. Triyaj işlemi başvuru sırasında yapılır. Triyaj uygulaması için muayene, 

tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, 

sarı ve yeşil renkler kullanılır. Renk kodlamasına ilişkin uygulama esasları Ek-7’de 

gösterilmiştir. 

(2) Dal hastaneleri ve bünyesinde I. Seviye acil servisi bulunan sağlık 

tesislerinde triyaj uygulaması yapılması zorunlu değildir. 112 Acil ambulanslarıyla 



- 267 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

sağlık tesisine getirilen hastalara triyaj uygulaması yapılmaz. Ambulansla getirilen 

acil vakaların sağlık tesisine kabul işlemleri en kısa sürede tamamlanır. 

(3) Acil serviste ilk kayıt, güvenlik ve triyaj uygulaması için yeterli alan ayrılır. 

Triyaj uygulaması tabip veya acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru (toplum 

sağlığı) ve benzeri nitelikteki sağlık personeli tarafından yapılır. Acil bakım ve triyaj 

uygulamasına ilişkin verilmesi gereken eğitimler, eğitimlerin müfredatı ve süresi ile 

eğitim verilecek merkezler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve ilgili diğer 

kurumların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

Muayene, müdahale ve refakat esasları 

MADDE 9 – (1) Acil servise başvuran tüm hastaların triyaj işlemleri en kısa 

sürede tamamlanır. Bunu takiben tıbbi durumları dikkate alınarak tanı ve tedavi 

işlemleri için sıraya konulur ve triyaj koduna uygun olan alana alınırlar. Acil 

muayene, tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren kritik hastalara kayıt işleminin yapılıp 

yapılmadığına bakılmaksızın derhal gerekli tıbbi işlemler uygulanır. Kritik hastaların 

kayıt işlemlerinin öncelikle yapılabilmesi için otomasyon sistemi ile ilgili gerekli 

düzenlemeler yapılır. 

(2) Acil servislerde hastaların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek travmatik 

görüntülerden uzak tutulması için gerekli düzenlemeler yapılır. Acil serviste hastalar 

ilgili tabip tarafından, hemşire ve tabibin lüzum görmesi hâlinde hasta refakatçisi 

eşliğinde muayene edilir. Hasta yakını, hastanın kimlik bilgileri ve anamnez alımı 

gibi işlemler için refakat edebilir. Tetkik ve tahliller için gerekli numuneler hastanın 

bulunduğu yerde alınır ve görevli personel tarafından ilgili birimine ulaştırılır. 

Görüntüleme ve benzeri işlemler görevli hostesler refakatinde gerçekleştirilir. 

Durumu kritik olan hastalara, bu işlemleri sırasında tıbbi durumunun gerektirdiği bir 

sağlık personelinin refakat etmesi sağlanır. Hasta veya yakınları hastanın tıbbi 

durumu ve yapılacak tıbbi uygulamalar konusunda ilgili tabip tarafından 

bilgilendirilir ve lüzumu hâlinde hasta hakkında yapılacak özel görüşmeler için ayrı 

bir oda tahsis edilebilir. 

(3) Acil servislerde yapılan her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mahremiyetine, 

tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkelerine riayet edilmesi zorunludur. 

Acil servislerde güvenlik önlemleri 

MADDE 10 – (1) Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanların 

güvenliği için sağlık tesisi yönetimlerince gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 
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Acil servislerde güvenlik, resmi kolluk kuvveti veya özel güvenlik personeli vasıtası 

ile ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanır. Tıbbi işlemlerin 

gerçekleştirildiği alanlar ile cerrahi müdahale, ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik 

birimlere görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin girmesi ilgilisine göre 

açılma özelliği olan kapılar konulmak suretiyle engellenir. Görevli personel, hasta, 

hasta yakını, ziyaretçi, ambulans, hasta nakil aracı veya sedye ile getirilen acil 

hastaların alındığı girişler gerekli idari ve teknik önlemler alınarak kontrol altında 

tutulur. Acil servisle bağlantılı otopark alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme 

kameraları ve güvenlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri alınır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Acil Servis Personel Standartları, Nöbetler, Hasta Kabulü ve Sevk Esasları 

 

Acil servis sorumlusu ve personel standartları 

MADDE 11 – (1) Acil servislerde var ise acil tıp uzmanı, bulunmaması hâlinde 

baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısı veya bir uzman tabip ya da bir 

tabip acil servis sorumlu tabibi olarak görev yapar. Yeterli sayıda acil tıp uzmanı 

bulunan sağlık tesislerinde acil servise başvuran vakaların, bu uzmanların denetim ve 

sorumluluğunda değerlendirilmesi gerekir. Sağlık tesisinde tek acil tıp uzmanının 

bulunması hâlinde bu değerlendirme mesai saatleri ile sınırlıdır. Acil serviste Ek-

1’de gösterilen uzman tabip, tabip ve hemşire asgari standardına ilave olarak 

hizmetin yoğunluğu ve vakaların niteliğine göre acil servisin bu Tebliğ uyarınca 

belirlenen seviyesinin gerektirdiği, acil sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılayacak 

nitelik ve nicelikte sağlık ve diğer personel planlaması yapılır. 

Acil servis nöbetleri 

MADDE 12 – (1) Acil servis hizmetlerinin, yeterli sayıda uzman tabip 

bulunması hâlinde uzman düzeyinde, sayının yetersiz olması durumunda bir uzman 

tabibin denetim ve sorumluluğunda tabip tarafından verilmesi esastır. 

(2) Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 

saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulur. 

(3) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 

(altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet 

esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir. 
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(4) Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın 

hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi ile ortopedi ve 

travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branşlarında düzenlenir. 

Bu branşlarla birlikte, ilave olarak, hasta yoğunluğuna göre uzman tabip sayısı yeterli 

olan klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilir. Acil uzman tabip 

nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye gibi klinik branşlar ile 

biyokimya ve patoloji gibi diğer branşlardaki klinisyen olmayan uzman tabipler idari 

uzman tabip nöbetine dahil edilir. 

(5) Branş nöbetlerinin acil servis bünyesinde tutulması esastır. Bu amaçla acil 

servis bünyesinde branş nöbeti ile yükümlendirilen her bir uzman tabip için ilgili 

branşın gerektirdiği şartları haiz uygun bir acil muayene odası ayrılır.  

(6) Dal hastanesi bulunan yerlerde ilgili uzmanlık dalındaki acil branş nöbeti 

hizmetleri bu hastanelerde planlanır ve genel hastaneler bu branşlar için kapsam dışı 

tutulur. 

(7) Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müstakil acil 

branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen 

uzman tabipler arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz 

nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; 

tüm dahili ve cerrahi klinisyen  branşların her ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri 

sayıda uzman tabip bulunması gerekir. 

(8) Yan dal uzmanlıklarında görevli uzman tabip sayısının birden fazla olması 

durumunda bunlar ilgili ana dalda müstakil acil branş nöbetine veya ilgisine göre 

dahili veya cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilebilir. 

(9) Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar 

acil branş nöbetlerine dahil edilmez. Bunlar için ihtiyaç hâlinde çağrı yöntemi ile 

sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur. İcap nöbetçisi uzman 

tabibin sağlık tesisine davet edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbi değerlendirmeler 

yapıldıktan sonra, acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince karar verilir. 

Sağlık tesisine davetin bizzat bu tabiplerden birisi tarafından yapılması esastır. 

(10) Müstakil acil branş nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler ayrıca icap 

nöbetine dahil edilmez. Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen 

uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulur. Hangi branşlarda icap nöbeti 

düzenleneceğine, hizmetin gereği ve personel mevcudu çerçevesinde baştabip karar 

verir. 
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(11) Dal hastaneleri için;  hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği bir 

veya birden fazla branşta bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak 24 saat 

kesintisiz hizmet esasına dayalı acil branş nöbeti düzenlenir. Uzman tabip sayısının 

branş nöbeti için yeterli olmaması hâlinde personel durumuna ve iş yoğunluğuna 

göre acil servis nöbetlerinin ne şekilde yürütüleceğine yine bu Tebliğde belirtilen 

esaslara uygun olarak baştabip karar verir. Acil branş havuz nöbeti tutan uzman 

tabiplerden biri aynı zamanda idari uzman tabip nöbetçisi olarak baştabipçe 

görevlendirilebilir. 

(12) Müstakil acil branş nöbeti veya acil branş havuz nöbeti tutulan sağlık 

tesislerinde; branş nöbeti ile yükümlü olan uzman tabiplerden biri, gerektiğinde branş 

nöbetine ilave olarak mesai saatleri dışındaki yoğun bakım ünitesi hizmetlerini de 

yürütmek üzere baştabip tarafından görevlendirilebilir. 

(13) Acil tıp uzmanlık eğitimi veren üniversite hastaneleri ile eğitim ve 

araştırma hastanelerinde acil servis nöbetleri, acil tıp uzmanlık asistanları ve bu 

birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından,  acil tıp uzmanlık dalı öğretim 

üyeleri veya acil tıp klinik şefleri gözetiminde bir bütün olarak planlanır ve 

yürütülür. 

(14) Özel sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet 

esasına dayalı olarak verilmesi esastır. Özel sağlık tesisleri bünyesindeki I. Seviye 

acil servislerde acil sağlık hizmetleri tabipler veya var ise aile hekimi uzmanı veya 

acil tıp uzmanı tarafından yürütülür ve ihtiyaç halinde ilgili dal uzmanı kuruma davet 

edilir. II. Seviye acil servislerde biri dahili ve diğeri cerrahi branşta olmak üzere en 

az 2 (iki) uzman tabibin günün her saatinde sağlık tesisinde bulunması zorunlu olup 

acil servis hizmetleri bu uzman tabiplerin denetim ve sorumluluğunda tabipler 

tarafından verilir. III. Seviye acil servislerde ise faaliyet izin belgesinde yazılı olması 

kaydıyla iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı 

ve hastalıkları branşlarında müstakil acil branş nöbeti tutulması zorunludur. Uzman 

tabip sayısının yeterli olması halinde, bu branşlara ilave olarak diğer branşlarda da 

müstakil acil branş nöbeti tutulabilir. 
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Acil servislerin 112 KKM ile koordinasyonu 

MADDE 13 – (1) Kamu ve özel bütün sağlık tesisleri, acil servis hizmetlerinin 

etkin ve koordineli yürütülmesi ve hastaya ait bilgi paylaşımı için ortak kayıt sistemi 

kurmak zorundadır. Ortak kayıt sistemi, müdürlüğün denetim ve kontrolünde, 

Bakanlık bilgi sistemine entegre olacak şekilde ASKOM tarafından organize edilir. 

(2) Sağlık tesisleri acil servislerine getirilen vakalara ait bilgileri her 

istendiğinde Bakanlığa, müdürlüğe ve 112 KKM’ ne bildirmek zorundadır. 

(3) Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri, Hastane Afet Planlarını (HAP) 

hazırlamak ve bu planları, olağandışı ve afet hallerinde müdürlük afet birimi ve 112 

KKM’nin bilgisi dahilinde uygulamakla yükümlüdür. Afet ve olağandışı durumlarda 

sağlık tesislerinin geçeceği alarm seviyesi ve yerine getireceği yükümlülükler il afet 

planı ve hastane afet planları doğrultusunda 112 KKM tarafından belirlenir. 

Acil servislerde hasta kabul ve yatış işlemleri 

MADDE 14 – (1) Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri ve kuruluşları kendilerine 

başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve 

ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul etmek, 112 acil ambulansları 

tarafından getirilecek vakalar için KKM talimatlarına göre acil servislerini 

hazırlamak, ilk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak ve stabilizasyonu 

sağlamakla yükümlüdür. İleri tetkik ve tedavisi gereken hastaların diğer sağlık 

tesislerine sevki, sevk edilecek hastanın tıbbi durumuna uygun nihai tedavisinin 

sağlanabileceği sağlık tesisinin belirlenmesi ve nakil işlemlerinin 112 KKM’nin 

yönetim ve koordinasyonunda, 112 KKM tarafından verilen talimatlara uygun olarak 

yapılması zorunludur. 

(2) Acil servislere müracaat eden ancak herhangi bir nedenle geçerli kimlik 

belgesi, sağlık karnesi veya hasta sevk evrakı ibraz edemeyen hastaların kimlik 

bilgilerinin ve adresinin belirlenmesi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi 

amacıyla Ek-8’deki Hasta Bilgilendirme Formu doldurulur. Bu hastalardan hiçbir 

surette senet veya taahhütname alınmaz. 

(3) Acil servislerde hasta takibinin 24 saati geçmemesi esastır. Bu süre 

içerisinde kesin tanısı konulamamış veya yatış endikasyonu belirlenememiş hastalar 

ile yatış endikasyonu bulunan ve birden fazla kliniği ilgilendiren hastalar acil servis 

sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince değerlendirilir ve tıbbi durumunun 

gerektirdiği en uygun uzmanlık dalına ait kliniğe yatışı yapılarak ilgili klinik şefi 



- 272 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

veya sorumlu uzman tabibine bilgi verilir. Yatışına karar verilen klinikte boş yatak 

bulunmaması hâlinde boş yatak bulunan uygun kliniklerden birisine yatırılarak 

hastanın takibi, bakım ve tedavisi ilgili olduğu klinik tarafından yapılır. Acil serviste 

kliniklere yatış bekleyen acil hastalara yatış önceliği verilir. 

(4) Tanısı konulmuş ve tedavi planı belirlenmiş, acil müdahale gerektirmeyen, 

durumu stabil olan ancak ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla önceden 

koordinasyon sağlanarak başka sağlık tesisinden sevkle gönderilen ve nakil sırasında 

acil müdahaleyi gerektirecek akut tıbbi sorun gelişmemiş hastalar gerekmedikçe acil 

serviste yeniden değerlendirilmez. Bu tür hastalar, acil serviste bekletilmeksizin, 

yatış işlemleri derhal tamamlanır ve ilgili uzmanlık dalına ait kliniğe yatırılır.    

Acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve nakil esasları 

MADDE 15 – (1) Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi 

yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak 

bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve 

tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması hâlinde hastanın başka bir sağlık tesisine 

sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır. 

(2) Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik 

durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın 

acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise 

uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil 

kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman 

tabibince verilmesi ve onaylanması zorunludur. 

(3) Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık 

tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, 

sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve 

yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta 

sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9’daki Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu 

kullanılır. 

(4) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık 

tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. 

Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve 

bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile yükümlüdür.  
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Uygunsuz sevklerin önlenmesi için komisyon kurulması 

MADDE 16 – (1) İllerde üçüncü basamak sağlık tesislerine diğer illerden ve il 

içinden, gerekli koordinasyon sağlanmadan ve uygun şartlar oluşturulmadan, 

uygunsuz olarak yapılan sevklerin önüne geçilebilmesi ve acil vakayı kabul etmeyen 

sağlık tesisleri için; müdürlükçe ASKOM bünyesinde Sevk Değerlendirme ve 

Denetleme Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon il sağlık müdürünün başkanlığında, 

ildeki kamuya ait mevcut sağlık kurumlarının baştabipleri, acilden sorumlu tabipler 

ve il ambulans servisi baştabibinin de katılımıyla ayda en az bir defa toplanır. 

(2) Komisyon il dışına ve il içinde yapılan sevkler ile acil vakayı kabul 

etmeyen ve ambulansta bekleten sağlık tesislerini değerlendirir ve endikasyon dışı 

yapılan uygunsuz ve gereksiz sevkler ile endikasyonu olduğu halde kabul edilmeyen 

vakaları tespit eder, sebeplerini sorgular ve çözüme kavuşturur. Alınan kararlar 

tutanak altına alınır ve ilgili sağlık tesisi baştabibine yazılı olarak bildirilerek gerekli 

önlemleri alması istenir. Tekrarı hâlinde ilgili baştabip ve diğer sorumlular hakkında 

ilgili mevzuat hükümlerine göre idari soruşturma başlatılır. Komisyonun sekretaryası 

ASKOM tarafından yürütülür. Gerektiğinde bu işlemler müdürlüğün uygun göreceği 

ilçelerde, sağlık grup başkanları başkanlığında oluşturulacak alt komisyonlar 

marifetiyle aynı usulle yürütülebilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Denetim ve sorumluluk 

MADDE 17 – (1) Acil servis standartlarının oluşturulması ile acil sağlık 

hizmetlerinin koordinasyonu ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak etkili bir 

şekilde yürütülmesinden müdürlükler, ilgili sağlık tesislerinin baştabipleri, acil servis 

sorumlu tabipleri birinci derecede ve müteselsilen sorumludur. 

(2) Müdürlükler işleyiş ile alakalı periyodik olarak denetim yapar, sonuçları 

değerlendirir ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri alır ve 

lüzumu hâlinde denetim sonuçlarını raporlayarak Bakanlığa bildirir. 
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Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hâllerde  24/1/2005 tarihli 

ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi ile 26/6/2008 tarih ve 26918 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulanır. 

Mevcut acil servislerin seviyelendirilmesi 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut acil servislerin seviyelendirme işlemleri bu 

Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde tamamlanır, valilik onayı 

alınarak tescil için Bakanlığa bildirilir. 

Mevcut acil servislerin durumu ve uyumu 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tebliğin yürürlük tarihinden önce faaliyette olan 

acil servislerden tedavi alanı ve bekleme alanlarına ilişkin Ek-1’de belirlenen asgari 

ölçülerini, bina, fiziki alan, genişleme sahası yetersizliği gibi şartlara bağlı olarak 

sağlayamayacak durumda olanlar, bu durumları komisyon tarafından veya 

komisyonun talebi üzerine il bayındırlık müdürlüğünce düzenlenecek teknik raporla 

belgelendirilmek kaydıyla bu fiziki standartlardan muaf tutulur. Ancak, bunlar, fiziki 

şartlar dışında kalan, seviyesinin gerektirdiği diğer asgari standartları taşımak 

zorundadırlar. 

112 KKM hastane entegrasyon programına dahil olma 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri, bu Tebliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 24 saat içerisinde 112 KKM’de bulunan hastane 

entegrasyon programına dahil olmak ve en geç 1 (bir) ay içerisinde de on-line 

bağlantılarını tamamlamakla yükümlüdür. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
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EK 3 - HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR 

YÖNETMELİK293 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci madde kapsamındaki tüm 

sağlık kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve 

güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık 

kurumunda hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin 

giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler 

ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve 

üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) 

bentlerine, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

b) Çalışan: Hizmetin, resmî veya özel sağlık kurumlarında, sağlık hizmetinin 

verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri 

mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak eden ve 

hizmetin verilmesine destek sağlayan kimseleri, 
                                                 

293 Resmî Gazete Tarihi: 06.04.2011, Resmî Gazete Sayısı: 27897 
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c) Daire Başkanlığı: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi 

ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığını, 

ç) Değerlendirici: Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Hizmet Kalite 

Standartlarının sağlık kurumlarındaki etkinliğini değerlendiren kişiyi, 

d) Değerlendirme: Daire Başkanlığı tarafından sağlık kurumlarında Hizmet 

Kalite Standartlarının etkinliğinin ölçülmesi faaliyetini, 

e) Hasta: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi, 

f) Hasta ve çalışan güvenliği: Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve çalışanların 

zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve 

iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetleri, 

g) Hizmet Kalite Standartları (HKS): Daire Başkanlığı tarafından sağlık 

kurumlarının hizmet sunumuna yönelik hazırlanan standartları, 

ğ) Sağlık kurumu: Kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak 

sağlık kurumlarını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Temel Esaslar, Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları 

 

Temel esaslar 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları; bu 

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç 

düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Sağlık kurumları, hasta 

ve çalışan güvenliğine ilişkin tedbirleri alırken ve düzenlemeleri yaparken Daire 

Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığın resmî internet sayfasında yayımlanan 

Hizmet Kalite Standartlarını esas alır. 

Hasta güvenliği uygulamaları 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları; 

a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, 

b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması, 
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c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması, 

ç) İlaç güvenliğinin sağlanması, 

d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması, 

e) Cerrahi güvenliğin sağlanması, 

f) Hasta düşmelerinin önlenmesi, 

g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması, 

ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, 

hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. 

Çalışan güvenliği uygulamaları 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları; 

a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması, 

b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması, 

c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması, 

ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması, 

d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme 

yapılması, 

hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. 

Hasta ve çalışan güvenliği ortak uygulamaları 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları; 

a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak; 

1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın 

hazırlanması, 

2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının 

yapılması, 

3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, 

4) İzolasyon önlemlerinin alınması, 

5) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi, 

b) Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak; 

1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması, 

2) Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması, 

3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması, 

c) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde 

kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması, 
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ç) Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak; 

1) Mavi kod uygulamasının yapılması, 

2) Pembe kod uygulamasının yapılması, 

3) Beyaz kod uygulamasının yapılması, 

d) Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili olarak; 

1) Güvenlik raporlama sisteminin kurulması, 

2) Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, 

cerrahi güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut 

sıvıları ile temas konularını kapsaması, 

3) Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin 

uygulamaya konulması, 

e) Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta 

ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi, 

f) Komitelerin kurulması ile ilgili olarak; 

1) Hasta güvenliği komitesi, 

2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması, 

hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Sorumluluk 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esasların kesintisiz ve etkin 

bir şekilde uygulanması, uygulama sırasında tespit edilen sorun ve aksaklıkların 

giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygulamanın takip edilmesi ve 

değerlendirilmesi, ilgili sağlık kurumunun en üst amirinin sorumluluğundadır. 

Değerlendirme 

MADDE 10 – (1) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumlarını 

hasta ve çalışan güvenliği açısından değerlendirir. Sağlık kurumlarının 

değerlendirilmesi sürecinde Hizmet Kalite Standartları kullanılır. Değerlendirmeler 

değerlendiriciler tarafından yılda en az bir defa Hizmet Kalite Standartlarından 

seçilecek bölümler üzerinden yapılır. Sağlık kurumlarının bu kapsamda değerlendirilen 

bölümlerde yer alan hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartlardan 100 üzerinden en 

az 80 puan alması gerekmektedir. Bakanlık bu puanı artırmaya yetkilidir. 
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(2) Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı aşağıdaki şekilde 

hesaplanır: 

[HKS’de Değerlendirilen Bölümlerden Elde Edilen Hasta ve Çalışan Güvenliği 

Puan Toplamı / (HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği 

Puan Toplamı – HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği 

Standartlarından Değerlendirme Dışı Bırakılan Puan Toplamı)]x100 

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
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EK 4 - SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 

NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK294 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı 

kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı 

personele karşı işlenen suçlar sebebiyle personelin veya kanuni mirasçılarının talebi 

üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 

kadrolu veya sözleşmeli görev yapan personel ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık ve bağlı 

kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verenler ve 24/11/2004 tarihli ve 

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev yapanlara karşı sağlık hizmeti 

sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku 

kapsamında yürütülmekte olan işlemleri ve davaları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 

üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

                                                 

294 Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2012, Resmi Gazete Sayısı: 28277 
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a) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz 

Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumunu, 

b) Bağlı kuruluş birim amiri: Bakanlık bağlı kuruluş merkez teşkilatı en üst 

amiri ile taşra teşkilatında ilgisine göre Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterini 

ve Halk Sağlığı Müdürünü, 

c) Bakanlık: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde 

belirtilen Sağlık Bakanlığı teşkilatını, 

ç) Bakanlık hukuk müşavirliği: Bakanlık merkez teşkilatı hukuk müşavirliğini, 

d) Bakanlık taşra teşkilatı: İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ve sağlık 

grup başkanlığını, 

e) Birim amiri: Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı en üst amirini, 

f) Kurum hukuk müşavirliği: Bağlı kuruluşların hukuk müşavirliklerini, 

g) Mağdur: Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevden dolayı işlenen 

suça maruz kalan personeli, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hukuki Yardımın Mahiyeti 

 

Hukuki yardım yapılacak haller 

MADDE 5 – (1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personele 

veya bunların vefatı halinde kanuni mirasçılarına bu Yönetmelik kapsamında hukuki 

yardımda bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması 

gerekir. 

a) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele 

karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması. 

b) İlgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması. 

c) İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise 

sanık durumunda bulunmaması. 

(2) Personelin, bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda 

olması halinde mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılır. 
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Vekâlet ilişkisi 

MADDE 6 – (1) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu hizmetten dolayı bu 

Yönetmelik kapsamındaki personele karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin 

soruşturma ve kovuşturmalarda; Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra 

teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlar ile 4/1/2002 

tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı suretiyle kendilerine 

idarece vekâlet verilmiş avukatlar, ayrıca vekâletname ibrazı gerekmeksizin ilgili 

personelin veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkilidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hukuki Yardım Usulü 

 

Bildirim ve kayıt sistemi 

MADDE 7 – (1) Bakanlık, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu 

görevlerinden dolayı personele karşı işlenen fiillerin bildiriminin yapılacağı ve 

kayıtlarının tutulacağı bir sistem kurar. Bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere 

yer verilemez. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiilleri, ilgili sağlık kurum ve 

kuruluşunun yöneticisi, adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme bildirir. 

Mağdur personel de bu bildirimi yapabilir. 

(3) Bildirim üzerine Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettirilip 

ettirilmediğini araştırır. Bakanlıkça keyfiyet ayrıca ilgili hukuk birimlerine de 

bildirilir. 

Talepte bulunulması 

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça kendilerine 

bildirim yapılan hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan personele veya vefatı 

halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar 

ve talep istikametinde hareket eder. Ayrıca mağdur personel veya kanuni mirasçıları, 

görev yaptığı kurum veya kuruluş yöneticisine de hukuki yardım talebini bildirebilir. 

İlgili yönetici, bu talebi gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili 

birimlere intikal ettirir. 
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(2) Personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlenildiği 

herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, Bakanlık taşra teşkilatı için il sağlık 

müdürlerince, bağlı kuruluş taşra teşkilatı için ise bu kuruluşların taşra teşkilatı birim 

amirlerince bu Yönetmelik hükümleri resen uygulanır ve ilgili personelin veya 

kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin bir şekilde kullanabilmesi 

için gerekli tedbirler alınır. 

Hukuk birimlerince inceleme 

MADDE 9 – (1) Hukuki yardım talebine ilişkin taleplerin gereği yapılmak 

üzere kendilerine intikalini müteakip Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatı 

hukuk birimlerince yapılacak inceleme neticesinde talebin bu Yönetmelik 

kapsamında bulunmadığının değerlendirilmesi halinde durum gerekçeli bir yazı ile 

ilgili birim amirine ve talepte bulunana derhal bildirilir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim üzerine ilgili personelin itiraz 

etmesi veya birim amirinin yazılı olarak yeniden talepte bulunması halinde dilekçe 

ve ekleri en geç yedi gün içerisinde ilgisine göre Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya 

Kurum Hukuk Müşavirliğine gönderilir. 

(3) Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından 

verilecek karar ilgili personele, birim amirine ve taşra teşkilatı hukuk birimine 

gönderilir. 

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilecek karar idari açıdan kesin olup, taşra teşkilatı 

hukuk birimleri bu karar çerçevesinde işlem tesis etmekle yükümlüdür. 

(5) İlgili hukuk birimleri, safahatına göre soruşturma veya kovuşturma 

işlemleri ile alâkalı olarak ifası lâzım gelen hukuki işlemleri gecikmeksizin başlatır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hukuki yardımın sona ermesi 

MADDE 10 – (1) İdarece yapılacak hukuki yardım; 

a) İlgili personelin veya kanunî mirasçılarının hukuki yardım talebini geri alması, 

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, adli mercilerce yapılacak 

tahkikat neticesinde personelin sanık durumuna gelmesi, 

hallerinde sona erer. 
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(2) Hukuki yardımın birinci fıkranın (a) bendi uyarınca sonlandırılması halinde 

durum, ilgili birim amirine ve soruşturma safhasında yetkili Cumhuriyet Savcılığına, 

kovuşturma safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki fiillerden dolayı yapılan soruşturma ve 

kovuşturma sonuçları, ilgili hukuk birimlerince Bakanlıkça kurulan sisteme bildirilir. 

Vekâlet ücreti 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hukuki yardıma bağlı 

olarak Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekâlet ücretleri 

hakkında 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü 

maddesi uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
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EK 5 - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ 

 

Sayı  : B.10.0.SHG.0.21.00.00/951.99/6665       14/05/2012 

Konu: Çalışan güvenliğinin sağlanması 

GENELGE 

2012/23 

 Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla 

çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. 

Bakanlığımızca bu çerçevede, sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik aşağıdaki 

düzenlemeler yapılarak kurumlarımız talimatlandırılmıştı. 

a) Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli 

bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 

Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda; 

1) Çalışan güvenliği komitesinin kurulması, 

2) Çalışan güvenliği programının hazırlanması, 

3) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması, 

4) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması, 

5) Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması, 

6) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması, 

7) Beyaz kod uygulamasına geçilmesi, 

8) Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi. 

b) Kurumlarımızda uygulamaya konulan “Hizmet Kalite Standartları” 

kapsamında çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla 

şiddet ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak 

gerekli tedbirlerin alınması. 

c) “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda 

güvenlik tedbirleri artırılarak,  genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik 

kamerası bulundurulmasının sağlanması. 

Diğer taraftan şiddeti azaltmaya yönelik çalışmaların basın mensupları, iletişim 

uzmanları, idareciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte değerlendirildiği sempozyum 

düzenleyerek ulusal düzeyde sürekliliği olan “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” 
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kampanyasını başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında vatandaşı bilgilendirmek ve 

toplumsal bilinç oluşturmak amacı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca “hasta 

ve çalışan güvenliği sempozyumları” düzenleyerek sağlık çalışanlarına eğitimler 

vermekteyiz. 

Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya 

sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet 

olaylarının önlenmesi amacıyla, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi önem 

taşımaktadır. Bu itibarla çalışan güvenliğinin sağlanmasında yöneticilerimize büyük 

görev ve sorumluluk düşmekte olup aşağıdaki talimatlar hassasiyetle uygulanacaktır. 

1) Beyaz Kod uygulaması; 

a) “Beyaz Kod” uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından 

takip edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi sağlanacaktır. 

b) Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması 

sağlanacaktır. 

c) Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler 

artırılacaktır. 

2) Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi; 

Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bir başhekim yardımcısının 

doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” kurulacaktır. Bağlı 

birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek üzere 

halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık müdürlüklerinde de bir müdür yardımcısının 

doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır.  

a) Bu birim tüm sağlık çalışanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde olacaktır. 

Gerekli ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar ve uygun 

görüşme ortamı) temin edilecektir. 

b) Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler 

uzmanı sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda personel 

bulundurulacaktır. 

c) Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve 

şikâyetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli 

düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri 

bildirimde bulunacaktır.  



- 287 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 454) 

d) Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip 

edecek olup aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır. 

3) Risk değerlendirmesi ve güvenlik tedbirleri; 

a) Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden 

yapacak ve riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden 

geçirilecek ve ilgili bölümdeki sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecektir. Fiziki 

alanlar nitelik ve iyi çalışma şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecektir. 

b) Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu 

bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı 

bulundurulacaktır. 

c) Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını 

gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri 

sürekli takip edilecektir.   Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel 

güvenlik elemanları anında müdahale edecektir. 

d) İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma 

yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve 

“sorun çözücü” olarak çalışmaları temin edilecektir.   

e) Fiziki mekanlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılacak ve 

havalandırılacaktır. 

f) Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır. 

4) Çalışanların eğitimi;  

a) Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara 

iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim 

konularında eğitim verilecektir. 

b) Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri 

verilecektir. 

5) Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi; 

a) Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi 

işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri 

gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri 

gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta 

olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek 

üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek ve hangi durumlarda, ne sıklıkta 

ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı belirlenecektir. 
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b) Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme 

hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği 

konusunda bilgilendirilecektir. 

c) Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka 

yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) 

bilgilendirecektir. 

6) Hizmetten çekilme; 

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, 

acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde 

bulunabilir. 

a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya 

yazılı olarak bildirilecektir. 

b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten 

çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.  

c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın 

sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik 

tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam 

ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün 

olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve 

hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin 

aksatılmamasına itina edilecektir. 

7) Bildirim süreci ve hukuki yardım; 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık 

Beyaz Kod Birimi” kurulmuş,  24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve 

“www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.   

a) Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet 

olayları, yöneticiler tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod 

Birimine bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve adli 

mercilere intikal ettirilecektir. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının 

takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına 

bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir. Özel sağlık 

kuruluşları da adli bildirim konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir. 
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b) Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından da “113” numaralı telefona 

doğrudan bildirim yapılabilecektir. 

c) Ayrıca yöneticiler, “www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde 

bulunan  “Beyaz Kod Bildirim Formu”nu dolduracaktır. 

d) Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili 

personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara intikal 

ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli 

makamlara bildirecektir. Ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun 

hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek olayın takibini temin edecektir. 

e) Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya 

vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini 

soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012 

tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline 

Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır. 

8) Diğer hususlar; 

a) “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”in 7 ve 8 

inci maddeleri, “Hastane Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde daha etkili şekilde 

uygulanmaya devam edilecektir. 

b) İl sağlık müdürü konuyla doğrudan sorumlu bir sağlık müdür yardımcısı ile 

birlikte kurumlarda çalışan güvenliği uygulamaları ve alınan tedbirleri aylık 

periyotlarla izleyecek ve Bakanlığa rapor edecektir.   

c) SABİM’e yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikayetler, başvuruların 

ancak %4’ünü oluşturmaktadır. SABİM’e ve hasta hakları birimine yapılan sağlık 

çalışanları hakkındaki şikayetler, öncelikle SABİM’den sorumlu il sağlık müdür 

yardımcısı ve hasta haklarından sorumlu başhekim yardımcısı tarafından ön 

değerlendirmeye tabi tutulacak, genel ve soyut nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve 

adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve 

şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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Genelgenin İlinizde bulunan tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve 

kuruluşlarına duyurulması ve uygulanmasının teminini, ayrıca Bakanlığımızca 

çalışan güvenliğine ilişkin olarak yapılacak yeni düzenlemelerin titizlikle takibini 

önemle rica ederim. 

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

             Bakan 
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EK 6 - SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN 

SORUŞTURULMASINA İLİŞKİN GENELGE 

 

T.C.                                                                                         

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

 

Sayı  : B.05.1.EGM.0.11.49761.                                                       26/04/2012  

Konu: Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen  

            Suçların Soruşturulması. 

 

BAKANLIK GENELGE NO: 2012/22 

EGM GENELGE NO: 2012/39 

 

Sağlık hizmetleri, temel bir kamu hizmeti olarak toplumun ve bireylerin 

hastalıklardan korunması ile tedavilerinin sağlanması bakımından ayrı bir önem ve 

önceliğe sahiptir. Sağlık hizmetleri, çeşitli basamaklardaki kurumlarda görevli sağlık 

çalışanları tarafından 7 gün/24 saat esasına göre sunulan ve çoğu zaman da büyük 

fedakârlıkları gerektiren çok geniş bir hizmet alanını ifade etmektedir. 

Bununla birlikte yakın zamanlarda basın yayın organlarına yansıyan, 

kamuoyunda endişeye neden olan ve sağlık çalışanlarını hedefleyen müessif 

olaylarda, bir hekimimiz hayatını kaybetmiş ve sağlık çalışanlarımız da zarar 

görmüştür. Meydana gelen bu olaylar, başta sağlık camiası olmak üzere toplumun 

bütün kesimlerini olumsuz etkilemektedir. 

Sağlık kurumlarında görevli çalışanlarımızın can ve mal güvenliğinin 

sağlanması, yine bu kişilere karşı işlenen “adli olaylara” hemen el konularak gerekli 

yasal işlemlerin başlatılması bakımından aşağıdaki tedbirler alınacaktır: 

1. Sağlık kurumlarında genel güvenliğin sağlanması için 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik görevlileri istihdam 

edildiği bilinmektedir. Sağlık kurumlarının çevre, bina giriş ve çıkış güvenliği 

gözden geçirilecek, özel güvenlik görevlilerinin sağlık kurumları içerisinde, özellikle 

sağlık çalışanlarının görev yaptığı muayene, müdahale ve gözetim alanlarında 

güvenlik önlemlerini artırmaları temin edilecektir. Sağlık kurumlarında, suça zemin 
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oluşturabilecek ve sağlık çalışanlarına yönelebilecek olumsuz tavır, davranış ve 

fiillere ortam hazırlanmasına ve bu eylemlerin fiili saldırılara dönüşmesine kesinlikle 

izin verilmeyecek; belirtilen nitelikteki olaylara derhal müdahale edilmesi için 

hastane polisi, diğer kolluk birimleri ile özel güvenlik ve sağlık kurumları 

personelinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmeleri sağlanacaktır. 

2. Yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle sağlık çalışanlarına karşı; 

a) Yaralama (TCK Madde 86-87), 

b) Tehdit (TCK Madde 106), 

c) Hakaret (TCK Madde 125), 

Fiillerinin işlenmesi halinde, mağdur kişinin şikâyeti aranmaksızın, sağlık 

kurumlarında görevli olan “hastane polislerimiz” başta olmak üzere yetkili kolluk 

kuvvetlerince doğrudan işlem tesis edilecek, ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi 

verilerek, talimatları doğrultusunda gerekli soruşturma işlemlerine başlanacaktır. 

3. Suça el koyma ve soruşturma işlemleri, sağlık kuruluşlarında yürütülen 

muayene, müdahale ve hasta bakım hizmetlerini aksatmayacak ve bu hizmetlerde 

herhangi bir zafiyete neden olmayacak şekilde titizlikle yürütülecek, görevli sağlık 

çalışanlarının bilgisine başvurulması gibi soruşturmanın bir parçası olan işlemlerin 

tamamlanması konusunda Cumhuriyet savcısının talimatına göre hareket edilecektir. 

Sağlık kurumlarında gerekli güvenliğin sağlanmasında, şikâyette bulunma 

zorunluluğu olmadığı bilinci içinde hareket edilmesini, konulara ilişkin görevli 

personelin bilgilendirilmesinin sağlanmasını, uygulamanın öngörülen usul ve esaslar 

çerçevesinde yürütülmesini ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların yetkili adlî 

makamların talimatları doğrultusunda re’sen soruşturulmasına ilişkin gerekli 

tedbirlerin her düzeyde alınmasını, 

Arz ve rica ederim. 

 

İdris Naim ŞAHİN                        

                                                                                                İçişleri Bakanı    
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