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Sağlık ve Sendika

AMAÇ: AKTİSAĞLIK-SEN sendikası olarak ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarında yaşanan şiddetin ne-
denlerini orta koya bilmek,neden ve sonuç ilişkisini or-
taya çıkartmak,konun taraflarının görüşlerini değerlen-
direrek Sağlıkta Şiddetin en aza indirilmesini sağlamak 
amacı ile anket çalışması yapılmış ve sonuçları rapor 
halinde Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmıştır..Ülkemizde 
Sağlık Hizmetini sunan kamu ve özel hastanelerinde 
yaşanan şiddet olaylarının temel bileşenlerini iyi analiz 
etmek gereklidir. Sağlıkta Şiddete sonuca gitmek için 
iki bakanlığın koordineli çalışması gerekiyor. (Adalet 
Bakanlığı,Sağlık Bakanlığının) Bu iki bakanlığın  birlikte 
hareket ederek; kanunlarda sağlık çalışanlarına yapılan 
şiddete cezai indirime gidilmemsinin önünün kesilmesi 
sağlanmalı,Sağlıkta Dönüşüm sağlıktan  hizmet alanla-
ra iyi anlatılması  gerektiği vatandaşın Sağlıkta Dönü-
şümü ve Tam Gün kanunu yanlış anladığı tespit edilmiş-
tir.                         
    
Yazımızın Adını; “SAĞLIKTA ŞİDDET VAR” diyelim ve 
konuyu anlatmaya başlayalım.Sağlıkta Dönüşümün 
baş aktörü Sağlık Kurumlarının Birleştirilmesidir.  Ül-
kemizde sağlık kurumları (SSK,PTT,Polis,DDY v.b) 
birleşmesi ile vatandaşın sağlıkta hizmete rahat ulaş-
ması nedeni ile  sağlık hizmetleri memnuniyet düzeyi 
%85 ile kamu kurumları içinde vatandaşın en çok tak-
dir ettiği ve memnun olduğu sağlık kurumları haline 
dönüşürken,Sağlık Hizmetlerinin verildiği kurumların-

da şiddetin arttığını görüyoruz. Bu aslında bir çelişki-
li durumdur. Peki Memnuniyet varken  şiddet neden 
artar ki?  AKTİF SAĞLIK-SEN olarak araştırmalarımız 
sonunda şiddetin temel nedenleri olarak şunları gör-
dük.1- Siyasilerin açıklamaları, 2-Hizmeti Sunan (Sağlık 
Çalışanı) Memnuniyetsizliği 3-Hizmeti Alan (Hasta ve 
Yakınları) Memnuniyetsizliği  4-Liyakatsız kurum yö-
neticileri,5-Personel yetersizliği, 6-Kurum eksiklikleri 
7-Kurumsal Adaletsizlikler ve Kalabalık Kurumlar 8-Ba-
sın ve Televizyon .dizilerindeki sağlık çalışanına yapılan 
şiddetlerin normal bir olgu gibi algılatılması 9- Alo 184 
Hattı 10-İletişimsizlik11- Toplumdaki baskılanma ve  
Öfke Patlaması Bu nedenledir ki artık günümüzde sağ-
lık çalışanına şiddet olayı olamayan gün yok gibi öyle 
arttı ki artık saate en az  1-2 şiddet olayı  (ayda 850 civa-
rı) yaşanan  kurumlar haline dönüşmüştür.   
      
Hizmetten memnuniyet varken şiddetin olması çeliş-
ki demiştik. Bu durumda ya anketler yalan söylüyor 
memnuniyet çok yüksek değil masa başı sonuçlar,Yada 
vatandaş gerçekten memnun değil.Memnuniyet varsa  
sağlıkta çalışan kişilere neden şiddet uygulasın bu iki 
durum çelişkiler yumağı ve sorunun temelini oluşturu-
yor.                                                                 

Belki de vatandaştaki  memnuniyeti algısı; sadece po-
likliniklerde hizmete ulaşmadaki kolaylık olarak değer-
lendiriliyor. Yatarak tedavi sürecinde sorunlar başlıyor 
olma ihtimali çok yüksek olarak karşımızda duruyor. 
Son dönemlerde basında Kamu spotlarında  sağlık 
kurumları çok farklı lanse ediliyor, vatandaş hizmet 
alımında aynı ilgiyi ve yeterli sağlık personelini gör-
mediğinde yeterli sağlık hizmeti alamayacağını,ihmal 
edileceğini düşünerek agresifleşerek önce sözel sonra 
hızını alamayarak fiziki şiddete başvurduğunu yaptı-
ğımız anket sonuçlarından ortaya koyabiliyoruz.Kamu 
spotlarında daha gerçekçi fragmanlar hazırlanmalı ger-
çekten uzak her fragman  hasta ile çalışanı karşı karşıya 
bırakmaktadır.
                                                                                                                                   
AKTİF SAĞLIK-SEN olarak 2800 kişinin cevap verdiği 
anketimizden Şiddet ve Mobbing ile olan sorulardan 

Sağlıkta şiddet var; 

çünkü insanlar mutsuz!



National Sağlık Dergisi 2121National Sağlık Dergisi 

Sağlık ve Sendika

üç (3) adedini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık Çalı-
şanına Sorduk Sağlıkta Şiddetin Nedeni Nedir? Verilen 
Cevaplar: Ülke Yöneticileri % 19 Otorite Hukuk Boşlu-
ğu %19, Toplumsal Hoşgörü Eksikliği %14 Eğitim Kül-
tür Sorunları %13, Ekonomik Nedenler % 11, ,Medya 
%9,İnanç Değerlerinde Aşınma %6,Tüketim Kültürü %8 
Diğer %1  
                                                                                                        
Sağlık Çalışanına Sorduk,Sizce Hasta ve hasta Yakın-
ları Neden Şiddete başvuruyor?  Verilen Cevaplar  içe-
risinde bugüne kadar dillendirmeyen en e öneli bir 
olgu ile karşılaştık Alkol ve Uyuşturucu oranı bir hayli 
yüksek orada idi  Alkol ve Uyuşturucu Kulla-
nımı %78,Güvenlik Zafiyeti %77 Sağ-
lık Personeli Eksikliği %77, Sağlık 
Politikaları %74, Hasta Yoğun-
luğu %70, Bekleme Süresi 
uzunluğu %69,İhmal edilme 
Düşüncesi % 68, Kurum ye-
tersizlikleri %68 Tedaviden 
memnuniyetsizlik %30, Gö-
rüldüğü üzere hastaların te-
daviden memnuniyetsizliği en 
düşüktür. Yani Sağlık çalışanı tüm 
olumsuzluklara ve zor şartlara rağmen gö-
revini yapmaktadır. 

Sağlık Camiasında Aslında şiddetten daha önem arz 
eden konu ise KURUMSAL MOBBİNG tir. Son 2-3 yıl-
dır özelliklede Sağlık çalışanları 663 sayılı KHK ile sağlık 
kurumları/hastanelerin birliklerin eline teslimi ile sağlık 
çalışanları üzerine baskı o kadar arttı ki sürekli olarak 
kurum içi yer değişiklikleri ile tehdit edilmeye başlan-
dı, bu tehditlerin altında yandaş sendikanın olduğunu 
görüyoruz. Öyle ki yandaş sendikaya üye olmayan sağ-
lık çalışanlarının birim değişikliğine kurum idarelerine 
dilekçe vererek baskı kurulmaktadır. Demokratik hak 
olan sendikalaşma maalesef kişiler özgür iradesine 
bırakılmamakta kişiler zorla kurum amiri ve siyasi üs-
tünlük baskı aracı olarak kullanılarak mobbinge uğra-
tılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bu 
konuda acil önlemler alması gerekiyor.

Yani aslında  sağlık çalışanları şiddetin en büyüğünü 
vatandaştan daha çok ve güçlüsünü MOBBİNG olarak 
hakkını korumak üzere kurulan sendikalardan, çalıştık-
ları kurum amirleri ve yöneticilerinden görür hale gel-
mesi çok düşündürücüdür..

İşte bu nedenle Sağlıkta ŞİDDET ile KURUMSAL MOB-
BİNG nedeni ile Sağlık çalışanlarında MESLEKİ TÜ-

KENMİŞLİK, Mutsuzluk ve Ümitsizlik hat safhaya ulaş-
mıştır.. Kurumda gördüğü baskı ve haksızlık Mesleki 
alanına her gün korku ile gitmesine neden olmaktadır. 
Son dönemlerde sağlıkta yaşanan intihar vakaları tesa-
düf değildir. 
     
AKTİSAĞLIK-SEN olarak Saha tarama anketimize An-
kete katılan 2800 sağlık çalışanı SAĞLIKTA MOBBİNGİ 
KİM KİME UYGULUYOR?  Sorusuna verilen cevap as-
lında her şeyi anlatıyor. Verilen Cevaplar:  Sağlık perso-
neli hasta bakıcıya %66, Yönetimler Sağlık personeline 
%65, Sağlık Personeli Sağlık Personeline%58, Doktor-

lar Sağlık Personeline %47,  Yönetimler Dokto-
ra %42,Sağlık Personeli Doktora %30, 

oralarında mobbing uyguluyor 
şeklindedir. Aslında bu cevap 

ile sağlıkta çalışma barışının 
ne kadar bozulduğu,parçalı 
yapıya getirildiği astlar üs-
teler olgusu ile  şiddetin asıl 
temelinin oluşturduğunu ifa-

de etmek yanılgı olmaz.Yani 
parçala yönet mantığı hakimdir.  

ŞİDDET VE KURUMSAL 
MOBBİNGE KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ  
Öncelikle sağlık çalışanının memnuniyetinin artırılma-
sı sağlık sisteminin düzgün çalışması gerekir Ama son 
9-10 yıllık dönme ait SAHA TARAMA ANKETİMİZ ve 
Sağlık Bakanlığının Refik Saydam Hıfzı-Sıhha Mekte-
bine yaptırdığı anket verileri göstermektedir ki sağlık 
çalışanları istenildiği kadar memnun değildir Memnu-
niyet oranı (%35).  Ayrıca bu sonuca sektörün kana-
yan yarası mobbing ve tükenmişlik sendromunu da 
eklediğinizde durum daha vahim bir hal almaktadır.. 
Memnun olmayan bir sağlık çalışanı doğal olarak bu 
hoşnutsuzluğunu hizmet verdiği kesime yansıtacak, 

Sağlık Camiasında 
Aslında şiddetten daha önem arz 

eden konu ise KURUMSAL MOBBİNG tir. 
Son 2-3 yıldır özelliklede Sağlık çalışanları 

663 sayılı KHK ile sağlık kurumları/hastanelerin 
birliklerin eline teslimi ile sağlık çalışanları 
üzerine baskı o kadar arttı ki sürekli olarak 

kurum içi yer değişiklikleri ile tehdit 
edilmeye başlandı,
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hastalara umursamaz, istek-
siz, motivasyonsuz bir şekil-
de davranması garip durum 
oluşturmaz.. Bu davranışlar 
sonucunda hastalar mem-
nun kalmayacak ve sağlık 
çalışanlarına karşı kaba ve 
saldırgan bir tutum içerisi-
ne gireceklerdir. Bunun için 
öncelikli çözüm  Sağlık Çalı-
şanları üzerindeki Mobbing 
ve Tükenmişlik Sendromu  
ortadan kaldırılmalı sağlık 
çalışanları motive ve ücret 
yönünden tatmin edilme-
li,bununla birlikte sonra-
sında sürdürülebilir, kaliteli 
ve içinde şiddet olmayan 
bir sağlık sistemi kurmak 
Anayasamızın 49 .maddesi 
gereği Sağlık Bakanlığının 

görevidir. Bununla birlikte kurumlarda hasta okuma 
ve hasta iletişimi ile ilgili eğitimler verilmelidir. Ülke-
mizde bir çok iyi hekim ve sağlık çalışanı empati, etki-
li dinleme, beden dil, önyargı, sen-ben dili, hastalarla 
iletişim konularında eğitim almadan hizmet vermekte 
bu nedenle iletişim kaynaklı çatışmaların yaşanması-
na zaman zaman şiddetin  kaynağını oluşturmaktadır. 
Hastaların şiddete başvurma nedenlerinden en önemli-
lerinden birisi de muayene sırası vb. konularda yaşanan 
adaletsizliklerdir.

Acil servisinde “Triaj ve Numara Sisteminin” uygulan-
masıdır. Bu uygulamalar adaletsizlikleri sıfıra indirerek 
hastalara güven verecektir. Unutulmamalıdır ki kala-

balık bir kitleye hizmet vermek şiddete zemin oluştur-
maktadır. Çünkü insanlarda, uzun süre beklemek öfke 
kaynağıdır.. Aynı şekilde  çok yoğun bir şekilde uzun 
saatler çalışmak sağlık çalışanlarını bedenen yorar ve 
hizmetin kalitesini düşürür. Bu durumlar da şiddeti te-
tikler. Ülkemizde son  yıllarda toplumuzda en ufak bir 
şeye öfkelenme normal bir şey gibi algılanırken görü-
yoruz ki; sokakta, trafikte, kadına şiddet,Sağlık Perso-
nellerine yapılan şiddet olayları aşırı derecede artarak 
çoğaldı. 

Vatandaşa hasta hakları doğru bir şekilde anlatılmalı, 
haklarının yanında sorumlulukları olduğu da belirtilme-
lidir. 184 hattında  başvuruları karşılayan kişilerin kanun 
ve yönetmeliklere hakim olması sağlanmalı ve gelen 
şikayetleri değerlendirip, haksız yapılan şikayetin he-
kime yansıması engellenmeli, başvuru sahibine anında 
haksız olduğu vurgulanacak şekilde bildirim yapılmalı-
dır.184 hattına başvurup, usulsüz istemde ve şikayette 
bulunarak adeta kendisini ihbar eden kişiye gerekli ce-
za-i yaptırımlar uygulanmalıdır.    
      
AKTİF SAĞLIK-SEN  olarak sağlık çalışanına yapılan  
Şiddetin artış nedenleri önemli kaynağının Televizyon-
lardaki şiddet, öfke ve popüler kültür tetikleyen dizi 
ve bazı gereksiz programlar olduğunu gördük. Diğer 
taraftan toplumdaki kültürde yozlaşma,eğitimsizlik 
(kitap okumama vb.), saygının ve bazı yazılı olmayan 
kültürel değerlerin kaybolması da şiddete vesile olan 
bazı faktörler arasındaydı.Evet  Sağlıkta Dönüşümün 
mimarları olan sağlık çalışanları ve AB deki meslektaş-
larına göre 6 kat daha fazla çalışırken devlet erkinden 
çok fazla şey istemiyor kutsal bir mesleği  icra ederken 
mesleğini gururla, iş doyumuyla, severek, saygı göre-
rek ve verdiklerinin karşılığını alarak görevlerini yap-
mak,çocuğunun yanına boynu bükük gitmek istemiyor. 
Bunu da kendilerinde  doğal hakkı olarak görüp, bunu 
sağlamak devletin kanun koyucu ve yöneticilerinin söy-
lem ve icraatlarında görmek istediklerini görüyoruz..

Saygılarımla
Aktif Sağlık-Sen

Genel Başkanı 
Hüseyin AYHAN
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Şiddetin artış neden-
leri önemli kaynağının 

Televizyonlardaki şiddet, 
öfke ve popüler kültür 
tetikleyen dizi ve bazı 

gereksiz programlar 
olduğunu gördük.

Diğer taraftan 
toplumdaki kültürde 
yozlaşma,eğitimsizlik 
(kitap okumama vb.), 
saygının ve bazı yazılı 

olmayan kültürel 
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Vatandaşa hasta hakları doğru bir şekilde 
anlatılmalı, haklarının yanında sorumlulukları 
olduğu da belirtilmelidir.


