
Asistan hekimler dün ülkenin birçok yerinde eyleme geçti, “36 saat nöbet 
öldürüyor” diyerek insanlık dışı çalışma koşullarına isyan etti
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı her 
konuşmada “sağlık alanında devrim yaptık” der-
ken, sağlıktaki bu “devrim” sağlık emekçilerine 
uzun çalışma saatleri, bitmeyen nöbetler, şiddet, 
mobbing ve iş cinayeti olarak geri dönüyor.

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Anka-
ra’da yaşandı.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği 
Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, 36 saatlik 
nöbetten çıktıktan sonra aracıyla evine gittiği sı-
rada geçirdiği kaza sonucunda, henüz 25 yaşında 
hayatını kaybetti.

Yaşanan bu ölüm, yine bu düzenin ürettiği 

diğer trafik kazalarından oldukça farklıydı. Genç 
bir asistan hekim, çığrından çıkmış bir iş yüküy-
le, tam 36 saatlik hastane nöbetinden bitkin bir 
şekilde çıkıyor, yol kenarında duran kamyona 
arkadan çarparak yaşamını yitiriyordu.

Bu olayın ardından Ankara Şehir Hastane-
si’ndeki sağlık emekçileri dün sabah saatlerinde 
iş bırakarak “yastayız, isyandayız” dedi. Anka-
ra’daki bu eylemi İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, 
Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, 
Manisa, Samsun, Balıkesir, Van, Aydın, Muğla, 
Eskişehir, Adıyaman, Zonguldak, Isparta ve Bo-
lu’da düzenlenen eylemler takip etti.

Artık yeter!
Asistan hekimler ülkenin dört bir yanında eylemde:

Sınır ötesi operasyon için Erdoğan’a yetki verecek oylama öncesi uya-
rıyoruz. Bırakalım askeri operasyonu, Erdoğan’a bu ülkenin bir kırık da-
lını yerden kaldırmak için dahi yetki vermek suçtur. AKP ile bir konuda 
bile işbirliği yapmak, AKP’nin tüm suçlarına ortak olmak demektir.
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Sağlık emekçileri hep bir 
ağızdan “Kaza değil cinayet”, 
“36 saat nöbet öldürüyor” di-
yerek Rümeysa Berin Şen’in 
ölümünün gerçek sorumlula-
rına işaret etti.

36 Saatlİk nöBEt 
normal mİ?

Salgınla birlikte tüm sağlık 
emekçilerinin iş yükü katla-
nılamaz boyutlara ulaşırken, 
bundan en çok etkilenen kesimlerin başında 
asistan hekimler geliyor. Bundan tam bir yıl 
önce, asistan hekimler 36 saatlik nöbetin in-
sanlık dışı olduğuna vurgu yapıp bir açıklama 
yapmış, “36 saatlik anayasaya, insan haklarına 
yakışmayan çalışma koşulları salgınla birleşince 
tükenmişlik de arttı” ifadesini kullanmıştı.

Ekim 2020’de yapılan bu açıklamadan bir yıl 
sonra, bir asistan hekim 36 saatlik nöbetin ne-
den olduğu tükenmişlik sonucu yaşamını yitirdi.

Bu 36 saatlik çalışma sırasında yemek yemeye 
dahi fırsat bulamadıkları bir iş yüküyle baş başa 

kalan, buna rağmen hemen her gün hastane yö-
netimlerinin büyük mobingine maruz kalan asis-
tan hekimlerinin ölümünün nedeni, açık şekilde 
AKP iktidarının sağlık politikaları ve bu düzenin 
yarattığı sağlık politikaları…

Ne halkın ne de sağlık emekçilerinin hayatını 
düşünen bu düzen, sağlık emekçilerinin ölümü-
nün de esas sorumlusu. AKP iktidarının “devrim” 
diye pazarlamaya çalıştığı bu insanlık dışı sağlık 
ve çalışma sistemi, dün meslektaşları için ayağa 
kalkan sağlık emekçilerinin de örgütlü mücade-
lesiyle ortadan kaldırıldığında, sağlık emekçileri 
de insanca çalışma koşullarına sahip olacak.


