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Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 212 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna 
göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Turan Muhammed Levent Bülbül Meral Danış Beştaş 

Çanakkale Sakarya Siirt 

Dursun Müsavat Dervişoğlu Engin Özkoç 

İzmir Sakarya 

MADDE 28 - 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 12'nci maddesine birinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline 
karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama (Madde 86), tehdit 
(Madde 106), hakaret (Madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (Madde 265) suçlarında; 

a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır. 

b) Türk Ceza Kanunu'nun 51'inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz." 

"Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek 
başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması hâlinde hizmet ilgili diğer personel tarafından 
verilir.' 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Salt 
çoğunluğumuz vardır Başkanım. Salt çoğunlukla katılıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yeni bir madde olarak 
görüşme açıyorum. 

Söz isteyen, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Muş Milletvekili Sayın Gülüstan Kılıç Koçyiğit. 

Buyurunuz Sayın Kılıç Koçyiğit. (HDP sıralarından alkışlar) 

 

HDP GRUBU ADINA GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda gerçekten çok önemli bir madde görüşüyoruz. Özellikle bu corona 
günlerinde kamuoyunun da beklentisinin, gözünün Mecliste olduğu ve toplumda sağlıkta şiddet diye bilinen meselenin 
çözümüne dair bir uzlaşı gerçekleştirildi. Tabii, bu uzlaşının olması önemli ve anlamlıdır; önemli bir konuda adım 
atıyoruz fakat tam anlamıyla bizim teklifimizin, en azından önerilerimizin gerçekleşmediğini de ifade etmemiz 
gerekiyor. Bu anlamda özellikle teklif metninde, Türk Tabipleri Birliğinin önerdiği şeyler vardı, onlar hayata 
geçemediler fakat buna rağmen teklifi olumlu olarak gördüğümüzü ifade edelim. 



neyse ki bugün düzeltmek için bir adım atıyorsunuz, bu anlamda da ortaklaşma arayışınızı ve ortaklaşma 
çabanızı gerçekten takdir ettiğimizi, bu anlamda daha ileriki kanun tekliflerinde de bu ortaklaşmayı öne 
çıkarmanızı en azından dilediğimi ifade edeyim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkan. 

Şimdi, öncelikle, ben öneriye gelmeden önce bir iki temel değerlendirme yapmak istiyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, hatırlarsınız, çok kısa bir süre önce yine Sağlık Komisyonunda sağlıkta şiddeti konuştuk 
fakat bizim orada sağlıkta şiddete, temel olarak oraya odaklanmamız gerekirken aslında mezun olan hekimlerin 
güvenlik soruşturmalarına takılması meselesi daha ön plana çıktı. Çünkü sağlıkta şiddet görüntüsünün altında aslında 
güvenlikçi bir yaklaşım Komisyona getirilmişti. Neyse ki Meclisten o hâliyle tam anlamıyla çıkmadı. 

Bununla beraber sağlıkta şiddet olgusunun en nihayetinde toplumsal, sosyal, ekonomik nedenleri olduğunu görmemiz 
gerekiyor. Bugün eğer bir toplumda yoksulluk almış başını gidiyorsa, eğer bir toplumda vergi adaleti yoksa, eğer bir 
toplumda ücret adaleti yoksa; eğer bir toplumda her gün yetkililer, iktidar şiddet dilini benimsiyorsa, şiddeti teşvik 
ediyorsa bu, aslında sağlıktaki şiddeti teşvik ediyorsa bu aslında sağlıktaki şiddeti de artıran etkenlerden biridir. 
Bununla beraber en temelde şunu söylememiz gerekiyor: AKP'nin 2003 yılında hayata geçirdiği sağlıktaki dönüşümün 
kendisi, aslında, bugünkü şiddet olgusunun temelini oluşturur. AKP ne yaptı? İşte "Kuyrukları bitiriyoruz, artık SGK 
kuyrukları olmayacak. Artık herkes istediği hastaneye gidecek, istediği eczaneden ilaç alacak." dedi ama bununla 
beraber aslında, bu ülkedeki, kamusal sağlık sistemini tasfiye etti. Ne yaptı? Sağlık ocaklarını ortadan kaldırdı, 
bölgesel düzenlemeleri ortadan kaldırdı; aile hekimliği uygulaması getirdi, SSGSSK'yi getirdi ve en nihayetinde 
hastaneler işletmeye, hastalar müşteriye döndü. Bunun karşılığı olarak da şöyle bir ilke benimsendi: "Müşteri 
velinimetimizdir. Onun için her zaman müşterinin haklılığını dikkate almamız ve her zaman için müşteriyi memnun 
etmemiz gerekir." Bu olgunun kendisi, bu bilincin kendisi her gün yöneticiler tarafından topluma pompalandı. 

Tabii, bununla da kalmadı, aynı zamanda her gün aslında hekimleri, sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran cümleler bu 
iktidarın yöneticileri tarafından, sorumluları tarafından dile getirildi. Örneğin, birkaç şey söyleyeyim: "Sağlıkta reform 
yaptık." dediniz, bu propagandayı öne çıkardınız ama şunu söylediniz: "Çalışmayan doktoru çalıştıracağız. 'Bıçak 
parasını' kaldıracağız. Doktorun elini, hastanın cebinden çıkaracağız. Ben doktora iğne yaptırmam, doktorlar adamı 
felç ederler alimallah. 'Doktor efendi' dönemi bitti." şeklindeki dil ve söylemleriniz aslında sağlıkta şiddeti tırmandırdı, 
meşrulaştırdı ve toplumun bu şiddeti kanıksamasına yol açtı. Bu anlamda bugünkü bu şiddet olgusunun arkasında 
AKP'nin sağlık politikalarının olduğunu birinci elden söylememiz gerekiyor. 

Tabii, sayılar gerçekten çok yüksek. Bir iki sayı vermek gerekirse örneğin; 2019 tarihindeki Dilekçe Komisyonu'na, 
Sağlık Bakanlığının gönderdiği veriye baktığınız zaman 15.841 vaka yaşanmış, bunlardan da 11.204 olay yargıya 
taşınmış değerli arkadaşlar, bunlar öyle sıradan rakamlar değil, çok yüksek. 

Yine, Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği ALO şiddet hattı var, biliyorsunuz 113. Buradaki kodlamada 2012 yılının 
Mayıs ayından 2019 Ağustos ayına kadar 91.355 şiddet vakası bildirilmiş değerli arkadaşlar ve bunlar da aslıda çok 
yüksek rakamlar. 2017 yılında sağlıkta şiddet yüzde 168 oranında artmış, bakın yüzde 168. Bunlar da çok yüksek 
oranlar. 

Şimdi, tabii, AKP en temel yapıyı bozdu. Neydi? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tamamlayalım. 

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - O da Türkiye'nin gerçekten bölgesel bazda teşkilatlanmış sağlık teşkilatını 
dağıttı ve onun yerine 

-demin de söylediğim gibi- daha çok piyasa koşullarına terk edilmiş, piyasanın insafına bırakılmış bir sağlık sistemini 
yerleştirdi. Halk, bu sağlık sistemi içerisinde sağlık hizmeti alamadığı her anda aslında bunun acısını gidip sağlık 
çalışanından, sağlık emekçisinden çıkarıyor. Yani bugün, bir hastaneye gittiğiniz zaman bir gün muayene 
oluyorsunuz, ikinci hafta gidip ultrason çektiriyorsunuz, üçüncü hafta tomografi; siz, bir ay sonra ancak teşhis konulup 
tedavi ediliyorsunuz ve bütün bu süreçte halkımız, biriken o negatif enerjisini de tabii ki gidip sağlık emekçisine 
yönlendiriyor. 

Son olarak, şunu ifade edeyim: Bütün bunlar yani sizin politikalarınızın sonucu ama 
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BAŞKAN - Tamamlayalım. 

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - Şimdi, TTB'nin bu teklife girmesini istediği bölüme gelince, direkt 
okuyacağım öneriyi değerli arkadaşlar: "Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda şiddet mağduru sağlık 
personeli sağlık hizmeti verebilecek durumda olsa dahi acil durumlar dışında faile ya da yakınına sağlık hizmeti 
vermekten çekilme hakkına sahiptir. Acil durumlar dışında, fail veya yakını aynı kurumda bir başka sağlık 
personeline veya bir başka sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti alabilmesi için yönlendirilebilir." Bu, aslında 
deontolojide de uluslararası literatürde de tanınan bir çekinme, kaçınma hakkı. Çok yerinde bir değerlendirme 
tabii bunun istisnası sadece acil durumlardır; bu anlamda, bunun böyle yasallaşmasını istediğimizi tekrardan ifade 
etmek istiyorum. 

Bu yasanın sağlıkta şiddeti azaltıp sağlık çalışanlarını, sağlık emekçilerini daha huzurlu, mutlu bir çalışma 
ortamına kavuşturmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Şeker. 

Buyurunuz Sayın Şeker. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle 5 partinin ortaklaşa 
uzlaşısıyla hazırlanan bu yasanın önemini anlatmak istiyorum. Uzun zamandır birçok konuda uzlaşma talebimiz 
oldu ancak bu konuda uzlaşabildik. İstediğimiz sonucu yeteri kadar elde etmesek de önemli bir adımdır ve bu 
konuda emeği geçen tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar) 

Bu hazırladığımız yasada en önemli konu, sağlık çalışanına, sağlık kuruluşunda çalışan kişilere, eczacılara karşı 
görevini yaparken suç işlendiği takdirde cezalara yüzde 51 artırım getiriliyor, bu çok önemli. 

Bu sürece kadar kaybettiğimiz Doktor Göksel Kalaycı, Doktor Ali Menekşe, Doktor Ersin Arslan, Doktor Melike 
Erdem, Doktor Aynur Dağdemir, Doktor Kamil Furtun, Doktor Hüseyin Ağır, Doktor Fikret Hacıosman ve Doktor 
Kaan Erol'u saygı ve rahmetle anmak istiyorum. 

Bu arada, Covid salgınında canını kaybeden değerli sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. O 
sağlık çalışanları gecesini gündüzünü kattı, yüzlerinde böylesi bir iz kaldı; o gece gündüz çalışmaların sonucunda 
maskeler ve gözlükler yüzlerinde böyle derin bir iz bıraktı. 

Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katıp insanlara iyilik yapmak için, sağlığına kavuşturmak için uğraşırken 
maalesef onlar şiddete maruz kalıyor. Ve bu şiddete maruz kalma öyle bir şey ki benim bu yasa teklifini 
verdiğimden beş yüz elli sekiz gün sonra ancak bu yasa çıkabiliyor, bu arada da 30 bine yakın Beyaz Kod 
uygulaması oldu, sağlıkçıya şiddetten dolayı Beyaz Kod'a başvuran 30 bine yakın sağlık çalışanı oldu. Ben umut 
ediyorum ki bundan sonra bu artan cezalar karşısında insanlar artık kendilerine şifa dağıtmak için uğraşan sağlık 
çalışanlarına el kaldırmazlar, eğer kaldıracak olurlarsa da ciddi bir karşılığı olacağını da bundan sonra bilmeliler. 
Gerek sağlık çalışanlarına gerek eczacılara, şifa dağıtan o meleklere daha dikkatli davranırlar diye umut 
ediyorum. 

Biliyorsunuz, sağlıkta dönüşüm politikalarıyla birlikte, sağlıkta hizmete erişemeyenler sağlıkta karşısında kimi 
gördüyse -hekim, hemşire, eczacı- ona maalesef şiddet uyguladılar ve bunun sonucunda da yüzlerce yaralanan 
ve binlerce de şiddete maruz kalan sağlık çalışanımız oldu. Beyaz Kod adına tezat kara bir tablo yarattı ve bu 
süreçte de 2013 yılında ortalama 29 kişi Beyaz Kod'a başvururken 2019 yılında günde ortalama 51 sağlık çalışanı 
Beyaz Kod'a başvurmak zorunda kaldı. 

Değerli milletvekilleri, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına bu hediyeyi takdim ettiğiniz için hepinize bir 
kere daha teşekkür ediyorum. Buna ihtiyaçları vardı çünkü bu çok çetin bir mücadele ve uzun sürecek bir 
mücadele ve bu mücadelede bizden alkıştan öte bir şeyler istediklerini Sayın Sağlık Bakanı da burada ifade 
etmişti. Bu görevi yerine getirmek bu Parlamentoya nasip oldu. İnşallah, eksik bulduğumuz yerleri de ilerideki 
süreçte yerine getirip onu da karşılamış oluruz. 

Biz demiştik ki: "Alkış korumaz, yasa korur." Bu yasanın bundan sonra koruması için artık, görev yargı 
mensuplarına düşüyor, bunu layıkıyla uygulayarak halkın sağlıklı kalma hakkının korunmasına da hizmet etmiş 
olacaklar. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sadece sağlıkçıya saldırmıyorlar onlar, o sağlıkçının şifa dağıttığı insanların da şifa bulmasına engel oluyorlar ve 
hekimlere karşı işlenen bu şiddet, hekimlerin daha çok geri, defansif dediğimiz, hekimin kendisini korumaya 
yönelik bir tutum almasına sebebiyet veriyor. Bu da aslında halkın istediği sağlık hizmetini almasını engelliyor. 
Hekim önce kendini korumaya kalkınca, risk almayan hekim, halkına yeteri kadar sağlık hizmeti de veremiyor. 
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Bunun için de bu imkânı da sağlamış oluyoruz bu süreç içerisinde. 
Burada, TTB, Türk Hemşireler Derneği, Türk Eczacıları Birliği ve sendikaların ve diğer katkı veren tüm 
kuruluşların da emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Şeker. 

ALİ ŞEKER (Devamla) - Bu süreç içerisinde ülkenin dört bir yanında yoğun bakımlarda, acil servislerde Covid 
hastalığıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha alkışlamanızı diliyorum. Bu tür şiddete maruz 
kalan sağlık çalışanlarını bu ülkede artık görmeyelim. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan. 

Buyursunlar Sayın Turan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Kamuoyunun çoktan beri beklediği, 1 milyon 100 binden fazla sağlık çalışanımızın, canlarını canlarımız için feda 
eden sağlık çalışanlarımızın uzun zamandan beri beklediği kanun teklifini bugün tüm partilerimizin Grup Başkan 
Vekillerinin imzasıyla Meclisimize sunma imkânı bulduk. 

Biliyoruz ki ceza, tek başına suç işlemeyi engelleyen bir adım değil. İdam cezalarının olduğu birçok ülkede ne 
kadar fazla suça konu olduğu hepimizin malumu. Ama ceza siyasetimize özel zamanlarda, özel düzenlemeleri 
teşvik eden bir anlayış ortaya koyduk. 

Tabii ki her meslek kıymetlidir. Şiddetin tümü kime karşı olursa olsun kötüdür. Kural, tüm düzenlemelerin herkese 
eşit olmasıdır. Biz buna hukuk teorisinde "denkleştirici adalet" diyoruz. Ancak, bir de "dağıtıcı adalet" var ki bu da 
faille mağdurun özel durumunu değerlendiren, daha adil bir devlet olmayı sağlayan, imkân veren, farklı bir teori. 
Dolayısıyla, eşitlikten öte, adaletli bir devletin yapacağı; özel durumlarda, özel beklentilerin, özel sorunların özel 
maddelerle revize edilmesi. Daha önce sporda şiddet gibi, kadına karşı şiddet gibi birçok konuda da benzer 
anlayışta adımlar atıldı. Yoksa biliyoruz ki "Suçluyu kazıyın altından insan çıkar." iddiası da bir gerçeklik. O 
yüzden, biz bu teklifi hazırlarken sadece sağlıkçılarımız değil, sadece Adalet Bakanlığımızın mensupları değil, 
tüm ilgililerle bir araya gelerek; kriminoloji, penoloji, viktimoloji şeklindeki bütün teorileri bir araya koyarak, bilimden 
yararlanarak bu teklifi hazırlamaya çalıştık. Çok taraf vardı ama her tarafın da kabul edeceği bu metni hayata 
geçirmeyi bir gurur bildik. 

Tabii ki önümüzde bir gerçeklik var, tüm dünyanın savaştığı küresel bir sorun var. Bu sorunun en önünde de bizim 
sağlıkçılarımız var. Hatta, yeri geldiğinde canlarını bu millet için, insanımız için feda eden sağlıkçılarımız var. Bu 
vesileyle ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ümit ediyorum, hasta olanlarımız da acil şifa bulur. 

Daha eski yıllarda, 2011'de, 2018'de değişik adımlar atılmış benzer konularla ilgili. Sağlıkçılarımız için adli yardım 
imkânı, özel sağlık kuruluşlarında kamu imkânı verilmesi gibi, işyerinde ifade alınmasına imkân verilmesi gibi 
önemli imkânlar verilmiş. Ancak, buna rağmen şiddetin hâlâ zaman zaman gündemimizde olması, dünyadaki bu 
önemli sorunun ülkemizde de yoğun yaşanıyor olması bizi tekrar bu konuyu masaya yatırmaya itmiş oldu. Bu 
teklifimize göre artık, bu maddeye matuf olan işlemlerde kamu özel ayrımı, hatta daha ötesi, eczane, diş 
hekiminin kendi özel muayenehanesi, doktorun kendi özel çalışma yeri ayrımı yapmaksızın tüm sağlıkçılarımız bu 
maddenin muhatabı olacaklar. Sadece doktor değil, sadece hemşire değil, diş hekimi, ebe, fizyoterapist, psikolog, 
diyetisyen 6197 sayılı Kanun'daki eczacılarımız, hemşire yardımcılarımız, sağlık teknikerlerimizin hepsi bu 
kanunun muhatabı olacaklar. Bu kanuna baktığımızda 4 önemli suçta yani, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 
görevi yaptırmamak için direnme suçlarında yüzde 50 oranında bir artırıma gidiyoruz. Zaten, sağlık 
çalışanlarımızın kamu personeli gibi değerlendirilmesinden kaynaklı bir yüzde 50 artma vardı, şimdi, ilave bir 
yüzde 50 artırımla beraber cezaların daha farklı uygulanması, daha ağır uygulanması gündemde. Yine, bunun 
yanında sağlık çalışanlarımız için bu suçlar, bu cezalar söz konusu olduğunda cezasızlık algısı olmasın diye de 
hapis cezasının ertelenmemesi hükmü, yani infazın ertelenmemesi hükmü karara bağlanıyor. 

Bir diğer maddemiz de, sağlık çalışanımız ile fail arasında, yani mağdur ile fail arasında bir illiyet varsa sağlık 
çalışanımıza çekilme hakkı veriyor. Yani, o fail ile o sağlık çalışanı arasında daha önce bir münakaşa, bir niza 
olmuşsa o sağlık çalışanımıza, aynı görevi yapan başka birisi varsa çekilme hakkı veriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 



BAŞKAN - Tamamlayalım efendim. 

BÜLENT TURAN (Devamla) - Çekilme hakkı tanınıyor. Dolayısıyla tüm partilerimizin, 5 partinin hepsinin farklı 
görüşleri oldu, hepsinin bu kanuna ilişkin "Daha ileri olsun." "Daha eksik olsun." "Daha farklı olsun." iddiaları oldu. 
Kendi arkadaşlarımızın benzer ve farklı 
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önerileri oldu. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm Bakanlık personelimizin belki de daha fazla, daha öte 
beklentileri oldu. Ama bir daha söylüyorum: Ceza sistematiğini kurarken eşitlik esasını, adalet anlayışını, tüm 
bakanlıkların kanaatini almak, ortak bir metinde uzlaştırmak kolay bir iş değildi. 
Ümit ediyorum bu teklifin yasalaşmasından sonra artık gündemimizde sağlık çalışanlarına karşı şiddet bir daha 
olmasın, artık bir daha bu konuları konuşmayalım. Ama bir şey daha söylemek isterim: Eğer bir daha ihtiyaç 
olursa, yine 5 partimiz bir araya geliriz, eksik kalan bir mesele varsa da onu beraber çözeriz. 

Bu kanunun bu şartlar altında önemli bir açığı gidereceğini, önemli bir beklentiyi karşılayacağını düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BÜLENT TURAN (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakika… 

BAŞKAN - Selamlayalım efendim. 

BÜLENT TURAN (Devamla) - Sayın Başkan, şu an saat gece üç. Tüm partilerimizin vekilleri burada. Büyük bir 
özveriyle bu sorunun çözümü için mesai harcıyoruz. 

Ben teklife beraber başladığımız başta MHP olmak üzere bugün tüm Grup Başkan Vekilleriyle beraber imza 
koyan siyasi partilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Tekrar, bu mücadelede canını yitiren doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet 
diliyorum. Tekrar, sağlık çalışanlarımızın hasta olanlarına acil şifalar diliyorum. 

Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızı ve Gazi Meclisimizi tekrar saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi 2 Sayın Grup Başkan Vekiline söz vereceğim. 

İYİ PARTİ Grup Başkan Vekili Sayın Dervişoğlu. 

Buyurunuz Sayın Dervişoğlu. 

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İzmir) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekillerini, öncelikle, bugün geride bıraktığımız mesai günündeki 
performansları ve karşılıklı iyi niyetleri münasebetiyle tebrik ediyorum. 

Zor bir günü geride bıraktık diyorum ama oldukça kapsamlı bir kanun teklifini de yasalaştırma arifesindeyiz. Bu 
kapsam içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezalarının misliyle artırılması yolundaki kanun teklifini de 
el birliğiyle, iş birliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirdik. Demek ki doğru şeyler yapılınca, el 
birliğiyle, iş birliğiyle, gönül birliğiyle kararlar alabilmek de mümkün olabiliyor. Bu yönüyle de Türkiye Büyük Millet 
Meclisini tebrik ediyorum. Bu zamana kadar sağlık çalışanlarını alkışladık. Bütün siyasi partiler önceden konuyla 
ilgili önergeler vermişlerdi. Türkiye'nin temel meselelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin sahip çıktığını da 
ispatladık. Bu yönüyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, sağlık çalışanlarına verdiği destekle alkışı hak ediyor. 

Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Bu kanunun hayırlara vesile olmasını, suistimal edilmemesini, istismar 
edilmemesini temenni ediyorum ve tekraren söylüyorum: Allah, bize her zaman doğru şeylerde ortak karar almak 
noktasında bulundursun, iyi niyetimizi muhafaza etmemize yardımcı olsun. 

Saygılar sunarım efendim. (İYİ PARTİ, AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu Başkan Vekili Sayın Bülbül, buyursunlar. 

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim. 



Sayın Başkan, sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla, parti gruplarının uzlaşması neticesinde YÖK Kanunu'na 
ilave ettiğimiz düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 

Sağlık çalışanlarının, bugüne kadar maruz kaldığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılarımızı başta 
rahmetle andığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle, yaşamakta olduğumuz salgın hastalık sürecinde, canını hiçe 
sayarak, fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarımızın muhatap oldukları şiddet olayları dileriz ki son bulur. 
Belirtmek gerekir ki toplumsal manada bilinçlenmenin temin edilemediği bir durumda şiddetin son bulması 
mümkün olamayacaktır. Bu açıdan, toplumda şiddeti doğuran ve özellikle sağlıkta şiddeti doğuran nedenler 
üzerinde ayrıca durmak gerektiğini de ifade etmek istiyorum. 

Her şeye rağmen, getirilen düzenlemeyle, umarız, mevzuatımızın caydırıcılık açısından herhangi bir eksiği 
kalmamış olacaktır. Kamu-özel ayırımı olmadan, bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin, 
eczacıların, diş hekimlerinin bu düzenlemenin kapsamı dâhilinde olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Ben, bu vesileyle özellikle Covid-19 salgın hastalığı sürecinde canını hiçe sayarak mücadele eden başta Sağlık 
Bakanımıza, Sağlık Bakanlığı personelimize ve bütün Türkiye 
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çapında bu konuda mücadele veren sağlık ordumuza tekrar şükranlarımı dile getirmek istiyorum. Bu tür 
düzenlemeler tabii ki onlar açısından bu özel dönemde değil, her zaman dikkate alınması gereken yapılması 
gereken düzenlemelerdir. Ancak bu döneminde hassasiyeti çerçevesinde onların ihtiyaç duydukları ne varsa biz 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında onların ihtiyaç duydukları hususlarda elimizden gelen bütün çabayı 
sarf edeceğimizi buradan bir defa dile getirmek istiyor yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Halkların Demokratik Partisi Grubu Başkan Vekili Sayın Danış Beştaş. 

Buyurunuz Sayın Beştaş. 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Ben de başta Covid-19 salgını sebebiyle ve daha önce sağlıkta şiddetin yaygınlığı vesilesiyle yaşamını yitiren 
bütün sağlık emekçilerini saygıyla öncelikle anmak istiyorum ve bütün ailelerine, yakınlarına bu vesileyle 
başsağlığı dilemek istiyorum. 

Evet, bugün aslında Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok uzun süreden sonra ilk defa 5 partinin bir kanunu ortak 
imzayla verip ortak bir kabulü söz konusu. Aslında bir yönüyle tarihi bir an. Bu tarihi anların Türkiye yurttaşlarının 
geleceği için devam etmesi gerektiği temennimi de ifade etmek istiyorum. Çünkü hepimizin temel gayesi; 
Türkiye'de demokratik, herkesin faydalanabileceği yasaların çıkarılması. 

Evet, sağlık emekçilerinin yeri tabii ki çok özel. Bu Covid-19 salgınında hepimiz bunu çok yakınımızda hissettik, 
içimizde hissettik biz her zaman söyledik: "Alkış yetmez." Şüphesiz alkışlamalıyız ama alkıştan ziyade onları 
korumak, onlar hizmet yaparken bunu kolaylaştırmak gibi bir görevimiz var. Tabii, bu vesileyle, bu yasanın çok 
önemli olduğunu ama bundan sonra da bunun tek başına yeterli olmadığını, sağlıkta kökten reforma ihtiyaç 
olduğunu ve bunun için yasal düzenlemeler konusunda bizim hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Sağlığı 
ticari bir hizmet olmaktan çıkarmamız lazım hep birlikte. 

Son olarak da şunu söylemek isterim: Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için Halkların Demokratik Partisi 
olarak kanun tekliflerimiz oldu, sayısız araştırma önergelerimiz oldu ama ne diyelim, nasip bugüneymiş. Keşke 
Covid-19 salgınından önce bunu çıkarabilseydik ama bugün çıkarmamız da önemli. 

Bu vesileyle, gece gündüz demeden halkın sağlığı için kendi hayatını koyan, büyük hizmetler veren bütün 
sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Bütün grupların da emeklerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. (HDP, AK 
PARTİ ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç, buyurun. 

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Genel Kurulundaki bu manzara, aslında bizim özlediğimiz değil, dünyanın bizi gözlemlemesi açısından 
örnek bir manzaradır. Biz, söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olduğu zaman, 
konu gerçekten bizim insanımız olduğu zaman nasıl bir araya geliriz, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya örnek 
olarak göstereceğimiz manzara budur ve bu her zaman, her şekilde devam edecektir. Bunu tüm dünyanın 
görmesini isteriz. 



İkinci konu, sağlıkla ilgili çalışanlar insan hayatını kurtarmak için uğraşırken kendi hayatları tehdit altındaydı. 
Bununla ilgili bu Genel Kurul ortak bir karar aldı ve onların bundan sonraki görevlerini sağlıklı bir şekilde 
yapabilmeleri için bu yasayı çıkardı. Burada bulunan bütün milletvekilleri coronavirüste iki kişi bir araya 
gelemezken, kendi ailenizde dahi, kendi evinizde dahi birbirinizden uzak durun derken burada bulunan bütün 
milletvekilleri günlerden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu yasaları çıkartabilmek için birlikte bu 
Mecliste mücadele ediyorlar. Bunu da Türk milletinin görmesi açısından çok önemli sayıyorum. 

Grup Başkan Vekillerinin adları sayıldı bu yasada, gönül isterdi ki bütün milletvekillerimizin adlarını sayalım, 
duyuralım ama ayrım yapmaksızın sağlıkla ilgili burada her siyasi partiden arkadaşımız, sağlıkçı arkadaşımız 
büyük mücadele verdiler. Kayıtlara geçmesi açısından İsmail Tamer, Arife Polat Düzgün, Arslan Kabukçuoğlu, 
Recep Şeker, Burhanettin Bulut, Ali Şeker, Murat Emir, Servet Ünsal, Gülüstan Kılıç, Selim Gültekin, Mustafa 
Açıkgöz arkadaşlarımızı da kayıtlara geçirerek bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve bu kararı alan ve katkısı 
bulunan herkese teşekkür ediyor, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin daha büyük birlik ve 
toplumsal barışı sağlayacak mesajları vereceğine inancımla yüce Meclisi selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu. 

117 
 

Buyursunlar Sayın Akbaşoğlu. 
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, tabii, sağlık konusu olunca Kanuni Sultan Süleyman'ın dizeleri aklımıza geliyor: "Halk içinde 
muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." 

Evet, bir nefes sıhhatin ruhumuzda, bedenimizde devamı yönünde büyük emekler sarf eden sağlık ordusuyla ilgili 
bugün önemli bir düzenlemeye hep beraber imza attık. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah, biraz 
sonra Yükseköğretim Kanunu'yla ilgili değişikliklerle beraber "Sağlıkta Şiddet Yasası" diye nitelendirilen, hakikaten 
sağlıkçı kardeşlerimizin, sağlık ordumuzun beklemiş olduğu bir kanunu hep beraber hayata geçirmiş olacağız. Bu 
vesileyle tabii bu kardeşlerimizin ne kadar fedakarca çalıştıklarını, coronavirüs, Covid-19 salgını münasebetiyle 
hep birlikte müşahede etmiş oluyoruz. Ben bu vesileyle coronavirüsten vefat eden başta doktorlarımız, sağlık 
çalışanlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve mağfiret; hasta olan bütün sağlık 
ordumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle bütün bu kanuna hem sağlık çalışanlarıyla ilgili 
sağlıkta şiddete önlemeye ilişkin bu maddeyle ilgili desteklerini veren bütün partilere, Grup Başkan Vekillerimize 
ve Yükseköğretim Kanunu'yla ilgili kanun teklifinde bir günlük yoğun bir çalışma neticesinde 31 maddeyi bir günde 
bitirmek suretiyle güzel bir performans sergileyen yüce Meclise, bütün partilerimize teşekkürlerimi sunuyor, 
saygılarla sözü size devrediyorum Sayın Başkanım. (AK PARTİ, CHP, MHP', İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Yeni maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul Etmeyenler… Yeni madde kabul edilmiş 
ve teklife yeni bir madde eklenmiştir. 

Buyursunlar, Sayın İşler. 

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Teşekkür 
ediyorum Sayın Başkanım. 

Bugün burada Yükseköğretim Yasası'nı görüşürken çok güzel bir hizmete hep birlikte imza atmak bizlere nasip 
oldu. Milli Eğitim Komisyonu adına bütün partilerden Komisyon üyelerimizle birlikte burada bu madde ihdasına 
katkı verdik. Ben bu sağlıkta çalışanlara şiddete karşı geçirmiş olduğumuz bu maddenin hayırlı olmasını 
Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle şiddete maruz kalarak vefat eden bütün doktorlarımıza -az önce 
burada isimleri anıldı- Allah'tan rahmet diliyorum. Son zamanlarda bütün dünyanın mücadele verdiği covid 
konusunda ülkemizde sağlık ordumuz gerçekten cansiparane bir şekilde çalışıyor. Tüm doktorlarımızı buradan 
tebrik ediyorum, Allah'tan kendilerine yardımcı olmasını diliyorum. Hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza bu 
mücadelede başarılar diliyorum. Bu mücadelede kaybettiğimiz doktorlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Testleri 
pozitif çıkanlara, tedavi gören sağlık çalışanlarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrar bu düzenlemenin hayırlı uğurlu 
olmasını diliyor, sizlere de vermiş olduğunuz katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. (AK PARTİ, CHP, İYİ 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

1- Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile 73 Milletvekilinin Yükseköğretim Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2778) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 212) (Devam) 

BAŞKAN - Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için bundan sonra maddeler üzerindeki önerge işlemlerine 
mevcut sıra sayısı metnindeki madde numaraları üzerinden devam edilecek, kanun yazımı esnasında madde 
numaraları teselsül ettirilecektir. 



28'inci madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

29'uncu madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

30'uncu madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

İkinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünün oylanması açık oylamaya tabidir. İç Tüzük'ün 145'inci maddesinin ikinci 
fıkrasında "Başkanın gerekli görmesi halinde açık oylama oturumun sonuna veya haftanın belli bir gününe 
bırakılabilir." denilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde teklifin tümümün açık oylaması 15 Nisan 2020 Çarşamba 
gününe bırakılmıştır. Belirtilen gündeki birleşimde gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında teklifin tümünün 
açık oylaması yapılacaktır. 

Gündemimizde başka konu bulunmadığından alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen 
diğer işleri sırasıyla görüşmek için 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 03.33 

 

 


