 Döner sermayenin eþit ve
adaletli daðýtýlmasý
 Ücretsiz yemek hakkýmýzý gasp
eden tebliðin geri çekilmesi
 24 saat açýk ücretsiz kreþ,
ücretsiz ve düzenli servis
saðlanmasý
 Her türlü güvencesiz çalýþmaya
son verilerek, kadrolu eleman
çalýþtýrýlmasý
 Fazla çalýþtýrma ve angaryaya
son verilmesi
 Çalýþtýðýmýz kurumlarda söz ve
karar sahibi olmak

ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ÝLE MÜMKÜNDÜR.

MÜCADELE ÖRGÜTÜNÜN ADRESÝ

TÝR

Hemþire, ebe, doktor, teknisyen, eczacý, hizmetli, þoför, ambar memuru
Hangi iþi yaparsak yapalým,
657li memur, 4/Bli, 4/Cli sözleþmeli

Hangi statüde çalýþýrsak çalýþalým.

Ýþyeri örgütlerimizi kurduðumuzda, sorunlarýmýzý birlikte tartýþýp, çözümleri
için birlikte mücadele ettiðimizde kazaným elde etmemek mümkün deðildir.

Emekçiler arasýnda düþüncelerine göre ayrým yapmayan,
Kimseyi ötekileþtirmeyen, sýrtýný iktidarlara dayamayan
Gerçek mücadele örgütü
 te bir araya gelelim,
Birlikte kazanalým.

Üniversite Hastanelerinde Öne Çýkan Sorunlar ve Taleplerimiz
 Döner Sermaye Adaletsizliði Giderilsin
Üniversite Hastanelerinin büyük kýsmýnda öðretim üyeleri dýþýnda kalan çalýþanlara
döner sermaye ödemesi
yönetmelikte belirtilen üst
sýnýrdan yapýlmamaktadýr. Bu
durum yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
aldýðý ücret dýþýnda geliri
olmayan öðretim üyesi dýþýndaki
personelin maðduriyetini
arttýrmaktadýr. Ayný zamanda
yasanýn uygulanmasý açýsýndan
da adaletsizlik yaratmaktadýr.
Bu adaletsizliðin giderilmesi tüm
çalýþanlarýn öncelikli talebidir.
Döner Sermaye tüm çalýþanlara
yasada belirtilen üst sýnýrdan
ö d e n m e l i d i r. H a s t a n e n i n
gelirinin düþmesi nedeni ile
kesinti yapýlacak olursa da, yine
tüm çalýþanlardan ayný oranda düþürülmelidir.
Baþka kurumlarda hizmetli kadrosunda çalýþanlar, aylýk 250 TL ek ödeme almasýna
karþýn, üniversite hastanesindeki hizmetli kadrosundakilerin önemli bir bölümü bu
miktarýn altýnda döner sermaye almaktadýr ve ancak yýl sonunda ek ödeme farkýný
alabilmektedirler.
Benzer durum bazý hastanelerdeki sözleþmeliler için de söz konusudur. Aldýklarý
net döner sermaye miktarý ek ödemenin altýnda kalmakta ve yýlsonunda ise
mahsuplaþma sorunu yaþamaktadýrlar.
Bu durumu yaþayanlar için, aylýk olarak hangi kalem daha yüksek ise onun ödenmesi
esas alýnmalýdýr.
 Üniversite hastanelerinde kadrolu çalýþtýrma esas alýnmalýdýr
Saðlýk alanýndaki özelleþtirme ve taþeronlaþtýrma üniversite hastanelerinde de
yaygýnlaþmaktadýr. Taþerondan çalýþtýrýlanlarýn yaný sýra sözleþmeli çalýþanlarýn
sayýsý da hýzla artmaktadýr. Ayný iþi yapanlar farklý istihdam modellerinde ve çok
farklý ücretlerle çalýþmaya mahkum edilmektedir. Bu durum ekip hizmeti anlayýþýný
ve iþ barýþýný ciddi anlamda bozmaktadýr.
Ayný zamanda üniversite hastaneleri de diðer kamu hastaneleri gibi eleman
eksikliðinin sýkýntýsýný yaþamakta bunun sonucunda tüm çalýþanlar fazla çalýþmaya
ve angaryaya zorlanmaktadýr.
Bu sorunlarýn adil çözümü, mevcut çalýþanlarýn kadroya alýnmasý ve sonrasýnda her
kademedeki personel eksikliðinin kadrolu eleman alýmý ile giderilmesidir.
 Asistan doktorlarýn sorunlarý çözülmelidir
Asistan doktorlarýn önemli sorunu fazla çalýþmaya ve angaryaya maruz býrakýlmalarý,
nöbet sonrasý dinlenme olanaklarýnýn çok sýnýrlý olmasý veya hiç olmamasýdýr. Çalýþma
koþullarýnýn olumlu anlamda düzenlendiði, nöbet sonrasý istirahatlarýnýn saðlandýðý,
fazla çalýþma yapmalarý durumunda ücret ödendiði bir çalýþma düzeni oluþturulmalýdýr.

 Yemekler ücretsiz olmalýdýr.
Maliye Bakanlýðý yazýsýna dayanýlarak bazý
üniversite hastanelerinde paralý yemek
uygulamasý sürmektedir. Bu süreçte bazý
hastaneler nihai sonucu beklemiþ, bazýlarýnda
da sendikal mücadele ile askýya alýnmýþtýr.
Bu alanda sendikamýzýn yerellerde örgütlediði
eylemler aylarca sürmüþtür. Son olarak yerel
seçimlerden önce merkezi olarak planlanarak
tüm illerde yaygýn olarak gerçekleþtirilen 3
günlük boykot ve eylemler sonrasýnda, Maliye
Bakanlýðý, Yataklý Tedavi Kurumlarý
Yönetmeliðinde üniversite hastanelerini de
kapsayacak bir deðiþiklik yapýlmasýný istemiþ olup, deðiþiklik hazýrlýklarý
Baþbakanlýktadýr.
Tüm hastane çalýþanlarý, doyurucu nitelikte ve saðlýklý ortamda sunulacak yemek
hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalýdýr.
 Çalýþanlarýn Kreþ ve Servis Sorunlarý çözülmelidir.
Türkiyedeki çok büyük üniversite hastaneleri
dahil pek çoðunda kreþ ve servis
bulunmamakta, ya yetersiz olmakta yada
özellikle kreþlerden yüksek ücret alýnmaktadýr.
Oysa saðlýk alanýnda çalýþanlarýn önemli bir
kýsmý kadýndýr ve bu hizmetlerin olmayýþý en
çok kadýnlarý maðdur etmektedir. 24 saat
hizmet verilen kurumlar olmasý da bu
hizmetleri zorunlu kýlmaktadýr.
Hastanelerde, statü farký gözetmeksizin tüm
çalýþanlara 24 saat açýk, ücretsiz kreþ ve servis
saðlanmalýdýr.
 Eþ durumu ve mazeret tayinlerinde zorluk çýkarýlmamalýdýr.
Bu konularda muvafakat verilmesinde sýkýntýlar yaþanmakta çalýþanlar maðdur
edilmektedir. Eþ durumu ve mazeret tayini taleplerinde engel çýkarýlmamalýdýr.
 Muayene Katký payý sorununa çözüm bulunmalýdýr.
Bazý hastanelerde çalýþanlar 1. basamaða gönderilmemekte ve çalýþtýðý hastanede
muayene olmak zorunda býrakýlmaktadýr. Bu nedenle muayene katký ücreti
ödenmektedir. Üniversitenin 1. basamak hizmeti için Kurum Hekimliði oluþturmasý
bu sorunu çözecektir.
Ayrýca;
 Üniversitelerin demokratikleþtirilmesinin bir adýmý olarak Rektörlük seçimlerine
çalýþanlarýn katýlýmý saðlanmalýdýr.
 Diðer kamu kurumlarýnda olduðu gibi üyesi hakkýnda iþlem yapýlan sendikanýn
temsilcisi üniversite disiplin kurulunda da yer almalýdýr.
 Bankalarla yapýlan promosyon anlaþmalarýndan elde edilen paranýn tümü emekçilere
daðýtýlmalýdýr.

Týp Fakültesi hastanelerinde çalýþanlarýn sorunlarý gün geçtikçe artmakta, farklý statülerde
çalýþtýrýlanlarýn çoðalmasý ise bu sorunlarýn çok daha fazla çeþitlenmesine neden
olmaktadýr.
Özellikle son yýllarda hükümetin saðlýkta dönüþüm programýnýn sonucu olarak hayata
geçirilenler tüm üniversiteleri poliklinik yapan hastanelere dönüþtürmüþ, araþtýrma ve
eðitim iþlevleri aksarken çalýþanlarýn iþ yükü de çok fazla artmýþtýr.
Tüm bunlar yetmezmiþ gibi çalýþanlar arasýnda yaratýlan döner sermaye adaletsizliði
ve son olarak ücretsiz yemek hakkýnýn gasp edilmesi bardaðý taþýran son damlalar
olmuþtur.
Bu süreçte ücretsiz yemek hakkýnýn gaspýna karþý birçok üniversite hastanesinde
sendikamýzýn öncülüðünde baþlatýlan, çalýþanlarýn yoðun olarak katýldýðý ve aylarca
süren yemek boykotlarý hayata geçirilmiþ, sonucunda bazý hastanelerde nihai karar
gelmeden ücret alýnmamasý üzerine anlaþmalar yapýlmýþtýr.
Döner sermaye daðýlýmýnda da öðretim üyesi dýþýnda, çalýþanlara üst orandan döner
sermaye ödenmemesi, hatta çok düþük oran uygulanmasýna karþý yine þubelerimizin
örgütlediði ve aylarca süren eylemler, basýn açýklamalarý, yürüyüþler ve iþ býrakmalar
sonucu üniversite hastanelerinde önemli iyileþtirmeler elde edilmiþtir.
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Sendikamýz; Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Diyarbakýr, Adana, Kocaeli, Samsundaki üniversite
hastaneleri baþta olmak üzere 22 üniversite hastanesinde yetkili durumdadýr. Yasa
gereði yýlda iki kez yapýlan, üniversite yönetimi ile sendika yönetici ve iþyeri temsilcilerinin
katýldýðý Kurum Ýdari Kurulu (KÝK) toplantýlarýnda talepler üzerinden görüþmeler
yapýlmakta, bazen görüþmelerle bazen de eylem-etkinlikler hayata geçirilerek talepler
kabul ettirilmektedir. Yaþanan sorunlara karþý iþyeri çalýþmalarý sürdürülmekte þubelerimiz
ve merkez tarafýndan, çeþitli eylemlilikler yerel ihtiyaç ve taleplere göre hayata
geçirilmektedir.

