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Sağlık ve sosyal hizmet kolunda bulunan izmir 9 Eylül Üniversitesi Uygulama ve
Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık ,1 yıldır sendika işyeri temsilcilerimize yönelik idari

baskılar ile karşılaşmaktayız. Şöyle ki;

Sendikamız izmir Şube Disiplin Kurulu üyesi ve 9 Eylül Üniversitesi Uygulama ve
Araştlrma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan sendika işyeri temsilcimiz
Gunseli Uğur 15 Haziran 2020 tarihinden beri sendika temsilcisi olarak yapmış olduğu
sendikal faaliyetler nedeni ile idari ve idarenin şikayeti ile adli soruşturmalara maruz
blrakılmıştlr. Adli soruşturma sonucunda izmir cumhuriyet Başsavcılığl'nın
2020165331 soruşturma no ve 2020/68230 Karar nolu kararı ile kovuşturmaya yer

olmadığına karar verilmiş ve üyemizin işyerindeki sendikal faaliyetinin suç olmadığı
tespit edilmiştir. Buna rağmen 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün işyeri temsilcilerimize
yönelik idari baskıları artarak devam etmiştir.

Sendikamızın aldığı karar uyarınca Covid19 pandemisinin yıl dönümü nedeni ile

yaşamlnl yitiren sağlık emekçilerini anmak için ,1 dakikalık saygl duruşunda
6uiunulmajı istenmiştir. Bu karar Üzerine 09.03.2021 günü iş yeri temsilcimiz GÜnseli
Uğur ve sendikamız üyesi Hemşire Arzu Sert birlikte hastane yemekhanesine giderek
orada tum çallşanlara covid19,da yaşamlnl yitiren sağllk personeli için 1 dakikaIık
saygı duruşunda bulunulmasını istemişlerdir. Bunun üzerine mesai bitiminde

uyeİerimiz ile ilgili olarak Rektörlük tarafından soruşturma açıldığı belirtilmiştir. 8 Mart

zbzı gunu işyeii temsilcimiz Günseli Uğur ve Hemşire Arzu Sert,in rektörlük kararı ile
görevJen uiiklaştırıldıkları kendilerine tebliğ edilmiştir. Ayrıca sözleşmeli personel

olarak çalışan üyemiz Arzu sert,in sGk,ya çıkış bildirimi yapıldığı öğrenilmiş ve

böylece Arzu sert,in yasaya açıkça aykırı olacak şekilde görevine son verildiği

öğienilmiştir, Ardından üyelerimiz ile ilgili yürütülen disiplin soruşturması kapsamında
üyelerimizin suçlandığı konu hepimizi hayrete düşürmüştür.

Üyelerimizin 5 Man.2021günü hastane yemekhanesinde pandemi nedeni ile yaşamlnl
yiiiren sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istemeleri akla

iıayaıe geımeyeiek suçlamalara konu olmuştur. Bu suçlamaların hiçbirisinin ilgili

yaialardi kar!ılığı yoktur. Ancak Üniversite Rektörlüğü hukuk tanımaz_tutumunu
sürdurmüştur. 

'srirnr" 
istem yazısında "içişleri Bakanllğl ve il Hıfzıssıhha Kararlarına

aykırı olaiak pandemi kurallarına uymayarak çallşanlarımızın sağllğını tehlikeye

sokmax, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak, devletin oluşturduğu sağ!ık
politikalarına Ve sosyal hizmetlere karşı gelmek sureti ile sözlü gösteri eylem ve

i<alkışmaya teşebbui ettiğiniz" şeklinde eskiden DGM,lerin savcılarının bile itham
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etmeyeceği şekiIde suçlam alara maruz kalmışlardır. Üyelerimiz savunmalarını yapmış
ve sürecin takipçisiyiz. İşyeri temsilcimiz Günseli Uğur'un açığa alınması ve üyemiz
Hemşire Arzu Sert'in görevine son verilmesi ile ilgili gerekli idari davalar açılmıştır.

9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı kendilerini adeta yasalarln
üzerinde göre kanun ve hukuk tanımaz bu cesaretlerini nereden aldıklarını merak
etmekteyiz.

Bakanlığınız vasıtası ile 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Dekanlığına TÜrkiye'nin
Anayasasını, bu anayasa Uyarlnca onaylanarak yürürlüğe konulan ulusIararası
sÖzleşmeleri, AİHM Ve AYM içtihatlarını, 4688 sayllı kanunu hatlrlatmanın gerekli

olduğunu ve bu tarz sendikal baskıların kabul edilemeyeceğini belirtmek isteriz.

sendikamız işyeri temsilcimiz ve üyemiz ile ilgili hukuksal süreçleri takip ettiği gibi bu

konuyu iLo Örgütlenme Özgürlüğü Komitesine'de şikayet olarak iletecektir.

SÖz konusu kuruluşun Bakanlığınız tarafından uyarılarak sendikamız ve üyelerimize
yöneIik baskının sona erdirilmesini talep etmekteyiz.

Gereğini bilgilerinize sunarız

EK: Dekanlık Savunma İstem Yazısı
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